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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!

Alla-panelen

KATHE NILSSON

Handels

THERESE GÖTHE

Handels

JORGE FLORES

IF Metall

»Vi står i vägen!«
RONNY FRITHIOF

Grafi kerna    io-kongressen i juni hade »Världens bästa 
jobb« som tema. lo:s undersökningar visar 
att en majoritet av medlemmarna trivs på 

sina jobb. Arbetsuppgifterna och arbetskamraterna 
är en viktig del av livet. Många säger att de tycker att 
de har just världens bästa jobb.

Samtidigt finns det medlemmar som betalar ett 
väldigt högt pris för att kunna fortsätta sitt arbetsliv.

I detta nummer kan du läsa ett reportage om med-
lemmar som opererat sig inte bara en utan flera gång-
er för skador och förslitningar – och som sedan går 
tillbaka till samma arbetsuppgifter som de vet kan 
skada dem igen. Flera av dem har heller inte gjort en 
arbetsskadeanmälan av rädsla för att förlora jobbet.

Sveriges arbetare är inte lata eller arbetsskygga, 
tvärtom satsar många till och med sin egen kropp för 
att möta kraven i arbetslivet. Ändå driver den bor-
gerliga regeringen igenom den ena försämringen 
efter den andra i våra gemensamma trygghetssys-
tem. Den senaste är den stora omläggningen av den 
allmänna sjukförsäkringen. 

lo:s tidigare ordförande Bertil Jonsson myntade 
uttrycket »Vi står i vägen«. Med en borgerlig regering 
är utsikterna små att stå i vägen för lagändringar som 
är dåliga för fackets medlemmar. Men tillsammans i 
fackföreningsrörelsen kan – och ska! – vi stå i vägen 
för att hindra att medlemmar slås ut av de försämra-
de regelverken eller bryts ner av dåliga arbetsmiljöer.

Uppdraget för det lokala facket i sjukskrivnings-
ärenden är att bevaka medlemmens rätt, komma 
med idéer och driva på i hela sjukskrivningsproces-
sen. Läs mer om detta och om nyheterna i höstens 
statsbudget i nyhetsbilagan mitt 
i tidningen.

Med facklig hälsning

marja koivisto
Chefredaktör

marja.koivisto@lo.se

Ronnys falljakt

Det är mycket nu. Det är ett uttryck som 
används allt oftare. I mitt fall kan jag bara 
säga att det stämmer. Mitt arbete på Gra-
fi ska Fackförbundet innebär bland annat 
att stödja medlemmar i försäkringsfrågor.  
Ofta kommer jag i kontakt med medlem-

mar som har pengar att hämta från våra försäkringar. 
Rekordet hittills är 106 000 kr efter skatt till en medlem 
som hade gått över från sjukpenning till sjukersättning. 
Fyra års retroaktiva pengar på ett bräde. 
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mig och min familj som 
politiska flyktingar vilket 
till stor del beror på soci-
aldemokraternas politik. 
Nu är jag skyldig att själv 
vara med och förändra. 
I framtiden vill jag jobba 
politiskt med integration.

Först var hon inte helt 
övertygad om att social-
demokraterna var hen-
nes parti. Efter att ha gått 
på aftonskola och skaffat 
sig kunskaper om partiet 
kändes det rätt.

– Jag var välkommen i 
partiet men det blev svårt 
när jag ville bli nomine-
rad till ett uppdrag. De sa 
uttryckligen att de ville ha 
folk med invandrarbak-
grund. Trots att många 
gav mig sitt stöd blev jag inte nomi-
nerad. Det är alltid gamla svenska 
människor som får uppdragen. 

– Partiet måste ändra strate-
gi och inte lura oss med invand-
rarbakgrund. De kan inte säga att 
vi behövs och sen inte nominera 
oss. Andra måste vara beredda att 
flytta på sig.

ANSVAR FÖR FAMILJEN

Första gången vi träffar Angela 
Osorio för den här intervjun har 
hon precis kommit tillbaka från 
Colombia. Hon åkte dit akut efter-
som hennes mamma var sjuk i 
cancer. 

– Jag hittade min mamma på 
ett jättedåligt sjukhus. Jag fick en 
chock när jag såg hur hon led och 

inte fick den smärtlind-
ring hon behövde. Mina 
syskon och jag såg till 
att hon kom till en privat 
klinik. Det kostar myck-
et pengar och vi hade 
egentligen inte råd. Men 
det fanns inget val. När 
man jämför har vi trots 
allt det bra i Sverige även 
om vi klagar på att väl-
färden blivit sämre.

Efter någon månad är 
mamman döende och 
Angela Osorio känner 
att hon måste åka igen. 
När hon pratar med sina 
syskon i telefon hör hon 
hur mamman ropar på 
henne. Hon hinner fram 
och träffar sin mamma i 
livet en sista gång.

Även om man lever i olika 
världsdelar finns fortfarande 
ansvaret för familj och släktingar 
i hemlandet. Det handlar om 
pengar. Den situationen delar 
Angela Osorio med många 
invandrare. Detta är en av förkla-
ringarna till att man är beredd att 
stå ut med nästan vad som helst 
bara man får behålla jobbet.

Som städare har Angela Oso-
rio haft en blygsam lön men under 
alla år skickat pengar till sin 
familj i Colombia som varit bero-
ende av henne. 

– Det finns en kollektiv räds-
la bland medlemmarna i mitt för-
bund. De är rädda för att bli upp-
sagda om de inte gör som de blir 
tillsagda.

– En del arbetsgivare behand-

lar mig som en liten okunnig 

invandrartjej första gången jag 

besöker ett företag. Det känns 

direkt. Men det är egentligen 

inte mitt problem utan deras.

Trots sådant bemötande äls-

kar Angela Osorio det fackliga 

arbetet.

– Det är det bästa som hänt 

mig i Sverige. Det är som en 

kärlek.

A
ngela Osorio är född i Colom-
bia och har spanska som 
mo der smål. Då räcker det inte 

att vara duktig. För att bli accepte-
rad i Sverige måste hon vara extra 
duktig. 

– Jag vet att jag inte pratar 
svenska perfekt. Här nonchale-
rar man  människor som inte kan 
språket till hundra procent. Både 
arbetsgivare, medlemmar och 
kollegor har fördomar och accep-
terar inte att vi är olika, säger 
Angela Osorio.

Själv har hon trots allt tagit ett 
rejält kliv i den fackliga hierarkin 
till uppdrag på avdelningsnivå.

