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Full sysselsättning är kanske den allra viktigaste frågan för LOs medlemmar. Den hänger samman med frågan om jämlikhet.
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Alla vinner  
på jämlikhet

Tema: Kongress 2016

Full sysselsättning samt jämlika och rättvisa förhållanden. 
Läs medlemmarnas tankar och idéer om framtiden. Sidan 10
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Investera för jämlikhet
Livslängd av sysselsättning och jämlikhet
Investera för jämlikhet är temat för LOs kongress 
den 17–20 juni, den 28e i ordningen.

Viktigaste uppgiften för Sverige är att skapa full 
sysselsättning samt se till att vi får rättvisa och 
jämlika levnadsvillkor. Sysselsättning och jämlik-
het är intimt förknippat med förväntad livslängd 
och hur bra våra samhällen mår, visar forskning av 
Richard Wilkinson och Kate Pickett.

Investeringstakten i vårt land har avtagit samti-
digt som ojämlikheten i landet ökar snabbast i hela 
OECD-området.

LOs kongressrapport Vägen till full sysselsätt-
ning och rättvisare löner pekar på att detta är nega-
tivt inte bara ur ett rättviseperspektiv utan skapar 
dessutom instabilitet i ekonomin.

Sverige inte längre mest jämlikt
I början av 1980-talet var Sverige troligen det mest 
jämlika landet i världen, detta är inte fallet längre. 
De med störst inkomster och förmögenheter drar 
ifrån, medan allt fler halkar efter.

Aktuella LO-rapporten Den ekonomiska ojäm-
likheten i Sverige sammanställer vad forskningen, 
studier från internationella organisationer samt 
offentliga rapporter och statistik säger om de eko-
nomiska klyftorna.

Ekonomisk utveckling ska komma alla till del. Det 
är inte rimligt att ett fåtal lägger beslag på den väl-
ståndsökning som sker i ett samhälle.

Alla människor bör få god tillgång till utbild-
ning, hälso- och sjukvård, materiell konsumtion 
och kultur. Klyftorna mellan olika grupper måste 
minska.

Det handlar om att utjämna villkor som bland 
annat beror på klass, etnicitet och kön. Fördelning 
mellan rika och fattiga, kvinnor och män, arbe-
tande och pensionärer, inrikes och utrikes födda 
är exempel på frågor för en ekonomisk politik.

Investera för jämlikhet
Kopplingen till årets kongresstema Investera för 
jämlikhet är uppenbar.

Samhälleliga system och tjänster som bidrar till 
fördelning efter behov, och därmed till ökad jäm-
likhet, kräver kraftfulla investeringar som kommer 
hela samhället till del på både kort och lång sikt.

Stora sociala och ekonomiska framsteg gjordes i 
Sverige under 1900-talet genom att tillämpa den-
na strategi, men investeringstakten har avtagit 
och samhällssystem fallerar. Exemplen är många: 
skolresultaten försämras och kunskapsklyftorna 
växer, vuxenutbildningen skärs ned, bostadsbyg-
gandet möter inte behoven, transportsystem och 
annan infrastruktur uppvisar stora brister i såväl 
underhåll som kapacitet.

De som drabbas hårdast av allt detta är givetvis 
de som behöver systemen allra mest, och många 
av dem finns i LO-förbundens medlemsgrupper. 
Behovet av kraftfulla investeringar är med andra 
ord större än på mycket länge.

Investera för jämlikhet! ●
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Starka fackföreningar 
motverkar ojämlikhet

Forskningen visar ett samband mellan jämlikhet och 
facklig organisering. Enbart kollektivavtal hjälper inte 
mot inkomstskillnader, organisationsgraden spelar en 
avgörande roll för jämlikheten.

Organisationsgraden påverkar inkomsterna
I länder där den fackliga organiseringen sjunkit har 
inkomstklyftorna ökat.

Att de lägsta lönerna minskar om fackföreningarna blir 
svagare kanske inte är så förvånande. Men svaga fackför-
eningar innebär också att de som tjänar allra mest drar 
ifrån ännu mer.

En av de experter som studerat frågan är Carolina Oso-
rio Buitron, ekonom vid Internationella valutafonden 
(IMF). Till IMFs Survey Magazine säger hon:

– Sambandet mellan svagare fackliga organisationer 
och en ökad inkomstspridning är stark. Samvariationen 
finns kvar även om vi tar hänsyn till andra faktorer som 
kan påverka ojämlikheten, som ändrade skatter, globali-
sering och teknologisk utveckling.

När Carolina Osorio Buitron väger olika förklaringar till 
ökade inkomstklyftor mot varandra är lägre facklig orga-
nisationsgrad den viktigaste faktorn.

– Svagare fackföreningar förklarar ökade inkomstklyf-
tor till hälften, resten kan förklaras av andra faktorer, 
säger Carolina Osorio Buitron.

Tidigare studier, bland annat från Världsbanken 
(WBG), ger samma bild. Lägre facklig organisationsgrad 
och färre kollektivavtal bidrar till en ökad ojämlikhet.

I en del länder är antalet som omfattas av kollektivav-
tal fler än antalet fackliga medlemmar. Ett sådant land 
är Frankrike där långt fler än de fackliga medlemmarna 
omfattas av kollektivavtal.

Det betyder att de två faktorerna, organisationsgrad 
och utbredning av kollektivavtal, kan vägas mot varandra 
när det gäller i vilken mån de påverkar jämlikheten.

– Även när kollektivavtalens omfattning är oföränd-
rade leder en lägre facklig organisationsgrad till ökade 
inkomstskillnader. Det hjälper alltså inte med enbart kol-
lektivavtal, säger Carolina Osorio Buitron.

Minskande löneandel
I rapporten The role of collective bargaining as part of a 
comprehensive strategy to reduce income inequality (TUAC, 
2015) finns statistik som visar att lönerna i världen suc-

cessivt sjunkit de senaste 20 åren i relation till den ökning 
som skett av produktiviteten. De som arbetar får med 
andra ord en allt mindre del av den gemensamma kakan.

Det globala facket TUAC menar att både minskande 
facklig organisationsgrad och färre kollektivavtal bidra-
git till utvecklingen.

Rapporten från TUAC beskriver kollektivavtalet som ett 
fundament för demokrati och som ett instrument för att 
förbättra löner och villkor för de anställda. Rapportförfat-
tarna är därför oroliga över utvecklingen.

Först sjönk antalet fackliga medlemmar i Europa och 
Nordamerika, men antalet som omfattades av kollektiv-
avtal var oförändrat. I nästa skede har också kollektivav-
talen försvagats.

TUAC pekar på att avregleringar av arbetsmarknaden 
och sämre statligt stöd för kollektivavtalen har lett till att 
färre omfattas av kollektivavtal.

Allra störst har minskningen av kollektivavtal varit i 
Östeuropa.

– I Rumänien har antalet kollektivavtal på nationell 
nivå minskat från 20 till 1 under en tioårsperiod. Rumä-
nien är skuldsatt och EU har ställt krav på lagändringar 
som försvagat kollektivavtalen, säger Dumitru Costin 
från rumänska fackliga centralorganisationen BNS.

Starka fack kan hålla emot
En annan ekonom vid IMF som studerar orsaker till ojäm-
likhet är Florence Jaumotte. I sin forskning visar hon att 
det finns ett nära samband mellan vad som händer i de 
övre inkomst- och de undre inkomstskikten. Till Survey 
Magazine säger hon:

– Om de fackliga organisationer som företräder låg- och 
medelinkomsttagare blir svagare, så ökar inkomsterna för 
höginkomsttagare och aktieägare. Svaga fackföreningar 
innebär att de anställda får en sämre förhandlingsstyrka 
relativt företagen. Det skapar i sin tur en omfördelning.

– Dessutom kan starka fackföreningar påverka företa-
gens policyer för ersättningar till företagsledningar. Utan 
fackföreningar brukar arvodena till de bäst betalda öka.

Mats Wingborg

– Rumänien är skuldsatt och EU har ställt krav på lagändringar som försvagat kollektivavtalen, säger Dumitru Costin 
från rumänska fackliga centralorganisationen BNS.
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Organisera flera

Ojämlikheten ökar
Sharan Burrow var ordförande för australienska 
LO (ACTU) 2000–2010 när de sociala klyftorna 
ökade i landet. Centralorganisationen försökte 
streta emot, hårt pressat.

När kollektivavtalen minskade ökade inkomst-
skillnaden mellan olika arbetstagare. Fenomenet 
ser Sharan Burrow i dag på global nivå.

– De ekonomiska klyftorna mellan människor 
har växt. En förklaring är att färre anställda i 
världen täcks av kollektivavtal.

– Starka avtal och ett fackligt inflytande ska-
par mer jämlika samhällen. Om de fackliga orga-
nisationerna tappar mark då ökar ojämlikheten. 
Det är precis vad som skett.

Sharan Burrow är djupt oroad över utvecklingen. 
I de flesta av världens stater har ojämlikheten 
ökat under senare årtionden.

Hon är också upprörd över den senaste tidens 
avslöjanden om skatteflykt och skatteplanering.

– Makteliten har fjärmat sig allt mer från folk-
flertalet. Det skapar misstro och en sjunkande 
tillit till samhällets institutioner. Ytterst är detta 
ett hot mot demokratin.

Ett grundproblem är att bara sju procent av den 
globala arbetskraften är fackligt organiserad. 
Världsfacket (ITUC) är världens största folkrö-
relse men andelen organiserade arbetstagare är 
alldeles för låg.

– Ska fackföreningsrörelsen kunna fungera 
som en motpart till globala företag och globala 
organ måste organisationerna växa. Vi måste 
bryta den nedåtgående trenden och rekrytera 
fler medlemmar. Den frågan har högsta prioritet.

Modernt slaveri
Det finns flera orsaker till att den fackliga organi-
sationsgraden sjunkit, men den viktigaste är stat-
liga ingrepp som underminerar fackligt arbete. 
Eller ännu värre, att fackligt aktiva blir förföljda 
och utsatta för våld.

– Vissa arbetstagare är mer utsatta än andra. 
Världsfacket driver ett hårt arbete för att för-
bättra villkoren för migrantarbetare i Qatar och 
andra länder runt Persiska viken. Där pågår en 
form av modernt slaveri.

– Vi måste få globala organ som Världsbanken 
(WBG) och Internationella valutafonden (IMF) 
att ta frågan om fackliga rättigheter på allvar. 
De internationella organen måste ställa krav på 
länder som återkommande kränker de fackliga 
rättigheterna.

Det är mycket som står på spel. Sharan Burrow 
menar att trygga och jämlika ekonomiska villkor 
bidrar till att motverka social instabilitet och ter-
rorism. Därför behövs, enligt Sharan Burrow, en 
radikal kursändring.

– De fackliga organisationerna måste sätta en 
ekonomisk politik i fokus som gynnar flertalet 
människor. I dag är många regeringar besatta 

FAKTA VÄRLDSFACKET

Sharan Burrow välkomnar Stefan Löfvens förslag om en ny världsordning i syfte att förbättra arbetsvillkoren och skapa 
ekonomisk  utveckling.
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”Det som 
är bra för 
samhället är 
också bra för 
de enskilda 
individerna.”

”Vi måste 
bryta den 
nedåt gående 
trenden och 
rekrytera fler 
medlemmar. 
Den frågan 
har högsta 
prioritet.”

– Fackliga organisationer 
spelar en avgörande roll 
för att åstadkomma mer 
jämlika samhällen, säger 
Sharan Burrow, general
sekreterare i Världsfacket.

