
Trygghetsfonden TSL 
hjälper uppsagda personer till nytt jobb och 

underlättar för arbetsmarknadens parter att 

hantera strukturomvandlingen.



Trygghetsfonden TSL

Omställning handlar om att hjälpa människor som blivit uppsagda till ett nytt 
jobb. I vår globaliserade värld med stora strukturomvandlingar på arbetsmark-
naden har effektiv omställningsförmåga blivit en viktig förutsättning.
2004 slöt LO och Svenskt Näringsliv ett avtal om kollektivavtalad omställ-
ningsförsäkring och bildade Trygghetsfonden TSL. Vår omställningsförsäk-
ring gäller på alla arbetsplatser som har ett kollektivavtal med ett LO-förbund. 
Vi hjälper i genomsnitt 15 000 människor per år till ett nytt och oftast mer 
kvalificerat jobb. Vårt arbete innebär också att arbetsgivare får tillgång till rätt 
kompetens.
 
• En kvarts miljon omställningar sedan 2006
• 79,5 % i nytt jobb senaste året 
• 78,8 % är nöjda med omställningsinsatsen
• 80,0 % får lika eller mer kvalificerat jobb

TSL är Sveriges största nätverksorganisation för omställning. Ett 1000-tal 
fackliga ombudsmän, 4-5000 arbetsgivare, 35 omställningsföretag och ett 40-tal 
medarbetare på TSL ser årligen till att omställningsarbetet är framgångsrikt. 
Totalt ingår 100 000 arbetsgivare och 900 000 medarbetare i TSL:s omställ-
ningsförsäkring. Vårt mål är att alltid hitta en lösning för de  privatanställda 
som sägs upp på grund av arbetsbrist. Lösningen kan innebära nytt jobb, star-
ta eget eller att börja studera.  När det behövs kan vi erbjuda kortare yrkesut-
bildningar eller validering av yrkeskunskaper för att öka anställningsbarheten. 
TSL underlättar strukturomvandlingen på arbetsmarknaden 
och stärker matchningen. 

Caroline Söder
vd, Trygghetsfonden TSL
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Omställningsarbetet

Trygghetsfonden TSL tar ett stort ansvar över hela omställningsprocessen. 
Från att fack och arbetsgivare anmäler att en person ska sägas upp till att slut-
resultatet av omställningsprojektet rapporteras tillbaka till dem.  

Omställningsprocessen:
1. Arbetsgivare & fack ansöker om omställning direkt av TSL via webb, telefon 

eller e-post. 
2. TSL kontaktar arbetsgivare och fack för att få mer information. 
3. TSL:s omställningsrådgivare träffar den uppsagda för att bedöma behov av 

coachning eller utbildning. 
4. Ett av TSL tilldelat omställningsföretag tar över och genomför beslutade 

åtgärder. 
5. Systemet genererar återkoppling till fack och företag om resultat. 

Ansökan till TSL Ansökan signeras  
av företag och fack

TSL träffar den  
uppsagda för att  
bedöma behov

Återkoppling 
av resultat 

och nöjdhet

Omställnings-
program med coach 

eller utbildning

Första träffen 
sker inom 

5 arbetsdagar

Inom 8 dagar

TSL kontaktar företag 
och fack för att  

informera sig om  
omställningsprojektet

Ombudsman

Klubb

Företag



Regionkontor:

Region Norr Carin Edholm, 010-480 91 22, carin.edholm@tsl.se 

Region Stockholm Maria Holmberg, 010-480 91 43, maria.holmberg@tsl.se 

Region Mitt Markus Sandin, 010-480 91 26, markus.sandin@tsl.se 

Region Öst Mats Sandström, 010-480 91 25, mats.sandstrom@tsl.se 

Region Väst Linda Lövgren, 010-480 91 23, linda.lovgren@tsl.se 

Region Syd Katina Korlevska, 010-480 91 24, katina.korlevska@tsl.se 

Huvudkontor::Telefon: 010-480 91 00, e-post: info@tsl.se

Region Norr 
Norrbotten, Västerbotten, 
Jämtland, Västernorrland  
& Gävleborg

Region Stockholm 
Stockholm, Uppsala 
Södermanland & Gotland

Region Mitt 
Dalarna, Värmland,  

Örebro & Västmanland

Region Väst 
Halland &  

Västra Götaland

Region  Syd 
Skåne  & Blekinge

Region Öst 
Östergötland, Jönköping, 
Kronoberg & Kalmar

Trygghetsfonden TSL finns över hela Sverige,  
sju regionkontor och huvudkontor i Stockholm
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