– Mitt fackliga engagemang 
började när jag var anställd som 
städare av iss. Bara att vara med-
lem i facket kändes fantastiskt. 
Jag ville engagera mig, gick på 
möten, kurser och utsågs till 
skyddsombud. 

Angela Osorio har också för-
sökt att jobba politiskt i Åkersber-
ga där hon bor. 

– Sverige har öppnat dörren för 

3
råd från 

Angela Osorio

 Försök att 
förklara på ett 
enkelt sätt så 
att medlemmar-
na förstår.

 Lyssna noga 
på medlemmen 
så du inte mis-
sar viktig infor-
mation.

 Informera all-
tid när det kom-
mer nya försäk-
ringar eller änd-
ringar.

text. Kerstin Fredholm
foto. Leif Claesson

     Angela Osorio, försäkringsrådgivare i Fastighets

» Mitt fackliga arbete 
är som en kärlek«

4  alla 3.2008

hjälten
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FAMILJ  Man och två barn
BOR  Radhus i Åkersberga
YRKE  Städare
FACKFÖRBUND  Fastighets-
anställdas förbund
FACKLIGA UPPDRAG  Försäkrings-
rådgivare, regionalt skyddsombud, 
vice ordförande i Fastighetsettan, 

ledamot i integrationskommittén
i LO-distriktet i Stockholm
FRITID  Familjen, lyssnar på salsa
LÄSER  Just nu The Secret av 
Rhonda Byrnes 
FILM  Braveheart med Mel Gibson 
MOTION  Existerar inte. Behöver 
motionera men har inte tid.

»Det fi nns en kollektiv rädsla 

i mitt förbund. Städarna är 

rädda för att bli uppsagda om 

de inte gör som de blir tillsagda, 

säger Angela Osorio.

Angela Osorio
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Vi har tidlöneprincipen men 
varken chefer eller medlemmar 
förstår det. Medlemmarna tror att 
de blir sparkade om de hävdar det. 
De vågar inte heller kalla på fack-
et eftersom arbetsgivaren är emot 
facket, säger Angela Osorio.

Klimatet är tufft. Det kan 
många gånger vara svårt att 
bedriva fackligt arbete »by the 
book« i städbranschen.

KÄMPAR HELA TIDEN

Angela Osorio och hennes man 
Cesar Mejia har jobbat tillsam-
mans som städare på iss och han 
är fortfarande anställd där. Han 
kan bekräfta mycket av det som 
Angela Osorio har berättat för oss 
när vi träffar dem hemma i radhu-
set i Åkersberga. 

Cesar Mejia är inte rädd för att 
kritisera vare sig arbetsgivaren 
eller facket. Han har utkämpat 
tuffare strider än så. Som politiskt 
aktiv i Colombia var han tvungen 
att fly för sitt liv.

Cesar Mejia har blivit omplace-
rad och jobbar nu helt ensam utan 
några arbetskamrater.  

– Det känns som om arbetsgi-
varen har straffat mig. Det börja-
de med att jag som skyddsombud 
krävde bättre utrustning på en 
arbetsplats. Jag fick arbetsgivaren 
och kunden mot mig.  

– Men vårt stora problem var 
teamledaren. Han spelade chef. 
Han skrek hela tiden och saknade 
totalt respekt för oss. Alla var räd-
da för honom utom jag. Vi krävde 
att han skulle bli omplacerad men 
det slutade med att både han och 
jag blev omplacerade, förklarar 
Cesar Mejia.

Han anser att facket måste 
informera mer om vilka rättighe-
ter arbetarna har. Men också att 
de fackligt förtroendevalda måste 
ha mer utbildning så att de kan stå 
emot arbetsgivarna.

Cesar Mejia är besviken på Sve-
rige i vissa avseenden. Han trodde 
att det här var ett land där demo-
kratin fungerade och att man 

skulle respektera hans rättigheter.
– Jag kämpar hela tiden. Man 

måste faktiskt kämpa hela livet, 
man måste kämpa mot kapitalis-
men. Arbetsledarna är på arbets-
givarens sida, de är min fiende, 
konstaterar Cesar Mejia. 

I Angela Osorios och hennes 
mans gemensamma liv har alltid 
den politiska och fackliga kam-
pen dominerat tillvaron. Ange-
la Osorio berättar om flykten från 
Colombia.

– Min man försvann och jag vis-
ste inte var han var eller om han 
levde. Under tiden fick jag besked 
att jag var gravid. Cesar visste inte 
att han skulle bli pappa. Jag fick 
kontakt med honom först efter sju 
månader. Då var han här i Sverige 
och sa att jag måste komma hit.

Angela Osorio gav sig iväg utan 
att kommunicera med sin man.

– Han bodde på flyktingför-
läggning och hade inga pengar 
att ringa för. Jag kom till Arlanda 
och förklarade för en polis att min 
man är på en flyktingförläggning 
någonstans. Polisen hjälpte mig 
att ta reda på var han var och jag 
fick en tågbiljett till Västerås. Där 
väntade Cesar på mig.

Sen följde fem år på olika flyk-
tingförläggningar innan de fick 
uppehållstillstånd.

– Det var en tuff period. Poli-
sen stod plötsligt där och tog med 
sig folk som vi lärt känna. När ska 
de komma och hämta mig? tänk-
te man. Vårt barn som jag vänta-
de när jag kom fick tillbringa sina 
första fem år i flyktingförlägg-
ning. Han blev apatisk. Periodvis 
mådde vi alla jättedåligt. 

När de först fick negativt svar 
på sin ansökan om uppehållstill-
stånd rasade deras bräckliga till-
varo. De sista sex månaderna fick 
de bo i en svensk familj.

– Det var den bästa tiden under 
den här perioden. Till skillnad 
från många andra i vår situation 
har vi haft tur. Vi har haft goda 
vänner och kontakter som hjälpt 
oss, säger Angela Osorio. 

Angela Osorio kan ge många 
exempel. En kvinna som blev sjuk 
och tvingades åka till akuten fick 
ett samtal från sin arbetsledare 
medan hon satt där och väntade. 
»Du har inte kastat soporna. Det 
måste du göra!« sa arbetsledaren. 
Kvinnan lämnade akuten och åkte 
tillbaka till arbetet tillsammans 
med sin son och kastade soporna.

– Så stor är rädslan. Städare är 
längst ner på botten, säger Ange-
la Osorio.

När hon är ute på arbetsplat-
serna och informerar om försäk-
ringar är det därför minst lika vik-
tigt att hon förmedlar det allmän-
na fackliga budskapet och talar 
om vilka rättigheter en arbetsta-
gare har.