International Trade Union Confederation 
(ITUC), eller på svenska Internationella fack
liga samorganisationen (IFS), är världens 
största fackliga organisation med 175 miljoner 
medlemmar i drygt 300 medlemsorganisatio
ner och fler än 150 länder. Den bildades den  
1 november 2006 då Fria fackföreningsinterna
tionalen och Arbetarnas världsfederation upp
löstes och bildade den nya organisationen.

Världsfackets främsta mål är att ”främja och 
försvara arbetares rättigheter och intressen 
genom internationella 
samarbeten mellan fack
föreningar, globala kam
panjer och förespråkande 
inom de större globala 
insti tutionerna”. Organi
sationen med säte i Ge
nève har LO, TCO och Saco 
som svenska medlemmar.

”Risken är att människor 
undrar varför de ska gå till 
valurnorna och rösta om 
det ändå är företagen som 
dikterar villkoren.”

av att tillfredsställa de stora globala företagen. 
Förhoppningen är att företagen ska bli nöjda och 
investera, men resultatet blir att företagen i allt-
för hög grad får styra politiken.

– Risken är att människor undrar varför de ska 
gå till valurnorna och rösta om det ändå är före-
tagen som dikterar villkoren.

Stoppa skatteflykt
Sharan Burrow har många förslag till hur det 
globala regelverket bör förändras. Hon nämner 
åtgärder för att stoppa skatteflykt och för att säk-
ra att stater kan kontrollera sina skatteintäkter, 
men också förändringar för att säkra en rättvis 
övergång till en koldioxidsnål ekonomi.

– Sedan har vi de klassiska fackliga grund-
frågorna, om att försvara rätten att organisera 
sig och sluta kollektivavtal, men också att höja 
de lägsta lönerna och skapa större jämställdhet 
mellan kvinnor och män.

Ska de fackliga organisationerna lyckas lyfta 
frågan om mer jämlika villkor måste det ske en 
mobilisering inom den fackliga strukturen och 
utifrån fackliga grundvärden, menar Sharan 
Burrow.

Samtidigt understryker hon att den fackliga 
rörelsen behöver söka allierade och vända sig till 
samhället i stort.

– Vi måste förklara att det som är bra för sam-
hället också är bra för de enskilda individerna. 
Blicken behöver lyftas över ett snävt egenin-
tresse.

– På global nivå måste vi söka samarbeta med 
andra progressiva aktörer som främjar en mer 
jämlik värld. Ett globalt initiativ som vi särskilt 
bör välkomna är FNs nya hållbarhetsmål. Ett 
annat är Stefan Löfvens förslag om en ny världs-
ordning (New global deal) i syfte att förbättra 
arbetsvillkoren och skapa ekonomisk utveckling.

Mats Wingborg
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Sverige har blivit 
mer ojämlikt

LO-ekonomen Anna Almqvist har sammanställt vad forsk-
ningen, studier från internationella organisationer samt 
offentliga rapporter och statistik säger om de ekonomiska 
klyftorna. 
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Kring 1980 var Sverige det jämlikaste landet inom OECD och förmodligen 
ett av de jämlikaste länderna i världen. Därefter har klyftorna ökat.
 Fortfarande ligger Sverige bra till i den internationella statistiken, 
men inom OECD finns nära ett tiotal länder som är mer jämlika än 
Sverige, däribland Norge, Danmark och Finland samt ett antal länder i 
Centraleuropa, säger Anna Almqvist, LOekonom och författare till den 
aktuella rapporten Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige.

Större ojämlikhet
Anna Almqvist visar i sin rapport att både inkomstojäm-
likheten och förmögenhetsojämlikheten har blivit större 
i Sverige.

Men mest statistik finns om de ökade inkomstklyftorna. 
Därför har mycket av debatten handlat om skillnader i 
inkomster.

En persons inkomst kan vara av tre olika slag; inkomst 
från arbete, inkomst från kapital samt olika sociala trans-
fereringar, som socialförsäkringar och barnbidrag.

– En viktig orsak till de ökande inkomstklyftorna är 
att de rikaste fått allt större inkomster från kapital. Den 
långsiktiga trenden är att den ojämlika fördelningen av 
kapitalinkomster blivit viktigare över tid, även om det 
finns stora variationer mellan olika år. Avkastningen på 
kapital varierar snabbt.

– En annan viktig förklaring är att socialförsäkringarna 
urholkats. Golv och tak i a-kassan låg länge still räknat i 
kronor och ören och har alltså inte hängt med i den höj-
ning som har skett av lönerna. Och den maximala ersätt-
ningen i sjukförsäkringen har inte höjts lika mycket som 
lönerna. Dessa urholkningar har sedan kombinerats med 
jobbskatteavdrag för förvärvsarbetare och att allt större 
grupper hamnat helt utanför a-kassan.

När Anna Almqvist räknar upp de viktigaste orsakerna 
till den ökade inkomstojämlikheten nämner hon alltså 
inte ens lönerna. Men på en direkt fråga tillfogar hon:

– Ja, även löneklyftorna har ökat under delar av den 
aktuella perioden, men det framstår inte som den vikti-
gaste förklaringen till den ökade ojämlikheten.

– En orsak till att löneklyftorna inte dragit iväg i Sve-
rige lika mycket som i andra länder kan vara att vi har 
en hög facklig organisationsgrad och en hög täckning av 
kollektivavtal. I länder med svagare fackföreningar är 
löneklyftorna långt större och har ökat mycket under de 
senaste decennierna.

De rikaste allt rikare
Samtidigt som inkomstklyftorna ökat har också förmö-
genhetsklyftorna blivit större. Framför allt har de allra 
rikaste fått allt större förmögenheter.

Anna Almqvist menar att de två olika fenomen hänger 
ihop.

– Den som har växande förmögenheter får också större 
inkomster från kapital. Och tvärtom, den som har stora 
inkomster kan spara och investera mer och då växer för-
mögenheterna.

Att i detalj analysera hur förmögenheterna har utvecklats 
är svårt, konstaterar Anna Almqvist. I samband med att 
förmögenhetsskatten avskaffades 2007 togs den offent-
liga statistiken över förmögenheterna bort.

– Sedan finns fristående forskare som ändå tagit fram 
underlag. Däribland den franska ekonomen Thomas 
Piketty som i sin bok Kapitalet i tjugoförsta århundradet 
(Karneval, 2015) visat att avkastningen på kapital under 
långa perioder varit mycket högre än många länders eko-
nomiska tillväxt. En konsekvens av ett sådant förhållande 
blir att de ekonomiska klyftorna ökar såtillvida inte poli-
tiken ingriper med skatter och regleringar.

Ensamstående halkat efter
Anna Almqvists rapport handlar främst om de ökande 
klyftorna mellan olika individer eller mellan olika hus-
håll, men till en del analyserar hon även ekonomiska klyf-
tor utifrån gruppnivå.

– Vi kan se att det är vissa grupper som halkat efter sär-
skilt mycket. En sådan är ensamstående och i synnerhet 
ensamstående kvinnor med barn. Andra grupper är utri-
kes födda och personer med kort utbildning.

– Om vi tittar på hela LO-gruppen är bilden spretig. 
Många medlemmar med heltidsarbete har haft en jämfö-
relsevis bra inkomstutveckling, speciellt i jämförelse med 
dem som inte förvärvsarbetar. Samtidigt finns grupper 
inom LO som exempelvis tvingas att arbeta deltid och där-
för har det väldigt tufft ekonomiskt. Vi kan också konsta-
tera att lönegapet mellan tjänstemän och arbetare ökat. 
Dessutom är det betydligt fler medlemmar som är arbets-
lösa eller som har ett tillfälligt arbete, den ekonomiska 
osäkerheten är alltså större för medlemmar i LO-förbund.

Jämlikhet kan också betyda olika saker. Anna Almqvists 
rapport handlar mest om jämlikhet i utfall, det vill säga 
hur de faktiska skillnaderna i inkomster och förmögenhe-
ter ser ut och hur de utvecklas.

– Men en del av resonemangen handlar om jämlikheten 
när det gäller möjligheter. Det vill säga vilken möjlighet 
en person har att lyckas ekonomiskt även om föräldrarna 
har låga inkomster och kort utbildning.

– Ett annat uttryck för detta är hur inkomströrligheten 
ser ut i ett samhälle. Ofta framställs USA som ett land 
där allt är möjligt, i själva verket är inkomströrligheten 
betydligt större i Sverige än i USA. Men inkomströrlig-
heten är mindre i Sverige än i till exempel våra nordiska 
grannländer.

Anna Almqvist konstaterar att även om inkomströrlig-
heten är ganska hög i Sverige så är den inte det i toppen 
och botten av fördelningen. Familjebakgrunden har stor 
betydelse för personers inkomster både för de allra rikaste 
och för de allra fattigaste.

Ökad ojämlikhet global trend
Det är inte bara i Sverige som ojämlikheten har ökat. I 
nästan alla av världens länder har ojämlikheten blivit 
större de senaste årtiondena, även om klyftorna ökat 
särskilt snabbt i Sverige. Att ökad ojämlikhet är en global 
trend tyder samtidigt på att det finns globala mönster som 
åtminstone förklarar en del av de växande klyftorna.

Anna Almqvist refererar till flera olika teorier som för-
klarar de ökande klyftorna på global nivå.

– En förklaring som lyfts fram är den avreglering som 
skett av finansiella marknader i många länder. En annan 
förklaring går ut på att ökad globalisering och teknologisk 
utveckling lett till att medelinkomstjobb inom till exem-
pel tillverkning antingen försvunnit eller flyttat. Det kan 
i sin tur skapa en lönepress. Ytterligare en förklaring är 
att det skett en förändring av attityder, att acceptansen 
för större klyftor blivit högre.

– Samtidigt är alla dessa teorier omdiskuterade och 
svåra att bevisa. Det råder alltså ingen enighet om vad 
den växande ojämlikheten beror på.

Den ökande ojämlikheten har troligen delvis globala orsa-
ker, enligt Anna Almqvists beskrivning, därtill kommer 
inhemska orsaker som förstärkt ojämlikheten. I Sverige 
handlar det bland annat om urholkning av socialförsäk-
ringssystemet och ändringar i skattesystemet.

– På sikt kan också andra faktorer komma att påverka 
inkomstfördelningen i Sverige och leda till ökad ojämlik-
het. En anledning till att Sverige länge varit ett relativt 
jämlikt land är att kunskapsnivån varit hög och jämn i 
befolkningen. Skolan har gett alla en bra utbildning. Det 
har i sin tur gett legitimitet åt jämlika inkomster. Ett sam-
hälle där alla har goda kunskaper och färdigheter berät-
tigar en sammanpressad lönestruktur.

– I dag har skolan blivit allt mindre likvärdig, klyftan i 
resultat mellan olika skolor har ökat. Det kan leda till ökad 
ojämlikhet framöver. Likaså kan en stor migration av per-
soner med kort utbildning leda till samma konsekvenser 
om inte detta bemöts med omfattande utbildningssats-
ningar.

Näringslivet dragit ifrån
Arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen kan få kritik 
för att de ledande företrädarna har alltför höga löner. 
Även en sådan kritik skulle kunna ses som ett argument 
för ökad jämlikhet, men Anna Almqvist understryker att 
det snarare är andra grupper som dragit ifrån.

