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informera 
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pensionen, 
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säger Carolin 
Emanuelsson,  
försäkrings-
rådgivare i 
Livsmedels-
arbetare-
förbundet. 
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om vanligt efter ett årsskifte är förändring-
arna i lag och avtal många. Den borgerliga 
regeringens härjningar har satt sina spår 

och det är viktigt att du informerar arbetskamra-
terna om alla försämringar i a-kassa, sjuk- och för-
äldraförsäkring med mera. 

Ett stort informationsbehov nns också om hur 
den svenska modellen fungerar och varför det är så 
viktigt att kollektivavtal nns på alla arbetsplatser. 

I Sverige har vi ingen lag som skyddar våra 
löner och anställningsvillkor. Istället är facket 
garanten för att löntagarna får ett rimligt skydd – 
genom kollektivavtal. Facket har grundlagsskyd-
dad rätt att agera för att teckna avtal och tecknar 
varje år tusentals avtal som ger både företaga-
re och löntagare bra villkor och förhindrar osund 
konkurrens. Det blir sällan konflikt. 

Det påstås i debatten att facket borde avstå från 
att kräva kollektivavtal på arbetsplatser där det 
inte finns fackliga medlemmar. Men är det rim-
ligt att arbetsgivare som systematiskt undviker att 
anställa organiserad arbetskraft ska slippa billi-
gare undan? Normalt organiserar facket först de 
anställda på en arbetsplats och träffar sedan avtal 
med arbetsgivaren. Men facket kan inte avstå 
från kollektivavtal bara för att de anställda inte 
vill eller vågar bli medlemmar i facket. Då hotar 
den osunda konkurrensen alla löntagares anställ-
ningar och villkor.

Den svenska kollektivavtalsmodellen måste 
gälla för alla. Unga och gamla. Troende och icke 
troende. Stora och små företag, i Göteborg och i 
Småland. Annars väntar fler konflikter och det 
är dåligt både för löntagare och 
företagare.

Dags att informera!

marja koivisto
Chefredaktör

marja.koivisto@lo.se

Bra sagt ...

LO-ekonomerna lanserar begreppet »Littorin-
 modellen« som sätter ord på den borgerliga regering-
ens strategi för att pressa löntagarna genom:

Sänkta arbetskraftskostnader 
Försämrat försäkringsskydd 
Arbetslöshet betraktas som ett individuellt problem 
Försvagade fack 
Jobb framför allt 
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Hej! Det är vi som är Alla-panelen 
som jobbar för dig. Vi är alla fack-
ligt förtroendevalda och med i det 
redaktionella arbetet i tidningen 
Alla. Vi före slår intressanta  ämnen 
som kan ge inspiration i det fack-
liga arbetet.

Vi kommenterar också texter i 
tidnin gen utifrån vårt perspektiv, 
det vill säga arbetslivet och den 
fackliga vardagen. Var med och 
kommentera materialet i Alla du 
också. Gå in på alla.lo.se så kan 
vi diskutera!

O
M

S
L

A
G

: L
E

IF
 C

L
A

E
S

S
O

N

RONNY FRITHIOF
Grafi kerna 

JORGE FLORES
IF Metall KATHE NILSSON

HandelsIVAN BENGTSSON
Fastighetsanställdas

Förbund

Alla-panelen

DETTA ÄR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN LO



Carolin 
Emanuelsson

ÅLDER  35 år

FAMILJ  Mamma, pappa, 
syster med familj, fästman

BOR  På Hisingen i Göteborg

YRKE  Maskinoperatör på 
Swedish Match

FACKFÖRBUND  Livs

FACKLIGA UPPDRAG  Försäk-
ringsrådgivare, skyddsom-
bud, ledamot i klubbstyrel-
sen, sitter i skyddskommittén 
och rehabgruppen, revisor i 
avdelningen. Jobbar fackligt 
på heltid.  

FRITID  Gym, pendlar till fäst-
mannen i Stockholm

LÄSER  Deckare

FILM  Disney, animerad 
skräckfilm

Carolin Emanuelsson 
(t.v), försäkringsråd-
givare på Swedish 
Match, har stöttat 
och peppat sin 
arbetskamrat Lena 
Jacobsen (t.h) under 
hennes flera år långa 
sjukskrivning.

4  alla 4.2006
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Lena Jacobsen är 32 år och har 
varit sjukskriven i drygt fem år. 
I väntan på vård och rehab har 
hon gått hemma och drabbats 
av social fobi. 
     – Rehabarbetet fungerade 
inte på företaget när Lena 
skadades. Nu motarbetas hon 
av Försäkringskassan, säger 
försäkringsrådgivaren Carolin 
Emanuelsson.

Hon har drivit ärendet men 
också lyckats driva fram en ny 
rehaborganisation.

Lukten av snus slår emot oss i 
produktionshallen på Swedish 
Match i Göteborg. Tillverk-

ningen är automatiserad och det 
hörs ett monotont »tick-tack, tick-
tack« från de gamla maskinerna. 
Tempot är högt, tomma burkar far 
fram på banden, snus i, lock på. 
Det är fritt fram för de anställda 
att ta en dosa under skiftet.

Lena Jacobsen arbetade som 
maskinoperatör. 

– Det var kort om folk och rast-
avlösning. Maskinerna skulle ändå 
gå för att undvika avbrott i pro-
duktionen. Jag fick ta hand om fle-
ra maskiner samtidigt och det var 
extra stressigt. Plötsligt hakade 
något upp sig på en bana. Man har 
ett visst antal sekunder på sig in-
nan hela linjen stannar. Jag sprang 
mot maskinen som krånglade och 
snubblade först på en pall, sen på 
en källsorteringsvagn och föll till 
sist framåt mot en stolpe, berättar 
Lena Jacobsen.

Det här hände i decem-
ber år 2000. Hon fick ont i 
ena axeln men tänkte att 
det går väl över. Det gick 
nästan ett år innan Lena 
Jacobsen uppsökte före-
tagshälsovården.

Då klarade hon inte 
att jobba längre och blev 
sjukskriven. Sedan dess 
har livet bestått av värk-
tabletter, remisser, långa 
väntetider och en miss-
lyckad operation år 2003. 
Efter en lång väntan på 
ny operation gjordes den 
några veckor efter den 
här intervjun.

Lena, en ung männis-
ka som vill tillbaka till 
arbetslivet, men som tvingas gå 
sysslolös i åratal. 
Tycker inte du, Carolin, att det 
är frustrerande?

– Det är fruktansvärt att män-
niskor kommer i kläm så här. Jag 
har varit försäkringsrådgiva-
re i sex år och skyddsombud lika 
länge. Ett tag hade vi jättemånga 
rehabfall men ingen fungerande 
organisation som kunde hantera 
ärendena. Företagshälsovården 
var dålig. Det fanns helt enkelt ing-
en rehabkompetens här. 

KAMPEN GAV RESULTAT

Carolin Emanuelsson kämpade 
för en bättre rehaborganisation 
och krävde att facket skulle vara 
med vid rehabmötena. År 2003 
inrättades en rehabgrupp men det 
tog tid att få den att fungera.

– I början tog vi in all 
möjlig expertis till rehab-
mötena. Vi var mellan 
fem och åtta personer 
som frågade ut personen 
som skulle rehabiliteras. 
Medlemmarna kände sig 
trängda och någon börja-
de gråta. Nu har vi en ny 
konstellation och är bara 
tre personer när vi träffar 
medlemmen. Vi har fått 
en rehabplan och vi vill 
från fackets sida att det 
ska finnas papper på allt.

Carolin Emanuelsson 
är öppen och självkritisk 
när hon beskriver situa-
tionen.
Vad skulle ha hänt med 

Lena Jacobsen om hon blivit 
skadad idag?

– Då skulle sannolikt både före-
taget och vi ha agerat snabbare. Det 
handlade  om okunskap hos båda 
parter. Idag tar företaget sitt ansvar 
och vi har fått en bättre företags-
hälsovård. Facket krävde att få vara 
med när den tjänsten skulle köpas. 

Lena Jacobsen berättar vilken 
mardröm det är att inte bli trodd 
när man är sjuk.

– Den före detta personalche-
fen talade om för mig att det inte 
var något fel på min axel. Sen är 
det all diskussion om fusk på tv 
och i tidningar. Det känns som om 
ingen tror en.

När Lena Jacobsen skadade sig 
lämnades en arbetsskadeanmä-
lan in direkt.

Men Försäkringskassan 

3
tips  från 
Carolin

  Var ihärdig!
 Förvänta dig 

inte att infor-
mationen ska 
landa i knät när 
du är på utbild-
ning. Uppdatera 
dig själv.

 Etablera 
kontakter med 
LO/TCO Rätts-
skydd.

      Carolin Emanuelsson, försäkringsrådgivare:

» Det är fruktansvärt att 
människor kommer i kläm«

1.2007 alla  5

hjälten
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godkänner inte hennes besvär 
som en arbetsskada. De säger att 
det inte går att avgöra om ska-
dan skett på arbetsplatsen. En bil-
olycka som Lena Jacobsen var 
med om på 1990-talet kan lika 
gärna vara orsaken, menar de.

Till slut  blev trycket för stort att 
hela tiden bli misstänkliggjord. 

– Om man går hemma hela 
dagarna måste man ju göra vissa 
saker, men man vågar knappt. Om 
någon ser det kan man bli ankla-

gad för fusk. Jag ville inte gå och 
handla, kände mig mer och mer 
instängd. Jag fick diagnosen soci-
al fobi och gick hos en psykolog. 
Då fick jag hjälp att börja tänka på 
ett annat sätt och det blev bättre.

När Lena Jacobsen berättar det 
här är hon rädd för hur arbetskam-
raterna ska reagera när de läser 
om henne. Att hon ska bli mobbad. 
Fortfarande är det skämmigt med 
sånt som har med psyket att göra.

HUR LÅNG TID SKA DET TA?

Carolin Emanuelsson har engage-
rat sig i Lena Jacobsens fall under 
alla år. 

Hon har gjort vad hon kunnat 
som försäkringsrådgivare. Peppat 
sin arbetskamrat och drivit hen-
nes ärende som nu ligger hos lo/
tco Rättsskydd. 

– Försäkringskassan motarbe-
tar Lena trots att en specialist i 
ortopedi säger att det här handlar 
om en typisk fallolycka. 

Lena Jacobsen kan inte få någ-
ra garantier för att hon blir bättre 
efter operationen. Det kan bli lika-
dant eller till och med sämre.

– Före operationen har jag blivit 
sämre hela tiden och varit tvung-
en att äta värktabletter för att 
fungera hjälpligt. Därför var jag 
beredd att chansa. 

Nu hoppas hon att operationen 
ska förändra hennes liv.

– Ibland har jag haft så ont att 
jag velat hoppa från bron. Men jag 
vill tillbaka till jobbet och försö-
ker se ljust på framtiden. Jag ska 
bli bra och kanske är jag tillbaka 
om ett år om jag har tur.  

Hur mycket Lena Jacobsen än 
längtar till sitt jobb och arbets-
kamraterna känns det ändå lite 
skrämmande efter alla år. När vi är 
ute i produktionshallen och tittar 
på hennes gamla arbetsplats kollar 

hon in de nya manöverpanelerna.
– Shit! Men det är spännande 

också. 
Lena Jacobsen har varit med i 

facket sen hon började arbeta.
– Det är tur att facket finns. 

Annars hade jag stått helt ensam 
nu. Jag känner att jag kan lita på 
Carolin som representerar mig.

Och snusfabriken lär stå kvar 
ett tag till i väntan på att Lena 
Jacobsen ska komma tillbaka.

– Just nu känner vi oss trygga. 
Företaget har gjort nyinvestering-
ar. Men man vet ju aldrig vad kon-
kurrenterna har för sig eller vad 
nya lagar kan innebära. Verksam-
heten kan flyttas utomlands, vi 
kan bli uppköpta, säger Carolin 
Emanuelsson.

Före nyår körde man extraskift 
både kvällar och helger eftersom 
priserna på snus gick upp vid års-
skiftet på grund av en skattehöj-

Vi har en vinstandelsstiftelse som genere-
rar pengar om aktien går upp. I fjol gav den 
20 000 kr före skatt om man hade en andel.«

Lenas ekonomi

Så här har Lena Jacobsens eko-
nomi påverkats under sjuktiden:

Under den första perioden fick 
hon 80 procent av lönen och 10 
procent från AFA.

Från och med juli 2004 tidsbe-
gränsad ersättning. Det innebär 
137 000 kronor per år jämfört 
med Lena Jacobsens årslön som 
är 243 000 kronor exklusive 
semesterersättning.

Snus

Det är förbjudet att sälja snus i 
alla EU-länder utom i Sverige.

När Sverige gick med i EU blev 
vårt land undantaget från regeln. 
För svenska medborgare som bor 
utomlands är det tillåtet att köpa 
snus från Swedish Match på 
postorder.

Svensken lär snusa mest i 
hela världen, närmare 7 kilo per 
snusare och år. Enligt Swedish 
Match finns det 900 000 snu-
sare i Sverige. På deras hemsida 
beskrivs snuset som en national-
symbol.

Swedish Match har två fabriker 
i Sverige, en i Göteborg och en 
i Kungälv med totalt ca 350 
anställda.

»

6  alla 1.2007
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ning. Det var många som ham-
strade och förråden hos tobaks-
handlarna sinade snabbt.

VINSTANDELAR

Är det välavlönat att jobba här?
– För det här jobbet skulle jag 

vilja säga det. Det tar 14 dagar att 
lära sig grunderna som maskin-
operatör. Snittlönen för en ope-
ratör ligger mellan 19 000 och 
19 500 kronor. Vår fackliga strate-
gi är att vi ska ha så bra grundlön 
som möjligt och få personliga till-
lägg. Vi har en vinstandelsstiftelse 
som genererar pengar i förhållan-
de till bolagets vinst och aktiens 
värde. Bolaget delar ut andelar till 
de anställda enligt vissa regler. 
Inträdesbiljetten till systemet är 
att man varit anställd minst åtta 
månader. Som mest kan man som 
heltidsanställd få en andel. Tjänst-
göringsgraden avgör. I fjol gav en 

andel 20 000 kronor före skatt.
Carolin Emanuelsson har sad-

lat om från undersköterska till 
maskinoperatör och kan jämföra.

– Som undersköterska har man 
ingen rättvis lön utifrån arbets-
uppgifterna, men som maskin-
operatör känner jag mig nöjd med 
lönen. Det är monotont och stres-
sigt men trivseln är god.

När Carolin Emanuelsson bör-
jade som försäkringsrådgivare 
körde hon medlemskvartar i högt 
tempo, 70 kvartar på två veckor.

– Det gav inget konkret resul-
tat. Jag hittade visserligen många 
ärenden där man hade missat 
saker men inget uppseendeväck-
ande. Jag la ner mycket kraft på 
avtalspensionen för där hade 
medlemmarna ingen koll. 

Det viktigaste för en försäk-
ringsrådgivare är att utgå från 
medlemmarnas intresse istället för 

Försäkringsrådgivaren Carolin Emanuelsson 
tillsammans med sina arbetskamrater på Swedish 
Match. Från vänster Helen Lien, Kicki Sentka, Jenny 
Kristiansson, Mikael Olsson Wikholm och Sukru Denir.

att bara rutinmässigt informera, 
anser Carolin Emanuelsson. Två 
andra försäkringsrådgivare ska nu 
köra medlemskvarten med med-
lemmar som särskilt önskat det.

En facklig karriär är inget som 
lockar Carolin Emanuelsson.

– Det finns mycket gott jag kan 
göra här och det vill jag fortsätta 
med så länge jag orkar engagera 
mig och kan tillföra något. Om tan-
ken på en facklig karriär tar över-
handen är det nog dags att lägga av. 

Carolin Emanuelsson är ock-
så mycket aktiv som skyddsom-
bud och blev år 2005 utsedd till 
årets skyddsombud i Livs avdel-
ning 1 med motiveringen: »tar 
sitt uppdrag på allvar och går ett 
steg längre än de flesta skyddsom-
bud«. Och man kan anta att det 
även gäller uppdraget som försäk-
ringsrådgivare. 

text. Kerstin Fredholm  foto. Leif Claesson
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LÅGLÖN ETVÄTTEN
Tempot är högt. 
Hela miljön snurrar. 
Som en karusell. 
Nytvättade kläder 
far runt i sina banor. 
Tomma stålgalgar 
rasslar fram i taket. 
Tvättvagnar körs 
kors och tvärs. 
Om du vill kom-
municera måste du 
skrika. Oväsendet 
från centrifuger och 
torktumlare är öron-
bedövande. Ibland 
lyckas en radio på
högsta volym tränga 
igenom larmet. 
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TVÄTTERIBRANSCHEN. Låg lön. Låg status. Tärande 
arbetsmiljö. Ständig stress. Ändå är de flesta arbetare vi möter 
glada över sitt tvätterijobb. Jobbet är grunden till ett värdigt 
liv. Men vad innebär det att jobba i en låglönebransch? 
Hur ser framtidsutsikterna ut? Vad är det som påverkar i 

omvärlden? För att söka svar 
på de här frågorna har vi 
besökt tvätterier i Sverige 
och Lettland. 

LÅGLÖN ETVÄTTEN
text. Kerstin Fredholm
kerstin@alla.lo.se

foto. Leif Claesson
leif@alla.lo.se

den nya arbetsmarknaden



Det är inte svårt att få folk till 
tvätterierna. Det berättas på 
mer än ett ställe om att kort-

tidsanställda som lyckats få in 
en fot håller på att slita ihjäl sig 
för att visa att de duger. Och inte 
vågar de sjukskriva sig eller vara 
hemma och vårda sjuka barn. I 
princip vågar ingen, vare sig kort-
tids- eller tillsvidareanställd, säga 
nej till övertid. Då blir man kanske 
inte tillfrågad nästa gång. 

I tvätterierna pressas arbetarna 
att producera mer och mer på kor-
tast möjliga tid. Många moment 
har visserligen automatiserats 
men tvätteriarbetarna tvingas 
fortfarande utföra tunga lyft och 
ensidiga, högrepetitiva rörelser 
i ett hetsigt tempo. Det sliter på 
kroppen. Av rädsla för att bli upp-
sagda finns det de som tiger om 
sina arbetsskador.