Och omvänt när hon är ute i 
andra fackliga ärenden passar 
hon alltid på att informera om för-
säkringar. Någon medlemskvart 
medger inte förutsättningarna för 
hennes fackliga arbete.

Det vanligaste problemet är 
att städarna inte hinner med de 
arbetsuppgifter de får. 

– Arbetsledarna skriker åt stä-
darna: »Du måste!« Då säger jag 
till medlemmarna att det finns inte 
något »måste« i vårt kollektivavtal. 

Angela Osorio med sin man Cesar 

Mejia. Den fackliga och politiska 

kampen har dominerat deras liv.

6  alla 3.2008

hjälten
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Sky City på Arlanda är en av 

de arbetsplatser som tillhör 

Angela Osorios ansvarsområde. 

Där har städarna fått nog. 

De har bestämt sig för att jobba 

fackligt och säger: »Nu ska vi 

hålla ihop.«

V
i träffar tre av städarna innan 
de ska gå på nattskiftet. Det är 
Mobin Ahmed, Imran Ali och 

Tarek Mohammed.
– Vi är sju städare här totalt om 

man räknar både dag- och natt-
skiftet och alla vill kämpa, förkla-
rar Imran Ali, nyvald som skydds-
ombud.

– Jag har tagit på mig uppdra-
get för att jag vill hjälpa mina 
kamrater.

Städarnas främsta krav är att 
de vill ha bort gruppledaren. De 
accepterar inte längre att hela 
tiden stressas, jobba under pauser 
och förväntas jobba gratis efter 
arbetstidens slut.

– Han skriker på oss. Han var-
ken lyssnar eller respekterar 
oss. Vi vill ha mer personal men 
gruppledaren hotar med att städ-
bolaget kan förlora kontraktet 
och vi jobbet om vi inte gör det 
vi blir tillsagda att göra. Han vill 
att vi ska jobba tills vi är klara. 
Men efter att Angela varit här och 

informerat oss slutar vi när vi ska 
sluta. Det gjorde vi inte innan, 
säger Imran Ali.

– Varför tillåter ni honom att 
skrika? säger Angela Osorio.

– De kanske sparkar oss annars. 
Vi får inte skratta på jobbet heller, 
säger Tarek Mohammed.

Han svimmade en dag när 
gruppledaren skrek åt honom.

– Jag får problem med hjär-
tat när jag känner stress. Läkaren 
säger att jag behöver en peacema-
ker. På sikt måste det kanske bli 
en transplantation, säger Tarek 
Mohammed.

– Jag har sagt: Snälla jag har 
problem med hjärtat, jag orkar 
inte stressa hela tiden. Jag har 
sagt det hundra gånger och bett 
att få köra en städmaskin men 
gruppledaren lyssnar inte. Han 
ville att jag skulle säga upp mig. 
Då blev jag mycket arg och sa nej.

Angela Osorio har pratat med 
vd:n för städbolaget och de var 
överens om att Tarek Moham-
med skulle få lättare jobb och köra 
städmaskin en del av arbetsda-
gen. Det fick han göra i två dagar. 
Sen var det slut med det.

Tarek Mohammed är inte 
ensam om att reagera fysiskt på 
stressen. Imran Ali berättar att 
han varit tvungen att åka till aku-
ten flera gånger på grund av pro-
blem med magen.

Till synes omotiverade schema-
ändringar är inte ovanligt.

– Gruppledaren ringer och 
säger: »Jag vill inte att du kom-
mer och jobbar idag,« om det är en 
röd dag. Röda dagar betyder extra 
pengar för oss och en större utgift 
för företaget, säger Mobin Ahmed.

Städarna anser att ingen lyss-
nar på dem. De har pratat med 
arbetsledaren, gruppledaren och 
varit på städbolaget Rengörare 
Näslunds kontor och berättat om 
sina problem.

Ganska ofta får städarna höra: 
Gå inte till facket! De kan ändå 
inte hjälpa dig! Det är som ett 
mantra. 

Städarna accepterar inte 
längre att jobba gratis

De tänker inte acceptera dåliga arbetsvillkor längre. Tarek Mohammed (t.v), 

Mobin Ahmed och Imran Ali (t.h), städare på Arlanda, har bestämt sig för att 

hålla ihop och kämpa tillsammans med sina arbetskamrater.

3.2008 alla  7
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DE  
MED SINA  K

Belastningsskador är den främsta orsaken 

till långtidssjukskrivningar och att människor 

tvingas lämna arbetslivet i förtid. Här opereras 

kassörskan Pernilla Reppe  för andra gången 

efter bara ett års arbete i kassan.
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REPARATION PÅGÅR. Arbetare 
behandlas som maskiner. Slits ut, 
placeras på operationsbordet och 
repareras på löpande band. Istället 
för att arbetsmiljön åtgärdas.
Vi har träffat dem på arbets-
platserna. Opererade industri-
arbetare, kokerskor, städare, 
mjölkerskor, barnskötare, 
servitriser, kassörskor. Alla med 
tunga, monotona jobb.

Många vågar inte göra en arbets-
skadeanmälan av rädsla att förlora 
jobbet. Det betyder att de kanske 
går miste om pengar som de har rätt 
till men också att brister i arbets-
miljön inte uppmärksammas.

text. Kerstin Fredholm

kerstin@alla.lo.se

foto. Leif Claesson

leif@alla.lo.se

Kassörska,opererad två gånger

  BETALAR 
 KROPPAR 

den nya arbetsmarknaden
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H
andkirurgen Jesper Widström 
har redan opererat tre karpal-
tunnelsyndrom idag och vi får 

vara med på den fjärde och sista. 
– Det här är en stor vara, säger 

han. 
Jesper Widström förklarar 

vad karpaltunnelsyndrom inne-
bär. Det är vanligast bland kvin-
nor.  De flesta som får diagnosen 
är helt friska för övrigt. Kraftig 
ansträngning av händerna, vibra-
tioner och repetitivt arbete kan 
vara en orsak.

Det som sker är att en nerv 
som går i karpaltunneln i hand-
leden blir utsatt för tryck, bland 
annat beroende på svullnad kring 
senorna.

Symtomen är domningar och 
smärta. Det känns som socker-
dricka i handen. En del har bara 
besvär på natten, har jätteont 
och kan vakna en gång i timmen. 
Andra känner av besvären när de 
använder handen.

OPERERAD EFTER ETT ÅRS ARBETE

Beskrivningen stämmer väl in på 
Pernilla Reppe.