– Det finns en stor löneklyfta mellan LO-ledningen och 
en genomsnittlig medlem i ett LO-förbund. LOs nuva-
rande ordförande har en lön som motsvarar 3,5 industri-
arbetarlöner. Det kan jämföras med den genomsnittliga 
inkomsten för verkställande direktörerna på de svenska 
storföretagen som motsvarar 54 industriarbetarlöner.

– Sedan kan man alltid diskutera hur höga lönerna ska 
vara för fackliga företrädare på toppositioner.

Det finns ett starkt stöd i den allmänna opinionen för jäm-
likhet, konstaterar Anna Almqvist. De flesta ser det som 
ett problem när de ekonomiska klyftorna växer.

– Jämlikheten har ett egenvärde, men också ett starkt 
instrumentellt värde. Jämlikhet bidrar till positiva värden 
som sammanhållning, tillit, demokrati och hälsa.

– Internationella valutafonden (IMF) och OECD har 
också tagit fram flera studier som visar på ett positivt sam-
band mellan jämlikhet och ekonomisk tillväxt. En orsak 
är att ojämlikhet leder till att fattiga hushåll inte satsar 
tillräckligt på exempelvis utbildning, vilket påverkar hela 
landets ekonomi i negativ riktning.

Mats Wingborg

FAKTA EKONOMISK OJÄMLIKHET I SVERIGE

Under en lång period under 1900talet minskade de eko
nomiska klyftorna i Sverige. Men kring år 1980 vände 
utvecklingen, därefter har både inkomstojämlikheten 
och förmögenhetsojämlikheten ökat. I dag har de 10 
procent med högst inkomster i Sverige en inkomstandel 
som motsvarar 30 procent av de totala inkomsterna i 
Sverige. Under tidigt 1980tal var motsvarande andel 
för de 10 procenten med högst inkomster 22 procent. De 
rika har blivit rikare, medan många andra halkat efter.
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– Pensionen, oavsett om det gäller den allmänna eller avtalspensionen, kräver insatser, säger Karl-Petter Thorwaldsson.
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Vid sidan av kampen för full sysselsättning lovar LOs ordförande 
KarlPetter Thorwaldsson att arbeta för minskade löneskillnader, 
likvärdiga villkor i arbetslivet och ökad jämlikhet. Kvinnors löner 
ska öka mer än mäns.

”I dag blir hälften 
av LO-kvinnorna 
fattigpensionärer 
efter ett helt 
yrkesliv. De 
får helt enkelt 
ingenting utöver 
garantipensionen, 
trots ett helt livs 
slit. Det duger 
inte.”

Självkritisk
Den misslyckade samordningen inför 
årets avtalsrörelse är den hittills värsta 
fackliga motgång som LOs ordförande, 
Karl-Petter Thorwaldsson, upplevt. Ing-
enting under de gångna ordförandeåren 
har varit till närmelsevis lika smärtsamt.

– Nej, det är vårt absolut största miss-
lyckande på alla sätt. Det är ingen tvekan 
om det.

– Samordningen är vår huvuduppgift. 
Att inte klara det svider rejält, säger Karl-
Petter Thorwaldsson.

Misslyckandet har dock inte fått ”Kålle”, 
som han kallas av många, att tappa sugen. 
Tvärtom. Just nu laddar han för fyra nya år 
som ordförande.

Och det som väntar är samma svåra frågor 
som redan för fyra år sedan stod högst på 
dagordningen. Inte minst kvinnors löneef-
tersläpning får LO-ordföranden att skäm-
mas.

– Det kan bara förklaras av att synen på 
mäns arbete som överordnat är intatuerad 
i allas våra hjärnor. I själva verket borde 
kvinnors löner vara minst fem procent 

högre än männens för att motsvara den 
högre utbildning som kvinnor har.

Men så är det inte. Det fattas fortfarande 
drygt 13 procent (2014) för att kvinnor och 
mäns arbete ska värderas lika och därmed 
avlönas lika rakt över samhällets alla 
områden.

– En av mina drömmar för de kom-
mande fyra åren är att könslönegapet ska 
minska så att kvinnors löner är över 90 
procent av männens när den kommande 
kongressperioden är till ända.

Odlar på fritiden
Solen skiner från en klarblå himmel när 
vi träffar Karl-Petter Thorwaldsson i maj. 
Sommaren har oväntat, men efterlängtat 
gjort entré.

Hobbyodlaren Karl-Petter stoltserar 
med sina egentillverkade pallkragar (visar 
bilder i mobilen) och redan uppdrivna grö-
na tomater och han delar frikostigt med sig 
av hur man lurar naturen. Växtzon fyra 
kan bli tre, ja nästan två, om solväggar, 
lä och planteringshöjd kombineras på ett 
smart sätt.

– Jag började från noll för åtta år sedan 
när vi köpte ett ställe i Sörmland. Sedan 
dess har jag lärt mig vad som går och hur 
förutsättningarna ska förbättras, säger 
han och pratar inlevelsefullt om den egna 
tillverkningen av bostongurka sedan väl 
västeråsgurkorna har skördats.

Men odlingen får allt mindre tid i det 
hektiska liv som LO-ordföranden lever. Att 
leda landets största fackliga centralorga-
nisation kräver mer tid än han anade när 
han valdes 2012.

– Det tar aldrig slut. Det går inte att 
stämpla ut. Därför gräver jag i trädgårds-
landen, snickrar eller slukar tv-serier när 
jag inte är på jobbet.

– Sysslolöshet eller så kallad avkoppling 
gör att huvudet går dygnet runt kring olika 
jobbrelaterade frågor och det sliter mer än 
fysisk ansträngning.

Och nog finns en del av fundera över. Den 
havererade samordningen hösten 2015 
kan återupprepas under hösten. Men Kålle 
är som alltid optimistisk.

– Känslan är att förbunden vill få till en 
samordning av nästa avtalsrörelse. Men, 

visst är det så att motsättningarna och svå-
righeterna finns kvar. Att få in alla förbun-
den under samma hatt är en tuff utmaning.

Det som kanske tydligast talar för ett 
helhjärtat försök att hitta en samordning 
är de långsiktiga mål som organisatio-
nen unisont fattat beslut om. Att halvera 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
inom LO är ett sådant långsiktigt mål, högt 
prioriterat och i ord uppbackat av alla.

Men vis av erfarenheterna från hösten 
2015 vågar inte ens en optimist som Karl-
Petter Thorwaldsson utlova att samord-
ningen inför avtalsrörelsen 2017 lyckas. I 
höst liksom tidigare kokar motsättningar-
na ner till hur kvinnolönesatsningar ska se 
ut, men också vilka låglönesatsningar och 
andra maktfrågor som går att enas kring.

En eventuellt utebliven samordning 
betyder emellertid inte att LO blir en pas-
siv åskådare till avtalsrörelsen. Paradoxalt 
nog har den pågående avtalsrörelsen inne-
burit ett mycket aktivt LO.

Förbunden, Svenskt Näringsliv och 
andra intressenter har vänt sig till LO i oli-
ka frågor och kontakterna har varit många 
och omfattande.
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Karl-Petter Thorwaldsson tror på omval av Stefan Löfvens regering.

”Kvinnors löner borde 
vara minst fem procent 
högre än männens för 
att motsvara den högre 
utbildning som kvinnor 
har.”

Arbetsgivarnas oro när LO-förbunden 
inte uppträder samlat utan snarare dis-
parat och kräver olika saker har starkt 
bidragit till att placera LO i händelsernas 
centrum.

– Vårt gemensamma utspel eller rekom-
mendation att värna både industrins och 
handelns framförhandlade löneöknings-
nivåer var ett utslag av dels den osäker-
het som många arbetsgivare kände under 
avtalsrörelsen men också vårt eget behov 
av att bidra till ordning och rättvisa på 
arbetsmarknaden.

– I efterhand är det rimligt att beskriva 
det som djärvt men det var det beslut som 
vi ansåg var nödvändigt i ett mycket exep-
tionellt läge, som Karl-Petter Thorwalds-
son formulerar det.

Utan styrelsebehandling och beslut i 
ryggen agerade de fyra centralfigurerna 
– Carola Lemne och Peter Jeppsson från 
Svenskt Näringsliv samt LOs Karl-Petter 
Thorwaldsson och Torbjörn Johansson – 
på egen hand när de manade alla parter 
till besinning och respekt för den löneök-
ningstakt som etablerats. Utspelet hade 
kunnat kosta samtliga sina uppdrag. Att 
beskriva agerandet som ett vågspel är där-
för ingen överdrift.

– Det stämmer verkligen, säger Karl-
Petter Thorwaldsson. När vi mötte LO-
styrelsen tre timmar efter presskonferen-
sen med Svenskt Näringsliv visste vi inte 
säkert hur vårt agerande skulle landa. Vi 
kunde åkt ut med fötterna före.

Pensionerna måste öka
När Karl-Petter Thorwaldsson pratar om 
avtalsrörelser tänker han dock inte bara på 
löner. Utvecklingen av villkoren i avtalen 
för mans- och kvinnodominerade bran-
scher är lika viktig. Olikheterna tende-
rar att öka år från år. Det gäller allt från 
avsättningar till avtalspension, arbetsti-
dernas utveckling, heltider och deltider, 
regler för tillfälliga anställningar och 
mycket, mycket annat.

Avtalspensionen innebär för förbund 
inom servicesektorerna att de får nöja sig 
med de avsättningar till avtalspensionen 
som regleras i uppgörelsen mellan LO och 
SAF från sent 1990-tal.

Andra har sedan lång tid tillbaka för-
handlat sig till avsättningar som fyller 
på avtalspensionen med ytterligare näs-
tan lika mycket. Det betyder skillnader i 
avtalspension på tusentals kronor i måna-
den efter ett arbetsliv.

– Pensionen, oavsett om det gäller den 
allmänna eller avtalspensionen, kräver 
insatser. I dag blir hälften av LO-kvinnor-
na fattigpensionärer efter ett helt yrkesliv. 
De får helt enkelt ingenting utöver garanti-
pensionen, trots ett helt livs slit.

– Det duger inte, säger Karl-Petter Thor-
waldsson.

Den tanke som LO-ledningen främst funde-
rar över handlar om att öka avsättningarna 
till den allmänna pensionen.

Alternativet, att satsa på avtalspen-
sion, lämnar en stor grupp, kanske tio 
procent av löntagarna, utanför. De sak-
nar kollektivavtal och har därför ingen 
avtalspension .

– Det känns som fel väg att gå. Deras 
arbetsinsatser måste också återspeglas i 
en rimlig pension, fortsätter Karl-Petter 
Thorwaldsson.

De olika villkoren när det gäller pensi-
on är bara ett exempel på att skillnaderna 
mellan olika grupper i Sverige är stora och 
att Sverige är ett av de länder inom OECD 
där klyftorna ökar snabbast.

– Klyftorna är helt oacceptabla, säger 
LO-ordföranden och betonar att utveck-
lingen måste brytas.

Kampen för full sysselsättning
Vid sidan av kampen för minskade löne-
skillnader, likvärdiga villkor i arbetslivet 

och ökad jämlikhet, återkommer han gång 
på gång till vikten av att nå full sysselsätt-
ning.

Utmaningen att pressa tillbaka arbets-
lösheten har inte blivit mindre av den stora 
flyktingström som nådde Sverige under 
2015. Med 163 000 flyktingar i landet 
under förra året kommer antalet arbets-
sökande att öka och därmed också arbets-
lösheten.