I Riga är tempot lägre. Än så 
länge. Man har kunnat stå på 
samma plats och stryka för hand 
i 30 år. Men nu gör sig tvätterier-
na på andra sidan Östersjön redo 
för nya, utländska marknader. De 
moderniserar och inför stordrift. 
Deras främsta konkurrensmedel 
är låga löner.

I början av 1990-talet fanns det 
24 landstingsdrivna tvätterier i 
Sverige. Politikerna har sålt ut de 
flesta och idag finns det fyra. De 
övriga har privatiserats.

Två privata tvätterijättar, Be-
rendsen och Textilia, som båda 
ägs av börsnoterade investment-
bolag, dikterar nu villkoren på 
den svenska marknaden. De talar 
om för höga personalkostnader 
och röda siffror när lönehöjning-
ar kommer på tal. Vid Berendsens 
största anläggning i Eskilstuna är 
snittlönen mellan 16 200 kronor 
och 16 500. 

Bottenlönen har internerna på 
Hall och Skogome. De tvättar för 
tio kronor i timmen. Lite mer vid 
ackord. Mat och husrum får de 
gratis. Fängelsetvätterierna har 
egna kunder men används också 
som underleverantörer. 

Upphandlarna, även de offent-
liga, vill ha flera tvätterier att väl-
ja mellan och välkomnar därför de 
utländska tvätterierna som nu bör-
jat lämna offerter i upphandlingar-
na. När går den första tvättbaljan 
över Östersjön? Till arbetare med 

ännu lägre löner?  I Riga tjänar en 
tvätterska cirka 3 000 svenska kro-
nor i månaden.

De svenska tvättericheferna är 
irriterade. De tycker att det är fel 
om de nya eu-länderna kan byg-
ga upp en industri med hjälp av 
eu-medel och sedan konkurrera 
ut de gamla eu-länderna med läg-
re löner.

Den skitiga tvätten väcker 
många frågor om hur det faktiskt 
är att jobba i industrins sämst avlö-
nade jobb. 

OMVÄRLDEN UTMANAR. Konkurrensen om de svenska industrijobben 
växer. Arbetsgivarna pressar arbetarna att öka takten med hot om att annars 
flytta utomlands. I tvätteribranschen lever arbetarna varje dag med stressen 
att man måste prestera mer och bätte för att få behålla jobben.

Senaste årsredovisningen visar 
jätteröda siffror enligt Textilias 
VD. Den största kunden är 
Stockholms läns landsting. 
Men vid förra upphandlingen 
var utgången inte alls given. 
Det var nära att ett lettiskt 
företag fick anbudet. Det stu-
pade på några formalia i ansök-
ningshandlingarna.

Enligt upphandlingsdirektören 
i Stockholms läns landsting 
kan ett utländskt tvätteri bli 

aktuellt igen. 
Tvätteriarbetarna i Rimbo kän-

ner nu att de måste prestera ännu 
mer om de ska ha kvar sina jobb.

– Folk jobbar så mycket de 
orkar. Vi har 30-åringar som är 
utslitna och inte kan jobba kvar. 
Många går i ett ständigt stresstill-
stånd och drabbas av sömnpro-
blem, utmattningsdepressioner 
och panikångest. Två anställda 
har fått stroke. Jag är övertygad 
om att det är stressen som utlöst 
båda fallen. Jag väntar bara på 
nästa, säger Barbro Karlsson, IF 
Metall, fackklubbsordförande och 
försäkringsrådgivare.

Sjukfrånvaron ligger på cirka 17 
procent totalt. Korttidsfrånvaron 
är cirka fem procent. 

Tidigare anmäldes några ensta-
ka arbetsskador per år. Antalet 
har ökat dramatiskt och Barbro 

TEXTILIA I RIMBO: Barbro Karlsson, försäkringsrådgivare

»Folk tiger om sina arbets-
skador för att de är rädda 
att förlora jobbet«
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kurrent i Sverige, Berendsen, de 
övriga finns i Polen och de baltis-
ka länderna, säger Rolf Sunde-
gård, chef på Textilia i Rimbo.
Stämmer det att ni använder 
Hall som underleverantör?

– Vi skickar dit 200 kg om dan. 
Det innebär stora besparingar.

Barbro Karlsson har påtalat att 
Hall tar arbetstillfällen, två–tre 
jobb från Textilia. Men hon har 
svårt för att argumentera emot 
besparingar som ska få verksam-
heten att gå ihop.

utbildning och slutar. Varför stan-
nar de andra kvar? Förklaringen är 
att många har jobbat på tvätteriet i 
mer än 30 år och saknar just utbild-
ning. De är rotade i Rimbo och kan 
inte få något annat jobb här.

Barbro Karlsson jämför med 
hur det var på den tiden då lands-
tinget drev tvätteriet. Då fick det 
kosta vad det kostade. Nu ska 
kostnaderna hållas nere till vilket 
pris som helst. 

– Det är en stenhård bransch 
utan marginaler. Vi har en kon-

Karlsson har hjälpt till att skriva 
40 arbetsskadeanmälningar det 
senaste året. 

Hon är orolig. Försäkringskas-
san ifrågasätter de långtidssju-
ka mer och mer, säger att de skul-
le klara ett annat jobb och hotar 
med att dra in sjukpenningen. 

– Vem är intresserad av att 
anställa någon med skador i 
armar och axlar? Folk är rädda för 
att de ska bli uppsagda och tiger 
ibland om sina arbetsskador.

Enstaka personer skaffar sig 

»Om vi har jämställda löner? Ja, vi har lika dåliga löner, både kvinnor 
och män. Vi är 60 procent kvinnor och 40 procent män här. Det är fler 
män som jobbar ute i tvätteriet nu, nästan alla med utländsk bakgrund. 
Tidigare var männen i packen eller jobbade som chaufförer«, säger 
Barbro Karlsson, fackklubbsordförande och försäkringsrådgivare.

Panelen:  
KATHE NILSSON 
Hur låga löner 
och villkor är du 
beredd att jobba 
för? Varje år 
får vi höra att vi 

måste bli mer effektiva och 
få ner kostnaderna. Oftast 
är det personalkostnaderna 
som anses för höga och ska 
skäras ner, men till vilket 
pris? Var går gränsen för hur 
mycket fortare vi kan jobba? 
Pressade medarbetare blir 
mer sjuka och arbetsskadade. 
Om man dessutom struntar 
i att investera i arbetsmiljön 
skyndas processen på. 

När det inte går att få ut 
mer ur personalen väljer man 
att hitta billigare alternativ i 
andra länder. Allt för att hålla 
vinsterna uppe! Kallas inte 
det för utsugning av jordens 
resurser?

Ofta får vi höra att facket 
inte gör något. Men handen på 
hjärtat, det är vi alla tillsam-
mans som är facket. Det är vad 
vi väljer att slåss för och våra 
värderingar som ger resultat. 
Är vi villiga att jobba under 
usla villkor så kommer inte 
arbetsgivarna att stoppa oss.

Hallå! Vad har vi kämpat för 
sedan facket bildades? Ska vi 
sitta snällt och ta emot eller 
ska vi kämpa som våra fackliga 
föregångare en gång gjorde?
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– För att få ner vattenkostna-
derna återanvänder vi tredje och 
fjärde sköljvattnet. För att hål-
la energikostnaderna nere har vi 
byggt en pelletsanläggning, säger 
Rolf Sundbom.

Han tillägger att verksamheten 
går med röda siffror och att det 
därför är svårt att möta kraven på 
löneökningar.
Varför behåller ett stort invest-
mentbolag en verksamhet som 
går med röda siffror? 

– Bra fråga! Det är ägarna som 
bestämmer, svarar Textilias vd, 
Sven Ek. Vi har långa avtal och om 
vi bryter avtalen innebär det höga 
skadestånd. Vi är fast i en situa-
tion och för att lösa den måste vi 
effektivisera och rationalisera, ha 

färre anställda. Om det räcker till 
vet jag inte. Vår årsredovisning för 
2006 visar jätteröda siffror. 

Konkurrensverket har gjort så 
kallade gryningsraider hos tvätte-
rijättarna Textilia och Berendsen 
efter anmälningar om kartellbild-
ning. Oanmälda besök då man 
hållit förhör och kollat datorer 
och handlingar. Undersökning-
en lades ner eftersom tillräckligt 
starka bevis saknades för att gå 
vidare till domstol.

Nils Lindgren är upphandlare 
på Kommentus Gruppen ab och 
har samordnat upphandlingen för 
Stockholms stad och flera andra 
kommuner. Det var han som gjor-
de anmälan till Konkurrensver-
ket. Anledningen till det var hur 
de två stora leverantörerna lämna-
de anbud i upphandlingen och att 
Kommentus ville få frågan prövad.

– Jag misstänker att de två sto-
ra leverantörerna samarbetar och 
delar upp kunderna mellan sig. 
Flera andra upphandlare misstän-
ker samma sak. Det här är en frå-
ga som Kommentus har vidare-
befordrat till Sveriges Kommuner 
och Landsting.

Nils Lindgren hoppas att fler 
företag ska dyka upp på markna-
den, både utländska och svenska.  

– Eftersom konkurrensen är 
bristfällig kan de två jättarna dik-
tera villkoren och ta onödigt höga 
priser.

Just nu är Stockholms stad och 
tre landsting invecklade i en tvis-
tefråga med Berendsen. Det gäller 
svinnfakturor.

I upphandlingen lägger man 
generellt till 4 procent på pri-
set som ska täcka svinnet. Men 
Berendsen skickar svinnfakturor 
på upp till 12 procent.

– Det är inte rimligt. Det är i 
princip omöjligt för oss att kon-
trollera hur stort svinnet är, säger 
Nils Lindgren.

Försäljningschefen hos Berend-
sen Ulf Holmdahl säger att de är 
lika konfunderade över att en del 
textilier bara försvinner  

Textilia tvätt & 
textilservice AB

Textilia AB ägs av Bure invest-
mentbolag som har tvätterier i 
Rimbo, Långsele, Karlskrona och 
Örebro. 

Totalt 500 anställda varav  
200 jobbar i Rimbo.  

Genomsnittslön: 16 400 kr/mån.

Tvätteriet i Rimbo tvättar åt 
hälso- och sjukvården i Stock-
holms läns landsting, åt kommu-
ner och privata kunder. 

Levererar 30 ton tvätt per dag. 
Sorterar därutöver 8–10 ton per 
dag som skickas iväg till Örebro 
och tvättas där.

Fackförbund: IF Metall

Clara Delgardo och Rafael Luna jobbar på Textilia i Rimbo och är gifta 
med varandra: »Vi kom hit som politiska flyktingar och är lyckliga att vi 
lever, har jobb och hälsan. Men det är skamlöst att vi har så dåliga löner. 
Tjejerna på tvätten klagar över svältlöner men säger inte att vi måste 
göra något och kämpa. När ska vi strejka? undrar jag«, säger Clara.
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Tvätterier i de nya EU-länderna är 
intresserade av den svenska mark-
naden och har lämnat anbud vid 
upphandlingar. Hur ser du på att 
jobben försvinner från Sverige?

– Konkurrensen utifrån är 
ingenting nytt. Internationalisering 
är någonting 
som industri-
arbetare lever 
med varje dag. 
Arbetsgivarna 
hotar ofta med 
att flytta utom-
lands. I Sverige 
kan vi konkur-
rera med kun-
skap, kvalitet 
och duktig personal, vi kan aldrig 
ge oss in på att försämra löner och 
arbetsvillkor. För tvätteriernas del 
tror jag ändå att närhet till kunden 
har stor betydelse.
 Tvättericheferna i Sverige säger 
att det blir konkurrens på ojämlika 
villkor om de nya EU-länderna 
bygger upp en industri med hjälp 
av EU-pengar och sen konkurrerar 
ut de gamla EU-länderna med lägre 
löner. Kommentar?

– Det ska vara konkurrens på 
lika villkor. Jag är överhuvudtaget 
skeptisk till att EU-bidrag ges till 
speciella branscher. Det är en bak-
sida med EU, men det finns också 
stora fördelar som svensk industri 
drar nytta av varje dag.  Det gäller 
att se helheten och det är i grunden 
bra att löner och arbetsvillkor för-
bättras i de nya EU-länderna.
 Vilken strategi har IF Metall när 
det gäller företag som ingår i börs-
noterade investmentbolag och inte 
betalar hyfsade löner utan hela  

tiden hänvisar till röda siffror eller 
redan för höga personalkostnader?

– Vi slåss hårt och envist för att 
våra medlemmar i branschen ska 
ha bra villkor. Det är en fråga om 
att bygga starka fack på arbets-
platsen och också om att driva 
opinion kring våra medlemmars 
villkor. Vi har också arbetat med att 
utveckla kompetensen och arbets-
organisationen ute på tvätterierna.
Går det att höja statusen på tvät-
terijobb? Hur?

– Det går, jag tror att de 
allra flesta som besökt ett tvätteri 
förstår att det är ett viktigt och 
kvalificerat arbete som utförs 
där. Vårt fackliga arbete för att 
förbättra löner och andra villkor 
bidrar till att höja statusen. Sedan 
har branschen ett ansvar för att 
marknadsföra sig.
Nästan alla landstingsdrivna tvät-
terier har privatiserats, vad har det 
betytt för de anställda?

– Jag hoppas att våra medlem-
mar som tidigare varit landstings-
anställda känner sig hemma i IF 
Metall. För vårt förbund är bred-
den, att vi täcker så många olika 
branscher, definitivt en styrka.
Om landstingstvätten skulle återgå 
i offentlig regi, till exempel vid en  
ny regionindelning som håller på 
att utredas, förlorar IF Metall med-
lemmar.  Om man bortser just från 
detta, vad är IF Metalls linje i den 
här frågan, ska offentlig tvättas i 
privat eller offentlig regi?

– Jag ser ingen ideologisk 
vattendelare i den här frågan. 
Det viktiga måste vara att tvätten 
hanteras på ett sätt som är bra för 
patienter och personal. Däremot 

ogillar jag om offentlig upphand-
ling görs i länder där det är dåliga 
löner och arbetare utnyttjas och 
exploateras.
Varför tjänar en Volvoarbetare mer 
än en Berendsenarbetare?

– Jag skulle kunna prata länge 
om traditioner och om att kvinnors 
arbete värderas lägre än mäns. Att 
ändra på det är en av grundbul-
tarna i vårt fackliga arbete. Men 
inom IF Metall har alla medlemmar 
samma värde och behandlas med 
samma respekt.
Det är ett hetsigt tempo på de 
svenska tvätterierna. Arbetarna 
pressas till det yttersta och hotas 
med att jobben flyttar utomlands 
om de inte klarar att prestera ännu 
mer. Hur agerar facket?

– Det här är ett växande problem 
i hela den svenska industrin. Vi 
ställer krav på bättre bemanning. 
Däremot viker vi aldrig ned oss 
inför hot om att flytta utomlands. 
Företag som verkar i Sverige måste 
acceptera de villkor som gäller här.
 Vad säger du om tystnaden på ar-
betsplatserna? Folk vågar inte vara 
hemma när de är sjuka, vågar inte 
säga nej till övertid eller tala högt 
om sina arbetsskador av rädsla för 
att bli uppsagda.

– Det är en av våra stora 
fackliga utmaningar. Jag ser inga 
enkla patentlösningar, vi ska öka 
medlemskapets värde och bygga 
starka fack ute på arbetsplatserna. 
Demokratin och respekten för den 
får inte stanna utanför fabriksgrin-
darna. Jag tror att all verksamhet 
mår bra av att det är högt i tak. Fler 
arbetsgivare borde se värdet av 
det. Men jag köper inte din beskriv-
ning fullt ut att inte industriarbe-
tare kan bita ifrån mot orättvisor. 
Tvätteribranschen möter liknande 
utmaningar och problem som indu-
strin i övrigt. Det ställer höga krav 
både på branschen och på facket.  
Men jag tror att det är viktigt att se 
möjligheter, istället för att betrakta 
omvärlden som ett hot.  

IF METALL KOMMENTERAR: Leif Ohlsson, förste vice ordf.

»Vi viker aldrig ner oss inför 
hot om att flytta utomlands«

Leif Ohlsson, IF 
Metall
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Vi besöker olika tvätte-
rier i Lettland. På Bauskas 
Pakalpojumi ligger man i start-
groparna för att ge sig ut på de 
utländska marknaderna. 

Logistiken ses inte som något 
stort problem för de lettiska 
tvätterierna. Det behövs bara 

extra textilier så att det finns en 
buffert på svens-
ka sidan om det 
skulle haka upp 
sig med färjetra-
fiken.

Här kan man 
tala om en kvin-
nodominerad 
bransch, 99 pro-
cent av arbetar-
na är kvinnor.

I Bauskas, en 
timmes bilfärd från Riga, på Baus-
kas Pakalpojumi finns 4 500 kva-
dratmeter tom yta. Det är här den 
totala omvandlingen av verksam-
heten ska ske. Det gamla, slit-
na tvätteriet i lokalerna intill ska 
ersättas av ett industriellt topp-

Bauskas Pakalpojumi

Tidigare statligt, numera 
privatägt tvätteri. Tvättar med 
nuvarande kapacitet ca 10 ton om 
dagen. Planerar att expandera 
och att göra en total ombyggnad. 
55–60 anställda.

Genomsnittslön: 300 ¤/mån, 
ca 3 000 SEK/mån.

Kunderna är hotell, sanatorier, 
sjukhus, sjukhem, dagis, inter-
natskolor, studenthem, industrier 
och privatpersoner. 

Ingen fackförening.

Många är släkt med varandra. 
Här på Bauskas Pakalpojumi 

tjänar tvätterskorna 300 euro i 
månaden. De säger att det är svårt 
att överleva på lönen.

Chefens kommentar till den 
låga lönen är att arbetarna ofta 
kan erbjudas mer arbete än sina  
41 timmar i veckan om de vill.

Någon facklig aktivitet före-
kommer över huvudtaget inte på 
något av tvätterierna vi besöker.

I Bauskas tvättas allt mellan 
himmel och jord. Här står kvin-
norna och stryker balklänning-
ar och tjocka stickade tröjor för 
hand. Man tvättar åt privatperso-
ner också. Några kollektiva tvätt-
stugor finns i allmänhet inte i fler-
familjshusen, en motreaktion mot 
all kollektivism sedan Sovjettiden 
förklarar vår tolk.

