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Jag vill att mitt barn ska växa 
upp i en framtid som vi  
kan vara stolta över.

ELIN, 24 ÅR, GRUVARBETARE
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Våra föräldrar hade rätten att 
bli vuxna. Det vill vi också.

PATRIK, 25 ÅR, MÅLARE
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Vår kamp för ungas rätt att bli 
vuxna i ett gott samhälle

V I L K A  Ä R  D E  V I K T I G A S T E  frågorna för unga när det kommer till 
arbetsmarknaden? Den frågan ställde vi till 10 000 unga männ-
iskor under sommaren 2013. Svaren vi fick vittnar om en hel 
generation som kämpar för deras rätt att bli vuxen. Möjlig-
heten till ett riktigt jobb. Ett tryggt och säkert jobb. Ett jobb 
som ger dem möjligheter att bygga ett liv i frihet och som får 
dem att känna sig inkluderade i samhället.

Men vi ser också en generation unga med stor oro över var 
samhället är på väg. Klyftorna som ökar mellan de som har 
och de som inte har. Människor som ställs mot varandra. Ordet 
jämställdhet som knappt nämns och bristerna i arbetsmiljöer 
som gör människor sjuka. Det slår hårdast mot de som ännu 
inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. De som kämpar för 
att komma in. De unga.

I den här broschyren finner du de fem frågor som de 10 000 
ungdomarna tyckte var de viktigaste. Vi berättar även vilka svar 
vi från facket har att ge. De senaste årens urholkning av trygg-
hetssystem och samhällsservice gör att det är en lång väg att 
vandra för att se till arbetsmarknaden blir en tillgänglig plats för 
alla. Där kvinnor och män, unga och gamla kan arbeta på sam-
ma villkor. Där den enskilda människan syns och kan växa. En 
plats där det inte enbart är vinster och avkastning som räknas.

Ju fler vi är som vandrar åt samma håll ju lättare blir stegen. 
Hur tycker du att morgondagens arbetsmarknad ska se ut?

Tobias Baudin Malin Norberg
LOs förste vice ordförande LOs ungdomssekreterare
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Ett jobb är ändå ett jobb! Eller?

O R O N  Ö V E R  H U R  många timmars jobb det finns, om pengarna 
räcker till hyran eller vad som händer om en inte hinner sva-
ra på det SMS med arbetspass som kanske kommer är vanlig. 
Många unga vittnar om vad en otrygg anställning innebär för 
den som vill ha en egen bostad eller ett lån på banken. Jakten 
på ett fast jobb är ingen enkel match.

Med en ungdomsarbetslöshet på upp emot 25 procent är det 
inte konstigt att unga gör allt för att få in en fot på arbets-
marknaden. Så funkar arbetslösheten. Gradvis accepteras då-
liga förhållanden och villkor. Den första chansen kan ju leda 
till något bättre, till ett riktigt jobb. Men det ska inte behöva 
vara så. Unga har inte mindre värde på arbetsmarknaden, utan 
har samma rättigheter som alla andra.

De senaste åren har många av de grundläggande villkor som 
behövs för en fungerande arbetsmarknad strategiskt raserats. 
Idag får unga arbetslösa vänta 100 dagar innan de får hjälp av 
arbetsförmedlingen. Passiviteten måste brytas. Sverige behö-
ver en aktiv arbetsmarknadspolitik där unga erbjuds jobb, ut-
bildning eller praktik.

Unga är inte en kostnad. De är en investering för framtiden.

Jag vill ha rätt till heltid.
FRIDA, 22 ÅR, BUTIKSMEDARBETARE
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 Gör tillsvidareanställning till norm även i praktiken
För att kunna bli vuxen måste unga kunna styra över sina egna liv. En 
förutsättning för det är att veta när och hur mycket man får arbeta. 
Tillsvidareanställningar ska vara norm både i teorin och i praktiken. 
Tidsbegränsade anställningar måste regleras hårdare.

 Inför en 90-dagarsgaranti
Dagens arbetsmarknadspolitik ser unga som en samhällsbörda istäl-
let för en investering. Alla unga ska erbjudas jobb, praktik eller utbild-
ning inom 90 dagar. En aktiv arbetsmarknadspolitik signalerar att unga 
inte ska hållas tillbaka. Arbetsförmedlingens roll, att matcha arbets-
marknadens behov med arbetssökandes kompetens, måste stå i fokus.

 Öka antalet utbildningsplatser till högre utbildning
Sverige ska konkurrera med yrkesskicklighet och kompetens. Det stäl-
ler krav på fler utbildningsplatser och anpassade lösningar för särskilt 
utsatta grupper.