– Men flyktingströmmen innebär inte 
bara en utmaning, det innebär också en 
öppning för en mer expansiv ekonomisk 
politik som vi efterfrågat i flera år. Nu 
kommer äntligen den omsvängningen och 
dels kan den tveklöst förklaras av flykting-
strömmen.

Att antalet arbetssökande ökar snabbt de 
kommande åren ställer inte bara politiken 
utan också arbetsmarknadens parter inför 
betydande utmaningar. Kraven på lägre 
löner på grund av flyktingkrisen har hörts 
otaliga gånger under vintern och våren.

– Men det blir inga sådana lönesänk-
ningar med vår hjälp. Det finns annat vi 
kan göra och ska göra, till exempel behö-
ver vi titta på hur arbetsmarknaden och 
etableringen fungerar och hur man kan 
förenkla denna process, säger LO-ordfö-
randen, men vägrar att utveckla sina idéer.

Exakt när det är moget att bli mer publik 
med avsikterna är oklart, men verklighe-
ten trycker på och kräver insatser så snart 
som det någonsin är möjligt.

En viktig signal när det gäller flykting-
politiken är samtidigt att den ska vara 
kontrollerad, anser han. Det som hände i 
höstas var motsatsen.

– När människor tvingades bo på gator-
na är något i grunden fel.

Tror på omval
Även om en hel del av LOs medlemmar 
röstar på SD träffar inte Karl-Petter Thor-
waldsson dem – de kommer inte på möten, 
konstaterar han. Men via andra fick han i 
höstas rapporter om att protesterna mot 
omfattningen av antalet flyktingar var 
mycket starka.

– Det handlade om orkanstyrka. Folk 
uppfattade att ingen lyssnade och såg vad 
som hände i kommuner som tog emot väl-
digt många flyktingar. Här i Stockholms 
innerstad märktes inget, men i många 
kommuner var oron utbredd.

Det är lätt för opinionsbildare som bor 
på Södermalm eller i Stockholms city som 
har säkra, välbetalda jobb, att prata om att 
inte sätta någon bortre gräns för flykting-
mottagandet, konstaterar han.

– Arbetarrörelsen är givetvis för ett 
generöst mottagande. Men det måste vara 
kontrollerat och det var det inte i höstas. 
Därför var det bra att reglerna ändrades. 
Jag har inte hört någon inom LO som tyck-
er att det var fel.

Om förändringen av politiken borde ha 
kommit tidigare vill han inte spekulera. 
Däremot understryker han att det inte 
finns något tryck att ändra det nuvarande 
regelverket. Och om två år kommer den 
sittande regeringen också belönas för det 
som gjorts, tror han.

– I motsats till många andra tror jag 
nämligen att Stefan Löfvens regering har 
stora chanser att bli omvald. Avgörande 
blir hur flyktingsituationen utvecklas och 
hur omfattande investeringarna blir i väl-
färden.

Men en förutsättning är just investeringar 
i välfärd. För att öka trycket hoppas Karl-
Petter Thorwaldsson att LO-kongressen 
beslutar om ett nytt stort projekt för den 
kommande perioden.

Förra perioden stod full sysselsättning 
och solidarisk lönepolitik högst på agen-
dan. Nu är det dags att göra ett lika omfat-
tande jobb när det gäller hur jämlikt eller 
ojämlikt Sverige är.

– Alla osäkra jobb är ett gissel som ska-
par ojämlikhet. Folk som inte vet från ena 
dagen till den andra vad som gäller. Det 
oroar mig.

För att hans framtidsvision ska bli verk-
lighet är tre förändringar avgörande: LO-
förbunden måste bli bättre på att orga-
nisera fler medlemmar, Sverige ska inte 

längre vara ett av länderna inom OECD 
med snabbast växande klyftor samt att 
kvinnors löner ska öka mer än mäns.

– Har vi lyckats med det om fyra år är jag 
både nöjd och stolt.

Anna Danielsson Öberg
Tommy Öberg
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Jämlikhetens hopp är facket

Professor Kate Picket säger att ökade sociala klyftor i ett samhälle leder till att medellivslängden sjunker, kriminaliteten ökar och att människor känner mer stress.

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Lägstalönerna
För att få upp de lägsta lönerna behöver de fack-
liga organisationerna göra tydliga prioriteringar 
i avtalsrörelsen. Helst ser Kate Pickett att lönerna 
kan höjas genom kollektivavtal, men det kräver 
tydliga fackliga prioriteringar.

I länder med lagstadgade minimilöner blir det 
också viktigt att höja de lagstadgade nivåerna. 
Facket måste då ställa krav på valda politiker.

Kate Pickett menar att det är nödvändigt att 
sätta in frågan om en höjning av lägstalönerna i 
ett större sammanhang.

– Det handlar inte bara om direkt påverkan 
av löner, utan också att ändra strukturer som 
på sikt påverkar lönenivåerna. Om anställda får 
vidareutbildning får de ökade kunskaper och kan 
sedan lättare ställa krav på högre löner. Likaså 
leder bättre arbetsvillkor till att färre slås ut från 
arbetslivet. Goda villkor är därför länkat till frå-
gan om jämlikhet.

– Sedan behövs en aktiv ekonomisk politik som 
stimulerar sysselsättningen. En hög arbetslös-
het bidrar mer än någon annan faktor till stora 
sociala klyftor.

För att förhindra att de allra mest välbetalda drar 
ifrån ännu mer behövs konkreta åtgärder. Kate 
Pickett förespråkar en progressiv beskattning, 
men också att de anställda får mer inflytande på 
arbetsplatsen.

– Mer av demokrati i arbetslivet motverkar 
ökade klyftor. Facket måste också ställa krav 
på en helt annan genomskinlighet. Alla företag 
borde öppet redovisa hur mycket mer direktören 
och ledningen tjänar jämfört med arbetarna. En 
öppnare attityd skulle bidra till att hålla tillbaka 
överlönerna.

– Sedan behövs också åtgärder för att få bort ren 
korruption, som laglig skatteplanering och mutor.

Myter om löner och bonusar
Skälet till att Kate Pickett vill pressa ner de hög-
sta lönerna handlar om hur samhället påverkas.

– Väldiga klyftor bryter sönder den inre soli-
dariteten. Vi får ett annat samhälle, ett samhälle 
som ingen vill ha. Sedan finns också moraliska 
aspekter, de gigantiska lönerna är ett slöseri med 
gemensamma resurser.

Kate Pickett menar att det sprids många myter 
om extremt höga löner och bonussystem.

– Som att företag måste erbjuda sådana extra-
vaganser för att rekrytera bra ledare. Eller att 
företag med generösa bonussystem klarar sig 
bättre. Den företagsekonomiska forskningen ger 
inga som helst belägg för sådana uppfattningar. 
Däremot finns forskning som visar att stora löne-
skillnader inom ett företag leder till lägre pro-
duktivitet och även till lägre vinster.

Facket bör höja rösten
Kate Pickett säger att de fackliga organisatio-
nerna borde höja rösten i kraven på jämlikhet.

Hon menar att många inte är medvetna om 
vilka  negativa effekter som ojämlikhet har på 
hela samhället. Kate Pickett hänvisar bland 
annat till forskning som visar att ökade sociala 
klyftor i ett samhälle leder till att medellivs-
längden sjunker, att kriminaliteten ökar och att 
människor känner mer stress.

– De fattigaste drabbas hårdast, men ett ojäm-
likt samhälle är sämre för alla. Den insikten bor-

”Väldiga 
klyftor 
bryter 
sönder 
den inre 
solidari-
teten. De 
gigantiska 
lönerna är 
också ett 
slöseri med 
gemen-
samma 
resurser.”

– Fackliga organisationer måste aktivt slåss för ökad jämlikhet.  
För det krävs att facket försöker lyfta lönerna för dem som har 
sämst betalt.
 – Men det kräver också att facket motsätter sig extremt höga 
löner och bonusar för samhällets elitskikt. Det behövs en 
påverkan i båda ändarna av lönestrukturen, säger den brittiska 
forskaren Kate Pickett, en av världens ledande experter på vilka 
effekter ökade klyftor i samhället får på människors liv.
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Jämlikhetens hopp är facket

Professor Kate Picket säger att ökade sociala klyftor i ett samhälle leder till att medellivslängden sjunker, kriminaliteten ökar och att människor känner mer stress.
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de lyftas fram i fackliga utbildningar. Statistiken 
och diagrammen är redan gjorda. Nu behöver 
dessa insikter spridas till fler.

– Jag tror att de fackliga organisationerna 
behöver samarbeta med andra aktörer för att 
sätta jämlikheten i fokus, det kan handla om 
andra folkrörelser, NGOs och politiska partier 
som slåss för att hålla ihop samhället.

En central fråga i forskningen om ojämlikhet är var-
för människor med inkomster under genomsnittet 
har klart sämre hälsa och upplever mer stress än de 
som tjänar bättre. Detta gäller även i rika samhäl-
len där alla lever på en ganska bra materiell nivå.

Kate Pickett förklarar sambandet med att det 
inte bara är den absoluta fattigdomen som har 
betydelse, utan också om hur de materiella vill-
koren är jämfört med andra som vi kan mäta oss 
med. En term som används inom forskningen för 
att beskriva detta fenomen är relativ fattigdom.

Relativ fattigdom är när människor lider brist 
på resurser vilket leder till att de inte kan ta del 
av samma kost, konsumtion, fritidsaktiviteter et 
cetera som andra människor i samhället. I ett rikt 

samhälle är ingen fattig i absoluta termer, men 
kan uppleva sig fattig jämfört med andra.

– När föräldrar inte har råd att låta sina barn 
delta på avgiftsbelagda fritidsaktiviteter, när 
man aldrig har råd att göra en semesterresa eller 
när man tvingas bo trångt, då skapas frustra-
tion och stress. Den sätter i sin tur avtryck inom 
många områden; som hälsa, benägenhet att röka 
och risk för att barnen misslyckas i skolan.

Social klass kopplad till hälsa
Enligt Kate Pickett vore det ett misstag att tro att 
klassamhället bara handlar om inkomster och 
materiell standard.

– Hälsan är ett tydligt exempel. Låginkomstta-
gare har en sämre hälsa än medelinkomsttagare 
som i sin tur har en sämre hälsa än samhällets 
toppar. Så ser det ut på punkt efter punkt.

– Jag skulle vara motståndare till stora klass-
klyftor om det bara handlade om att skapa en mer 
jämlik konsumtion, men i verkligheten handlar 
det om så mycket mer.

Mats Wingborg

”Alla företag borde öppet redovisa hur 
mycket mer direktören och ledningen 
tjänar jämfört med arbetarna. En 
öppnare attityd skulle bidra till att 
hålla tillbaka överlönerna.”

LÄSTIPS EN TRÖSTERIK SANNING

Kate Pickett är aktuell i Sverige med boken En trösterik san-
ning (Karneval, 2015) som hon skrivit tillsammans med kol
legan Richard Wilkinson. 
Författarna visar att en 
ökad jämlikhet också 
kommer att underlätta 
omställningen till ett 
hållbarare samhälle. 
Budskapet är att vägen 
till en lyckad omställ
ning mot ett mer hållbart 
samhälle måste gå via 
minskade inkomstskill
nader. Och de minskade 
inkomstskillnaderna 
behöver, för att bli per
manenta, ske genom 
en demokratisering 
av samhällets ekono
miska system.