– Som kassörska gör man sam-
ma rörelse hela tiden, drar varor-
na längs bandet förbi streckkods-
läsaren för att scanna varorna. 
Det kändes som om jag hade gum-

misnoddar runt handlederna. 
Händerna blev helt kraftlösa och 
domnade.

Hon har jobbat som kassörska i 
ett år, 25-30 timmar i veckan.

Karpaltunnelsyndromet är 
även kopplat till vissa sjukdomar 
som sköldkörtelsjukdomar, reu-
matism och diabetes. Det är också 
vanligt bland gravida. 

Pernilla Reppe får lokalbedöv-
ning och blodet stängs av till 
armen. Operationen är helt 
 oblodig.  

Jesper Widström gör ett rejält 
snitt och öppnar karpaltunneln. 
På ena sidan finns det ben, på den 
andra ligament. Han skär av det 
hårda ligamentet så att nerven 
får mer utrymme. Sen syr han 
ihop med åtta stygn och Pernil-
la Reppe får ett förband runt han-
den. Blodet släpps på. Operatio-
nen tog 12 minuter.

– Det känns ungefär som att 
gå till tandläkaren och få något 
lagat. Det här är inte världens 
 operation, säger Pernilla Reppe 
efteråt. 

Nu kommer hon att vara sjuk-
skriven i sex veckor. Sjukskriv-
ningstiden varierar  för olika 
yrken.

– Ett sånt här ingrepp ter sig 
banalt men man ska inte opere-

ra   i onödan. Det ska finnas fog 
för en operation. Om man skär fel 
kan nerven skadas och det blir en 
allvarlig komplikation. Det sker i 
två, tre fall av tusen, säger Jesper 
Widström. 

Operation av karpaltunnelsyn-
drom hör till de mest lyckade ope-
rationerna. Mellan 90 och 95 pro-
cent av patienterna blir bättre. 

– Ett bekymmer som dock kan 
uppstå är ömhet i ärret. Det går 
över men kan ta flera månader, 
säger Jesper Widström.

ANMÄLDE INTE ARBETSSKADA

Om besvären är lindriga opere-
rar man inte alltid. Då kan man 
använda en skena på natten som 
håller handen utsträckt eller bara 
avvakta förloppet. Operation 
rekommenderas om det är mycket 
domningar eftersom det finns en 
risk att känseln försämras och att  
skadan blir permanent.

Trots att karpaltunnelsyndrom 
är vanligt bland arbetare har sjuk-
domen fått lite uppmärksamhet. 

Många säger att det inte är 
någon idé att anmäla karpaltun-
nelsyndrom som arbetsskada för 
det blir ändå inte godkänt. 

– Nej, jag har inte gjort en 
anmälan. Ingen har heller stött 
på, säger Pernilla Reppe. 

År 2007 opererades 
12 607 personer för kar-
paltunnelsyndrom inom 
den offentliga vården, 
3 746 män och 8 691 kvin-
nor, enligt social styrel-
sens patientregister. 

Socialstyrelsen upp-
skattar att ytterligare ca 
4 000 operationer har ut-
förts på privata kliniker.

År 2007 har 13 fall fått 
ersättning för godkänd 
arbetsskada efter diagno-

sen karpaltunnelsyndrom, 
enligt Försäkringskassan. 

Hos AFA utgör karpal-
tunnelsyndrom 8 procent 
av totalt 2 567 godkända 
arbetssjukdomar från 
2004 och framåt.

AFA utgår från det år 
skadan visat sig. Efter-
som skadorna kan bli 
godkända efter lång tid är 
det en eftersläpning i sta-
tistiken. Siffrorna kan 
alltså ändras.

TUSENTALS OPERERAS VARJE ÅR FÖR KARPALTUNNELSYNDROM 

Pernilla Reppe är 20 år och arbetar som kassörska på Coop Extra i Märsta. 

Hon har kommit till Södersjukhuset i Stockholm för att operera sin högra 

hand för karpaltunnelsyndrom. Det har gått tre månader sen hon var här 

och opererade den vänstra.

Karpaltunnelsyndrom

10 alla 3.2008
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Här opereras kassör-

skan Pernilla Reppe 

för karpaltunnelsyn-

drom. Hennes hän-

der blev kraftlösa och 

domnade när hon arbe-

tade. Kirurgen gör ett 

snitt och öppnar kar-

paltunneln. Han skär 

av det hårda ligamen-

tet så att nerven får 

mer utrymme. 

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN LO
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– För femton år sedan hade 80 

procent av de anställda på före-

taget handledsproblem, alla på 

monteringen hade det. Många 

fi ck diagnosen karpaltunnel-

syndrom och blev opererade. 

Vi var då 170 anställda här på 

Gnotec Child Safety Holmbergs 

i Anderstorp, som tillverkar 

säkerhetsdetaljer till bilar, 

berättar Lotta Hilding, 

försäkringsrådgivare, 

IF Metall.

P
å den tiden, i bör-
jan av 1990-
talet, blev 

karpaltunnel-
syndrom god-
känt som arbets-
skada. 

Lotta Hilding 
har själv blivit 
opererad i båda 
handlederna 
och fick skador-
na godkända 
1990 och 1991.

Hon limmade ljuddämparmat-
tor med en tryckluftspistol. Efter 
operationen gick hon tillbaka till 
sitt gamla jobb och arbetsmiljön 
åtgärdades.

– När beviskravet skärptes i 
»Lagen om Arbetsskadeförsäk-
ring« 1993 och det infördes krav 
på en vållandeutredning för TFA 
vid arbetssjukdomar slutade vi att 
anmäla. Det blir ändå inte god-
känt, säger Lotta Hilding. 

– Karpaltunnelsyndrom före-
kommer idag också bland de 
anställda men i mindre omfatt-
ning eftersom vi roterar mer. Men 
även om folk har problem säger 
de: »Det är ingen fara« och käm-
par på eftersom de är oroliga 

»Alla i monteringen 
hade handledsproblem«

för att förlora jobbet. Vi har haft 
många varsel här under senare 
år. Folk vågar knappt anmäla till-
bud. Många gånger ska det till en 
olycka innan arbetsmiljön för-
bättras.

För ett år sedan blev Lotta Hil-
ding placerad på monteringslin-
jen med monotona arbetsuppgif-
ter. Då fick hon problem med ena 
tummen. Hon har ingen kraft i 

tummen och det värker. En 
operation är nödvändig. 

Det blir i så fall den fem-
te operationen i hän-
derna. Hon har redan 
opererat båda tummar-

na en gång för så kallade 
triggertummar.  