 Höj nivåerna i a-kassan
Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en trygghet för den som söker arbe-
te och när man står mellan två arbeten. Ersättningen har inte höjts se-
dan 2002 och ger idag max 14 960 kronor före skatt. En fungerande och 
hög a-kassa upprätthåller lönerna och hjälper till att undvika lönedum-
ping. En höjd a-kassa säkerhetsställer dessutom att människor klarar 
sig ekonomiskt samtidigt som den håller uppe efterfrågan i ekonomin.

 Alla elever ska klara gymnasiet och få högskolebehörighet
Skolan ska ge varenda elev förutsättningarna för ett gott liv. Det i en 
tid där arbetsmarknaden kräver en allt mer utbildad arbetskraft är det 
viktigt att skola och samhälle tillsammans tar ansvar för att alla elever 
ska gå ut gymnasiet med fullständiga betyg. Alla gymnasieprogram 
ska dessutom ge behörighet att söka vidare till högskola/universitet.
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Jämställda förhållanden

D E T  F I N N S  M å N G A  sätt att mäta hur jämställt ett samhälle är. 
Man kan se det i skillnader i utbildning, i arbetstid, i betalt 
och obetalt arbete och i lön. Vem som är föräldraledig längst 
och vem som oftast är hemma när barnen är sjuka. Sverige 
har länge varit ett av världens mest jämställda länder. Det är 
vi inte längre.

Den politiska makten har de senaste åren tagit sin hand 
från jämställdhetsfrågorna. I takt med att ambitionerna på 
jämställdhetsområdet har minskat, har skillnaderna mellan 
kvinnor och män inom flera mätbara områden ökat. Jämställd-
het är en politisk fråga som måste genomsyra alla andra om-
råden för att få effekt.

Vi är alla överens om att varje familj är unik och att de där-
med har olika behov. Men de system som styr våra val måste 
vara system som tar hänsyn till den rådande diskriminering 
som drabbar kvinnor som grupp. Föräldraförsäkring, sjukför-
säkring, pension, arbetsvillkor, arbetsmiljö och många andra 
frågor styrs av politik. Politiken går att påverka och förändra.

Vi vill se ett Sverige där kvinnor och män har samma för-
utsättningar till ett liv i frihet där tid, makt och pengar för-
delas jämt mellan könen.

Jag vill bli tagen på allvar.
JOSEFIN, 24 ÅR, MÅLARE
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 Heltid en rättighet – heltid en rimlighet
Stora förändringar inom arbetsmiljön, arbetslivet och inom samhällets 
alla delar måste göras för att det ska vara rimligt för alla att jobba hel-
tid. Att praktiskt kunna kombinera ett heltidsjobb med barn, familj och 
fritid måste bli en rimlighet för alla yrkesgrupper och samhällsklasser.

 Jämställd representation
Jämställd representation ska vara självklart i samhällets alla områden. 
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till makt och inflytande. 
Kvotering och positiv särbehandling är möjliga vägar att gå.

 En jämställd föräldraförsäkring
Vi vill se fler månader som är låsta till vardera föräldern för att nå ett 
jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

 Förbättrad välfärd som ska omfatta alla
Det är behoven av välfärd som ska styra, inte storleken på plånboken. 
Kvalitén på välfärden ska vara hög och omfatta alla.

 Lika lön för lika arbete
Det ska inte spela någon roll om du är kvinna eller man när det kom-
mer till vilken lön du har i ditt yrke.
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Svenska regler ska gälla på svensk 
arbetsmarknad

I  E N  G L O b A L I S E R A D  V Ä R L D  blir nationsgränder allt mer oviktiga. 
Företag växer och arbetskraften blir mer mobil. Människors 
ökade rörlighet ska välkomnas. För många innebär det för-
bättrad försörjning och möjlighet till ett bättre liv. Men en 
global arbetsmarknad kräver regleringar som tryggar lönta-
gare – oavsett var de är födda. Det kräver ordning och reda 
på arbetsmarknaden.

Genom att få fler företag att teckna kollektivavtal får fler 
löntagare möjligheten att arbeta under schysta arbetsvillkor. 
Kollektivavtalet är så mycket mer än bara lön. Bra försäkringar, 
extra pensionspengar, skyddskläder, skydd mot godtyckliga 
uppsägningar eller förändringar, avtalade arbetstider och be-
tald semester. Listan på skillnaden mellan att jobba på en ar-
betsplats med kollektivavtal och en utan kan göras lång. Din 
hudfärg, hårfärg eller ursprung får aldrig styra vilken lön du 
har rätt till. Det ska vara svenska löner på svensk arbetsmark-
nad.

Det fackliga löftet innebär att vi inte ställer löntagare mot 
varandra. Löntagare ska känna sig trygga i att svenska kollek-
tivavtal och lagar gäller på svensk arbetsmarknad. Det gäller 
både arbetsgivare och arbetstagare, både rättigheter och skyl-
digheter. Det är inte konstigare än så.