Richard Wilkinson  Kate Pickett
EN TRÖSTERIK  
SANNING
Ett bättre samhälle för oss och vår planet

KARNEVAL FÖRLAG /DEN LILLA HAMMAREN

”Den företagsekonomiska forsk ningen 
ger inga som helst belägg för att 
företag måste erbjuda extremt höga 
löner och bonussystem för att rekrytera 
bra ledare. Däremot finns forskning 
som visar att stora löneskillnader inom 
ett företag leder till lägre produktivitet 
och även till lägre vinster.”
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Det är några tankar när förtroendevalda i LOförbunden beskriver sin 
verklighet och ser in i framtiden.

Text och foto: Mats Wingborg

Elisabeth Nordin:

”Viktigast av allt är att 
värna kollektivavtalen”
– I Filipstad har det blivit jättetufft med platser på dagis och 
fritids. Det är särskilt svårt att hitta barnomsorg på helger och 
nätter. Det skapar väldiga begränsningar, vissa ensamstående 
kan inte ta ett jobb för att de inte har dagisplats till sina barn, 
säger Elisabeth Nordin, själv bosatt i Filipstad och aktiv inom 
Seko som förhandlingsansvarig och ordförande i sektionen.

Ekonomi påverkar livssituation 
Ett problem som också kan leda till 
ekonomiska bekymmer är, enligt Eli-
sabeth Nordin, att det är svårt att få del-
tidsstämpla om man inte kan jobba vis-
sa tider. Hon konstaterar att a-kassans 
regler kräver att man ska vara väldigt 
flexibel och kunna jobba när som helst.

Elisabeth Nordin menar att ekono-
misk utsatthet påverkar människors 
hela livssituation.

– Familjerna kanske inte kan beta-
la fritidsaktiviteter för barnen, man 
har inte råd att delta på idrottsevene-
mang, inte heller med föreningsav-
gifter. Jag vet också att det finns stora 
skillnader när det gäller hur mycket 
föräldrarna kan betala för kläder 
och leksaker till barnen. En del tar 
kortsiktiga lån för att ha råd att köpa 
saker. Men det är en farlig väg. Rän-
tan på skulderna blir en ny avgift.

– Sedan är det skillnader på vad 

man äter. Ofta är billigare mat min-
dre nyttig vilket påverkar hälsan.

Fackföreningsrörelsen kan göra 
mycket för att skapa ett mer jämlikt 
samhälle.

– Viktigast av allt är att värna kol-
lektivavtalen. Utan avtal skulle skill-
naderna mellan olika arbetstagare 
öka, inte minst skulle de sämst ställda 
förlora om avtalen blev färre.

– Men även många andra frågor har 
stor betydelse, både att fler får arbe-
ten och att fler får fasta anställningar.

Elisabeth Nordin hävdar att de som 
fastnar i olika tillfälliga jobb också 
har svårare att ställa krav på bättre 
förhållanden.

– Därför måste vi se till att behålla 
en hög nivå på ingångslönerna. Jag är 
motståndare till förslagen om sänkta 
ingångslöner.

Elisabeth Nordin är lokal förhand-
lare inom Seko-Sis för anställda inom 
Statens institutionsstyrelse. Det 
handlar bland annat om dem som 
arbetar på lvm- och lvu-institutioner, 
vård av missbrukare och av unga.

– Hela sektorn präglas i dag av 
underbemanning och många har till-
fälliga jobb. Konsekvensen blir otrygg-
het och osäker ekonomi, men också en 
sämre vård. Våra klienter blir lidande.

– För att kunna rekrytera medar-
betare och behålla personalen på 
lvm- och lvu-hemmen måste vi höja 
statusen på jobben, det kräver höjda 
löner för bland annat behandlingsas-
sistenter. ●

 

Annika Svensson:

”Vi måste ställa krav 
på en mer jämställd 
arbetsorganisation”
– Genom den ökande bemanningen har arbetet blivit mer 
slit och släng. Ingen är unik, säger Annika Svensson, aktiv i 
IF Metall  och anställd vid Shiloh i Forsheda utanför Värnamo 
som tillverkar delar till fordonsindustrin.

Bemanningsanställda pressas
Annika Svensson berättar att det 
för närvarande finns ett 80-tal fast 
anställda arbetare vid fabriken och 
omkring ett 20-tal bemanningsan-
ställda.

– De bemanningsanställda är 
pressade att leverera till hundra pro-
cent. Annars blir de ersatta av en ny 
bemanningsanställd.

– Jag tycker att företaget i stället 
borde anställa fler och satsa på att 
bygga upp personalens kompetens. 
Det skulle skapa mer trygghet men 
också vara bra för företaget.

Annika Svensson bor i närheten av 
fabriken. Forsheda är en liten indu-
striort med hög sysselsättning.

Men för några år sedan skedde 
ett stort varsel på orten. Det var den 
dåvarande industrin Forsheda gum-
mi som sade upp personal.

Numera har tillverkningen av olika 
gummerade komponenter tagits över 
av industrikoncernen Trelleborg, 
men det är inte lika många anställda 
som tidigare.

– När neddragningen skedde blev 
det särskilt svårt för par där båda 
jobbade på fabriken. I några fall blev 
båda arbetslösa.

– Det fanns inte heller mycket att 
välja på för den som letade efter nytt 
arbete. Enda chansen var att ta ett 
bemanningsjobb. Neddragningen 
innebar alltså att andelen beman-
ningsanställda ökade i Forsheda.

Brinner för jämställdheten
Annika Svensson brinner för att för-
bättra jämställdheten i arbetslivet. 
Hon menar att män oftare än kvinnor 
får mer kvalificerade arbetsuppgifter 
som också ger mer i lön.

– Fler män är exempelvis robot-
svetsare medan fler kvinnor jobbar 
vid monteringen. Vi måste ställa krav 
på en mer jämställd arbetsorganisa-
tion som ger fler kvinnor chansen att 
utvecklas.

Sedan tycker Annika Svensson att 
det är viktigt att förändra jargongen 
på arbetsplatsen. Hon säger att den 
både kan vara sexistisk och rasistisk.

– Vi ska stå upp för alla människors 
lika värde. Både kvinnor och män 
och arbetare födda i andra länder 
ska känna sig välkomna. Arbetsgiva-
ren har också ett ansvar för att se till 
att det blir en bra arbetsmiljö och att 
grov jargong försvinner. ●

Med blicken mot framtiden

– Vi måste säga nej till lägre ingångslöner, 

säger Elisabeth Nordin.

– Klyftorna växer mot de bemanningsanställda, säger Annika Svensson.

Nya politiska  
initiativ behövs för att  

  öka jämlikheten .

Viktigast av  
allt är att få upp 

sysselsättningen .

Jobb avgörande för 
integrationen, på sikt kan 

segregationen brytas.

Facket måste få  
med nyanlända och  
komma ut i skolorna.
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Germund Åcerclinth:

”Viktigast av allt är att 
få upp sysselsättningen”
– Det går åt fel håll. Klassamhället har blivit mer synligt. 
Några har det jävligt bra och några har det jävligt dåligt, säger 
Germund Åcerclinth, regionalt skyddsombud för IF Metall och 
anställd vid stålindustrin SSAB i Borlänge.

Segregerat samhälle
I Borlänge går det att se de växande 
sociala klyftorna. Germund Åcer-
clinth beskriver de fina villorna på 
Skräddarbacken och de nybyggda 
husen på Sunnanö, en halvö som går 
ut i sjön Runn.

– Kommunen har utfärdat den ena 
strandskyddsdispensen efter den 
andra.

Tre kilometer norr om centrum 
i Borlänge ligger låginkomstom-
rådet Tjärna Ängar som byggdes 
under miljonprogrammet i början av 
1970-talet.

– Jag bodde själv där tidigare. 
Bostäderna är kommunala och 
hyrorna är relativt låga. Det är posi-
tivt, men det har samtidigt bidragit 
till segregationen.

– Invånarna har låga inkomster 
och många är födda utanför Sverige. 
I synnerhet bor många med rötter i 
Somalia i Tjärna Ängar. Trångbodd-
heten är stor. Inte sällan kan åtta–tio 
personer dela på en trea.

Germund Åcerclinth hoppas fackför-
eningsrörelsen kan bli en motkraft 
till de ökade sociala klyftorna som 
håller på att slita sönder samhället.

– Viktigast av allt är att få upp sys-
selsättningen. Sedan måste vi ställa 
krav på jobb med drägliga villkor. I 
dag varierar förhållandena rejält, 
dessvärre finns arbetsgivare som inte 
vill teckna kollektivavtal.

Germund Åcerclinth har erfaren-
het av hur det kan gå till. Hans plast-
dotter var arbetslös men blev erbju-
den ett jobb via arbetsförmedlingen.

– Det visade sig vara ett jobb med 
mycket obekväma arbetstider och 
med en lön på 40 kronor i timmen. 
Jag tycker det är skandal att arbets-
förmedlingen förmedlar jobb från 
oseriösa arbetsgivare.

Informera unga om facket
I Borlänge har IF Metall satsat hårt 
på att nå ungdomar. I synnerhet har 
förbundet varit ute på arbetsplatser 
och informerat unga anställda, men 
också på gymnasieskolans yrkespro-
gram.

– Det behövs verkligen. Många 
unga har inte det minsta koll på vad 
facket är eller hur ett kollektivavtal 
fungerar. Vi måste köra hårt. Annars 
missar vi nästa generation. ●

Erling Wahlgren:

”Stora möjligheter till 
vidareutbildning”
– Ska Sverige fortsätta att vara ett någorlunda jämlikt land är 
det viktigt att vi lyckas med integrationen av de nyanlända. 
I dag tar det väldigt lång tid för många att komma ut i 
arbetslivet, säger Erling Wahlgren, fackligt aktiv i Seko och 
anställd vid Försvaretes materielverk (FMV) Markverkstad 
Syd.

Möjlighet till vidareutbildning
Erling Wahlgren säger att jobben är 
trygga inom försvarsmakten. Samma 
trygghet gäller för den som servar 
materiel åt försvaret.

– Inom försvaret finns stora möjlig-
heter till vidareutbildning. Det går att 
specialisera sig på bland annat tele- 
eller datateknik. En del använder 
sig av den möjligheten och söker sig 
sedan vidare till andra jobb.

– Det är förstås synd att inte försva-
ret kan behålla arbetskraften, men det 
kan också ses som en väg ut i arbetsli-
vet. Både andra myndigheter och före-
tag skulle kunna dra lärdom av de här 
erfarenheterna, exempelvis skulle vi 
behöva fler lärlingsutbildningar.

Inte minst behövs utbildningar för 
att underlätta för nyanlända att få ett 
jobb, menar Erling Wahlgren.

– En del nyanlända har lång utbild-

ning och andra har kort. Särskilt för 
dem med kort utbildning tror jag vi 
skulle behöva mer utbildning som 
varvas med praktik, då skulle det gå 
att involvera även dem som inte är 
vana vid att plugga.

– På längre sikt skulle det bidra till 
en högre sysselsättning. ●

Med blicken mot framtiden

Johanna Krans:

”Tillfälligt anställda och 
bemanningsanställda 
har en svagare position”

Strukturell diskriminering
På Johanna Krans arbetsplats finns 
omkring 170 anställda med kollektiv-
avtal, majoriteten är män. Sedan finns 
en stor grupp bemanningsanställda.

Enligt överenskommelsen med 
IF Metall får företaget ta in upp till 
80 bemanningsanställda från de två 
företagen Manpower och Logent.