Lotta Hilding säger att det 
aldrig har varit en stor gemensam 
facklig fråga att driva karpaltun-
nelsyndrom som arbetsskada. Det 
är en arbetssjukdom som inte upp-
märksammats tillräckligt. 

Hon är också mycket kritisk till 
Försäkringskassan.

– När vi hade en träff för försäk-
ringsrådgivare med en handläg-
gare på Försäkringskassan sa han 
att kvinnor arbetar ju hemma ock-
så och det tas med som en bety-
dande faktor i bedömningen av 
arbetsskada. 

Panelen: 
KATHE NILSSON

Vi har pro-
blem med att 
arbetsgivaren 
underbemannar. 
Den fasta styrkan 

är 12 personer och sedan fi nns 
8 personer som är visstids-
anställda. De fastanställda 
går på knäna eftersom de 
ständigt får lära upp nya viss-
tidsanställda samtidigt som 
produktionen ska fungera som 
vanligt. Flera har begärt att få 
byta arbetsområde för att de 
inte orkar med den fysiska och 
psykiska pressen.

Vi har begärt bemanning 
med fast personal men företa-
get vill inte öka grundbeman-
ningen. Vi har försökt vid för-
handlingsbordet och kommit 
en bit på väg, men vi kan inte 
tvinga arbetsgivaren att fast-
anställa fl er. Jag har över-
vägt att använda min rätt som 
skyddsombud att stoppa arbe-
tet på grund av hälsoriskerna 
för dem som jobbar.

Nu har företaget i varje fall 
bemannat upp med visstidare 
så att de är »fullbemannade« 
men det löser bara problemet 
delvis. Arbetsmiljön är fortfa-
rande ansträngd. 

Nästa åtgärd jag ska ta till 
är att kolla sjukskrivningarna. 
Har de ökat? 

Jag undrar om Arbetsmiljö-
verket bedömer underbeman-
ning som ett allvarligt arbets-
miljöproblem som arbetsgi-
varen måste åtgärda? Kanske 
kan jag använda arbetsmiljö-
lagen 6 kap 6a§ (skyddsom-
budets begäran att arbets-
givaren vidtar åtgärder) och 
skriftligen överlämna arbets-
miljöproblemet till arbetsgi-
varen. Då är arbetsgivaren 
tvungen att presentera en åt-
gärd på problemet. Om arbets-
givaren inte gör det måste Ar-
betsmiljöverket agera.

Lotta Hilding, 

försäkringsråd-

givare, IF Metall

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren bär ansvaret 
för arbetsmiljön och att anmäla 
arbetsskador.

Om arbetsgivaren underlåter 
att anmäla kan hon eller han 
 dömas till böter.

Följande paragrafer i LAF, 
 Lagen om arbetsskadeförsäk-
ring, reglerar ansvar, uppgifts-
skyldighet och underlåtelse: 
Kap 8: § 1, § 7 och § 11.

Montör,
opererad 

fyra gånger

12 alla 3.2008
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Långt ifrån alla mjölkerskor 

har en sådan arbetsmiljö som 

Annette Andersson. Kossorna 

mjölkas av en robot och hon 

själv är dataoperatör. Tidigare 

använde hon mjölkmaskin och 

fi ck som så många andra mjöl-

kerskor problem i handleden 

och blev opererad för karpal-

tunnelsyndrom.

»Det är jättevanligt med ska-
dor i händerna och under-
armarna när man mjöl-

kar med maskin. Mjölkmaskiner-
na är tunga och man gör obekvä-
ma vridrörelser när man ska sätta 
maskinen på korna. Men det finns 
fortfarande stora mjölkgårdar där 
man maskinmjölkar, säger Annet-
te Andersson.

När hon började för 20 år sedan 
arbetade hon dessutom på ackord 

och fick betalt efter antalet kilo 
mjölk som fanns i tanken. 

Annette Andersson opererades 
för karpaltunnelsyndrom i den 
högra handen men den blev inte 
helt bra. Hon har samma problem 
i den vänstra.

Någon anmälan om arbetsska-
da lämnade hon inte in.

– Jag tänkte inte så långt och 
det var ingen som informerade 
mig. Jag blev opererad 1999 men 
operationen lyckades ju inte rik-
tigt så jag ska göra en anmälan nu.

Idag är Annette Andersson regi-
onalt skyddsombud och har bätt-
re koll.

AVHANDLING VISAR SAMBAND

En doktorsavhandling om mjölker-
skor bevisar dessutom sambandet 
mellan karpaltunnelsyndrom och 
arbetet. 

Ofta jämställer man arbets-

skada med arbetsolycksfall och 
tänker inte på att anmäla arbets-
sjukdomar. Även tillbudsrappor-
teringen försummas. Därför är 
mörkertalet stort när det gäller 
belastningsskador, enligt Annette 
Andersson.

Hon har sin arbetsplats på en 
mjölkgård utanför Kristianstad 
med 150 mjölkkor. Det datorisera-
de systemet kallas »Frivillig mjölk-
ning« och korna bestämmer själ-
va när de ska gå in i mjölkbåset och 
mjölkas. De passerar en spärr unge-
fär som resenärerna på tunnelba-
nan. Istället för passerkort har de 
datachips i ett band runt halsen.  

Införandet av modern robot-
mjölkning har inneburit en för-
bättrad arbetsmiljö för mjölk-
erskorna. Det är en lyckosam 
effekt av mjölkböndernas lönsam-
hetstänkande och en ny produk-
tionsprocess. 

»Robotar förbättrade min arbetsmiljö«

Mjölkerska,

opererad 

en gång

Mjölkerskan Annette Andersson med favoritkossan Stjärna 1574. En robot sköter 

mjölkningen och mjölkerskan har blivit dataoperatör på moderna gårdar som den här.

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN LO
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– Det är inte rimligt att männis-

kor rutinmässigt ska operera sig 

på grund av brister i arbetsmil-

jön. Karpaltunnelsyndrom och 

andra handledsskador är väldigt 

vanliga och den främsta arbets-

sjukdomen bland montörerna på 

Saab i Trollhättan, säger Joakim 

Sjöling, försäkringsrådgivare 

och biträdande huvudskydds-

ombud.

Å
r 2004 var det en topp i kar-
paltunnelsyndrom och hand-
ledsproblem på Saab, 129 

anställda hade sådana besvär. Det 
sammanföll med en omorganisa-
tion i produktionen som innebar 
mindre rotation och enformigare 
och mer styrt arbete än tidigare.

– Arbetsmiljön här på Saab hål-
ler en hög nivå ur svenskt per-
spektiv. Det är en snygg fasad men 
att vara montör är ett jävligt tufft 
jobb. Produktionen ska rulla utan 
avbrott och pressen på montörer-
na är stor, säger Joakim Sjöling.