Jag vill ha en lön att leva på.
PATRIK, 27 ÅR, PERSONLIG ASSISTENT
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 Riv upp Lex Laval på alla nivåer
Lex Laval och dess konsekvenser utgör det enskilt största hindret för 
att kunna kräva att svenska regler ska gälla på svensk arbetsmarknad. 
Utländska företag som etablerar sig i Sverige ska arbeta efter svenska 
kollektivavtal. För att detta ska bli verklighet krävs det att Lex Laval 
rivs upp och nya beslut fattas både i Sverige och i EU.

 Begränsa bemanningsbranschen och de tidsbegränsade 
anställningarna 
En fast anställning på den arbetsplats du jobbar på ska vara normen 
på arbetsmarknaden. Både i teorin och i praktiken. Möjligheten till 
andra anställningsformer ska begränsas.

 Krav på kollektivavtal i alla offentliga upphandlingar
Idag behövs inget kollektivavtal för att vinna en upphandling av offent-
liga tjänster. Det slår direkt mot löntagarna. Det innebär även sned-
vriden konkurrens mellan seriösa och oseriösa företag. Lagen om of-
fentlig upphandling måste ändras så att det blir möjligt att kräva att 
företag har kollektivavtal för att kunna vinna en offentlig upphandling.

 Huvudentreprenören ska ansvara för att kollektivavtal finns i alla 
led neråt
Det ska inte vara möjligt att ta in oseriösa företag som underleveran-
törer som ett sätt att hålla nere kostnader och därmed vinna upphand-
lingar. Kravet om kollektivavtal ska gälla alla led.

 Tydlig information till utländsk arbetskraft
Facket ska vara alla arbetares röst, även de som kommer från ett an-
nat land.
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Vi har alla lika värde

E N  A V  D E  T Y D L I G A S T E  värderingarna inom fackföreningsrörelsen 
är att alla människor har lika värde och rätt. Vi står enade mot 
arbetsgivare och vårt arbete handlar om fördelningen mellan 
de som har och de som inte har. Vår gemenskap bygger på so-
lidaritet med dem ur vår samhällsklass som behöver vårt stöd 
för att få ett värdigt liv. Då spelar inte bakgrund och språk nå-
gon roll. Om du är kvinna eller man, lång eller kort, homo el-
ler hetero spelar heller ingen roll. Rätten att få en lön som går 
att leva på, en arbetsmiljö som är säker och som människa bli 
bemött med respekt i samhället är gränslös.

Är du sämre på att snickra för att du från kommer från ett 
annat land? Är du sämre på att baka för att du tror på en an-
nan gud? Är du sämre på att bygga bilar, sköta om våra barn 
eller ta hand om ekonomin på företaget för att du bär slöja el-
ler turban? Nej. Självklart inte. Rasistiska krafter i samhället 
försöker idag att ställa människor mot människor. Försöker 
utmåla vissa grupper som sämre än andra. Det är ett klas-
siskt beteende när ett samhälle mår dåligt. Vi har sett det förr.

Vårt samhälle är och blir vad vi tillsammans gör det till. 
Tillsammans bestämmer vi hur det ska se ut. Vi vill se ett 
samhälle som är inkluderande och som ger varje människa 
styrka och möjlighet till att bygga ett gott liv för sig själv, för 
sin familj och för andra.

Jag vill ha lika lön oavsett kön.
EMMELIE, 23 ÅR, BUTIKSMEDARBETARE
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 Långsiktigt värderingsarbete i alla skolor
Skolans roll i arbetet med normer och värderingar måste förstärkas. 
Det är i vår gemensamma skola som en stor del av grunden läggs till 
de värderingar man senare bär med sig genom livet. Grundläggande 
demokratiska och mänskliga rättigheter måste få större utrymme i 
vardagen under skolgången.

 Tydlig nolltolerans mot hets mot folkgrupp
Det finns en lagstiftning om hets mot folkgrupp som inte används i 
den utsträckning som den skulle kunna. Att bära nazistiska märken 
och att sprida nazism och rashat utanför den direkta privata sfären är 
olagligt i Sverige. De få brott som anmäls leder sällan till åtal. Vi vill 
se att denna lag får större uppmärksamhet genom informationsinsat-
ser och att hatbrott lyfts upp som en prioriterad fråga inom svenskt 
rättsväsende.

 Inga offentliga pengar till företag som diskriminerar
Stat, kommuner och landsting gör upphandlingar av tjänster för oerhört 
mycket pengar varje år. Vi vill se en klausul i upphandlingsförfarandet 
som innebär att företag som lägger anbud vid offentliga upphandling-
ar måste redovisa hur de inom företaget arbetar mot diskriminering i 
form av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhö-
righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder. Företag som inte kan redovisa detta ska heller 
inte kunna vinna en offentlig upphandling.