I Sverige är det tvätterierna 
som äger textilierna och de cirku-
lerar mellan de olika sjukhusen 
och hotellen vilket ger en effek-
tiv hantering. I Lettland äger kun-
den textilierna. De lettiska sjuk-
husen använder ofta second hand,  
uttjänta textilier från svenska 
sjukhus. Tvätterierna försöker 
påverka sina kunder att leasa texti-
lierna men det finns ett motstånd.

I Lettland måste man nu bör-
ja med att tvätta sjukhustvät-
ten enligt eu-direktivens sträng-
are hygienkrav. Det är bara någ-
ra tvätterier här som uppfyller 
kraven idag och tvätterierna är 
tvungna att investera i ny teknik-
för att klara desinfektionskraven.

– Jag välkomnar eu-direktiven. 
Det gör att vi kan konkurrera på 
samma villkor inom eu-länderna 
när det gäller hygienisk standard. 
eu-direktiven är bra för våra affä-
rer, säger Nikolajs  Dzenis. 

BAUSKAS, LETTLAND

»Vi är redo för Sverige. 
Sweden, here we come!«

modernt tvätteri med flerdubblad 
kapacitet. 

Nikolajs Dzenis är direktör och 
största ägare till tvätteriet. Han 
har varit och diskuterat det nya 
projektet med regeringen. Den 
finansiella biten återstår. Ska 
pengarna komma från staten eller 
går det att få pengar från eu?

Nikolajs  Dzenis förklarar att 
i första hand gäller det att ha de 
rätta kontakterna för att kun-
na bedriva business i Lettland. 
Då går allt att förhandla om, till 
exempel banklån och energipri-
ser. Den gamla Sovjetstilen gäller 
idag också, konstaterar direktö-
ren och skrattar gott.

Nikolajs  Dzenis har inte så sto-
ra förhoppningar när det gäller 
eu-pengar. 

– Vissa eu-pengar är avsedda 
för speciella branscher och det är 
inte lätt att styra om de pengar-
na till industrier. Men det är inga 
problem att finansiera det här 
projektet med banklån. Tvätterier 
är en bra affär och jag räknar med 
att kunna betala tillbaka lånen.

Att ha goda relationer gäl-
ler även för arbetarna. Jobbet 
på tvätteriet är eftertraktat. Det 
finns inte så många andra arbets-
tillfällen i Bauskas. Förhållan-
dena är desamma som på Texti-
lia i Rimbo. Arbetarna är rota-
de i Bauskas, saknar utbildning 
och har jobbat här i årtionden. 

Tvätterichef 
Nikolajs Dzenis

 »Någon facklig aktivitet förekommer inte. 
Chefens kommentar till den låga lönen är att 
arbetarna ofta kan erbjudas mer arbete än 
sina 41 timmar i veckan om de vill.«
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Aiga Ruduika på 
väg till tvättma-
skinen med en hink 
tvättmedel. »Jag är 
ensamstående med 
ett barn. Tjänar 300 
euro efter skatt 
och har en hyra på 
150 euro (priser 
på mat och kläder 
är jämförbara 
med de svenska). 
Jag arbetar som 
operatör och gör 
alltid samma sak. 
Just nu är det långa 
dagar, 12 timmar, 
eftersom en av de 
andra operatörerna 
är sjuk.«
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Panelen:  
IVAN BENGTSSON  
Inom lågavlönade 
branscher är kort-
tidsanställningar 
inkörsporten till 
utbrändhet. Det finns 

en stor rädsla för att bli arbetslös 
bland våra medlemmar. Den räds-
lan blir större med den jobbpolitik 

Ima serviss och Koblenz & Co 
är två tvätterier i ett. Koblenz 
& Co är supermodernt men 
begreppet arbetsplatsdemo-
krati har man inte hört talas om. 
»Demokratin börjar och slutar 
här i mitt rum, säger tvätteri-
chefen Marks Rapoports.

Det här tvätteriet har ungefär 
hälften så många anställda, 
27 personer inklusive chauf-

förer, som det i Bauskas men kan 
ändå komma 
upp i nästan 
samma kapaci-
tet. Lokalerna är 
ljusa, här är rent 
och snyggt. De 
nya maskinerna 
glänser.

– Det är vik-
tigt att kunna 
visa kunderna 
en sån här miljö. 
Hittills har det inte varit vanligt i 
branschen att man bjudit in sina 
kunder. Vi har planer på att bli 
ledande i Lettland, vi är faktiskt 
redan det. Och vi är mycket intres-
serade av kunder utomlands, för-
klarar Marks Rapoports. 

Av den svenska marknaden?
– Ja, vi är inte bara redo. Vi vän-

tar på att kunderna ska höra av sig.
Jag frågar vad tvätteriarbe-

tarna tjänar på det här tvätteriet. 
Marks Rapoports och tolken har 
långa utläggningar innan svaret 
kommer. Lönerna är individuella 
och skiljer sig beroende på arbets-
uppgifter. Lägst  betalt är okvali-
ficerade arbetsuppgifter som att 
vika handdukar. Mest får de som 
är »top workers« och även jobbar 
med kundkontakter. De får bonus 
på alla kontrakt de lyckas dra in.

– Vi har individuella löner och 
de är konfidentiella. Det är bara 
två personer här på företaget, jag 
och kvinnan som sköter bokfö-
ringen, som känner till lönerna. 

Det är väldigt komplicerat me-
nar chefen att ange en snittlön. 
Han vet inte vad den ligger på. När 
jag upprepar frågan tar han fram 
sin miniräknare och gör en snabb 
räkneoperation.

– Inga problem! 450 euro. Men 
de siffrorna motsvarar ingenting i 
den riktiga världen, tillägger han.

Jag frågar om minimilönen.
– Staten dikterar en minimi-

lön som enligt lag är 130 euro. Den 

RIGA, LETTLAND

»Vårt folk har inte tid att 
tänka på att vara sjuka«

Marks Rapo-
ports, tvätteri-
chefen från Riga.

IMA Serviss 
och Koblenz & Co

Kan idag tvätta 8–9 ton per 
dag. Ska köpa fler nya maskiner, 
bl a en tunnelmaskin, och räknar 
med att successivt komma upp i 
35 ton per dag.

Individuella hemliga löner.
Tvättar åt hotell, andra privata 

kunder och privatpersoner.
27 anställda
Ingen fackförening

lönen är omöjlig att överleva på. 
Hur är det med sjukfrånvaron?

– Under fem procent. Folk 
är inte borta för småsaker. Om 
någon säger att hon är sjuk är det 
sant. Personalen här tar ansvar 
för sitt jobb. De äldre berättar inte 
om de har ont. Vårt folk har erfa-
renheter från Sovjettiden som 
speglar deras attityd. De har inte 
tid att tänka på att vara sjuka. 
Kanske är det ekonomiskt baserat.

Några arbetsskador har man 
inte haft. Däremot två arbets-
platsolyckor. I det ena fallet har 
det gått att omplacera perso-
nen till en uppsamlingsplats för 
smutstvätt som företaget har.

Sjuklön och semester är regle-
rat i lag men andra sociala förmå-
ner hanteras direkt med chefen. 

– Det handlar om mänskli-
ga resurser och relationen till de 
anställda är som en familjerela-
tion. De vet att de har en chef som 
de kan lita på. Alla kan komma till 
mig och få support. Det kan gälla 
privatlivet, jobb eller bankaffärer 
där de vill höra min åsikt.

Hur är det med demokratin 
på arbetsplatsen?

– Demokrati på en arbetsplats?
Marks Rapoports och tolken ser 

båda lika förvånade ut.
– Demokratin börjar och slutar 

här i mitt rum. De anställda kan 
komma hit om de har frågor. Men 
ute i tvätteriet är det ingen demo-
krati, där råder råkapitalism. Frå-
gan om demokrati är inte korrekt 
ställd, säger Marks Rapoports. 

som regeringen för. Att bli arbetslös 
innebär en ekonomisk katastrof. De 
som har tillsvidareanställning sätter 
ribban för ohälsan på jobbet. Det lig-
ger ett moraliskt ansvar på dem att 
säga ifrån om arbetsförhållandena 
är ohälsosamma. Detta ansvar kan 
vi inte lägga på dem med osäkra  an-
ställningar. Visserligen står det i ar-
betsmiljölagen att arbetsgivaren är 
skyldig att vidta alla åtgärder för att 
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Här laddar Oksana Karavajeva en av de nya supermoderna tvättmaskinerna som tar 80 kilo. Med den nya 
utrustningen kan operatörerna tjäna mer utan att arbeta längre tid eftersom lönen är baserad på antalet kilo 
som de tvättar. Alla löner är individuella och hålls hemliga. Bara chefen och kvinnan som sköter bokföringen 
känner till lönerna. Någon fackförening finns inte.

förebygga skador och ohälsa. Men vi 
vet att verkligheten ofta är en annan. 
Dessutom står det att arbetsgivare 
och arbetstagare ska samverka för 
att åstadkomma en god arbetsmiljö. 
Men om arbetarna är rädda för att 
säga ifrån, blir det inget samarbete 
i praktiken. Man kan inte kräva att 
varje enskild arbetare ska påtala 
brister. Däremot kan vi kräva av 
varandra att ringa i varningsklockan 

genom att prata med skyddsombu-
det/klubben. 
Man kan fråga sig om det är värt att 
driva ett företag vidare om männis-
kor blir sjuka av jobbet? Att företaget 
ska tjäna/spara pengar får inte ske 
på bekostnad av de anställdas hälsa. 
Man kan tycka att Textilia ska välja 
att gå omkull för att hindra att våra 
medlemmars kroppar slits ut i förtid. 
Men då säljer man arbetsmiljöpro-

blemet vidare till andra arbetare i 
Sverige eller Europa. På miljöom-
rådet pratar man om källsortering 
av sopor. Jag tycker det är dags 
att de svenska arbetsgivarna 
tar sitt ansvar och källsorterar 
arbetsmiljöriskerna och tar tag i 
problemen så som lagen kräver att 
de ska. Det är ett rimligt fackligt 
krav att arbetare inte ska behöva 
skadas på jobbet.
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Eva Larsson (t.v) och 
Anita Jerråker (t.h) 
jobbar vid en mangel. 
De har jobbat här i 
nästan 42 år respek-
tive 25 och har bara 
något år kvar innan 
de ska pensioneras. 
»Med den här lönen 
går det inte att spara 
något. Jag är lite 
orolig för pensionen. 
Jag funderar på om 
jag kan gå in och jobba 
extra som pensionär«, 
säger Anita Jerråker. 
Hon har bil, spelar 
golf och gillar att resa 
och det vill hon gärna 
fortsätta med.

DETTA ÄR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN LO



På Alingsåstvätten betraktar 
de anställda sina jobb som 
trygga. Här finns inte alls den 
oro som märks på privatägda 
Textilia. Trots att 20 av 24 
landsting sålt ut sina tvättar 
under de senaste 15 åren räds 
de anställda varken privatise-
ring eller utländska tvätterier.

Landstingsdrivna Alingsåstvät-
ten är inte konkurrensutsatt 
och behöver inte delta i några 

upphandlingar. Det finns inte hel-
ler något krav på att verksamhe-
ten ska gå med vinst.

Det har många gånger förts dis-
kussioner om bolagisering och 
privatisering. Socialdemokra-
terna, folkpartiet och centern är 
i majoritet i landstinget och har 
efter valet gått ut och sagt att det 
inte är aktuellt med någon för-
ändring. 

Eva Larsson är representativ för 
många tvätterskor som vi träffat 
ute på  tvätterierna med undantag 
av att hon bara har två år kvar till 
pensioneringen. De flesta klarar 
inte av att jobba så länge.

Hon började som 22-åring 1965 
i presseriet och har jobbat hel-
tid förutom en kort period då hon 
fött barn och jobbade sex timmar. 
Idag manglar hon.
Har du aldrig under alla dessa 
snart 42 år tänkt att du skulle 
byta jobb?

– Jo, det är klart att jag har 
tänkt ibland. Men jag har ing-
en utbildning. Jag har gått sju år i 
skolan. När jag började här hade 
vi ackord och låg bäst till löne-
mässigt bland industrierna där 
det var många kvinnor.

Hur tänkte du från början?
– Då tänkte jag inte alls att jag 

skulle stanna. Men jag har haft 
bra kamrater och det har varit en 
bra arbetsplats. Det ena året gick 
efter det andra. Tvätteriet har 
styrt mitt liv.
Har du aldrig längtat bort?

– Det har jag gjort ibland. Men 
jag har anpassat livet efter vad jag 
har haft. Tiden går fort. Jag har 
varit ensamstående med ett barn 
och det har fungerat med ekono-
min. Jag har klarat mig.
Vad säger du om dagens lön?

– Alla kvinnoyrken ligger för 
lågt. Dessutom är det slitigt med 
skiftarbete.
Vad tänker du på när du står 
och manglar?

– Vad jag ska handla och vad 
ska jag göra på kvällen? 
Hur känns det att snart bli pen-
sionär?

– Det ska bli skönt. Jag läng-
tar efter det. Då ska jag sälja min 
lägenhet och flytta till min sär-
bo som bor på annan ort och bli 
sambo.  

Jobbet känns tryggt för de 
redan tillsvidareanställda men 
här precis som på de andra tvätte-
rierna berättas det om »nya som 
jobbar som dårar, både kvinnor 
och män, de är så glada att de fått 
ett jobb och vill visa vad de kan så 
att de får en fast anställning, men 
det slutar ofta med att de sliter ut 
sig och blir sjukskrivna.«

Vad anser chefen för ett lands-
tingsdrivet tvätteri är bästa sättet 
att klara konkurrensen? Jag frå-
gar Erik Hallberg.

– Här i Alingsås har vi stordrift 
och tvättar till drygt 20 sjukhus. 
En anläggning som denna inne-

bär en mer kvalitetssäkrad pro-
cess. Jag vill också hävda att 
man har bättre kontroll på kost-
naderna när man tvättar stora 
volymer på ett ställe. Det gäller 
energi- och kemikalieförbruk-
ning.

– Man går mot färre och större 
tvätterier i branschen, mer mono-
polliknande anläggningar. 

Alingsåstvätteriet har en tex-
tilstock värd 100 miljoner kronor 
och köper in nya textilier för 20 
miljoner kronor varje år.

– Det är själva poängen med 
stordriften att textilierna cirku-
lerar mellan kunderna, förklarar 
Erik Hallberg.

Det är naturligtvis effektivare 
än att varje sjukhus äger sina tex-
tilier och de ska skickas fram och 
tillbaka. Ett landstingslakan är ett 
landstingslakan.

I och med att processen auto-
matiserats alltmer har arbetsmil-
jön blivit bättre. Man har infört 
mer rotation än tidigare vilket 
har gjort att belastningsskadorna 
minskat men de är ändå många. 
Sjukfrånvaron ligger på drygt 10 
procent totalt för både långa och 
korta sjukskrivningar. Att jäm-
föra med 18 procent för tio år 
sedan. 

Huvudskyddsombudet Ingela 
Eriksson Thelin berättar om det 
största problemet just nu. 

– Det är många, också unga 
tjejer, som fått problem med 

LANDSTINGSTVÄTTEN I ALINGSÅS

»Den viktigaste fackliga 
frågan är lönen«

Alingsåstvätten

Drivs i offentlig regi. Inget 
vinstkrav. Eventuellt överskott 
går till landstinget.

Tvättar 40 ton om dagen.

Genomsnittslön: 18000 kr/mån.
En av de största tvättarna i 

Europa när det gäller vårdtvätt. 
Tvättar åt drygt 20 sjukhus 
i Västra Götalandsregionen, 
Värmlands läns landsting och åt 
Göteborgs stad. 275 anställda.

Fackförbund: Kommunal
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Det borde vara läge för att dum-
pa priserna.

– Våra offerter ligger i nivå 
med andra anbudsgivares. Vi kan 
inte dumpa priserna, säger Ulri-
ke Junge. 

Hon framhåller att produk-
tionsledarna kostar mycket. De 
har en annan uppgift och är flera 
än på ett vanligt tvätteri. Det mås-
te man räkna in i fängelsetvätteri-
ets offerter.

Men kritikerna, tvätterichefer 
och upphandlare, menar att man 
anpassar sina offerter efter mark-
naden, inte baserar dem på de fak-
tiska kostnaderna. 

Ulrike Junge försöker reda ut 
de ekonomiska snårigheterna.

– För några år sedan gällde att 
tvätteriet skulle täcka sina kost-
nader till 50 procent. Numera är 
målet full kostnadstäckning. Vin-
sten blir plus/minus noll. 

Men Ulrike Junge betonar att 
detta  ska betraktas som en van-
lig arbetsplats som ställer krav och 
ska göra de intagna bättre rusta-
de inför frigivningen. Det finns 
de som jobbar i tvätteriet i fem–
sex år.  

Anstaltsdirektören Lisbeth 

På Skogomeanstalten tvät-
tas 25 ton tvätt i veckan åt 
olika kunder på den öppna 
marknaden. Är det OK att 
fängelsetvätterierna agerar 
som underleverantörer och 
tvättar för tio kronor i timmen? 

K ritikerna svarar nej. De 
menar att det inte är konkur-
rens på lika villkor eftersom 

fängelset konkurrerar med hjälp 
av statliga subventioner. Dessut-
om försvinner arbetstillfällen på 
andra tvätterier.

Offentlig verksamhet får inte 
konkurrera på den öppna mark-
naden, det är grundregeln. Krimi-
nalvårdsanstalter tillhör undan-
tagen. Avsikten är att ge de intag-
na en meningsfull sysselsättning.

Skogomeanstalten utanför 
Göteborg är en sluten anstalt där 
drygt 200 sexualbrottslingar 
avtjänar sina straff. Internerna har 
arbetsplikt. Mellan 55 och 60 av 
dem arbetar i fängelsets tvätteri. 

När vi kommer till Skogome 
får vi inte träffa internerna när 
de tvättar. Vi får inte träffa dem 
överhuvud taget. Vi får bara träf-
fa fängelsedirektören Lisbeth 
Malmqvist och kriminalvårdsin-
spektören Ulrike Junge som har 
bestämt det här. Men de ändrar 
sig och förmedlar kontakt med 
förtroenderådet. Jag kan inter-
vjua på telefon.

