
SÅ TYCKER PARTIERNA
För att förstå riksdagsvalet 2022 och kunna förutse kommande mandatperiod behöver vi veta var partierna 
står i en rad frågor som rör arbetsmarknaden. Här är en sammanfattning av de fem viktigaste punkterna:

Vill du läsa mer om vad partierna tycker om dessa och ytterligare fyra arbetsmarknadsfrågor? 
Läs Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2022 på arenaide.se/rapporter.

Fråga

1Lagen om 
anställ- 

ningsskydd

Ta bort alla
undantag från
turordnings-
reglerna och
allmän/särskild
visstid.

Sluter upp kring 
uppgörelsen om 
arbetsrätten.

Sluter upp kring
uppgörelsen om
arbetsrätten.

Sluter upp 
kring upp- 
görelsen om 
arbetsrätten.

Sluter upp kring 
uppgörelsen om 
arbetsrätten.

Har tidigare krävt 
fem undantag från 
turordningsreglerna. 
Oklart vad partiet 
kommer att driva. 

Vill se ytterlig-
are förändringar. 
Däribland kräver 
partiet att prov- 
anställningarna 
ska förlängas.

Vill se ytterligare
förändringar.
Däribland kräver
partiet att prov-
anställningarna
ska förlängas.

2 Arbets- 
krafts- 

invandring

Partiet har stött 
regeringens 
förslag om  
skärpt kontroll. 
Vill återinföra  
arbetsmarknads- 
prövningen.

Har skärpt  
reglerna för  
arbetskrafts- 
invandring. Har till-
satt en utredning 
om att återinföra 
arbetsmarknads- 
prövning.

Har i regerings- 
ställning bidragit 
till skärpta 
regler. Säger nej 
till arbets- 
marknads- 
prövning.

Har stött
regeringens
förslag om
skärpta regler.
Säger nej till
arbetsmar-
nadsprövning.

Har stött regering- 
ens förslag om 
skärpta regler. 
Säger nej till 
arbetsmarknads- 
prövning.

Vill återinföra 
arbetsmarknads-
prövning. Vill även
ha en arbetsmar-
nadsprövning för
utrikes medborgare
som byter jobb.

Vill införa ett 
skärpt lönegolv 
vid arbets- 
kraftsinvan-
dring. Säger nej 
till arbetsmark-
nadsprövning.

Vill införa ett 
skärpt lönegolv 
vid arbets- 
kraftsinvandring. 
Säger nej till 
arbetsmarknads- 
prövning.

3 Skydds- 
ombud

Regionala 
skyddsombud 
ska kunna  
inspektera även 
om det inte finns 
kollektivavtal.

Regionala
skyddsombud ska
kunna inspektera
även om det inte
finns kollektivavtal.

Regionala 
skyddsom-
bud ska kunna 
inspektera även 
om det inte finns 
kollektivavtal.

Säger nej till 
att ge region-
ala skyddsom-
bud utvidgade 
rättigheter.

Säger nej till 
att ge regionala 
skyddsombud 
utvidgade rät-
tigheter.

Säger nej till 
att ge regionala 
skyddsombud ut-
vidgade  
rättigheter. Vill ta 
bort fackets rätt att 
utse skyddsombud.

Säger nej till
att ge regionala
skyddsombud
utvidgade 
rättigheter.

Säger nej till 
att ge regionala 
skyddsombud 
utvidgade  
rättigheter.

4 A- 
kassan

Vill kraftigt för-
bättra a-kassan.

Vill höja 
ersättningsnivån i 
a-kassan

Har hittills  
stött den  
social- 
demokratiska 
politiken, men 
vill slå samman 
a-kassan med 
andra försäk-
ringar.

Vill att 
ersättningarna 
återgår till den 
nivå som fanns 
före pandemin.

Vill att 
ersättningarna 
återgår till den 
nivå som fanns 
före pandemin.

Kräver höjt tak i 
ersättningen. Vill ta 
bort fackets in-
flytande.

Vill sänka 
ersättningen  
i a-kassan.

Vill sänka 
ersättningen i 
a-kassan.

5 Karens- 
avdraget

Vill avskaffa  
karensavdraget.

Vill utreda frågan. Vill utreda 
frågan.

Vill utreda 
frågan.

Vill behålla 
karensavdraget.

Vill behålla karens- 
avdraget.

Vill behålla 
karensavdraget.

Vill behålla  
karensavdraget.