 Ingen ska bli mobbad i skolan
Inget barn i skolan ska behöva bli utsatt för mobbing. Handlingspla-
nerna som finns på varje skola ska vara ett levande dokument och ar-
betet mot mobbing ska vara implementerat i hela skolans verksamhet.
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Alla har rätt att komma hem efter 
jobbet

I  D A G  D Ö R  i snitt en person i veckan på jobbet på grund av olyck-
or på arbetsplatsen. Att jobba för en säker arbetsmiljö är mer 
än att se till att ventilationen är okej. Skyddskläder, anpassade 
skor, tydliga instruktioner till maskiner, kunskap för att veta 
hur man hanterar farliga kemikalier, verktyg för att underlätta 
lyft och undvika enformiga arbetsuppgifter. Listan kan göras 
väldigt lång. Att jobba med arbetsmiljö handlar om att un-
derlätta människors tillvaro på jobbet. Att göra arbetsplatsen 
säker. Att se till att de som arbetar inte ska skada sig på job-
bet och att ge dem möjligheter att arbeta fram till pensio-
nen. Även våld och hot på arbetsplatsen är en arbetsmiljöfråga, 
självklart ska det inte förkomma.

I takt med att inhyrd personal blir vanligare på våra arbets-
platser är det svårt att se till att alla har den rätta kunskapen 
om säkerhet och rutiner som behövs för att undvika olyckor 
och tillbud. Varje arbetsplats och individ är unik. Vi måste 
hitta sätt som gör det möjligt för alla att komma hem hela 
och levande från jobbet. Varje dag.

Det är många aktörer som har ansvar i frågan om arbets-
miljö. Fackets uppgift är att se till att det finns skyddsombud 
på varje arbetsplats. Arbetsgivarna är de som har ansvar för att 
se till att arbetsplatsen är säker och att åtgärda brister. Staten 

Jag vill inte dö på jobbet.
ANDREAS, 23 ÅR, MURARE
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har ett ansvar för att se till att båda parter sköter sina uppdrag. 
De senaste åtta åren har arbetsmiljöarbetet prioriterats ner.

Arbetsmiljöverket som är den myndighet som ansvarar för 
frågan har fått rejält minskade resurser. 2007 lades Arbets-
livsinstitutet ner. En statlig myndighet med ansvar för forsk-
ning kring framtidens arbetsmiljö. Ett forskningsområde som 
skulle kunna visa oss vägen till ett arbetsliv som innebär att 
ingen behöver dö på jobbet. Sverige var världsledande inom 
den forskningen. Det är vi inte idag.

 Inför nolltolerans mot dödsolyckor
Det är inte acceptabelt att människor dör på sina arbetsplatser till 
följd av dålig arbetsmiljö.

 Bättre kontroll och utbildning av inhyrd personal
Alla som jobbar på en arbetsplats måste veta vilka riskmoment som 
finns och vilka skyddsåtgärder som ska tas för att undvika olyckor. 
Detta oavsett anställningsform.

 Förstärk arbetsmiljöverkets arbete och öka antalet kontroller
Genom att stärka arbetsmiljöverkets position ger vi tyngd åt frågan. 
Fler kontroller ute på arbetsplatserna måste göras. Både anmälda och 
oanmälda. Tydligare sanktioner vid brott mot arbetsmiljölagen.

 Återskapa Arbetslivsinstitutets funktion
Oberoende forskningsarbete om framtidens arbetsmiljö är ett måste 
för att vi i framtiden ska ha trygga och säkra jobb.

 Utbilda fler skyddsombud och ge dem större inflytande på arbets-
platsen
Fler skyddsombud med större inflytande över arbetsplatserna ger ett 
stärkt arbetsmiljöarbete på det lokala planet.



Jag vill ha rätten till en bostad.
JOHANNES 25 ÅR, GRUVARBETARE



Vilka är de viktigaste frågorna för unga när det kommer till 
arbetsmarknaden? Den frågan ställde vi till 10 000 unga männ-
iskor under sommaren 2013. Svaren vi fick vittnar om en hel 
generation som kämpar för deras rätt att bli vuxen. Möjlig-
heten till ett riktigt jobb. Ett tryggt och säkert jobb. Ett jobb 
som ger dem möjligheter att bygga ett liv i frihet och som får 
dem att känna sig inkluderade i samhället.

Jag vill ha ett rimligt 
arbetsschema. 

MADELEINE, 27 ÅR, UNDERSKÖTERSKA

Vill du veta mer om facklig verksamhet för unga? Besök vår hemsida!
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