Hur det förhåller sig med tvät-
teriets ekonomi är det svårt att 
få en riktig inblick i. Internerna 
betals med tio kronor i timmen 
när de sysselsätts där. 

– Tvätteriets lokaler och produk-
tionsledarna nansieras genom 
staten, förklarar Ulrike Junge.

FÄNGELSETVÄTTEN I SKOGOME

Lönedumpning  
i fängelsetvätten? 

handlederna i »hetluften«. Där 
ligger de alltid efter och känner 
stress. De »galgar«, knäpper knap-
par och lyfter buntar med ren 
tvätt. Vi har infört nya arbetssätt 
och fått nya problem.

Den viktigaste fackliga frå-
gan är att få upp lönen. En allmän 
åsikt bland tvätterskorna är att 
det finns pengar i samhället. Det 
handlar bara om att fördela dem 
bättre skattevägen.

– Det är orättvist att vi inte kan 
jämföra oss med andra industri-
er. Snittlönen är 18 000 kronor per 
månad. Det finns en uppgiven-
het bland våra medlemmar när  
det gäller lönen, säger Tina Tro-
gen som är fackklubbsordförande 
i Kommunal.

Man kan fundera över vad en 
ny Volvo skulle kosta om arbetar-
na på Volvo hade samma lön. 

Skogome

55–60 intagna arbetar i 
tvätteriet. De tvättar åt fyra 
regementen, hotell, restauranger, 
äldreboende, personalkläder till 
ett privatsjukhus, vandrarhem, 
Räddningsverket, häktet och 
Rättspsykiatriska kliniken i 
Göteborg.

Tvättar max 25 ton i veckan.
Förtroenderåd men ingen 

fackförening

»Vad ska man säga om lönen? 
Jag får ut cirka 12 000 kronor i 
månaden. Om jag jobbar övertid 
kan det bli 14 000. Jag lever 
billigt, bor i en liten etta. Jag 
sparar 2 000 kronor i månaden 
och skickar 1 000 till mina 
föräldrar i Thailand«, berättar 
Malika Saengsawang.
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mer eller mindre drogade stå vid 
mangelmaskinerna. Det händer 
också undantagsvis att interner 
kör truck.

– För unga killar som sitter här 
kan det vara första kontakten 
med arbetslivet. Det är synd att 
de ska få en så snedvriden bild. 
Men om man ändrade koncep-
tet för tvätteriet och drev det med 
marknadsmässiga löner skulle 
det kunna ge nyttig arbetslivser-
farenhet.
Vad kommer tvätterierfarenhe-
ten att ge dig i framtiden, tror 
du?

– Ingenting. Jag tror inte att det 
är någon merit. 

Malmqvist beklagar att man tagit 
bort det gamla systemet då inter-
nerna särskilt valdes ut till tvät-
teriet och fick jobba för mark-
nadsmässiga löner. Då hade de 
möjlighet att göra upp avbetal-
ningsplaner och sanera sin eko-
nomi. Många har skadestånd att 
betala till brottsoffren.  
Vad är meningen med tvätteriet?

– Det är meningsfullt för de 
intagna. De kan uppleva sig själva 
på ett arbete, svarar hon.

Men den åsikten delas inte av 
internerna.  

Kalle Davidsson (fingerat 
namn) har varit på tvätteriet i näs-
tan två år. Han har en bred arbets-

livserfarenhet och har bland 
annat jobbat med säkerhets- och 
arbetsmiljöfrågor inom process-
industrin.

– Tvätteriet lever inte upp till 
kraven på en arbetsplats på utsi-
dan. Här existerar in gen skydds-
verksamhet. Utrustningen är 
gammal. Produktionsledarna 
informerar inte om ergonomi, 
lyftteknik eller arbetsrotation. I 
presshallen kör man med skydds-
plåtarna nermonterade i veckor 
medan man felsöker.

Men ännu mer skrämmande är 
menar Kalle Davidsson att man 
är väldigt frikostig med lugnan-
de mediciner och låter folk som är 

På Skogomeanstalten utanför Göteborg avtjänar drygt 
200 sexualbrottslingar sina straff. En del av dem job-
bar i fängelsets tvätteri för 10 kronor i timmen.

Panelen:  
RONNY FRITHIOF Man 
blir lite illa berörd 
av att det sovjetiska 
arvet sitter så djupt 
rotat i många av våra 
grannar. »Demokratin 

finns i mitt rum« . Att spontant 
säga på det viset talar om hur 
mycket medbestämmande det 

finns i ett sådant företag. Men 
det finns lite glädjande att läsa i 
reportaget. Alingsåstvätten är ett 
bra exempel på hur kloka politiker 
tar sitt ansvar. Det var skönt att läsa 
att det är viktigare att verksamheten 
fungerar än att sälja ut. Det är tyvärr 
alltför vanligt att politiker uppfat-
tar sitt uppdrag så att »allt skall 
konkurrensutsättas och säljas ut«. 
Vad gäller tvätteriet på anstalten så 

är det väldigt viktigt ur kriminal-
vårdssynpunkt att det finns vet-
tig och seriös verksamhet. Den 
svenska kriminalvårdsmodellen 
bygger på vård och inte på för-
varing av människor. Vi skall inte 
ha arbeten som uppfattas som 
meningslösa av de intagna. Att 
inte arbetsmiljölagen efterföljs är 
däremot ett svaghetstecken från 
ledningen.
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Vi är världsunika. Sverige har 
få väldigt fattiga arbetare.  
– Även om det finns lågavlöna-
de här kan de inte räknas som 
en proletariserad underklass, 
säger Dan Andersson, LOs 
chefsekonom.

Det är inte bara ungdomar som 
har de lägsta lönerna. Många 
som en gång börjat i ett låg-

löneyrke fastnar där. Medelål-
dern är mellan 30 och 40 år.
Vad räknas som låg lön?

– Det finns två mått. Man räk-
nas som låglönearbetare om man 
har en lön som är 60–65 procent 
av en genomsnittslön för indu-
striarbetare. En person med en 
inkomst på mellan 50 och 60 pro-
cent av medelinkomsten är fat-
tig, brukar man säga. 

– I Sverige är det få heltids-
arbetande som har en inkomst 
under 15 000 kronor i månaden. 
Genomsnittslönen inom lo-kol-
lektivet ligger på knappt 20 000 
kronor.
Vad bestämmer lägsta lönen?

– Ditt eget mänskliga kapital, 
hälsa, utbildning och arbetslivs-
erfarenhet. Olika jobb kräver oli-
ka kvalifikationer. I vissa jobb är 
man utbytbar. Man är mer att-
raktiv om man har utbildning. 

– Lägsta lönen hänger ihop 
med utbud och efterfrågan på 
arbetsmarknaden. Arbetslösa 
hänvisas i första hand att söka 
de lägst avlönade jobben, lik-
som ungdomar och invandrare. 
Det är hög konkurrens om de här 
jobben. Hur många söker varje 
kirurgtjänst?
Ett jobb till varje pris, även om  
det ger en låg lön. Vad säger du 
om det?

– Facket är emot lönedump-
ning. Om man tvingas ta alla 
jobb oavsett lön tvingas de längst 
ner att konkurrera med varan-
dra. Det resulterar i svältlöner.

– Sverige har internationellt 
sett höga lägstlöner. Syftet är att 
det ska finnas få  arbetande fat-
tiga. I länder med kollektivavtal, 
som Sverige och Norge, är lägsta-
lönen 60 procent av en genom-
snittlig industrilön. I länder med 
lagstadgad minimilön är lägsta-
lönen 40 procent av en genom-
snittlig industrilön. 

– Lägre ingångslöner innebär 
visserligen sänkta trösklar för 
att komma in på arbetsmarkna-
den. Men det för med sig negati-
va effekter: 

Andra löntagare smittas  
av låga löner, även de som har 
jobb.

Många som en gång börjat i ett 
låglöneyrke blir kvar.

Låga löner leder till konsekven-
ser för barnen i låglönefamiljer. 
Fattigdom är ärftligt.

– För att andelen med lägstlö-
ner ska minska krävs åtgärder för 
att höja kompetensen. 
Vilken väg ska Sverige välja i 
framtiden?

– Det handlar ju om vem som 
har den politiska makten och om 
fackets roll. Många förstod inte 
när de röstade vad ett borgerligt 
alternativ skulle innebära. De 
trodde att det var Perssons herr-
gård man röstade om och la där-
för sin röst på borgarna.

– Nu angriper borgarna alla 
institutioner som ger arbetar-
klassen anständiga villkor.
Du har lanserat ett nytt 
begrepp, Littorinmodellen. 
Vad innebär den?

– Sammanfattningsvis kan 
man säga att det handlar om för-
sämringar på fem områden:

Sänkt arbetskraftskostnad
Försämrat försäkringsskydd
Arbetslöshet betraktas som ett 

individuellt problem
Jobb framför allt
Försvagade fack

Hur kan facket möta Littorin-
modellen?

– Vi ska slåss för att bibehålla 
de villkor arbetarna har haft med 
starka skyddsvallar i form av för-
säkringar och trygghetssystem. 
Alla ska kunna få höja sin kompe-
tens och flyttas till bättre positio-
ner. Den pågående avtalsrörel-
sen handlar just om detta att sat-
sa på de lägst avlönade. 

LO KOMMENTERAR: LOs chefsekonom Dan Andersson 

»Låga löner smittar!«

LOs chefsekonom Dan Andersson

Läs mer!

LO-rapporten »Vem vinner på 
lägre lön?« av Dan Andersson, 
LOs chefsekonom, och Albin 
Kainelainen, LO-ekonom, finns 
att ladda ner på LOs hemsida: 
www.lo.se

»Borgarna angriper 
alla institutioner 
som ger arbetar-
klassen anständiga 
villkor.«
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text. Madeleine Randquist (om inget annat anges)

AGB. Från den 1 januari 2007 
kan AGB-belopp betalas ut 
tillsammans med pension 
eller motsvarande ersätt-
ning från företaget. 
Dessutom kan AGB-
nämnden göra en 
individuell prövning av 
rätten till AGB även för 
den som tackat nej till 
ett nytt jobb inom företa-
get eller koncernen.

I februari kom lo och Svenskt 
Näringsliv överens om ett antal 
förbättringar i det försäkrings-

paket som ligger i kollektivavta-
let. Förbättringarna gäller Försäk-
ring om avgångsbidrag, agb, och 
ger fler uppsagda möjlighet att få 
ersättning. Det nya avtalet gäller 
retroaktivt för alla uppsägningar 
från och med den 1 januari 2007.

AGB OCH PENSION 

Hittills har det funnits en bestäm-
melse (i paragraf 9 i agb-villko-
ren) om att den som blir uppsagd 
och lämnar anställningen med 
pension eller motsvarande ersätt-
ning från företaget inte har rätt 
till agb. Denna bestämmelse har 
parterna tagit bort, vilket gör att 
även den som får pension eller till 
exempel avgångsbidrag kan få ut 
sitt agb-belopp. lo och Svenskt 
Näringsliv har en gemensam syn 
på att även de som får ytterliga-
re ersättning från företaget i sam-
band med uppsägningen ska kun-
na få ut agb-belopp.

– Den här ändringen gör att det 
blir rakare och enklare för arbets-
givaren att tillsammans med 
facket ta fram en samlad kom-
pensation till dem som sägs upp 
på grund av driftsinskränkning-
ar, säger lo:s agb-förhandlare 
Ellen Nygren. Hittills har ju agb-
beloppet fallit bort om företaget 
till exempel erbjudit pension till 
äldre arbetare som sagts upp på 
grund av arbetsbrist.

OM MAN TACKAR NEJ  

Nästa ändring gäller paragraf 10 
i agb-villkoren som hittills stad-
gat att man inte har rätt till agb-
belopp om man tackar nej till en 
ny anställning i företaget eller i 
ett annat företag i samma kon-
cern. Detsamma har gällt i över-
tagandefallen, om den uppsagda 
har haft rätt att låta anställningen 
övergå till det förvärvande före-

taget, men avböjt detta och där-
för blivit uppsagd hos den första 
arbetsgivaren. När lo och Svenskt 

Näringsliv nu har diskuterat frå-
gan, har de kommit fram 

till att det trots allt kan 
finnas skäl att tacka nej 
i dessa situationer för 
att i stället söka ett helt 

annat jobb. Ett typex-
empel är om det är uppen-

bart att »sist in, först ut«-
regeln i las sannolikt kommer 

att leda till att man snart riskerar 
att bli uppsagd även från den nya 
anställningen.

De här fallen ska dock inte 
beviljas agb med automatik, men 
det nya avtalet öppnar för en indi-
viduell prövning i agb-nämn-
den. Sådana prövningar har 
redan genomförts, berättar Ellen 
Nygren som säger att parterna i 
det nya avtalet velat förtydliga 
nämndens praxis.

– Vi har haft 
några fall uppe 
där vi i agb-
nämnden har 
rekommende-
rat utbetalning 
av agb, trots att 
den uppsagde 
inte skulle haft 
rätt till ersätt-
ning enligt försäkringsvillkorens 
ordalydelse. Nu vill vi gemensamt 
göra det tydligt att det kan fin-
nas situationer där det är orim-
ligt att neka agb-ersättning, fast-
än ersättningen skulle falla bort 
enligt huvudregeln.  

Nytt avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv:

Fler får rätt till ersättning

AGB även till den som får pension 
eller avgångsbidrag vid uppsägning.

Ellen Nygren, LO
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Många medlemmar ringer till 
fackförbunden och är oroliga 
för den högre a-kasseavgiften 
och försämringarna i a-kassan. 
Det är viktigt att alla förtroen-
devalda kan berätta om idén 
och nyttan av det fackliga med-
lemskapet. 

Nu börjar den borgerliga reger-
ingens press mot löntagarna 
att synas i lönekuverten. 

Många medlemmar är oroliga 
för sin hushållsekonomi och det 
har märkts hos fackförbunden i 
antalet samtal från medlemmar 
som vill gå ur a-kassan och/eller 
facket.

Samtidigt är det många andra 
som drar den motsatta slutsatsen 
– att nu om någonsin är det dags 
att gå med i både facket och a-kas-
san. IF Metall är ett av de förbund 
som upplevt en kraftig uppgång 
i nya medlemmar jämfört med 
»vanliga« år. 

Det beror bland annat på att 
medlemmar och förtroendeval-
da har lyckats tydliggöra medlem-
skapets värde.

 Här följer fem goda skäl till att 
vara medlem i facket: 

1.A-kassan är bra för alla
Som medlem i facket är 
du automatiskt med i ditt 

förbunds a-kassa. Idén bakom a-
kassan är enkel. Medlemmar som 
har jobb avstår en del av sin lön 
för att arbetslösa medlemmar inte 
ska behöva ta jobb till lägre lön.

Om den lägsta lön till vilken 
folk är beredda att arbeta sjunker, 
så sjunker med tiden alla löner. 
Det här visste vi redan för hundra 
år sedan och de konsekvenser som 
den tidens arbetare drog har lett 
oss till den levnadsstandard som 
vi har i dag.

Medlemskapet i a-kassan har 
blivit dyrare sedan årsskiftet. 
Det är en medveten strategi från 
regeringens sida. Staten har inte 
ont om pengar, utan de samlade 
högerkrafterna i Sverige vill att 
du ska tycka att det är så dyrt så 
att du går ur. När den egna plån-
boken gapar tom, är det svårt att 
se frågan ur det större ideologiska 
perspektivet.

Men tänk såhär: Du känner att 
du kan spara pengar genom att 
gå ur a-kassan (i de förbund som 
tillåter det) och/eller facket som 
helhet. Kan du verkligen vara 
säker på att få behålla jobbet? För 

att ha rätt till ersättning från a-
kassan måste man ha varit med-
lem i minst tolv månader. De fles-
ta har betydligt kortare uppsäg-
ningstider. Om du skulle spara till 
en »egen a-kassa« måste du lägga 
undan lika mycket, varje månad, 
i flera decennier, innan du har ett 
lika bra a-kasseskydd i 300 dagar, 
som du har genom att vara med i 
ditt förbunds a-kassa.

2. Styrka vid  
förhandlingsbordet
Vilka rättigheter har vi 

om inte facket finns – om arbetsgi-
varen själv får bestämma reglerna?

Fem skäl att vara medlem i facket
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lo-förbunden är världens star-
kaste fackföreningar. Vår styrka 
bygger på att vi är många som är 
med i facket. Arbetsgivarna kom-
mer aldrig att betala mer än de 
behöver. Med en stark fackfören-
ing som motpart vid förhandlings-
bordet, kan arbetsgivarna inte 
spela ut anställda och deras löner 
och villkor mot varandra.

Att teckna kollektivavtal som 
ger alla medlemmar förbättring-
ar är fackföreningens viktigaste 
uppgift. I ditt kollektivavtal finns 
dina rättigheter och skyldigheter. 
Kollektivavtalet ger garanti för 
lägsta lön, lägsta semesterlön, rätt 

till extra ersättning vid övertid, 
vid arbete på obekväm arbetstid 
med mera. Det ger också ett bra 
försäkringsskydd, genom grupp-
sjukförsäkring, trygghetsförsäk-
ring vid arbetsskada och tjänste-
grupplivförsäkring. I kollektivav-
talet finns också en avtalspension 
som ger ett viktigt tillskott till den 
allmänna pensionen när du blivit 
gammal.

3. Hjälp om du får  
problem på jobbet
Ibland är konflikten 

ett faktum. Det kan handla om 
allt ifrån arbetstider till att chefen 
eller arbetskamraterna beter sig 
illa och orättvist mot dig. Då finns 
din fackförening där för dig.

lo-förbunden med avdelning-
ar/sektioner och arbetsplatsklub-
bar har långvarig erfarenhet av 
att vara med och lösa konflikter i 
vardagen. Oftast direkt i förhand-
lingar på lokal nivå, men ibland 
vid central förhandling. I ensta-
ka fall kan konflikten hamna i 
Arbetsdomstolen.

Som medlem i facket kan du då 
få alla rättegångskostnader betal-
da av din fackförening, kostnader 
som kan uppgå till flera hundra 
tusen kronor.

4.Om uppsägning hotar
Risken att någon gång 
i yrkeslivet bli arbets-

lös har ökat de senaste decennier-
na. En av fackets viktigaste upp-
gifter är att vara ditt stöd om det 
skulle hända dig.