Fackets stora dilemma är att det 
är få bland de anställda som vill 
anmäla arbetsskador.

– Bara en av tio skadade gör 
det. Vi vet inte riktigt varför. Från 
fackets sida hävdar vi att, oavsett 
vad den anställda säger, är arbets-
givaren  skyldig att göra en arbets-
skadeanmälan till Försäkrings-
kassan enligt »Lagen om arbets-
skadeförsäkring«. Arbetsgiva-
ren är dessutom skyldig enligt lag 
att anmäla tillbud och allvarliga 
olyckor till Arbetsmiljöverket. Det 
är bötesbelagt att inte göra det, 
säger Joakim Sjöling.

– Det stora mörkertalet innebär 
att officiell statistik och riskana-
lyser grundas på en skev bedöm-
ning av arbetsmiljön eftersom man 
utgår från rapporterade arbets-
skador, säger Joakim Sjöling.

De som inte vill anmäla är ofta 

rädda för att hamna i något regis-
ter som kan vara till nackdel när 
de söker ett annat jobb. En del tror 
att de ska förlora sin anställning 
om de har någon sjukdom. 

»MAN KAN JU PRÖVA«

En annan anledning till att inte 
anmäla är att man utgår från att 
oddsen är dåliga för att få igenom 
arbetsskadan. Det gäller karpal-
tunnelsyndrom.

– Men man måste ju pröva! 
säger Joakim Sjöling.

Björn Zachrisson, företagsläka-
re på Saab, delar den uppfattning-
en. (Sedan intervjun gjordes har 
Björn Zachrisson gått i pension.)

– Det är klart att man ska dri-
va karpaltunnelsyndrom som 

arbetsskada! Man får inte säga att 
det inte är någon idé och resonera 
så defaistiskt. Det är ett problem 
som går att bygga bort i arbetsmil-
jön om man vill och har råd, säger 
Björn Zachrisson.

– Folk har betalat för sina för-
säkringar och har rätt att få det 
prövat. Det är en rättighet i vårt 
socialförsäkringssystem. Det 
finns goda skäl att anmäla för då 
kan man också få Yrkesmedicinen 
att forska vidare.

Efter en topp åren 2003 och 
2004 har antalet karpaltunnel-
syndrom minskat, enligt Björn 
Zachrisson.

– Vi har blivit snabbare på att 
fånga upp problem och blir i regel 
tillfrågade väldigt tidigt idag. 

Fredrik Teodorsson arbetar 

som montör på Saab och har 

opererat båda händerna för 

karpaltunnelsyndrom.

– Senast ifrågasattes jag inte 

men första gången tyckte min 

förman att det här bara var 

fjanteri från min sida och inget 

att krångla med, säger han.

N
är Fredrik Teodorsson hade 
jobbat tre år i monteringen 
fick han domningar och mis-

te känseln i den högra handen år 
2000. Han gick till en läkare på 
stan som sa: »Operation«. Den 
genomfördes ganska omgående.

– Efter operationen gick jag till-
baka till samma jobb som tidiga-
re men jag blev inte tagen på all-

var. Jag kände mig ignorerad och 
överkörd. Min förman ville för-
ringa problemen. Han tyckte att 
jag hade varit sjukskriven för 
länge, sex veckor vilket är nor-
malt, säger Fredrik Teodorsson.

INGEN ARBETARE ÄR GLAD HÄR 

Han arbetade då vid linen, monte-
rade lister och hjulhus. Ett tungt, 
monotont arbete där han uppre-
pade samma rörelser med armar-
na över axelhöjd.

När vänster hand började dom-
na för något år sen kände Fredrik 
Teodorsson igen symtomen. Han 
gick till företagshälsovården och 
fick en remiss till operation.

Den här gången har han inte 
känt sig ifrågasatt. Efter operation 
och sjukskrivning har han mjuk-

Även män drabbas av 
karpaltunnelsyndrom

Risker i arbetsmiljön grundas på skev statistik

14 alla 3.2008
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Montör,
opererad 

två gånger

Panelen: 
JORGE FLORES 

Vad hände med 
den fi na fackliga 
visionen om det 
goda arbetet? 
Har vi glömt 

bort den visionen och har vi 
inte längre det goda arbetet 
som mål? 

Vad betyder det för med-
lemmarna som vill ha en bra 
arbetsmiljö och goda möjlig-
heter till kompetensutveck-
ling på arbetsplatserna?

Nu när vi har fått en höger-
regering som har försäm-
rat och fortsätter att försäm-
ra de sociala försäkringarna 
och också dragit ner på Ar-
betsmiljöverkets resurser blir 
det ännu mera aktuellt med 
hur facket ska hantera för-
sämringarna på arbetsplat-
serna. 

Det känns som att vi är till-
baka på 50-talet när det gäller 
arbetsmiljö på arbetsplatser-
na. Monotona arbetsmoment, 
stress, stress, stress – men 
ingen kompetensutveckling.

Arbetare efter arbetare 
slits ut och byts ut när de är 
förbrukade. Det är inte rimligt. 
Här måste vi fackliga företrä-
dare vakna och företräda våra 
medlemmar på ett bättre sätt.

Fackets arbetsuppgift är 
att förhandla för sina medlem-
mar om bland annat en bätt-
re arbetsmiljö med goda möj-
ligheter till kompetensutveck-
ling och också att försöka 
bygga bort de ohälsosam-
ma arbetsmoment som fi nns. 
Bara så kan vi slippa arbets-
skador. 

De medlemmar som behö-
ver mest hjälp från facket, är 
de som har de sämsta jobben!

Vi fackliga företrädare 
 måste bli bättre på att bevaka 
arbetsmiljön och använda de 
verktyg som vi faktiskt har, 
till exempel arbetsmiljölagen.

startat på jobbet. Idag arbetar han 
på panelmonteringen som är lät-
tare än linen.

EN AV FÅ SOM TÄNKER ANMÄLA

Fredrik Teodorsson tillhör den lil-
la minoritet på Saab som tänker 
anmäla sin sjukdom som arbets-
skada.

– Jag har monterat tunga gre-
jer och använt tryckluftsmaskiner 
som vibrerar. Att det påskyndar 
förloppet är helt klart.

Han säger att han är medveten 
om vad en anmälan innebär.

– Om man anmäler en arbets-
skada får man stå till svars. Om 
man är alltför högljudd dömer 
de ut dig och du kan få avgångs-
vederlag. Då har du en stämpel i 
röven om du ska söka nytt jobb. 