– Det har blivit tydligt att de 
bemanningsanställda till mycket 
stor del består av utländskt födda. 

Här finns alltså en tydlig etnisk upp-
delning.

– De utländskt födda får de mer 
osäkra jobben och de som är födda i 
Sverige de mer trygga. Det är en form 
av strukturell diskriminering.

Kartläggning och värdegrundsarbete 
borde fackliga organisationer jobba 
mycket mer med, menar Johanna 
Krans.

– Först när vi får en bild av hur det 

faktiskt ser ut kan vi åstadkomma för-
ändringar.

Enligt Johanna Krans skulle fler 
trygga jobb leda till att fler vågade 
ställa krav.

– Tillfälligt anställda och beman-
ningsanställda har en svagare posi-
tion, det är inte lika enkelt för dem att 
höja rösten. Många står också utanför 
facket. ●

– Genom värdegrundsarbetet på min arbetsplats har de 
sociala strukturerna blivit mer synliga. Konkret statistik över 
anställningsvillkor, arbetsuppgifter, kön och etnisk bakgrund 
gör att vi ser de orättvisor som finns, säger Johanna Krans, 
aktiv i GS och anställd vid tryckeriet Strålfors i Ljungby.

– Fler borde få lärlingsutbildningar,  säger Erling Wahlgren.

– Klassamhället har blivit mer synligt, säger 

Germund Åcerclinth.

– Med tydlig värdegrund minskar klyftorna, säger Johanna Krans.

”De bemanningsanställda 
är pressade att leverera till 
hundra procent. Annars 
blir de ersatta av en ny 
bemanningsanställd.”
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Jonny Månsson:

”Fackföreningsrörelsen 
borde komma ut på 
skolorna”
– En stor fråga är att det tar alldeles för lång tid för nyanlända 
att få ett jobb.
 – Under hösten 2015 tog Sverige emot många nya asyl
sökande. Lyckas vi inte ordna jobb åt dem finns risk för att 
de sociala klyftorna i Sverige blir djupare. Då får vi också 
klassklyftor som skulle följa etniska linjer, något som är 
farligt , säger  Jonny Månsson, aktiv inom GS i Helsingborg  
och anställd  på ett företag som tillverkar mjukplast.

Arbetslösheten ger klyftor
Jonny Månsson kopplar de sociala 
klyftorna i Sverige till arbetslöshet. Att 
höja sysselsättningen blir då det vikti-
gaste i strategin för en ökad jämlikhet.

– Det handlar om att nyanlända 
snabbare ska få ett arbete, men inte 
bara det. Det finns också stora grup-
per födda i Sverige med kort utbild-
ning. De som i dag bara har grund-
skoleutbildning har svårt att få ett 
arbete, ännu svårare är det för dem 
som lämnar grundskolan utan full-
ständiga betyg.

Jonny Månsson har flera idéer om 
hur övergången till arbetslivet skulle 
kunna underlättas.

– Skolan är inte vad den har varit. 
Yrkesprogrammen i gymnasiesko-
lan borde innehålla mer praktik. Det 
behövs också mer substans och sam-
manhållning i skolan. Nu har syste-
met blivit alltför splittrat.

Attityderna i samhället har också 
förskjutits, hävdar Jonny Månsson. 
Ett uttryck för det är att idealet om 
jämlikhet tagit stryk.

– Vi har fått mer av ett egosam-
hälle, där mycket vill ha mer. Regel-
ändringarna späder på detta. Fler 
banker kräver en stor egeninsats för 
att kunna köpa en bostad. Det stänger 
ute många från bostadsmarknaden.

– De sämst ställda får ofta ta den 
största smällen. I Helsingborg, där 
jag bor, ska kommunen lägga ner ett 
boende för hemlösa. Kommunen vill 
uppenbarligen satsa på annat.

Människors lika värde
Jonny Månsson tycker att fackföre-
ningsrörelsens tankar om alla män-
niskors lika värde borde bli synligare 
i debatten.

– Vi har alla rött blod, även om 
skinnet kan se olika ut. I grunden är vi 
alla lika, men vi blir inte behandlade 
lika av samhället.

– Ett tecken på det är att löneskill-
naderna mellan olika arbetstagare 
har vuxit.

Fackföreningsrörelsen borde komma 
ut på skolorna, menar Jonny Måns-
son.

– Alla som går på gymnasieskolans 
yrkesprogram borde möta LO och LO-
förbunden. Inte minst borde fackliga 
företrädare få utrymme för att berät-
ta hur facket fungerar, vad som kän-
netecknar ett kollektivavtal och vad 
som ingår i den svenska modellen.

– Många unga arbetstagare vet i 
dag ytterst lite om detta när de kom-
mer ut i arbetslivet. En del tror att väl-
färden och de fackliga rättigheterna 
har ramlat ner från himlen och inser 
inte att det är rättigheter som tillkom-
mit efter långa och hårda strider. ●

Lena-Karin de Carvalho:

”Nya politiska initiativ 
behövs för att öka 
jämlikheten”
– Inom Kommunal finns många medlemmar med låga löner 
som dessutom inte får jobba heltid. Många av dem möter jag 
i min vardag. Flera av dem kan ha det tufft och får verkligen 
vända på pengarna.
 – Sedan finns en del som vill jobba deltid, men min kritik 
handlar om dem som tvingas till deltid i strid mot de egna 
önskemålen, säger LenaKarin de Carvalho, undersköterska 
men numera fackligt aktiv på heltid i Skåne.

Pressad ekonomisk situation
Lena-Karin de Carvalho menar att 
alla människor med arbete i Sverige 
klarar sig hyfsat, det finns inte djup 
fattigdom som i vissa andra länder. 
Däremot kan många ha en pressad 
situation.

– Det handlar om att konstant ha 
mindre pengar än andra att röra 
sig med, att kanske inte kunna vara 
med på den gemensamma julfesten 
och att tvingas handla den billigaste 
maten. En del blir också tvungna att 
ta kortsiktiga lån och kan hamna i en 
lånefälla.

Särskilt utsatta är ensamstående 
medlemmar med barn.

– Så länge man är två som delar på 
kostnaderna för hushållet brukar det 
gå bra, men efter en separation kan 
det bli väldigt knapert.

– Sedan beror det på hur personen 
klarar av att leva på väldigt lite peng-
ar. Där är vi väldigt olika. För en del 
är det svårt, andra klarar att leva på 
bara nudlar.

Diskriminering
Lena-Karin de Carvalho säger att det 
förekommer diskriminering av per-
soner med utlandsklingande namn, 
det kan både betyda att det är svårare 
att få jobb och att det är svårare att 
komma in på arbetsmarknaden.

– Jag vet att forskningen pekat på 
diskrimineringen som en faktor, men 
det är inget som jag upplevt på min 
egen arbetsplats. Däremot ser jag 
antydningar till att diskriminering 
kan förekomma på andra ställen.

– Tongångarna har blivit hårdare 
i samhället och även på arbetsplat-
serna. Numera möter jag även välut-
bildade personer som säger att de ska 
rösta på SD, så var det inte för några 
år sedan.

Att fackföreningsrörelsen måste 
engagera sig i olika politiska frågor 

om Sverige ska bli mer jämlikt är 
självklart för Lena-Karin de Carval-
ho.

– Men när jag säger det på kurser 
i Kommunal protesterar många. De 
tycker inte att facket ska hålla på 
med politik. Då förklarar jag att det 
är skillnad på politik och partipolitik. 
Då brukar jag få med mig de flesta.

– Självklart ska vi driva våra poli-
tiska krav. Finns det sedan partier 
som stödjer vår uppfattning är det 
förstås bra. Men jag tycker att alla 
partier borde rycka upp sig. Även 
Socialdemokraterna är för flata. Det 
har inte blivit så stora förbättringar 
som många hade hoppats.

Politiska initiativ
Till den som inte vill bry sig om poli-
tiken brukar Lena-Karin de Carvalho 
också peka på en rad politiska beslut 
som förbättrat villkoren i arbetslivet.

– Som de stora lagarna; Las Arbets-
miljölagen och MBL.

De tidigare politiska reformerna 
räcker samtidigt inte. Lena-Karin de 
Carvalho vill se nya politiska initiativ. 
Det behövs för att öka jämlikheten, 
menar hon

– Det handlar bland annat om en 
barnomsorg som är öppen alla tider 
på dygnet, regler som skapar en ännu 
bättre arbetsmiljö och rätten att få 
arbeta heltid. ●

– Vi har fått ett egosamhälle, säger Jonny 

Månsson.

– Vi kräver att alla ska få rätt att jobba heltid, säger Lena-Karin de Carvalho.

”Fler banker kräver en stor 
egeninsats för att kunna köpa en 
bostad. Det stänger ute många från 
bostadsmarknaden.”

”En del tror att välfärden och de fackliga 
rättigheterna har ramlat ner från himlen 
och inser inte att det är rättigheter som 
tillkommit efter långa och hårda strider.”
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Marianne Lundgren:

”Jobb avgörande för 
integrationen”
– De sociala klyftorna i Sverige har blivit större. Vi har en 
hög arbetslöshet och det är särskilt svårt för ungdomar och 
nyanlända  att få ett arbete.
 – Vi har också en stor bostadssegregation. I Gävle där jag 
bor är detta väldigt tydligt, säger Marianne Lundgren, aktiv i 
Seko och anställd av tågoperatören DSB Uppland.

Nytt mod behövs
Marianne Lundgren menar att Gävle 
förvandlats från en arbetarstad till 
något annat mer anonymt.

– Den ena stora arbetsplatsen efter 
den andra har lagts ner. I stället har 
vi fått en växande högskola, det är 
positivt, men LO-grupperna har inte 
längre samma utrymme.

– Det har också varit svårt att 
locka företag till Gävle, det skapar en 
känsla av att kommunen släpar efter. 
Många har tappat hoppet. Det behövs 
en omläggning av politiken för att 
gjuta mod i människor.

Det går inte att ta miste på att Mari-
anne Lundgren är djupt oroad över 
utvecklingen i Gävle. Särskilt allvar-
ligt tycker hon det är när människor 
blir långvarigt arbetslösa.

– Utanförskapet gör människor 
apatiska. Det skadar den sociala till-
hörigheten. Och undergräver sam-
hället. Skatteintäkterna minskar, 
vilket försämrar välfärden.

Det behövs en aktiv investeringspo-
litik för att få fart på Sverige, anser 
Marianne Lundgren. Hon tycker att 
ansvariga politiker ibland varit för 
rädda för att satsa, exempelvis på en 
utbyggd infrastruktur.

– Sedan borde vi bygga ut systemen 

med lärlingsplatser. Det måste finnas 
bättre möjligheter att utbilda sig.

– Särskilt viktigt är att hitta for-
mer som även kan locka dem som är 
skoltrötta. I Gävle finns paradoxalt 
nog företag som inte hittar kompe-
tent personal trots att vi har en hög 
arbetslöshet.

Integration av nyanlända
Marianne Lundgren säger att det 
också är viktigt att satsa rejält på att 
integrera de nyanlända.

– Jobb är den avgörande nyckeln 
för att integrationen ska lyckas. Sär-
skilt borde vi satsa på kompletterande 
yrkesutbildningar och undervisning 
i svenska. Det kan skapa vägar in i 
arbetslivet. ●

Sandra Lindberg:

”Arbetsförmedlingen borde svartlista 
företag som saknar kollektivavtal”

Missbruk av Fas 3
Ett annat problem som Sandra Lind-
berg lyfter fram är att en del arbetsgi-
vare missbrukar åtgärder som Fas 3.