Genom lagen om anställnings-
skydd har facket rätt att förhand-
la om hur neddragningar ska 
genomföras. Vi har dessutom för-
handlat till oss ett omställnings-
avtal som ger oss möjlighet att 
hjälpa dig så att du inte behöver 
gå ut i öppen arbetslöshet. Det 
kan vara hjälp att söka nytt arbe-
te, att komplettera din utbildning 
eller hjälp med avtalade pensions-
lösningar så att du klarar dig eko-
nomiskt fram till den ordinarie 

ålderspensionen. Allt för att du 
ska slippa bli arbetslös.

Sedan LO förhandlade fram 
omställningsavtalet är det betyd-
ligt färre som gått ut i öppen 
arbetslöshet av dem som blivit 
varslade om uppsägning.

5.Trygg på arbetsplatsen 
och på fritiden
Din fackförening jobbar 

för din trygghet. Genom ditt med-
lemskap får du tillgång till hela 
fackets kunskap och kompetens.

Om du är orolig över arbetsmil-
jön där du jobbar, kan du kontak-
ta ditt skyddsombud. Jobbar du 
på ett litet företag utan skyddsom-
bud, har vi regionala skyddsom-
bud eller ombudsmän som kan ta 
reda på vilka risker du utsätts för. 
De arbetar kontinuerligt för en 
säkrare arbetsmiljö.

Många behöver anpassning av 
arbetet eller någon annan form av 
rehabilitering för att kunna kom-
ma tillbaka till arbetslivet. Trots att 
arbetsgivaren är skyldig enligt lag 
att anpassa arbetet till de anställ-
das individuella förutsättningar, 
händer det väldigt ofta att enskilda 
arbetsgivare sätter sig på tvären. 

Fackets stöd – inklusive i regel-
rätta förhandlingar – kan innebära 
skillnaden mellan återgång i arbe-
te och utslagning från arbetslivet.

Alla medlemmar i facket har 
dessutom tillgång till sitt för-
bunds medlemsförsäkringar. Syf-
tet med dem är att fylla de luck-
or i den ekonomiska tryggheten 
som finns kvar trots de allmänna 
försäkringarna och avtalsförsäk-
ringarna. 

Tack vare att vi tecknar för-
säkringar tillsammans får vi läg-
re premier – vilket gör att alla har 
råd med försäkringsskydd. Dess-
utom omfattas alla oavsett häl-
sotillstånd, medan motsvaran-
de individuella försäkringar ofta 
stänger ute personer med enkla 
och vanligt förekommande ohäl-
sotillstånd såsom högt blodtryck 
och diabetes. 

Fem skäl att vara medlem i facket

Swosch – facket äger. 
Ett strå är lätt att bryta, 
men ett knippe står obrutet 
stark. (kinesiskt ordspråk)
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Nytt år, nya tag. Som vanligt 
efter ett årsskifte finns det 
mycket nytt i försäkringsväg 
att informera arbetskamra-
terna om för dig som är försäk-
ringsrådgivare. En av de dåliga 
nyheterna är den borgerliga 
regeringens försämringar av a-
kassan – och en annan är sänkt 
ersättning för alla sjuka och 
föräldralediga. I avtalsförsäk-
ringarna finns det dock en del 
positiva nyheter, till exempel 
förbättringarna i AGB.

SJUKDOM

Den som fick sjukpenning i decem-
ber och var fortsatt sjukskriven 
efter årsskiftet kommer att upp-
täcka att sjukpenningbeloppet blir 
lägre under 2007. För högavlönade 
blir sjukpenningen mycket lägre på 
grund av att SGI-taket har sänkts 
och för alla krymper sjukpenningen 
något (1,1 procentenheter) eftersom 
SGI ska multipliceras med 0,989.

SÄNKT INKOMSTTAK  
I SJUKPENNINGEN

Från den 1 januari 2007 sänktes 
den högsta sjukpenninggrundande 
inkomsten, SGI, tillbaka från 10 
prisbasbelopp till 7,5 prisbasbelopp. 
Den här förändringen berör alla som 
tjänar över 25 188 kronor i månaden 
och gäller för exempelvis sjukpen-
ning och rehabiliteringspenning och 
ersättning från Försäkringskassan 
vid tvist om sjuklön.

80 PROCENT ÄR INTE  
LÄNGRE 80 PROCENT

Regeringen vill ändra sättet att 
beräkna sjukpenninggrundande 

inkomst så att SGI ska grundas på 
»historisk inkomst«. I dag går det 
ju till så att den som är sjuk längre 
än 14 dagar, får en blankett från 
Försäkringskassan. På blanketten 
frågas bland annat efter den för-
väntade inkomsten under den när-
maste 12-månadersperioden. När 
Försäkringskassan har fått in den 
uppgiften, fastställs den sjukpen-
ninggrundande inkomst, SGI, som 
sjukpenningen ska beräknas på.

Att använda »historisk inkomst« 
betyder att man tittar bakåt i tiden i 
stället för framåt. Historisk inkomst 
är den inkomst som någon faktiskt 
haft under, exempelvis, den senaste 
12-månadersperioden. Och då säger 
det sig själv att SGI beräknad på 
historisk inkomst för flertalet kom-
mer att ge en lägre SGI.

Regeringen vill gå över till histo-
risk inkomst, men något beslut är 
ännu inte fattat och de försäkrings-
matematiska beräkningarna går 
knappast på en kafferast.

Men regeringens viljeinriktning 
är klar. Så i väntan på ett lagförslag 
med detaljer om hur SGI-beräk-
ningen ska förändras, har riksdagen 
beslutat att SGI ska multipliceras 
med faktorn 0,989 när socialförsäk-
ringsförmåner som grundas på SGI 
betalas ut. Det innebär att till exem-
pel sjukpenningen sänks något.

För den som uppbär till exempel 
sjukpenning, en kortare tid, 
försämrar sänkningen inte hus-
hållsekonomin så mycket. Men över 
längre perioder, exempelvis lång 
sjukskrivning med efterföljande 
rehabilitering, blir det många tusen-
lappar i lägre ersättning per år.

SJUKPENNING FÖR ARBETSLÖS

För den som är arbetslös kan 

sjukpenningen sedan den 1 juli 
2003 inte vara högre än den högsta 
dagpenningen från a-kassan.

Eftersom den högsta dagpen-
ningen från a-kassan sänkts från 
730 kronor om dagen till 680 kronor 
om dagen från den 1 januari 2007, 
innebär det att den högsta möjliga 
sjukpenningen för en arbetslös un-
der 2007 är 486 kronor om dagen 
(521 kronor under 2006).

Det räknas ut så här: Om 80 
procent av den sjukpenninggrun-
dande inkomsten, multiplicerad 
med faktorn 0,989 ger ett högre 
belopp än 486 kronor om dagen, blir 
sjukpenningen ändå 486 kronor om 
dagen.

Observera att sjukpenning på 
486 kronor och dagpenning från 
a-kassan på 680 kronor i själva ver-
ket är lika mycket! Ja, faktiskt. Att 
sjukpenningen ser ut att vara lägre 
beror på att sjukpenning betalas ut 
för sju dagar i veckan, medan dag-
penning från a-kassan bara betalas 
ut för fem dagar i veckan. 

FÖRÄLDRAPENNING

Som du vet, höjdes inkomsttaket 
i både sjukförsäkringen och i 
föräldraförsäkringen den 1 juli 
2006 från 7,5 prisbasbelopp till 10 
prisbasbelopp.

När det gäller föräldrapenning i 
samband med barns födelse, ligger 
inkomsttaket kvar på 10 prisbasbe-
lopp även efter den 1 januari 2007. 
Det gäller även de 10 »pappada-
garna« när barnet är nyfött.

För havandeskapspenning och 
tillfällig föräldrapenning – de så 
kallade vård av sjukt barn-dagarna 
eller vab-dagarna – gick inkomst-
taket dock tillbaka till 7,5 prisbasbe-

Årsskifte! Så har 
försäkringarna ändrats
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lopp (25  188 kronor i månaden) vid 
årsskiftet.

Inkomsttaket på 10 prisbasbelopp 
innebär att man kan få ersättning 
för inkomster upp till 33 583 kronor 
i månaden under de sammanlagt 
390 dagar som man får föräldra-
penningen enligt SGI.

FAKTORN 0,989 SÄNKER FÖR- 
ÄLDRAPENNINGEN OCKSÅ

Observera att även föräldrapen-
ningen påverkas av den multiplika-
tionsfaktor 0,989 som riksdagen 
har beslutat om. Från och med den 
1 januari 2007 påverkas alla social-
försäkringsersättningar.

Vad det går ut på är att SGI ska 
multipliceras med 0,989 innan er-
sättningen betalas ut. 80 procent av 
SGI är alltså inte längre 80 procent 
av SGI, utan 80 procent av en unge-
fär 1,1 procentenheter lägre SGI.

GLÖM INTE PREMIEBEFRIELSE-
FÖRSÄKRINGEN

I kollektivavtalet finns en premie-
befrielseförsäkring som betalar 
pensionspremien till Avtalspension 
SAF-LO när den anställda är borta 
från arbetsplatsen på grund av 
sjukdom (även arbetsskada) eller 
föräldraledighet i samband med 
barns födelse. När man inte får lön, 
finns ju inte heller något löneunder-
lag för arbetsgivaren att betala in 
pensionspremie på.

I den situationen träder pre-
miebefrielseförsäkringen in. Vid 
sjukdom och arbetsskada gäller 
anmälningsblanketterna för Avtals-
gruppsjukförsäkringen AGS eller 
Trygghetsförsäkring vid arbets-
skada TFA som samtidig anmälan till 
premiebefrielseförsäkringen. Men 
vid föräldraledighet måste man fylla 
i en separat anmälningsblankett.

Du hittar den på AFA Försäkrings 
webbplats www.afaforsakring.
se/upload/Blanketter/F0117.pdf

HAR FÖRETAGET  
»EXTRA FÖRÄLDRAPENNING«?

Eventuellt kan den som är ledig med 
föräldrapenning i samband med 

barns födelse få ett tillägg under 
några månader från arbetsgivaren 
som gör att ersättningsnivån kom-
mer upp i cirka 90 procent. Många 
tjänstemanna- och akademiker-
yrken (och staten) har detta i sitt 
kollektivavtal.

Avtal om föräldrapenningtillägg/ 
föräldralön är inte lika vanligt på 
arbetarsidan – men det förekom-
mer. Kolla hur det ser ut på din 
arbetsplats och informera dina 
arbetskamrater!

A-KASSAN

Att a-kassereglerna har försämrats 
av den borgerliga regeringen har väl 
knappast undgått någon. Alla har 
säkert inte detaljerna klara för sig, 
men då kan du hjälpa till. Det finns 
massor av bra fackligt material 
som du kan använda både för att 
plugga in reglerna själv och för att 
informera dina arbetskamrater. (Se 
LOs a-kassesajt, www.lo.se/home/
lo/home.nsf/unidView/D7C4D91C0
AB25F68C12572110043C330)

SÄNKT HÖGSTA ERSÄTTNING

Under flera år har dagpenningen 
varit högre under de första 100 da-
garnas arbetslöshet (730 kronor). 
Från och med den 1 januari är denna 
högre nivå borttagen och den hög-
sta dagpenningen är 680 kronor.

Det innebär att den högsta tidi-
gare månadslön som man kan få 80 
procents ersättning från a-kassan 
för är 18 700 kronor.

STEGVIS SÄNKNINGEN AV ERSÄTT-
NINGSNIVÅN

Den här försämringen började inte 
gälla den 1 januari, utan har av riks-
dagen skjutits upp till den 5 mars. 
80 procents ersättningsnivå (men 
högst 680 kronor om dagen) gäller 
bara i 200 dagar. Från arbets- 
löshetsdag 201 sänks ersättnings-
nivån till 70 procent. Från och 
med arbetslöshetsdag 301 sänks 
ersättningsnivån ytterligare, till 65 
procent.

Ett undantag: Den som har för-

sörjningsansvar för barn passerar 
inte gränsen mellan 70 och 65 
procents ersättning förrän efter 
450 dagar.

ÅLDERSPENSION

Inga förändringar har skett i det 
allmänna pensionssystemets 
grundläggande struktur. Vill du re-
petera ska du läsa kapitlet »Ålders-
pension« i 2006 års upplaga av LOs 
Grundbok för försäkringsrådgivare.

Det kan vara bra att fräscha upp 
kunskaperna nu i början av året, 
innan de orange kuverten från 
Försäkringskassan och Premie-
pensionsmyndigheten PPM börjar 
dimpa ned i brevlådorna.

En dålig nyhet som berör alla som 
har sjukersättning eller aktivitetser-
sättning är en förändring som gäller 
intjänandet av pensionsrätt.

SÄNKT PENSIONSRÄTT FÖR 
ALLA MED SJUK-/AKTIVITETS-
ERSÄTTNING

Alla inkomster ger pensionsrätt i det 
allmänna pensionssystemet, även 
socialförsäkringsersättningar som 
bygger på inkomst. Det betyder att 
även den som slutat jobba på grund 
av sjukdom eller skada och uppbär 
sjuk-/aktivitetsersättning (»för-
tidspension«) fortsätter att tjäna in 
pensionsrätt.

Hela den så kallade antagande-
inkomst som sjuk-/aktivitetsersätt-
ningen grundas på har aldrig legat 
till grund för pensionsrätten. Hittills 
har staten dragit av 7 procenten-
heter (samma procentsats som den 
allmänna pensionsavgiften), så att 
93 procent av antagandeinkomsten 
grundat framtida pensionsrätt.

Från och med den 1 januari 2007 
har denna andel sänkts till 80 
procent – vilket i slutänden leder till 
lägre allmän pension. Observera att 
förändringen gäller både pågående 
sjuk-/aktivitetsersättningar och 
sådana som nybeviljas 2007 och 
senare.

Försämringen – genomdriven av 
den nya borgerliga regeringen i 
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en riksdag med borgerlig ma-
joritet – berör alltså alla som varit 
tvungna att lämna arbetslivet på 
grund av ohälsa. Hårdast drabbas 
naturligtvis den som fått sjuk-
/aktivitetsersättning i unga år och 
som har långt kvar till ålderspen-
sioneringen.

AVTALSFÖRSÄKRINGARNA

LO och Svenskt Näringsliv har 
kommit överens om förbättringar i 
Avgångsbidragsförsäkringen AGB 
(se första sidan i detta nyhetsblock) 
retroaktivt från den 1 januari 2007. 
Övriga förändringar från årsskiftet 
handlar mest om basbeloppsupp-
räkningar av ersättningsbelopp och 
konsekvensändringar som beror 
på ändringar i socialförsäkrings-
systemet.

AVTALSGRUPPSJUK- 
FÖRSÄKRINGEN, AGS

Dagsersättningen från AGS räknas 
enligt försäkringsvillkoren ut som 
12,5 procent av sjukpenningen. Det 
gäller fortfarande. Men eftersom 
sjukpenningen räknas ut som 80 
procent av den sjukpenninggrun-
dande inkomsten, SGI, multiplicerad 
med 0,989, blir AGS:ens 12,5 pro-
cent också lägre.

Från den 1 januari gäller alltså 
från sjukdag 15 att sjukpenning 
plus dagsersättning från AGS ger 
cirka – men inte längre exakt – 90 
procent av inkomsten upp till 7,5 
prisbasbelopp.

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID 
ARBETSSKADA, TFA

OBS! Trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada är en komplicerad 
försäkring, där det bland annat 
finns olika regler för olika typer 
av arbetsskador. Vill du repetera, 
läs kapitlet »Arbetsskada« i 2006 
års upplaga av LOs Grundbok för 
försäkringsrådgivare.

Inte heller i TFA har det skett 
några villkorsförändringar från 
årsskiftet. Men även TFA påverkas 
av ändringarna i lagen om allmän 

försäkring avseende den sjukpen-
ninggrundande inkomsten. Det gäll-
er de ersättningar som vi brukar 
hänvisa till som »full ersättning för 
inkomstförlust«. Sådan ersättning 
är aktuell vid:

olycksfall i arbetet som föranlett 
arbetsoförmåga (i praktiken: sjuk-
skrivning) i 15 dagar eller längre

arbetssjukdomar där TFAs Vål-
landenämnd har slagit fast att 
arbetsgivaren är vållande.

Full ersättning är ju språkligt sett 
detsamma som 100 procent. I verk-
ligheten är det dock inte riktigt så 
efter den 1 januari 2007. Vid vållande 
är »full ersättning« fortfarande 
detsamma som »skadeståndsrätts-
lig ersättning« eller 100 procent, 
oavsett hur reglerna förändras i den 
allmänna sjukförsäkringen.

För olycksfall i arbetet står det i 
TFA-villkoren att full ersättning är 
detsamma som 20 procent av den 
försäkrades sjukpenninggrundande 
inkomst upp till SGI-taket (som 
nu ligger på 7,5 prisbasbelopp). 
Från den 1 januari 2007 har ju den 
sjukpenninggrundande inkomsten 
blivit 1,1 procentenheter lägre genom 
multiplikationen med faktorn 0,989. 
Därmed bör vi uttrycka full ersätt-
ning vid olycksfall i arbetet med 
arbetsoförmåga som varar i 15 dagar 
eller längre som »i det närmaste full 
ersättning«.

Så här blir det vid de olika typerna 
av arbetsskada:

OLYCKSFALL I ARBETET (SJUK-
SKRIVEN 15 DAGAR ELLER MER)

TFA ersätter karensdagen och 
mellanskillnaden mellan 80 pro-
cents sjuklön och hela inkomst-
förlusten. Från sjukdag 15 blir 
ersättningen:

För inkomstdelar under 7,5 
prisbasbelopp – sjukpenning från 
Försäkringskassan plus 20 procent 
av sjukpenningen från TFA (här slår 
sänkningseffekten från multiplika-
tionsfaktorn 0,989 igenom).

För inkomstdelar över 7,5 prisbas-
belopp – ersättning från TFA med 
100 procent.

ARBETSSJUKDOM

Samma ersättningar som vid 
»vanlig« sjukdom under den akuta 
sjuktiden. Om arbetssjukdomen blir 
godkänd av Försäkringskassan eller 
AFA Försäkring (enligt ILO-listan), 
kan den prövas av TFAs Vållande-
nämnd om den skadade anser att 
arbetsgivaren vållat skadan. Om 
Vållandenämnden håller med, får 
den skadade 100 procents ersätt-
ning för hela sin inkomstförlust, sina 
kostnader och för sveda och värk.