Därför låter folk bli att anmäla, 
det är min känsla.

Han tillägger:
– Inga arbetare är glada här. 

Alla har hörlurar och lyssnar på 
musik eller en bok för att bryta 
tristessen. Det känns som om man 
är i ett ekorrhjul vissa dagar och 
bara vill fly. Men man försöker 
vara en stolt yrkesarbetare och 
göra det som förväntas av en även 
om man är less.

– Det borde finnas möjligheter 
för alla att flytta på sig och byta 
arbetsuppgifter. Om man kan få 
ett jobb utanför Saab söker man 
det innan man hinner blinka. 
Mitt mål var att komma härifrån 
före tioårsjubileet men nu har 
jag varit här i 12 år, säger Fredrik 
 Teodorsson. 

Montören Fredrik Teodorsson (t.v) tillhör 

det fåtal arbetare på Saab i Trollhättan 

som vågar göra en arbetsskadeanmälan. 

Här tillsammans med Joakim Sjöling, 

försäkringsrådgivare.

3.2008 alla 15
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– Våra problem stannar ofta 

på gnällnivå arbetskamrater 

emellan. Som städerskor är vi 

osynliggjorda och utbytbara. 

Man vågar inte ställa krav, 

säger Cecilia Eriksson, hotell-

städerska.

M
ånga i vår bransch är in-
vandrare och tacksamma för 
att de har ett jobb. Om det 

existerar demokrati på arbetsplat-

serna på riktigt ska vi kunna pra-
ta om våra problem utan att riske-
ra jobbet. 

HAR OPERERAT BÅDA HÄNDERNA  

För drygt ett halvår sedan ope-
rerade hon vänster hand. Nu har 
hon nyligen opererat den högra.

– Jag fick problem hösten 2006. 
Det är alltid som mest att göra när 
semesterfolket åkt hem. Jag tap-
pade känseln i händerna. Jag gjor-

de det jag kunde men klarade 
inte mitt jobb, berättar Cecilia 

Eriksson.
Hon gick till företagshälsovår-

den och talade om att händerna 
kändes som klumpar och att hon 
inte kunde sova eftersom det gjor-
de så ont. Man provade först med 
sjukgymnastik och skenor på nät-
terna utan resultat.

MOTION OM SEXTIMMARSDAG  

Någon diskussion fördes inte om 
att besvären kunde vara arbetsre-
laterade.

– Men jag ska anmäla det som 
arbetsskada. Jag är skyddsom-
bud och jag tycker att det är fel 
om inte karpaltunnelsyndrom 
klassas som en arbetsskada när 
man har ett så tungt jobb som en 
hotellstäderska och utför samma 
repetitiva rörelser med händer 
och armar hela dagarna. Tempot 
har också betydelse. Det ska gå 
snabbt när vi städar rummen på 
morgonen. 

Cecilia Eriksson är 34 år och 
arbetar heltid.

–  Jag trivs så bra och har ingen 
tanke på att lägga av nu. Jobbet 
är självständigt. Men jag tror inte 
att jag orkar fram till pensione-
ringen som hotellstäderska. Jag 
ska lämna in en motion till näs-
ta avtalsrörelse om att sex tim-
mars arbetsdag ska räknas som 
heltid. 

»Man vågar inte ställa 
krav när man är utbytbar«

Hotellstäderska,

opererad 

två gånger

– När det är aktuellt med 
varsel och uppsägningar 
ligger vi lågt. Om man brå-
kar om dålig arbetsmiljö är 
det inte säkert att den blir 
bättre. Man blir kanske 
arbetslös istället, säger 
Jenny Möller, montör på 
Gnotec Child Safety Holm-
bergs i Anderstorp.

Jenny Möller har blivit 
opererad för karpaltun-

nelsyndrom två gånger i 
höger hand.

Hon är övertygad om att 
det är det monotona arbe-
tet som orsakat skadan.

– Jag utesluter inte att 
jag kan få problem igen 
med händerna men jag är 
mer försiktig nu. Lösning-
en som jag ser det är att jag 
tränar mer på fritiden och 
att vi roterar mer på jobbet.

Jenny Möller är 32 år 
och började jobba här för 
13 år sen på sitt första 
sommarjobb och har bli-
vit kvar.

Hon tycker inte att det 
är rimligt att man skadas 
på jobbet och ska behöva 
operera sig.

– Jag har tittat efter 
andra jobb men jag vill inte 
gå ner i lön. 

Montör,

opererad 

två gånger

»Lösningen mer rotation på jobbet«

Hotellstäder-

skan Cecilia 

Eriksson trivs på 

jobbet men tror 

inte att hon ska 

orka jobba där 

till pensionen.

Jenny 

Möller,

montör
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– Så fort man gör sig illa på 

arbetsplatsen ska man anmäla 

det som arbetsskada. En skada 

leder ofta till en annan. Om inte 

arbetstagarna anmäler arbets-

skador är det fritt fram för 

arbetsgivaren att köra sitt race 

och utsätta sina anställda för 

fara och strunta i att göra för-

bättringar i arbetsmiljön, säger 

Martha Gurmu, förbundsjurist 

på LO/TCO Rättsskydd.

H
on vet att människor har en 
rad skäl för att inte anmäla.

– Jag pratar teoretiskt 
som jurist och har stöd i lagen för 
vad jag säger. Verkligheten är en 
annan. Många är rädda, ofta de 
mest utsatta. De saknar kunskap, 
kan inte språket, och vågar inte 
riskera jobbet. Jag förstår dem. 
Det är skamligt och hemskt att det 
är på det viset!

– Det finns de som har tillgång 
till information och de som inte 
har det. Däri ligger en orättvisa. 
Därför är information om vilka 
rättigheter man har som arbets-
tagare och att det finns hjälp  
på vägen så viktig. Information 

är vårt vapen.
Man kan 

inte på förhand 
bestämma att 
det är lönlöst att 
driva ett ärende 
och därför låta 
bli att anmäla.

– Det är ju 
inte utrett. Ge 
oss chansen! 
säger Martha Gurmu.

VANN I KAMMARRÄTTEN                   

Att driva arbetsskadeärenden 
baseras till stor del på bevisfrå-
gor. Därför måste hela ledet fung-
era, från arbetstagare till Rätts-
skyddet där spetskompetensen 
finns.

Det krävs en utförlig arbets-
beskrivning och där har skydds-
ombuden en viktig uppgift. Bil-
der som visar arbetsmoment och 
arbetsställningar är till stor hjälp 
för juristerna som ska driva ären-
det.