– Det är något fel om det finns fem 
Fas 3 och sju anställda på en arbets-
plats. Då används åtgärden bara för 
att få billig arbetskraft.

– Målet bör också vara att man inte 
har några Fas 3 över huvud taget utan 
att alla får en anställning.

Sandra Lindberg är anställd vid ett 
stort kemiföretag som har tecknat 

kollektivavtal, men hon berättar att 
det finns en del mindre industriföre-
tag och verkstäder i Uddevalla som 
inte tecknat avtal.

– Lönerna och villkoren är sämre 
där, men kanske ännu viktigare är att 
arbetstagarna hamnar utanför delar 
av välfärdssystemet, som olika för-
säkringar och tjänstepensionen.

Sandra Lindberg tycker att Arbets-
förmedlingen borde svartlista före-
tag som saknar kollektivavtal. Sedan 
tycker hon att företagen borde ta ett 
större beställaransvar.

– Om ett företag anlitar en entre-
prenör från ett annat land borde det 
vara självklart att ställa krav på att 
villkoren ska motsvara vad som står 
i svenska kollektivavtal.

Tydligare krav på entreprenörer är ett 
steg i rätt riktning, men en hårdare 
kontroll löser inte allt. Det har Sandra 
Lindberg själv erfarenhet av.

– Jag har pratat med arbetstagare 
från Polen som arbetat i Sverige. I 
deras papper har allt sett bra ut, men 
när de väl har kommit tillbaka till 
Polen har de blivit tvingade att betala 
tillbaka en del av lönen till arbetsgiva-
ren. Sådant är svårt att skydda sig mot.

– Men en väg skulle kunna vara 
ett bättre fackligt samarbete mellan 
länderna.

Problemet med arbetskraft från 
andra EU-länder som jobbar för vill-
kor som ligger under avtalen är dub-
belt, menar Sandra Lindberg.

– Dels blir arbetarna utnyttjade, 

dels uppstår en social dumpning 
inom hela branschen.

Vid det företag där hon själv jobbar 
finns en viss medvetenhet om att man 
ska anlita ansvarsfulla leverantörer.

– Sedan blir det svårt om det 
behövs en snabbinsats, om det hand-
lar om akutjobb, som en rörfirma. Då 
har arbetsgivaren sällan tid att kolla 
de företag man anlitar. ●

Mikael Karlsson:

”Alldeles för många har 
tillfälliga jobb”
– Klassklyftorna i Sverige är stora, det genomsyrar 
hela samhället , säger Mikael Karlsson, aktiv i Livs och 
livsmedelsarbetare i Lidköping på ett företag som säljer mat 
vidare till bland andra Ikea.

Ensamkommande flyktingbarn
När Mikael Karlsson beskriver 
dagens klassamhälle handlar det inte 
bara om klyftan mellan ägare av före-
tag och anställda eller mellan olika 
skikt av arbetstagare, han pekar sna-
rare på nya skiljelinjer i samhället.

– Under sista året har Sverige tagit 
emot många ensamkommande flyk-
tingbarn. De befinner sig i en väldigt 
utsatt position och behöver särskilt 
stöd för att inte hamna utanför. Det 
finns ett ensamkommande flykting-
barn i min sons klass, så jag har viss 
egen erfarenhet i frågan.

De nya mönstren i klasstrukturen 
betyder att många delar av samhäl-
let måste involveras för att skapa mer 
jämlikhet. I det arbetet har fackför-
eningsrörelsen en viktig roll, menar 
Mikael Karlsson.

– Det handlar om att försvara kol-
lektivavtalen, som lyfter villkoren 
för hela gruppen arbetstagare, men 
också om att bevaka ingångslönerna 
och att skapa fler trygga anställning-
ar. I dag är det alldeles för många som 
har tillfälliga jobb, något som skapar 
otrygghet. ●

– Utanförskapet gör människor apatiska, säger Marianne Lundgren.

– Vi har fått nya skiljelinjer i samhället, säger 

Mikael Karlsson.

– När kollektivavtalen försvinner ökar klyftorna, säger Sandra Lindberg.

”Vi borde bygga ut systemen 
med lärlingsplatser.”

– Ett stort problem i dag är att Arbetsförmedlingen inte har 
koll på vilka arbetsplatser som saknar kollektivavtal. När 
Arbetsförmedlingen använder olika åtgärder, som Fas 3 eller 
liknande, kan de placera personer hos arbetsgivare som inte 
tecknat kollektivavtal.
 – Även om de får fortsätta att jobba på företaget får de ett 
ekonomiskt sämre läge än andra arbetstagare, säger Sandra 
Lindberg, aktiv inom IF Metall i Uddevalla.
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Mohamed Shemesani:

”Facket måste få med 
nyanlända”
– Det har blivit större klassklyftor i samhället.
 – Hos arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal har 
ingångslönerna sjunkit och arbetsvillkoren är ofta sämre. 
Andra tvingas jobba övertid utan att få något obtillägg. 
De här tendenserna är synliga inom städbranschen, men 
också inom flera andra delar av arbetslivet, säger Mohamed 
Shemesani , idrottsplatsvaktmästare och aktiv i Kommunal.

Thomas Kuylenstierna:

”Svårare få med 
bemanningsanställda i 
fackliga arbetet”
– Det går en skiljelinje mellan olika kategorier av anställda. 
Sämst är tryggheten för de bemanningsanställda, säger 
Thomas  Kuylenstierna, medlem i IF Metall och anställd vid 
Astra Zeneca i Södertälje.

Arbetsstressen ökar
Ett tecken på ökade klassklyftor som 
Mohamed Shemesani lyfter fram är 
att stressen ökat på många arbets-
platser. En dålig arbetsmiljö leder i 
sin tur till att många inte orkar med.

– Det finns ett samband mellan 
dåliga villkor och sjukskrivningar.

Mohamed Shemesani menar att 
arbetslösheten tvingar många män-
niskor till att ta jobb med låga löner 
och dåliga villkor. Det blir som en ond 
cirkel där de dåliga jobben pressar 
villkoren på andra jobb.

– Dåliga villkor och avsaknad av 
kollektivavtal skapar en social dump-
ning. Människor ställs mot varandra. 
På sikt finns risk för att den svenska 
modellen raseras. Men roten till pro-
blemet handlar om den höga arbets-
lösheten. En ökad sysselsättning är 
därför det viktigaste.

De fackliga organisationerna behövs 
för att bryta trenderna. För Mohamed 
Shemesani handlar det om att på 
många olika sätt stärka arbetstagar-
nas position i arbetslivet.

– Helt avgörande är att vi får fler 
och bra kollektivavtal, men också att 

anställda får inflytande och blir del-
aktiga i hur arbetet läggs upp. Den 
som har möjlighet att påverka kom-
mer att känna en större tillfredsstäl-
lelse i jobbet. Det minskar risken för 
utanförskap.

Enligt Mohamed Shemesani finns 
i dag stora grupper i samhället som 
upplever stress därför att de har dåli-
ga ekonomiska villkor.

– Jag vet också många som inte vill 
söka stöd från samhället, som inte vill 
ta emot bidrag. Det kan skapa en käns-
la av misslyckande. Jag tror de absolut 
flesta vill kunna försörja sig själva.

Fackliga utbildningar
Några som har det särskilt svårt eko-
nomiskt är de nyanlända. Mohamed 
Shemesani menar att det första ste-
get är att få ett jobb, men det kan vara 
tufft även när man har kommit ut i 
arbetslivet.

– En del vågar inte säga ifrån om 
de blir erbjudna jobb med dåliga vill-
kor och många vill inte vända sig till 
facket. Vissa har dålig erfarenhet av 
facklig verksamhet från hemlandet 
och kan till och med vara rädda för 
fackliga organisationer.

Mohamed Shemesani menar att LO 
borde satsa stort på att erbjuda fack-
liga utbildningar till nya medlemmar 
och särskilt till nyanlända.

– Vi måste lyfta vår vision, att alla 
ska få vara med. Då behövs en mer 
aktiv integration, men inte bara från 
samhällets sida utan också från olika 
organisationer.

– Särskilt viktiga är de fackliga 
organisationerna, att de anstränger 
sig för att förklara vad facket är och 
att få med de nyanlända. ●

Facket engagerat i arbetsmiljön
Thomas Kuylenstierna är skyddsom-
bud vid Astra Zeneca. Han anser att 
arbetsmiljön har hög standard, ändå 
är det många som får problem med 
axlar, nacke och rygg.

– Särskilt ansträngande är att 
arbeta vid en glovebox. Det innebär 
att man står framför en genomskin-
lig box och med hjälp av långa gum-
mihandskar bearbetar det som finns 
inne i boxen.

Enligt Thomas Kuylenstierna går 
det att göra en del för att minska 
belastningen för dem som arbetar vid 
en glovebox. Det handlar om rotation 
mellan olika arbetsuppgifter och om 
pausgymnastik.

– Fackklubben är engagerad i frå-
gan, men de bemanningsanställda är 
rädda för att ställa krav. De upplever 
en ständig osäkerhet. Om arbetsgiva-
ren inte vill ha dem kvar kan de få gå 
med en dags varsel.

Splittring på arbetsplatsen
De bemanningsanställda har visser-
ligen en anställning vid ett beman-
ningsföretag. Men om de företag som 
de är uthyrda till är missnöjda med 
dem hotas också den anställningen.

– Och även om de skulle bli uthyrda 
till en ny arbetsgivare är situationen 
otrygg. De vet aldrig var och när de 
ska jobba.

– Konsekvensen blir en hård press. 
De måste ständigt prestera på topp.

Thomas Kuylenstierna berättar att 
det är många bemanningsanställda 
på arbetsplatsen. Företaget använder 
däremot mer sällan tidsbegränsade 
anställningar, det behovet har mins-
kat eftersom man använder beman-
ningsanställda i stället.

– Det är svårare att få med de 
bemanningsanställda i det fackliga 
arbetet. De ingår inte heller i samma 
klubb som de som är anställda direkt 
av Astra Zeneca. Resultatet har blivit 
en skiktning mellan olika kategorier 
av anställda. Några tillhör kärnan 
och andra är utanför.

De fackliga organisationerna bor-
de hitta nya former för att inkludera 
alla på arbetsplatsen, menar Thomas 
Kuylenstierna.

– Det kan handla om nya former av 
medlemskap, men också att se till att 
antalet bemanningsanställda inte 
fortsätter att växa.

Klyftorna på arbetsplatsen har också 
ökat mellan arbetare och tjänstemän, 
säger Thomas Kuylenstierna. Tjäns-
temän har dragit ifrån alltmer löne-
mässigt.

Thomas Kuylenstierna är bekym-
rad, splittringen mellan olika katego-
rier av arbetare har ökat och skillna-
den mellan arbetare och tjänstemän 
har blivit större. Det är en oroande 
utveckling.

– När det gäller ökade klassklyftor 
är vi på väg mot 1800-talet. ●

– Några tillhör kärnan, andra är utanför, säger Thomas Kuylenstierna.

– Många upplever stress på grund av dålig 

ekonomi, säger Mohamed Shemesani.

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG
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Timo Närhi:

”Alla ska kunna försörja 
sig på sin lön”
– Klassamhället har blivit mer tydligt. Inkomstskillnaderna 
har ökat och vi har en stor trångboddhet. Dessutom har vi en 
stark bostadssegregation, inte minst är den väldigt synbar i 
Malmö där jag arbetar, säger Timo Närhi, aktiv i Fastighets.