SMITTA

Smitta som räknas som arbetsskada 
är antingen olycksfall i arbetet eller 
arbetssjukdom, beroende på hur 
den skadade har fått in smittan i 
kroppen.

FÄRDOLYCKSFALL  
(EJ TRAFIKSKADA)

Samma ersättningar som vid 
»vanlig« sjukdom under den akuta 
sjuktiden. Färdolycksfall kan inte 
prövas av TFAs Vållandenämnd.

FÄRDOLYCKSFALL  
SOM ÄR TRAFIKSKADA

När ett trafikförsäkringspliktigt for-
don har varit inblandat i olyckan, kan 
färdolycksfallet ersättas från fordo-
nets trafikförsäkring (alltså inte från 
TFA). Ersättningen är av typen »ska-
deståndsrättslig ersättning«, vilket 
förenklat betyder att ersättningen 
ska försätta den skadade i samma 
ekonomiska läge som om skadan 
aldrig hade inträffat. Annorlunda 
uttryckt, ersätter trafikförsäkringen 
100 procent av inkomstförlust, kost-
nader med mera.

AVGÅNGSBIDRAGS- 
FÖRSÄKRINGEN, AGB

De villkorsförbättringar som skett i 
AGB kan du läsa om på första sidan 
i detta nyhetsblock. Dessutom har 
parterna beslutat att höja ersätt-
ningsbeloppen för uppsägningar 
från och med den 1 januari 2007.

26 000 kronor (tidigare 25 000 
kronor) blir det lägsta beloppet och 
det höjs med 1 100 kronor (tidigare 

28  alla 1.2007



DETTA ÄR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN LO

1 000 kronor) för varje levnadsår 
mellan 50 och 60 års ålder.

Den nya ersättningstabellen ser 
ut så här:

Ålder Ersättning från AGB
40–49 år 26 000 kronor
50–59 år  27 100–37 000 kronor. 

(1 100 kronors tillägg för 
varje levnadsår mellan 
50 och 60 år.)

60–64 år 38 100 kronor

TJÄNSTEGRUPPLIV- 
FÖRSÄKRINGEN, TGL

Inga villkorsförändringar har skett i 
TGL. Däremot har ju alla ersättning-
ar som bygger på prisbasbeloppet 
räknats upp från årsskiftet. På den 
utökade version av denna årsskif-
tesartikel som finns på www.alla.
lo.se ser du 2007 års ersättningsta-
beller för grundbelopp, barnbelopp 
och begravningshjälp från TGL.

Tänk på att TGL gäller fram till 
65 års ålder även för den som fått 
sjukersättning eller aktivitetser-
sättning. Dessa personer finns inte 
på arbetsplatsen och det kan ha 
gått lång tid efter det att de lämnade 
arbetslivet. Men om TGL gällde i 
anställningen, så fortsätter den 
alltså att gälla också under tid med 
sjukersättning/aktivitetsersättning 
– även när anställningen har upp-
hört av detta skäl.

Det kan vara svårt för dig som 
försäkringsrådgivare att själv be-
driva den uppsökande verksamhet 
som behövs – men klubben (om 
den är någorlunda stor) eller av-
delningen bör regelbundet göra en 
insats att söka upp medlemmar som 
av någon anledning inte finns på en 
arbetsplats. Så länge medlemmen 
kvarstår som medlem i sitt förbund 
har ju hon/han bland annat rätt till 
MedlemsKvarten regelbundet. 

NYTT CENTRALT AVTAL. 
Parterna är i princip överens.  
Det nya avtalet om Avtals- 
pension SAF-LO kommer att ge 
LO-förbundens privatanställda 
en avtalspension som är likvär-
dig med tjänstemännens, vilket 
är en rättvisefråga för LO. 

Svenskt Näringsliv tycker ock-
så att det är positivt att pen-
sionsavtalen på arbetsmark-

naden blir mer lika. Och parter-
na överens om sakinnehållet i 
det kommande pensionsavtalet. 
Ändå dröjer undertecknandet.

Pensionsfrågorna i sig är inte 
problemet. Det hinder som kvar-
står gäller kopplingen till den 
pågående löneavtalsrörelsen. För 
att skriva på nya Avtalspension 
saf-lo kräver Svenskt Närings-
liv att lo först ska lova treåriga 
löneavtal på alla avtalsområden. 
Annars blir pensionsavtalet för 
betungande för arbetsgivarna, 
menar Svenskt Näringsliv.

– Visst, det nya pensionsavta-
let innebär kostnadsförändring-
ar för arbetsgivarna. Men  lo 
kan inte binda upp alla förbun-
den i treårsavtal, säger lo:s pen-
sionsförhandlare Ellen Nygren. 
Avtalsperiodens längd är ing-
et som de centrala parterna kan 
styra upp, utan det måste varje 
förbund få komma överens om 
med sin arbetsgivarmotpart.

– Pensionsavtalet står på egna 
ben. Det är ett centralt avtal utan 
direktkoppling till de bransch-
visa löneavtalen, förklarar Ellen 
Nygren. Problemet just denna 
gång är att pensionsförhandling-
arna sammanfaller med löneav-
talsrörelsen och därmed har det 
uppstått svårigheter.

Det började med att lo och 
lo-förbunden krävde ett nytt 
pensionsavtal före löneperio-
den. Svenskt Näringsliv svarade 
genom att hoppa av pensionsför-
handlingarna.

När förhandlingarna så små-
ningom återupptogs, fanns lite 
olika bud om själva sakinnehållet 
i den nya avtalspensionen. Men 
båda parter insåg värdet av att 
komma vidare. I slutet av januari 
stod det klart att lo och Svenskt 
Näringsliv i huvudsak var helt 
överens om hur den nya Avtals-
pension saf-lo skulle se ut.

Riktmärket har varit det avtal 
som ptk och Svenskt Näringsliv 
slöt våren 2006 om förändring-
ar i privatanställda tjänstemäns 
avtalspension itp. 

– Ändringarna i Avtalspen-
sion saf-lo är för oss först och 
främst en rättvisefråga, kom-
menterar Ellen Nygren. Det nya 
pensionsavtal som vi diskuterar 
med Svenskt Näringsliv kommer 
att bli likvärdigt med de privat-
anställda tjänstemännens itp.

Om och när det till slut blir 
ett nytt avtal om Avtalspension 
saf-lo, skriver vi om innehål-
let på alla-webben: www.alla.
lo.se. Om du tecknar dig för allas 
digitala nyhetsbrev, får du auto-
matiskt informationen till din e-
mail. 

Ellen Nygren är nöjd med för-
bättringarna.

– Vi får högre pensionsavsätt-
ningar i alla inkomstskikt och 
äntligen kompensation också 
för inkomster över den allmän-
na pensionens inkomsttak. En 
annan viktig förbättring är att 
tiden med premiebefrielse vid 
föräldraledighet ökar från 11 till 
13 månader. 

Nya Avtalspension  
SAF-LO nästan i hamn

Läs mer på  alla.lo.se!

Vill du läsa den utökade versio-
nen av denna årsskiftesartikel? 
Gå in på www.alla.lo.se
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INFORMATIONSTIPS. Hur ska 
du lägga upp försäkringsinfor-
mationen? På utbildningen har 
du lärt dig hur du ska genomfö-
ra MedlemsKvarten på arbets-
platsen – och detta är självklart 
något som ska ligga högt upp i 
din planering. Om det av något 
skäl inte är möjligt att köra 
kvartarna, är gruppinformation 
ett bra alternativ.

Men även i vardagen finns det 
hur mycket som helst att 
informera om beträffande 

våra avtalsförsäkringar. Här får 
du några enkla förslag på sådant 
som du som försäkringsrådgiva-
re kan jobba med i vardagen på 
din arbetsplats. Tipslistan inne-
håller högst två rådgivningstips 
per försäkring/händelse och är 
tänkt att fungera som en start-
punkt för årets försäkringsinfor-
mation.

Våra avtalsförsäkringar ingår 
i kollektivavtalet och betalas ur 
löneutrymmet. Avtalsförsäkring-
arna och avtalspensionen är verk-
ligen »våra egna försäkringar«. 
Tyvärr är kunskapen låg om dessa 
på arbetsplatserna – och därför 
finns du och de andra försäkrings-
rådgivarna.

Välj ut något eller några av tip-
sen i den här artikeln och prata 
först med en av dina arbetskam-
rater, sedan med nästa, sedan 
med nästa. Ingen begär av dig att 
du ska hinna med allt i alla för-
säkringar – bara att du ska vara 
så aktiv som du hinner och orkar. 
Det är gott nog.

Om du är ny som försäkrings-

Så förbättrar du ditt arbete  
som försäkringsrådg ivare

rådgivare, kan du använda tips-
listan som ett bra sätt att komma 
igång med uppdraget. Du gör dig 
och ditt fackliga uppdrag känt, 
samtidigt som du gör nytta. Få 
saker känns bättre än att kun-
na hjälpa någon att hitta »glömda 
pengar«.

Försäkringsrådgivare som varit 
aktiva länge vet att det som oftast 
händer när man tar upp en ensta-
ka försäkringsfråga med en med-
lem (till exempel något av det 
som finns på tipslistan) så kom-
mer medlemmen spontant på fler 
saker att fråga om. Då kan det 
vara läge att genomföra en regel-
rätt MedlemsKvart.

DU ÄR INTE ENSAM!

Som försäkringsrådgivare har du 
huvudansvaret för att hjälpa dina 
arbetskamrater med alla problem 

som har försäkrings- eller pen-
sionsanknytning. I många fall är 
du förutom försäkringsrådgiva-
re också skyddsombud. Det är en 
vanlig kombination av fackliga 
uppdrag.

Men oavsett vilket, är du ald-
rig ensam. Du är en del av ett fack-
ligt lag.

När du får ett komplicerat 
»fall«, ska du aldrig vara rädd för 
att be om hjälp, från klubben eller 
avdelningen/sektionen eller från 
förbundet. I vissa fall måste ni 
vara flera som hjälps åt för att lösa 
medlemmens problem. Till exem-
pel när ett ärende blir en förhand-
lingsfråga.

INFORMERA  
– MEN SKADEREGLERA INTE

Ingen begär att du ska vara för-
säkringsexpert eller skaderegle-
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rare. Inte heller att du ska kun-
na ta ställning till vad resultatet 
i varje enskilt försäkringsärende 
kan bli.

Du kommer många gånger att 
råka på »fall« där du är böjd att tro 
att medlemmen inte har en chans 
att få ersättning. Men börja inte 
skadereglera! Det är Försäkrings-
kassans eller afa Försäkrings 
jobb. Ge medlemmen den informa-
tion som du har och hjälp henne/
honom att göra skadeanmälan.

Att du inte förväntas vara för-
säkringsexpert betyder också att 
du ofta kommer att behöva sva-
ra medlemmarna »Jag vet inte. 
Det är inget att skämmas för. Ing-
en kan veta allt. Det viktiga är att 
du lägger till fortsättningen – men 
det ska jag ta reda på åt dig!«

SJUKDOM

Sjukfrånvaro är det vanligaste 
försäkringsfallet som berör våra 
avtalsförsäkringar. Många vet exakt 
hur de ska göra med sjukanmälan till 
arbetsgivaren, läkarintyg om man 
är sjuk längre än en vecka och att 
Försäkringskassans blankett efter 
14 dagars sjukdom måste fyllas i och 
skickas tillbaka för att man ska få ut 
sin ersättning. Men rutinerna kring 
Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS 
är tyvärr inte lika kända.

Följande behöver du som försäk-
ringsrådgivare informera om:

AGS betalas inte ut med automa-
tik. AFA Försäkring har ingen möj-
lighet att veta vem som är fortsatt 
sjukskriven efter sjuklöneperioden, 
utan den som är sjuk måste själv 
anmäla det till AFA Försäkring.

Bäst är att alla känner till detta 

och att det blir naturligt att exem-
pelvis ringa dig på jobbet och fråga 
efter AGS-blanketten efter 14 da-
gars sjukskrivning. Om inte, behö-
ver ni tillsammans i det lokala facket 
(klubben, avdelningen) utarbeta ru-
tiner för hur ni ska komma i kontakt 
med sjukskrivna medlemmar.

En annan sak: Se dig om på job-
bet. Vilka av dina arbetskamrater är 
nya? Vilka fanns redan där när du 
blev försäkringsrådgivare? Det kan 
finnas folk som missat att få ut AGS-

ersättning av ren okunskap. Alltså:
AGS-avtalet gällt i över 30 år på 

arbetsplatser med kollektivavtal 
mellan LO och Svenskt Näringsliv 
(på den tiden SAF). Pengar kan 
betalas ut retroaktivt för ersätt-
ningsberättigade fall från och med 
september 1972, när försäkringen 
trädde i kraft! Detsamma gäller om 
någon missat att söka AGS-ersätt-
ning vid det som tidigare kallades 
för sjukbidrag eller förtidspension. 
Med andra ord finns det pengar 

Att göra-lista

Sjukdom Anmälan till AGS när 
sjukskrivningen är 15 
dagar eller längre.

Hitta »glömda pengar« för 
oanmälda sjukperioder från 
september 1972.

Premie- 
befrielse

Hitta »glömda pengar« 
för föräldralediga  
fr o m januari 2000!

Arbetsskada Alla arbetsskador ska 
anmälas till både För-
säkringskassan och AFA 
Försäkring! Även om den 
skadade inte har ersätt-
ningsanspråk i dag.

Arbets- 
löshet

I nya AGB måste anmä-
lan vara inne inom 2 år. I 
gamla AGB gällde 5 år. 

Hitta »glömda pengar« 
i exempelvis B-beloppet i 
gamla AGB.

Informera om Omställ-
ningsstödet.

Vid uppsägningar: Hjälps 
åt i det lokala facket att 
bevaka att uppsagda får del 
av Omställningsstödet och 
att det fungerar.

Dödsfall  
i yrkes- 
verksam  
ålder

Hjälp medlemmarna 
komma till skott med 
att skriva upp sitt 
försäkringsskydd så att 
familjen vet vad som gäl-
ler om det värsta skulle 
hända.

Även medlemmar som 
lämnat arbetslivet p g a 
sjuk-/aktivitetsersättning 
omfattas av TGL.

Ålders- 
pension

Orange kuvertet. 
Informera om att 
pensionsprognosen där  
inte är hela sanningen, 
eftersom uppgifter om 
Avtalspension SAF-LO 
inte finns med.

Berätta om Avtalspension 
SAF-LO.

Efter- 
skyddet

Informera om vilket 
efterskydd som finns i 
AGS, TFA och TGL.
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man ramlar och slår sig på jobbet. 
På ett halt golv eller i en trappa. 
Man skadar ett knä eller en armbå-
ge, tar emot sig med handen och blir 
blå och öm i handen några veckor 
eller ramlar pladask på ryggen eller 
ändan och får ont i svanskotan/
ryggslutet. Eller så skär man sig på 
någonting. Den som är någorlunda 
pigg och rask och i övrigt oskadad 
kan oftast fortsätta jobba och 
uppsöker ofta inte ens läkare. Det 
känns onödigt, tidsödande, krång-
ligt – och till vilken nytta då?!, är det 
många som tänker.

I ännu högre grad gäller det för 
att skriva anmälan. »Varför då?!«, 
har du säkert fått till svar om du har 
frågat. »Jaja, jag ska... När jag får 
tid«, är ett annat vanligt svar. Och 
så blir det inte av. Blanketter och 
annan pappershantering känns 
ofta lika onödigt, krångligt och 
tidsödande som att söka läkare för 
ett skrubbsår eller en kroppsdel 
som gör ont efter ett fall men som i 
övrigt är hel.

Så har det låtit på våra arbets-
platser i alla tider. Och på nästan 
varje arbetsplats finns det äldre ar-
betskamrater med mer eller mindre 
trasiga kroppar efter ett långt ar-
betsliv. Knäna fungerar inte riktigt, 
ryggen värker, fingrarna är stela. 
Och så vidare. Börjar man fråga, 
kommer berättelserna om oanmälda 
arbetsskador. »Sånt som bara 
händer« på en arbetsplats. Man har 
lyft för tungt, man har ramlat, man 
har skurit sig eller klämt sig, tappat 
tunga grejor på fötterna...

ARBETSLÖSHET

Anmälan till Avgångsbidragsförsäk-
ringen AGB och omställningsstödet 
brukar lösa sig genom att flera 
fackligt förtroendevalda är inblan-
dade när det blir uppsägningar. Så 
är det i regel när det är flera som 
sägs upp samtidigt. Men är det bara 
en, kan det hända att anmälan inte 
kommer iväg som den ska till AFA 
Försäkring.

Sista anmälningsdag för att inte 

att hämta även för riktigt gamla 
sjukfall.

PREMIEBEFRIELSE

Premiebefrielse vid sjukdom och 
arbetsskada anmäls ju på samma 

blankett som AGS och TFA. För 
sjukfrånvaro finns alltså en auto-
matik (under förutsättning att man 
ansöker om AGS/TFA, förstås).

Däremot saknas den automatiken 
vid föräldraledighet i samband med 
barns födelse. Då måste man fylla i 
och skicka in en särskild blankett till 
AFA Försäkring.

Informera arbetskamrater som 
väntar barn eller som redan har barn 
om premiebefrielse vid föräldrale-
dighet. Premiebefrielseförsäkringen 
är viktig för att inte missa pensions-
rätt i Avtalspension SAF-LO under 
tiden som man är hemma och vårdar 
nyfött barn.

Premiebefrielse vid föräldra-
ledighet gäller för föräldrapen-
ningdagar som tagits ut från och 
med den 1 januari 2000 – alltså 
kan även sju år gamla fall anmälas 
i efterhand. Försäkringen gäller i 
330 hela dagar efter det att barnet 
är fött eller adopterat (två halva 
föräldrapenningdagar är en hel 
premiebefrielsedag), men inte 
under de 10 pappadagarna och inte 
vid föräldrapenning för vård av barn 
(vab-dagar).

ARBETSSKADA

När det gäller arbetsskador är det en 
uppgift som är viktigare för dig som 
försäkringsrådgivare än någon an-
nan. Den kan sammanfattas så här:

Alla arbetsskador ska anmälas! 
Förklara varför och se till att 
blanketterna blir ifyllda och iväg-
skickade.

