
Alla har rätt till ett jobb

Arbetslösheten i Sverige har ökat till nivåer vi inte har sett sedan 1990-talskrisen. 
Den borgerliga regeringen påstår att arbetslösheten beror på att arbetsviljan är för 
låg och att det inte lönar sig att arbeta. Därför har de försämrat a-kassan och sjuk-
försäkringen samtidigt som de låter sjuka och arbetslösa betala mer i skatt än de som 
har ett arbete. 

Detta är ingen fungerande jobbpolitik. Sedan regeringen tillträdde har 100 000 fler 
blivit arbetslösa. En stor grupp människor har, främst på grund av dålig hälsa, diskri-
minering och otillräcklig utbildning, särskilt svårt att få fotfäste på arbetsmarkna-
den. 

Finanskrisen är inte skyldig till allt
Givetvis har läget på arbetsmarknaden påverkats av den globala finanskrisen. Men 
det är inte finanskrisen som har urholkat a-kassan, skurit ner den yrkesinriktade ar-
betsmarknadsutbildningen och sänkt skatterna med 100 miljarder för lånade pengar. 
Det är den borgerliga regeringen. 

Förvärrat krisen
Strukturomvandlingen går snabbare idag än tidigare vilket kräver ökade möjligheter 
till omställning och livslångt lärande. Men regeringen har inte förmått att värna 
dessa möjligheter vare sig i ekonomin som helhet eller i tryggheten för löntagarna. 
Regeringens politik har istället förvärrat krisen och dess effekter för hundratusen-
tals människor i vårt land.

Arbetslöshetens orsaker
Arbetslösheten beror på att det finns för få jobb att söka och att för många saknar 
rätt utbildning för de jobb som finns och de jobb som kommer. Regeringen har istäl-
let utgått från felsynen att arbetsviljan är för låg och därför försämrat ersättningen 
till de arbetslösa. Men arbetslösheten minskar inte för att de arbetslösa görs fattigare 
medan andra får sänkt skatt. Arbetslösheten bekämpas bäst genom samhällsinsatser 
för fler jobb och bättre utbildning. Om inte skattesänkningarna fortsätter så finns 
resurser för en sådan politik.  
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Våra krav

 Vi vill ha fler jobb, inte ökade klyftor. Att bekämpa arbetslösheten måste vara  
politikens övergripande mål. 

 Framtidens arbetsmarknad kommer att kräva större offentliga insatser, bland  
annat genom investeringar i infrastruktur och klimatomställning. LO har också  
föreslagit ett större, tillfälligt Rot-avdrag för reparationer och ombyggnader av 
fastigheter.

 Vi behöver en väl fungerande arbetslöshetsförsäkring och en aktiv  
arbetsmarknadspolitik för att höja kompetensen hos alla som behöver det. 

 Det behövs mer pengar till kommuner och landsting för fler jobb i skolan,  
sjukvården och omsorgen. 

 För ungdomar behövs ett ordentligt stöd från arbetsförmedlingen redan under 
sista året på gymnasiet, en satsning på praktikplatser och en utökad jobbgaranti. 

 Arbetslösa måste få en andra chans genom ett kunskapslyft så att man kan  
studera med studiestöd på a-kassenivå. 

 De som står längst bort från arbetsmarknaden måste stöttas genom rätt till  
rehabilitering, genom lönebidrag och arbete på Samhall. 

 En viktig del i en politik för full sysselsättning är också en hög efterfrågan, det 
vill säga att människor kan fortsätta att köpa varor och tjänster så att ekonomin 
hålls igång. Det förutsätter bland annat en god reallöneutveckling liksom bra  
ersättningsnivåer i a-kassa och socialförsäkringar. 

 Räntan behöver hållas låg och statsbudgeten användas aktivt. Det måste vara 
möjligt för staten att agera genom offentliga investeringar, tillfällig momssänk-
ning och ökat stöd till kommunerna för att öka sysselsättningen. 



Fakta

– Under det fjärde kvartalet 2006, då den borgerliga regeringen tillträdde, var 
arbetslösheten i genomsnitt 6 procent och på väg ner. 

– Tre år senare, under det fjärde kvartalet 2009, hade arbetslösheten stigit till 
i genomsnitt 8,3 procent.  

– I februari 2007, fem månader efter det att borgarna tagit makten, var ar-
betslösheten 6,4 procent. Tre år senare, i februari 2010, hade arbetslösheten 
stigit till 9,3 procent.

– Det innebär att 459 000 personer var arbetslösa i februari i år, vilket är 
drygt 150 000 fler än i februari 2007. 

– Under det senaste ett och ett halvt åren har antalet sysselsatta minskat 
med cirka 100 000 personer.



Högerns politik

Arbetslösheten ska mins-
kas genom att öka de 
arbetslösas arbetsvilja.

Försämrad ekonomi för 
arbetslösa.

Nedskärning av den 
yrkesinriktade
arbetsmarknadsutbild-
ningen.

Sänkt skatt går före  
offentliga  investeringar 
för fler jobb.

Det här vill LO

Arbetslösheten ska mins-
kas genom offentliga 
satsningar på fler jobb.

Inkomsttrygghet för  
arbetslösa. 

Satsning på utbildning 
och kompetensutveck-
ling.

Offentliga investeringar 
för fler jobb går före 
sänkt skatt.