Yen Gunnarsson:

”På sikt kan 
segregationen brytas”
– Den sociala skiktningen på arbetsplatsen tar sig både 
etniska  och könsmässiga uttryck, säger Yen Gunnarsson, 
aktiv  i Livs och anställd vid Guldfågeln i Falkenberg.
 Yen Gunnarsson har en lång facklig erfarenhet och har 
tidigare  varit både klubbordförande och huvudskydds
ombud, nu sitter hon i klubbstyrelsen och är studie 
ansvarig.

Malmö delad stad
Timo Närhi arbetar i ett kommunalt 
fastighetsbolag och har bra insyn i 
hur bostadssituationen ser ut i Mal-
mö. Han beskriver de stora skillna-
derna mellan områden med många 
låginkomsttagare och utländskt föd-
da kontra mer välmående bostads-
områden. Å ena sidan Rosengård 
och Herrgården, å den andra sidan 
områden som Limhamn.

– Låga inkomster påverkar livssi-
tuationen på flera sätt. Det kan skapa 
utanförskap och en sämre uppväxt 
för barnen.

– Om föräldrarna har kort utbild-
ning har de inte samma möjlighet att 
stötta barnen i skolarbetet som hög-
utbildade har, men trångboddhet 
kan också betyda att det finns mindre 
plats för barnen att sitta i fred och läsa 
läxor.

Samtidigt menar Timo Närhi att 
det kommunala bostadsföretaget där 
han arbetar gör en hel del för att bryta 
segregationen.

– Många saker sker, från stöd till 
idrottslivet och föreningar i utsatta 
bostadsområden till organiserad 
läxhjälp.

Timo Närhi understryker att facket 
också kan påverka.

– Främst genom att betona männi-
skors lika värde. Alla människor ska 
ha samma möjligheter. En persons 
livschanser ska inte avgöras av vil-
ken utbildning föräldrarna har eller i 
vilken skola man råkar hamna.

– Sedan är det enormt viktigt med 
schysta villkor i arbetslivet, som bra 
ingångslöner och starka kollektivav-
tal. Alla ska kunna försörja sig på sin 
lön. ●

Klassamhället
När Yen Gunnarsson beskriver hur 
det svenska klassamhället förändras 
beskriver hon både sin arbetsplats 
och kommunen Falkenberg där hon 
är bosatt.

Vid Guldfågeln slaktas och pake-
teras kycklingar. På arbetsplatsen 
finns hundra medlemmar i Livs och 
fem tjänstemän.

– Det här är ett låglönejobb. 
Ingångslönen är ungefär 21 200 kro-
nor i månaden, men det går inte att 
höja sig särskilt mycket. Slutlönen är 
bara 2 000 kronor mer.

– De flesta som arbetar på Guldfå-
geln är kvinnor och tre av fyra är föd-
da utanför Sverige. Väldigt många är 
kvinnor födda i Asien.

Ett sätt att höja lönen en aning är 
lönetilläggen till dem som exempel-
vis har ansvar för maskinerna.

– Men inte heller det ger så mycket, 
kanske 10–15 kronor mer i timmen. 
Och sådana uppdrag går för det mes-
ta till män.

– Vad som återstår om man vill få 
upp lönen är att jobba mycket över-
tid. Många av kvinnorna på fabriken 
har också ett mycket stort uttag av 
övertid.

Brist på bostäder
Det finns ett samband mellan villko-
ren i arbetslivet och bostadssegrega-
tionen. Det syns tydligt i Falkenberg.

– Vi har bostadsområden med 
många låginkomsttagare och många 
utrikes födda. Kommunen har som 

många andra kommuner bostads-
brist. Därför stannar också nyan-
lända länge på Migrationsverkets 
anläggningar. Utflyttningen kan 
först ske när lediga bostäder finns 
tillgängliga. Sedan finns en del som 
flyttar till Sverige från andra länder 
och som faktiskt vill bo med sina 
landsmän.

– Men på sikt kan segregationen 
brytas. De som kom till Sverige från 
Balkan under 1990-talet är i dag inte-
grerade. Många har fått bra jobb och 
flyttat vidare till nya bostadsområ-
den.

Yen Gunnarsson önskar ett mer jäm-
likt arbetsliv. Och det finns mycket 
att göra. Själv tycker hon att facket 
borde bli bättre på arbetsorganisa-
tion.

– Om fördelningen av ansvarspos-
ter i arbetslivet blev mer jämställd 
skulle fler kvinnor kunna tjäna lite 
mer, men det skulle också uppmuntra 
kvinnor till att lära sig nytt. ●

– I trångbodda hushåll finns mindre plats för barn att göra läxor, säger Timo Närhi.

– Ingångslönen är låg och den går inte att höja 
särskilt mycket, säger Yen Gunnarsson.

”De fackliga organisationerna 
borde hitta nya former för att 
inkludera alla på arbetsplatsen.”
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Vad har du som kongress-
ombud för förväntningar 
på LO-kongressen?

Johannes Kamfjord, Byggnads:
– Det blir nog många sena kvällar. 
Sedan ska det bli spännande att 
träffa ombud från hela landet. 
Det fantastiska med LO är den 
stora bredden. Det är en styrka att 
människor med många olika erfaren
heter diskuterar. När olika synsätt och tankar bryts 
med varandra kan vi komma fram till bra beslut.

Anette Vilhelmsson, Transport:
– Att bygga ett jämlikt samhälle 
och att slåss för full sysselsätt
ning är de viktigaste politiska frå
gorna. En förhoppning är också 
att LOkongressen ska stimulera 
ett närmare samarbete mellan för
bunden. Men det kommer att bli min första LO
kongress, så jag vet inte riktigt hur det praktiska 
arbetet kommer att gå till.

Lena Jenemark, Livs:
– Jag ser verkligen fram emot LO
kongressen. Kongressen är LOs 
högsta organ. Tillsammans och i 
demokratisk ordning ska vi fatta 
beslut om LOs politik och LOs fram
tid. Vid kongressen kommer det att fin
nas ombud från alla 14 LOförbund och allas röster 
väger lika tungt. Det är något högtidligt över det hela.

Monica Enarsson, IF Metall:
– Jag tror att det blir mycket debatt 
och bra beslut. LO behöver pro
filera sig ytterligare och bli mer 
offensivt i arbetsmarknadspoliti
ken. Vi behöver vara väldigt tydliga 
i flera frågor. Jag tänker bland annat 
på att både fackföreningar och arbetsgivare måste 
ställa krav på att alla leverantörer är seriösa. Men 
också på att få bort delade turer och att minska 
problemet med att anställda blir ersatta av beman
ning utifrån. Sätter vi inte ner foten kan utveck
lingen skena iväg. Sedan måste vi bli bättre på att 
komma ut i skolorna. Ungdomar måste få veta mer 
om fackföreningsrörelsen.

Dzeraldina Eriksson, Handels:
– Jag hoppas att vi kommer att fatta 
kloka beslut, som att alla som vill 
ska ha rätt att arbeta heltid. Själv 
är jag aktiv i Handels och rätten till 
heltid har länge varit en av förbun
dets stora frågor. Det är också viktigt 
att alla ska ha en lön som det går att leva på. Också 
den frågan hoppas jag att kongressen lyfter fram.

Anton Levein, Elektrikerna:
– Vi ska tydligt visa vilket samhälle 
vi vill bygga. Inte minst är det vik
tigt att visa socialdemokratin att 
det går att åstadkomma något. Det 
går att förbättra mycket både när det 
gäller välfärd och sysselsättning. Där
för är det strategiskt att LO lyfter fram de frågorna.

Erika Flodin, HRF:
– Det ska bli spännande att följa 
diskussion, men också att se vad 
det blir av besluten. Det finns 
många bra skrivningar i hand
lingarna från LO och i motionerna. 
Jag är aktiv i Hotell och restaurang 
och tycker att det är särskilt viktigt med frågan om 
sänkt arbetstid, men också att det ska finnas barn
omsorg och kollektivtrafik dygnet runt. Många av 
våra medlemmar är beroende av det.

Albin Karlsson, IF Metall:
– Det blir min första LOkongress 
och det ska bli intressant att 
diskutera viktiga frågor. Som 
fackligt aktiv är det viktiga att 
engagera sig för att göra välfärden 
bättre. Sedan har jag nog inga väldigt 
specifika förväntningar, därför kommer jag inte 
heller att bli besviken.

Marie Ende, Handels:
– Jag har stora förväntningar och 
hoppas att LO tar ett rejält kliv 
framåt och inte bara fortsätter i 
samma hjulspår. Det handlar om 
att hitta nya former för samordning 
och nya grepp i arbetet. Förbunden är 
självständiga men vi måste också hålla ihop inom 
LO. Vi är en del av en global arbetsmarknad och en 
global facklig rörelse. Det måste prägla vårt arbete 
framåt. LO måste också jobba med FNs globala mål 
för hållbar utveckling, mål som också gäller Sverige.
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Kongressen avgör 
LOs inriktning

LOs 28e ordinarie kongress genomförs i City Conference 
Center (Folkets hus) i Stockholm den 17–20 juni 2016. 
Trehundra ombud från hela landet behandlar motioner 
samt den av styrelsen föreslagna kongressrapporten 
Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.

Sysselsättning och lönepolitik
Av de frågor som ska diskuteras 
under kongressen är kanske full 
sysselsättning den allra viktigaste. 
Den är grunden till allt det andra. 
Utan full sysselsättning kan inte 
i längden den svenska modellen 
upprätthållas, vår gemensamma 
välfärd betalas och en hållbar eko-
nomi byggas som kommer alla, inte 
bara några, till del.

LO-kongressen 2012 konsta-
terade att den ekonomiska politik 
som förts i Sverige sedan 1990-talet 
inte längre klarar att upprätthålla 
full sysselsättning. Lösningen är 
inte att gå tillbaka till det gamla, till 
den politik som dominerade innan 
1990-talet.

Vad Sverige behöver är en ny politik 
som förenar full sysselsättning och 
rättvisa löner med dagens öppna 
ekonomi. Det är bakgrunden till 
att kongressen 2012 beslutade att 
inleda projektet Full sysselsättning 
och solidarisk lönepolitik.

Arbetet har pågått i fyra år med 
att försöka besvara den kanske vik-
tigaste frågan Sverige har i dag; hur 
ska en ny ekonomisk politik formas 

som förenar full sysselsättning och 
rättvisa löner med dagens öppna 
ekonomi? Det har resulterat i 24 
underlagsrapporter och semina-
rier men framför allt slutrapporten 
Vägen till full sysselsättning och soli-
darisk lönepolitik som kommer att 
behandlas av kongressen i juni.

Jämlikhet på dagordningen
Frågan om full sysselsättning häng-
er också samman med andra viktiga 
frågor, inte minst frågan om jämlik-
het. Sverige är ett av de OECD-län-
der där klyftorna ökar snabbast.

I de årliga jämförelser LO gör 
mellan maktelitens löner och LO-
medlemmarnas är skillnaderna nu 
de största i modern tid. Vi är inte 
längre världens mest jämlika land.

Men det behöver inte vara så. 
Det är dags att vända den utveck-
lingen. Investera för jämlikhet är 
kongresstema 2016 med kampen 
för ett jämlikare samhälle högst på 
dagordningen.

Det är kongressombuden som 
avgör LOs inriktning de kommande 
fyra åren under fyra dagar i juni. ●