Även skador som inte har krävt 
läkarbesök eller sjukskrivning ska 
anmälas till både Försäkringskas-
san och AFA Försäkring. Statistiken 
över inträffade arbetsskador är 
viktig för oss alla att den är korrekt 
– men för den enskilda medlemmen 
har en registrerad anmälan bevis-
värde också. Uppstår komplikatio-
ner efter vad som från början såg ut 
som en enkel vardagshändelse utan 
efterverkningar, finns anmälan om 
arbetsskada redan där.

En mycket vanlig skadetyp är att 

Panelen:  
JORGE FLORES  
Försäkringar är 
medlemsnytta 
– men det gäller 
att komma igång.

Statistiken 
visar att vi har försäkrings-
rådgivare som har svårt 
att komma igång med sitt 
uppdrag, alltså att informera, 
bevaka, och göra medlems-
kvartar. Och detta trots att 
de har fått hela försäkrings-
rådgivarutbildningen. Det 
kan vara av osäkerhet om 
vad rollen innebär eller så 
vågar de inte börja jobba med 
uppdraget.

Ett tips är att be om hjälp 
från avdelningen. Eller tala 
med en erfaren rådgivare. Om 
det är faktakunskaperna som 
saknas, så är ett bra tips att 
gå in på försäkringsrådgivar-
nas egen hemsida (www.alla.
lo.se) och hämta  de nyaste 
och gamla reglarna om avtals-
försäkringar. Där finns också  
material som kan beställas 
för att underlätta uppdraget 
som försäkringsrådgivare. Ett 
annat bra tips är att engagera 
klubbstyrelsen i försäkrings-
frågorna och få med dem 
som en fast punkt på dagord-
ningen på klubbmötena. Då 
får man med hela klubben, 
alla medlemmarna också.

Försäkringsfrågorna är 
viktiga fackliga frågor! Det är 
lika viktigt för medlemmarna 
att få rätt ersättning när de är 
sjuka, gör illa sig på jobbet, el-
ler ersättning till familjen om 
någon dör, som det är att ha 
rätt löner och arbetstider.
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gå miste om pengar från AGB är två 
år efter det att anställningen upp-
hörde. I »gamla AGB« (som gällde 
före den 1 april 2005) hade man fem 
år på sig.

Kolla också med nya arbetskam-
rater som fyllt 50 om de varit lång-
tidsarbetslösa och om den senaste 
anställningen var på en arbetsplats 
där AGB gällde. Det är många som 
har missat att få ut hela det så kall-
lade B-belopp som gällde tidigare.

Vad som gällde tidigare och vilka 
ersättningar som en medlem kan 
ha fått ut under tidigare arbetslös-
hetsperioder kan vara svårt att reda 
ut. Om du hittar en medlem som du 
misstänker kan ha missat pengar 
– ring till AFA Försäkring så får ni 
hjälp och klara besked i det enskilda 
fallet. Ring gärna tillsammans, om 
det verkar som att medlemmen tve-
kar att ringa själv. Du som kan AGB-
försäkringen kan antagligen förklara 
bättre vad saken gäller, men AFA 
Försäkring får inte lämna uppgifter 
till någon annan än till den enskilda 
försäkrade. Eller så kan du hjälpa 
medlemmen att skriva och fråga.

Till sist: I omställningsförsäk-
ringen där AGB ingår som en del, 
finns också Omställningsstödet. Om 
det är uppsägningar på gång på din 
arbetsplats, gäller det att alla i det 
lokala facket hjälps åt med följande:

Informera – redan nu, även om 
inga uppsägningar är aktuella – om 
hur Omställningsstödet är utformat. 
Och om det händer: Bevaka att 
uppsagda arbetskamrater får del 
av omställningsstödet och att det 
fungerar!

DÖDSFALL I YRKES-
VERKSAM ÅLDER

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL 
gäller för något väldigt obehagligt 
– dödsfall i yrkesverksam ålder. Om 
det inträffar och du som försäk-
ringsrådgivare behöver hjälpa till, är 
det inte medlemmen som du hjälper 
utan de efterlevande.

Men du kan hjälpa medlemmen 
att göra det själv:

Informera om hur viktigt det är att 
skriva upp vilka försäkringar som 
familjen kan få ersättning från vid 
dödsfall. TGL ska med på den listan, 
liksom eventuellt återbetalnings-
skydd och/eller familjeskydd  i 
Avtalspension SAF-LO samt grupp-
livförsäkringar med mera.

Påminn alla medlemmar om att 
TGL fortsätter att gälla om man blir 
långvarigt sjuk och även om man 
måste lämna arbetslivet med sjuk-
/aktivitetsersättning. TGL gäller i 
dessa situationer fram till 65 års 
ålder. Vid arbetslöshet fortsätter 
TGL att gälla i högst två år. Om ni 
tillhör ett av de förbund som har 
Kompletteringsförsäkring-TGL 
som medlemsförsäkring, gäller 
försäkringsskyddet även efter två 
års arbetslöshet.

ÅLDERSPENSION

De orange kuverten dimper ned i 
brevlådorna hos praktiskt taget alla 
vuxna under februari–april. De som 
redan har tagit ut hela eller en del 
av sin ålderspension fick sitt orange 
kuvert redan i januari.

Alltför många öppnar inte ens sitt 
orange kuvert. Uppmana medlem-
marna att göra det – och påminn om 
att det som står där inte är hela san-
ningen. Avtalspensionen, i vårt fall 
Avtalspension SAF-LO, saknas.

Ta tillfället i akt och informera 
i all enkelhet om Avtalspension 

Hjälpmedel som du behöver

Förbered dig genom att skaffa ett 
litet lager av de aktuella blanket-
terna. Enklast hittar du dem på 
www.afaforsakring.se under 
rubriken Broschyrer/Blanketter. 
Om du inte har möjlighet att skriva 
ut direkt från internet, beställer 
du blanketterna per post på webb-
platsen eller genom att ringa AFA 
Försäkring, 08-696 40 00.

Blankettguiden heter den LO-
publikation där det finns bilder på 
alla blanketterna och anvisningar 
för hur man fyller i dem. Där finns 

både avtalsförsäkringsblanketter 
och flera av Försäkringskassans 
blanketter (bland annat arbets-
skada och sjukersättning). 2007 
års upplaga av Blankettguiden 
är på gång. Under tiden hittar du 
2006 års upplaga på www.alla.
lo.se under rubriken Verktyg.

Där hittar du också ditt förbunds 
checklista för Medlemskvarten. 
Dessa och allt annat material kan 
du också beställa från LO-distri-
bution, tel 026-24 90 26, e-post 
lo@strombergdistribution.se.

SAF-LO. Vad det innebär att det 
finns en extra ålderspension i 
kollektivavtalet – och vad ansvaret 
att själv välja förvaltare och pen-
sionsform (traditionell försäkring 
eller fondförsäkring) innebär. 
Informera om hur viktigt det är att 
välja låg förvaltningsavgift och 
att LO och LO-förbunden rekom-
menderar antingen Folksam-LO 
Fondförsäkring eller AMF Pension 
som förvaltare.

INFORMERA 
OM EFTERSKYDDET

Läs på själv om efterskyddet, till 
exempel i skriften »Dina avtalsför-
säkringar«. 2007 års upplaga är 
på gång – och tills den kommer ut 
använder du 2006 års upplaga (ef-
terskyddsreglerna är oförändrade). 
Den hittar du på www.alla.lo.se 
under rubriken Verktyg.

Alla behöver känna till hur 
efterskyddet fungerar för de 
olika avtalsförsäkringarna. Allra 
viktigast är det dock att du infor-
merar medlemmar som ska lämna 
arbetsplatsen, antingen på grund av 
arbetsbrist eller sjuk-/aktivitetser-
sättning. Medlemmar som är hemma 
med nyfött barn eller sjukskrivna 
behöver också informeras om efter-
skyddet – men i dessa fall handlar 
det om uppsökande verksamhet som 
du kanske inte hinner/orkar med 
ensam. 
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nära

Elin Börjesson (t.v) och Sofi a Undall-
Behrend (t.h), två skoltjejer som får 
syn på Göran Johansson under foto-
graferingen på Avenyn  och spontant 
rusar fram och slänger sig om halsen 
på honom. »Han är en varm och god 
människa. En bra talare som förmedlar 
sitt budskap så det går rakt in i hjärtat, 
tycker Elin Börjesson.

Göran Johansson

»Jag är en p rodukt av 
  det gamla s amhället«



Hela Sverige känner honom som Göteborgs starke man. 
Politikern som säger vad han tycker och vägrar huka sig 
under partipiskan. 

Enligt kritikerna är han dominant och kvinno-
motståndare. Själv känner han sig förföljd av media. 
Skadeskjuten. Men göteborgarna verkar älska honom 
och han får deras röst i val efter val.

I en öppenhjärtig intervju berättar Göran Johansson 
för Allas reporter om hur det är att bli satt på piedestal 
och samtidigt vara ständigt utsatt.

»Jag är en p rodukt av 
  det gamla s amhället«
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 H ans ställning som kommunpoliti-
ker är unik. Att socialdemokrater-
na gick framåt i Göteborg i senaste 
valet tillskrivs helt Göran Johans-
son-effekten. Efter 15 år som kom-

munstyrelsens ordförande har han fortfarande väl-
jarnas orubbade förtroende. 

Men det har inte bara varit en dans på röda rosor.
– När jag kom hit som nyvald till stadshuset förkla-

rade en partikamrat efter en minut att jag inte kunde 
umgås med kvinnor. Det har förföljt mig sen dess. Vis-
sa perioder har varit rent jävliga. 

Vi hinner prata lite politik innan Göran Johans-
son fördjupar sig i denna fråga som uppenbart plå-
gar honom. 
Varför gick det så bra i senaste valet för socialde-
mokraterna i Göteborg? Ni fick fler mandat än i 
valet 2002.

– Vi har ingen speciell taktik. Folk uppskattar att vi 
står för det vi säger.

När vi vänt oss mot den socialdemokratiska reger-
ingen i olika frågor och sagt att det inte stämmer med 
vår syn betyder det inte att vi inte är sossar.
Är det sant att även borgerliga väljare brukar rös-
ta på dig i kommunalvalet?

– Det sägs så.
Göran Johansson är i alla fall känd för att ha nära 

relationer med näringslivets toppar. Alltför nära 
menar en del som tror sig veta att männen med makt 
träffas i manliga nätverk och bastuklubbar där de gör 
upp om Göteborgs framtid.
Hur är det med dina nätverk?

– Jag träffar folk överallt. Här i Göteborg samverkar 
sossarna med näringslivet istället för att motarbeta 
det. Jag tror att partiet måste ha fler politiker med den 
erfarenheten och bredden. Med tentaklerna ut. Det är 
annars lätt att som politiker bli insnörd i den offentli-
ga sektorn, fixerad vid de egna frågorna.

Volvochefen Leif Johansson är en av de personer 
han nämner som samarbetspartner. Tidigare på 1970-

Vi fotograferar Göran Johansson i regnskogen på Universeum som han är initiativtagare till. Ett tvärvetenskapligt 
centrum för naturvetenskap och teknik. Närmaste grannar är Världskulturmuseet och Liseberg. »Efter att hjärnan 
och intellektet fått sitt blir det kill i magen på Liseberg«, säger Göran Johansson.
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talet samarbetade Göran Johansson med Volvoche-
fens far, Lennart Johansson. Han var vd och Göran 
Johansson fackklubbsordförande på skf. Av metallar-
na kallades de bröderna Johansson eftersom de sågs 
så ofta tillsammans. Det är en relation som bestått 
genom åren även sedan de båda lämnat den gemen-
samma arbetsplatsen.

Göteborgsregionen är den region i Sverige som 
anses ha den snabbaste ekonomiska tillväxten.

– Vi har moderniserat vår stad och drivit turism som 
en av de viktigaste näringarna. Vi har varit föregånga-
re och medvetet satsat på upplevelseindustrin. 

Göran Johanssons roll i Göteborgs utveckling, från 
en stad med stagnerande verkstadsindustri till en 
expansiv kunskaps- och turiststad, är oomtvistad. 

När han säger vår stad, vilket han ofta gör, kommer 
det direkt ur hjärtat. 

Vid de tillfällen då han varit oense med partiled-
ningen i Stockholm eller regeringen i frågor rörande 
Göteborg har han alltid frankt deklarerat:

– För mig är Göteborg viktigare än partiet.
Göran Johanssons baby heter Universeum som han 

är initiativtagare till. Ett tvärvetenskapligt centrum 
för naturvetenskap och teknik. Närmaste grannar är 
Världskulturmuseet och Liseberg. Här kan barn och 
ungdomar få en totalupplevelse. Efter att hjärnan och 
intellektet fått sitt blir det kill i magen på Liseberg som 
Göran Johansson uttrycker det.

– Naturvetenskap är den största jämställdhetsfrå-
gan eftersom tjejerna är underrepresenterade inom 
det området. På Universeum väcks deras intresse.   

Han understryker att jämställdhetsfrågor är väldigt 
viktiga innan han börjar berätta om sina personliga 
nederlag på detta område. 

PRISET HAR VARIT HÖGT   

– Carina Lindberg som satt med i distriktsstyrelsen 
gjorde ett jättepåhopp på mig och utfall i media. Det 
var 1997–98. Hon ville till riksdagen men när en barn-
skötare istället blev nominerad trodde hon att jag låg 
bakom. Det var ett helvete. 

Carina Lindberg slutade med politiken och skrev 
en kritisk debattartikel i Göteborgsposten om Göran 
Johanssons förlegade och maktfullkomliga ledarstil. 
Under den turbulens och stormiga debatt som följde 
hoppade Göran Johansson av som kommunstyrelsens 
ordförande. Efter övertalning kom han dock tillbaka 
några veckor senare.

– Priset har varit högt. Jag har fått en stämpel på 
mig att jag inte kan umgås med kvinnor och det är det 
jag lidit mest av under de här åren. Det är tur att man 
har det bra hemma, konstaterar han.
Hur påverkar den stämpel du pratar om din var-
dag som politiker?

– Nu är det igång igen. En tjej hoppade nyligen av 
sina uppdrag på grund av ”strukturen”. Hon nämnde 
inte mig men när jag träffar folk tror de att det beror 
på mig. Om du en gång fått en stämpel köper media 
sånt här direkt utan att göra en analys. Och politiska 
motståndare utnyttjar det. 
Hur reagerar du?

– Det är klart att jag är en produkt av det gamla sam-
hället. Den som inte erkänner det i min ålder ljuger. 
Men det här har blivit en könsrelaterad diskussion 
istället för en sakrelaterad.

Göran Johanssons grundtes när det gäller jäm-
ställdhet är att man ska värdera olikheter lika.

– Kvinnor och män är inte exakt lika. Kvinnor föder 
barn. Men det här är en svår problematik. För å andra 
sidan har vi en genusordning som inte är av naturen 
betingad utan kan ändras. Men det tar tid.

När han känner sig påhoppad går han en sväng på 
stan eller åker spårvagn.

– Man märker med en gång om folk kastar glåpord 
eller hejar. Man måste ut och känna vibrationerna.

Och vibrerar gör det så fort Göran Johansson kliver 
ut på Gustav Adolfs torg från stadshuset. Folk hejar, 
vill diskutera och ha autografer. Han är rak och enkel 
i sin framtoning på ett sätt som går hem.

Han säger att han inte ägnat sina barn tillräck-
ligt med tid. Nu är de vuxna. Han har heller aldrig 
utfört något hushållsarbete men han och hans fru är 
överens om hur de vill leva. Däremot är det många 
andra som har synpunkter på deras liv. Under sina 
år som politiker har han haft som princip att inte 

När vi vänt oss mot den socialdemokratiska rege-
ringen i olika frågor och sagt att det inte stämmer
med vår syn betyder det inte att vi inte är sossar.«

»

Göran Johansson

ÅLDER  62 år och född i Gamlestad

BOR I Kortedala sedan 1974 i en av Riksbyggens 
lägenheter

FAMILJ  Gift, två vuxna barn och tre barnbarn

UPPDRAG  Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

FRITID  Tillbringar varje helg i fritidshuset där han 
snickrar och lägger patiens men aldrig tittar på tv
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ta med sig jobb hem. Men oftast blir det inte för-
rän mellan nio och elva på kvällen som han landar 
i Kortedala. 

»PERSSON KÄNDE KONKURRENS«

Varför har du fått epitetet Göteborgs starke man?
– Det vet jag inte. Jag tycker det är tjatigt. Jag skiter 

i opinionsundersökningar. Men det finns en allvarlig 
baksida av det här. Folk ringer och skickar brev och 
tror att jag är den starke mannen som kan fixa allt. Det 
skapar en större arbetsbörda än normalt. 

Göran Johansson plockar fram senaste brevet som 
gäller en inbjudan till en fn-konferens i Nairobi för en 
vuxen och ett barn från Göteborg och han förväntas 
skaka fram 38 000 kronor.

– Det är inget fel på inbjudan utan problemet är folks 
ständiga förväntningar: »Det där kan du greja!«  

Han säger att i det jobb han har är han satt på pie-
destal. »Du kan inte vara precis som andra« säger folk 
till honom.

– Jag har rätt att säga vad jag vill och vill vara som 
andra. Men det tillåter inte systemet. Jag har svårt att 
förlika med mig att jag ska delta i debatten på andra 
villkor. Om du sitter på en högre position väger man 
hela tiden dina ord.

Att få föra en öppen diskussion är Göran Johans-
sons livsluft. Annars kan det få vara. Av omgivningen 
betecknas han som en känslomänniska. Själv säger 
han att han kan bli väldigt arg ibland som när han känt 
sig överkörd av partiet.

Han har länge räknats som en av landets mest infly-
telserika politiker och ingått i socialdemokraternas 
partistyrelse och verkställande utskott. Men år 2005 
lämnade han de uppdragen och riktade samtidigt kri-
tik mot Göran Persson för toppstyrning av partiet

Han förklarar att det var ett antal frågor som gjorde 
att han tog det här beslutet. Däribland att man skulle 
sälja ut posten. Han ville ta en diskussion om det. Det 
gick inte. Med försvarsfrågan var det samma sak när 
de la ner amf 4 i Göteborg.

– Det fick man inte heller prata om utan förvänta-
des vara lojal. Jag är inte lojal. Jag vill ha en sakdiskus-
sion. Jag kände att Persson inte ville ha mig. Han kän-
de konkurrens och jag var inte ensam om att känna så. 
På senare år har jag inte umgåtts med Göran. 
Varför kritiserar man Persson öppet först när han 
avgått?

– Ingen vågade gå emot, utan höll masken utåt. Man 
kunde ha haft en öppen debatt, men medias sätt att 

hantera friska debatter gör att de blir ofriska debat-
ter. Persson var för lite lagledare och maktkoncentra-
tionen kring hans person för stor. Han har skadat par-
tiet. Folk är trötta på Perssons attityd.

Göran Johansson säger att han idag har svårt att 
placera socialdemokraterna ideologiskt och ställer 
en retorisk fråga: När utvecklade vi ideologin senast 
i vårt parti?

TAGG I HJÄRTAT

Han har politiken med sig hemifrån.
– Jag föddes in i det. Farsan var vänsterpartist och 

det diskuterades mycket politik hemma. Det var ett 
vanligt arbetarehem. Vi var varken fattiga eller hade 
något överflöd.

– Morsan var städerska. Av henne lärde jag mig res-
pekt och hederlig arbetaremoral. Farsan var snick-
are och en skicklig yrkesman. Han slet som fan och 
byggde sin kåk själv. En dag kom det fina herrar och 
berättade att de skulle riva huset eftersom en väg skul-
le gå fram precis där. Kommunala tjänstemän som 
behandlade folk von oben. Jag var nog Göteborgs för-
sta husockupant men det hjälpte inte. De rev kåken i 
alla fall. Det sårade mig djupt och den dagen satte sig 
en tagg i hjärtat som aldrig lossnar.

Efter åtta år i folkskolan fortsatte Göran Johans-
son i yrkesskola och han påpekar själv att han aldrig 
lärt sig främmande språk vilket han upplever som en 
brist idag. 

Jag frågar om han någon gång känner sig under-
lägsen i umgänget med välutbildade människor inom 
näringslivet och forskarvärlden.

– Man gör det så märkvärdigt. Utbildning är bra 
men kräver ett stort mått av bildning, sådant som 
man lär sig i livet genom erfarenhet. För att använ-
da utbildning på rätt sätt måste man ha bildning  
men också förmågan att se sig själv i ett större sam-
manhang. Avskräckande exempel och motsatsen 
är det som pågick i Tredje riket och taylorismens 
grundidé. Var och en befinner sig i ett stuprör och 
gör sitt.

En del av sin egen bildning skaffade Göran Johans-
son under nattliga samtal med Gunnar Sträng.

– Vi kunde sitta på restaurang Opalen här i Göte-
borg till två på nätterna och samtala. Sträng var 
som en uppslagsbok. Utrymmet för kunskapsbild-
ning inom arbetarrörelsen har minskat. Idag är det 
så mycket annat som konkurrerar. Det är svårt att få 
folk att åka på internatkurser. Men om det lyckas kan 

Ingen vågade gå emot, utan höll masken utåt. Man 
kunde ha haft en öppen debatt, men medias sätt att 
hantera friska debatter gör att de blir ofriska.«

»
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det inträffa att man utbildas på dagen och bildas på 
kvällar och nätter.

ATT AVSTÅ TILL ANDRA

Kan du beskriva det samhälle du vill leva i? 
– Jag vill ha ett samhälle med mer empati där man 

bryr sig mer om varandra. 
Göran Johansson berättar om hur grannarna i 

»Sibirien« där han växte upp samlade in pengar till 
hans mamma när pappan blev sjuk i cancer och inte 
kunde jobba längre. Det var ett mått på solidaritet. 
Alla kände varandra i det samhälle han växte upp och 
det var nödvändigt att man höll ihop. Folkhemmet var 
ännu inte utbyggt.

Göran Johansson betonar den stora skillnaden mel-
lan solidaritet och rättvisa och förklarar: Solidaritet 
utgår från att individen tar egna initiativ av överty-
gelse och avstår för att den som bäst behöver ska få. 
Vi har istället infört rättvisa vilket går ut på att man 

ska dela lika. Rättvisa kan till skillnad från solidaritet 
fördelas av ett system. 
Kan det bli ett lönsamt samhälle med solidaritet 
som princip?

– Solidaritet innebär att jag är beredd att avstå 
något för att andra ska få det bättre. De lyfter och då 
får jag själv ett bättre liv. Om solidaritet saknas upp-
står det klassklyftor och det blir ett otrevligt samhäl-
le att leva i. Det är olönsamt att bygga in egoism. Det 
är detta hela samhällsdebatten borde handla om. Jag 
tycker att valrörelsen var alldeles för egofixerad. Det 
var för mycket fokus på hur allting drabbar mig som 
enskild. Istället för att tala om skattesänkningar bor-
de man tala mer om ekonomisk omfördelning, menar 
Göran Johansson.
Hur ska det gå till att åstadkomma det samhälle 
du pläderar för?

– Det finns många människor som är solidariska. 
Svårigheten är om de går att organisera. Kanske om 
vi har fler mötesplatser. 

Göran Johansson tar idrotten som exempel. Ledar-
na på lokal nivå gör en uppoffring för att unga män-
niskor ska få en bra fritid. De är ansvarstagande och 
utför en solidarisk handling som kräver tid och enga-
gemang. Radiohjälpen är ett annat uttryck för att folk 
vill visa solidaritet. Stadsmissionen gör ett bra jobb, 
menar han, och fungerar som ett viktigt komplement 
till samhällets ansvar för de utsatta

– Mjukare människor ställer upp utifrån sin egen 
övertygelse. På julafton var jag på »Nykter ungdom«. 
Där fanns alla sorters människor. Det de åstadkommer 
och den värme de ger kräver ett visst engagemang. 
Man skulle hitta fler sådana områden och utveckla det 
som tjänster. Det här handlar om social ekonomi. Jag 
tror det finns många som känner empati idag men det 
finns förstås också många som säger att sånt där ska 
offentliga sektorn syssla med.

– Hur ser våra liv ut? säger Göran Johansson. Lever 
vi de liv vi vill leva? Vi lever mycket genom andra. 
Dokusåpor, Bonde söker fru ... Istället för att själva 
producera empati och skapa mänskliga relationer. När 
man summerar sitt liv och gör bokslut, vem är det då 
som gjort något och vem har varit åskådare? Det finns 
vardagshjältar som gjort något för andra. Det har ett 
stort värde att folk tar ansvar och bryr sig.
Har du levt ditt liv som du vill?

– Det vet jag inte riktigt. Mina kompisar gick vida-
re inom skf. Varför gjorde inte jag det? Varför stude-
rade jag inte vidare och lärde mig språk? Som politi-
ker är man väldigt utsatt. Jag skulle ha kunnat uträtta 
saker utan att ständigt ha media i nacken. Generellt 
så får man tycka vad man vill om politiker. Jag tycker 
det är ok om det är sakligt. I Göteborg har det varit en 
statusfråga bland medierna att först lyckas skjuta ner 
Johansson.   text. Kerstin Fredholm  foto. Leif Claesson

Ett blivande kommunalråd. »Jag växte upp i ett arbe-
tarehem. Morsan var städerska. Av henne lärde jag mig 
respekt och hederlig arbetaremoral. Farsan var snickare. 
Han slet som fan och byggde sin kåk själv. En dag kom 
det fina herrar och berättade att de skulle riva huset 
eftersom en väg skulle gå fram just där. Kommunala 
tjänstemän som behandlade folk von oben. Jag var nog 
Göteborgs första husockupant, men det hjälpte inte. De 
rev kåken. Det sårade mig djupt och den dagen satte sig 
en tagg i hjärtat som aldrig lossnar.«
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Arbetsgivaren vägrar 
skriva på anmälan

Hej Lennart! Kan en arbets-
givare vägra att skriva på en 
arbetsskadeanmälan? Om 

han nekar, är det i så fall straff-
bart?  Tacksam för svar

Hej! I 2 paragrafen i arbetsmil-
jöförordningen (2003:442) 
som är kopplad till arbetsmil-

jölagen anges att arbetsgivaren är 
skyldig att omgående anmäla svår 
skada (olycksfall eller sjukdom) till 
Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller 
om många har skadats och likaså 
vid tillbud som kunde ha lett till 
svår kroppsskada. Om inte arbets-
givaren gör detta omgående är det 
straffbelagt.

Däremot finns inte motsvarande 
bestämmelser när det gäller an-
mälan till Försäkringskassan om 
arbetsskada. I förordningen om 
arbetsskadeförsäkringen (1977:284 
§§ 8-11) anges att arbetsskadean-
mälan ska göras. Där finns också 
bestämmelser om hur samverkan 
skall ske mellan arbetsgivare och 
skyddsombud med mera. Det står 
dock inget om att det är straffbelagt 
att inte göra arbetsskadeanmälan.

Jag kan inte utläsa om detta 
berör dig eller arbetskamrat men 
det generella rådet är att du i första 
hand ber facket på din arbetsplats 
om hjälp att få en arbetsskadean-
mälan gjord. Om du arbetar på en 
liten arbetsplats, finns det regionala 
skyddsombud som kan hjälpa dig. 
Vänd dig i så fall till avdelningen! 

Du skriver inte varför arbetsgi-
varen inte vill fylla i arbetsskade-
anmälan, alltså om han generellt 

är mot sådant eller bara i det här 
fallet. Allmänt kan man säga att det 
är viktigt att arbetsskadeanmälan 
blir utförligt och riktigt ifylld. Ibland 
vägrar arbetsgivarna att fylla i för 
att de har en annan uppfattning än 
den skadade. Ett utmärkt sätt är då 
att till arbetsskadeanmälan bifoga 
en redogörelse i vilket det anges i 
vilka avseenden man är oenig.

Ett annat sätt är att man kontak-
tar Arbetsmiljöverkets inspektörer 
och ifrågasätter om arbetsgivaren 
arbetar enligt föreskriften SAM 
(systematiskt arbetsmiljöarbete) 
eftersom denne inte följer upp ohäl-
san på arbetsplatsen. Ett viktigt 

inslag i det systematiska arbetsmil-
jöarbetet enligt SAM-föreskriften 
är att fånga upp risker, tillbud 
och olycksfall och sjukdomsfall 
för att lägga denna rapporterade 
ohälsa till grund för ytterligare 
bedömningar och åtgärder. Arbets-
skadeanmälan är då ett viktigt 
hjälpmedel. Många arbetsgivare 
som inte arbetar enligt denna före-
skrift är inte så pigga på frågor från 
Arbetsmiljöverket avseende detta.

 Hälsningar Lennart Stéen

Hur bemöter man avslag 
från Försäkringskassan 

Hej Lennart! Jag är både 
skyddsombud och försäk-
ringsrådgivare på mitt jobb. 

Nu har jag blivit kontaktad av en 
medlem som varit sjukskriven 
länge på grund av belastnings-
skada. Hon har fått besked från 
Försäkringskassan om att hon 
kommer att få avslag på begä-
ran om godkänd arbetsskada och 
behöver fackets hjälp med ett ytt-
rande. Vad bör man tänka på när 
man ska göra ett yttrande till För-
säkringskassan vid avslag på god-
känd arbetsskada?

  Kerstin L.

Hej Kerstin! Du frågar vad 
man skall tänka på vid avslag 
på begäran om arbetsskade-

ersättning. Svaret på detta är helt 
beroende på vilka grunder Försäk-

råga lennart

Skriv till »Fråga Lennart« 

Alla, 105 53 Stockholm.  
Du kan också fråga Lennart Stéen, LO-TCO Rättsskydds arbetsskade-
expert, via Alla-webben på alla.lo.se.

?

Fråga Lennart Steén, Allas arbetsskadeexpert om 
arbetsskador och skadeanmälan. Lennart Stéen har 
arbetat i mer än 30 år på LO-TCO Rättsskydd med 
främst arbetsskadeärenden och skadeståndsrätt.

!

!

Vid tidsbegränsning 
kommer ditt ärende 
att omprövas, oftast 
efter två år. Om 
Försäkringskassan 
bedömer dig som 
arbetsför, kan du 
behöva facket för att 
få en uppgörelse med 
arbetsgivaren om att 
återgå i arbete.«

»

?
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ringskassan har avslagit medlem-
mens ansökan om ersättning. Du 
och medlemmen bör således noga 
läsa den föredragnings-PM som 
Försäkringskassan har skickat till 
henne. Vilka skäl anger kassan för 
avslag? Bemöt dessa.

Mer tips kan du få genom att via 
internet koppla upp dig till LO-TCO 
Rättsskydds hemsida, www.fack-
juridik.com. Där fi nner du under 
rubriken »LOs lilla lathund« mer 
uppgifter om hur du ska gå tillväga.

 Hälsningar Lennart Stéen

Ska jag gå ur facket?
Hej Lennart! För att göra 
ett långt lidandes historia 
kort: Jag hör till de »utslagna 

från arbetsmarknaden«. Har job-
bat sen unga år och jobbat tungt. 
Efter flera års sjukskrivning och 
bollande fram och tillbaka mel-
lan läkare och olika behandling-
ar har Försäkringskassan tydli-
gen gett upp. Jag har fått förtids-
pension och det är ju ekonomiskt 
inte speciellt bra. Jag har lämnat 
in en arbetsskadeanmälan med 
alla läkarintyg. Hur lång tid tror 
du det tar för Försäkringskas-
san att bedöma min arbetsskada? 
Och eftersom jag inte kommer att 
kunna arbeta mera, kan jag gå ur 
facket nu? Det är mycket pengar 
varje månad. Vad tror du?
 Fattiglappen

Hej! Du anger att du fått 
förtidspension. Detta begrepp 
fi nns ju inte längre utan du har 

fått sjukersättning med eller utan 
tidsbegränsning. Vid tidsbegräns-
ning kommer ditt ärende att om-
prövas, oftast efter två år. Det kan 
då tänkas att Försäkringskassan 
anser att du är arbetsför... Om För-
säkringskassan bedömer dig som 
arbetsför, kan du behöva facket för 
att få uppgörelse till stånd med ar-
betsgivaren om att återgå i arbete.

Du skriver också att du har ar-
betat tungt. Är det en belastnings-
/förslitningsskada som du har 
fått? Eller har du råkat ut för ett 

?

butiken

Det går även bra att beställa boken från www.alla.lo.se. Klipp ur 
talongen och lägg den i ett kuvert. Frankeras ej. Alla betalar portot. 
Skicka din beställning till: Alla, Svarspost, Kundnummer 110 401 902, 
110 00 Stockholm.

Nu kan alla som har tillgång till dator och Internet lätt starta 
en blogg och göra sin röst hörd. 
Om debatter i samhället domineras av några starka grupper medan andra 
knappt kommer till tals, ja då haltar demokratin. Vilka är det som syns och 
hörs mest? Hur många med rötter i arbetaryrken äger medier? 
Det är här du som är fackligt förtroendevald kommer in. Börja blogga! 
Det är lätt med handboken »Alla kan blogga« som vän på vägen. 
Boken är skriven av Rosemari Södergren som är journalist och vänster-
bloggare. Pris: 75 kronor inklusive moms, frakt- och expeditionsavgift. 

Börja blogga!

75
KRONOR

Böcker, antal: 

Namn: 

Adress:

Postadress:

Telefon: 

E-post:

JA! Jag vill beställa boken 
»Alla kan blogga« från Alla-butiken!

!

Beställ handboken för dig 
som vill börja blogga. 
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olycksfall? I båda fallen kan det 
vara bra att ha »vittnesmål« från 
arbetskamrater vad gäller arbets-
miljön på den arbetsplats där du 
skadade dig och faktauppgifter om 
typiska skaderisker i ditt yrke. Även 
i dessa avseenden kan du behöva 
facklig hjälp.

När Försäkringskassan skickar till 
dig sitt föredragnings-PM (med be-
slutsförslaget), kan du läsa om man 
föreslår arbetsskadelivränta för din 
del. Om Försäkringskassan föreslår 
avslag, bör du vända dig till facket 
och be om hjälp.

Således är det min uppfattning 
att du bör vara kvar i facket och 
begära dess hjälp.

Vad gäller Försäkringskassans 
beslut så brukar detta dröja. Mitt 
tips är att du ringer då och då och 
påminner om ditt ärende. Tyvärr har 
vi inga maktmedel att tvinga fram en 
snabb handläggning.

 Hälsningar Lennart Stéen

Gäller TFA för  
nyanställda?

Hej Lennart! Vi har en nyan-
ställd som klev snett på en 
kabelhärva och skadade han-

den (stukning + spricka i ett fing-
er) när han ramlade. Sjukskriv-
ning en dryg månad. Är det värt att 
anmäla till tfa eller måste man ha 
varit anställd en viss tid innan tfa 
börjar gälla? Detta hände hans 
andra dag på jobbet. Och jag är ny 
som försäkringsrådgivare.

  Hjälp!

Hej! Trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada, TFA, har ingen 
kvalifikationstid, utan den gäller 

från första timmen, första dagen på 
arbetet. Anmäl arbetsskadan både 
till Försäkringskassan och till AFA 
Försäkring som administrerar TFA.

 Hälsningar Lennart Stéen
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Suduko: svår

Suduko: medelsvår

hjärngympa

Läs mer på www.alla.lo.se

Fler frågor och svar hittar du 
på  www.alla.lo.se under »Fråga 
Lennart«.

!

?
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reflektion  |  »Självkänsla«  Jan Stenmark
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REAN ÄR
INSTÄLLD!
SEKO är igång med en kampanj. Vi kallar den ”Rean är inställd”. 
Syftet med kampanjen är att sätta fokus på arbetsgivar-
organisationernas krav och visioner inför avtalsrörelsen.

Arbetsgivarorganisationerna har tydligt aviserat att de vill sänka 
både de lägsta lönerna och ingångslönerna. Vi tolkar detta som att 
de vill kunna anställda tre, men bara betala för två. 

Nu när vi sätter oss vid förhandlingsbordet säger vi nej till dessa 
försämringar. Vi kräver i stället mer till de som tjänar minst, starka 
centrala avtal som ger bra reallöneökningar för alla och mer till 
områden där det arbetar mycket kvinnor.

Detta handlar vår kampanj om. Det är därför vi ska ställa in rean på 
våra medlemmar. REAN ÄR INSTÄLLD!

Janne Rudén, förbundsordförande