Martha Gurmu har företrätt en 
kvinna som arbetade som mon-
tör på Saab i Trollhättan och fick 
diagnosen karpaltunnelsyndrom. 
Kammarrätten gav kvinnan rätt 

att arbetet orsakat skadan.
– Den här typen av ärenden 

som för det mesta gäller kvin-
nor avslår Försäkringskassan ofta 
med motiveringen att besvären 
beror på graviditet eller meno-
pausen.

I det aktuella fallet på Saab 
hade Försäkringskassan liksom 
länsrätten kommit fram till att 
tidsaspekten var för kort. Kvin-
nan hade jobbat drygt ett år när 
hon fick besvär. Hennes arbete 
hade inneburit en tung belastning 
på händerna i kombination med 
vibrationer.

RUTINMÄSSIG BEDÖMNING

Försäkringskassan hänvisade 
till en artikel i »Arbete och häl-
sa« från 2001, som de rutinmäs-
sigt gör vid bedömning av belast-
ningsskador. I artikeln står inget 
om tidsaspekten vid vibrationer. 

– Vi frågade en specialist, en 
docent i handkirurgi, angående 
tidsaspekten. Det hade inte För-
säkringskassan gjort. Enligt spe-
cialisten var exponeringstiden 
tillräcklig för att kunna orsaka 
kvinnans skada, säger Martha 
Gurmu. 

Hon väntade med att söka 
läkare tills hon inte kunde 
använda vänster tumme, 
fi ck diagnosen karpaltun-
nelsyndrom, och blev 
opererad akut.

– Jag väntade eftersom 
jag inte har råd att vara 
sjukskriven, säger Birgit-
ta Lund, servitris, Gothia 
Tower i Göteborg. Och hon 
gick tillbaka till arbetet re-

dan efter tre veckor.
– Jag har burit och burit; 

tallrikar, drickabackar och 
glasbackar, släpat möbler. 
Jag har arbetat i 30 år som 
bartender och servitris. 
Det är ingen tvekan om att 
det är jobbet som har orsa-
kat mina besvär.

– Jag har domningar 
i båda armarna och ont i 
tummarna. Det gör så ont 

att jag måste gå upp fyra-
fem gånger varje natt. 

Birgitta Lund ska göra 
en arbetsskadeanmälan.

– Det är det här jag kan 
och jag har alltid gillat mitt 
jobb men det fi nns begrän-
sat med alternativ när det 
gäller lättare arbetsupp-
gifter även i en stor kon-
cern som Gothia Tower, 
säger Birgitta Lund.

»Jag har inte råd att vara sjukskriven»

Servitris,
opererad 
en gång

Martha Gurmu, 

förbundsjurist

LO/TCO Rättsskydd kommenterar: 

Anmäl, annars fritt fram för arbetsgivarna

Birgitta 

Lund, 

servitris
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Catarina Nordander och 

Marianne Stål har båda skri-

vit doktorsavhandlingar om 

belastningsskador. De tvekar 

inte. Karpaltunnel syndrom kan 

orsakas av arbete som medför 

vibrationer och högrepetitiva 

rörelser.

– Vi har läkarexpertisen på 

vår sida, säger Marianne Stål.

T
ill yrket är Catarina Nordan-
der läkare på Arbets- och mil-
jömedicin i Lund och Mari-

anne Stål är docent vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet och sjuk-
gymnast. 

I sin doktorsavhandling har 
Catarina Nordander studerat 
arbetare inom fiskberedning och 
visat att kvinnor är mer utsatta än 
män för belastningsskador. Mari-
anne Stål har forskat kring mjölk-
erskor. 

– Även om vi säger att det finns 
ett samband med arbetet är det 
svårt att få karpaltunnelsyndrom 
godkänt som arbetsskada. Jag vet 
inte vad vi ska göra för att Försäk-
ringskassan ska förstå ett det är 
ett så stort problem, säger Mari-
anne Stål. 

Belastningsskador är den 
främsta orsaken till långtids-
sjukskrivningar och att männis-
kor tvingas att lämna arbetslivet 
i förtid.

– Men det är över huvudtaget 
svårt att få rörelseorganens sjuk-
domar godkända som arbetsska-
da, säger Catarina Nordander.

ARBETARE BETALAR MED SIN KROPP

Catarina Nordander håller med 
om att det är arbetarna som får 
betala med sin kropp för dåliga 
arbetsmiljöer.

Catarina Nord-
an der anser som 
många andra 
att Försäkrings-
kassan inte tar 
hänsyn till ny 
forskning. Man 
hänvisar rutin-
mässigt till det 
vetenskapli-
ga bevisläget i 
»Arbete och häl-
sa« 2001. 

Hon ser ock-
så ett annat pro-
blem.

– Verkty-
gen finns om 
man vill dri-
va arbetsmil-
jöfrågor. Men 
det har skett en förändring i det 
fackliga arbetet. Idag driver man 
lönefrågor hårdare än arbetsmil-
jöfrågor.

KLINIKER HJÄLPER FACKET

De arbets- och miljömedicinska 
klinikerna är en av de resurser 
som facket kan använda sig av i 
arbetsmiljöarbetet.

– Alla vet inte om att vi finns 
men vi kan hjälpa till vid arbets-
skadebedömning. Vi gör en 
utredning och skriver intyg och 
förklarar vad arbetet inneburit. 
Vi hänvisar också till vetenskap-
ligt stöd när sådant finns. Vi kan 
ta emot de flesta som blir remit-
terade hit, säger Catarina Nord-
ander. 

De arbets- och miljömedicin-
ska klinikerna finns över hela 
landet. Klinikerna är specialise-
rade på arbetsrelaterade sjukdo-
mar och har en unik kompetens. 
Vissa har remisstvång, andra 
inte. 

Belastningsskador

Anmälda arbetssjukdomar på 

grund av belastning:

År 2007 totalt 6 228, kvinnor 
3 282, män 2 946.

Belastningsbesvär är den vanli-
gaste arbetsrelaterade sjukdo-
men bland arbetare i Europa.

Det är svårt att få en belast-
ningssjukdom godkänd som ar-
betsskada av Försäkringskassan. 
Av den anledningen avstår många 
från att anmäla. 

Avslagen motiveras ofta med att 
det saknas vetenskapliga bevis. 
Fler kvinnor får avslag än män.

Försäkringskassan kritiseras 
från många håll, däribland Riks-
revisionsverket, för att inte be-
akta ny forskning.

Ny forskning  

The French Institute for Public 

Health Surveillance har genomfört 

en epidemilogisk studie år 2007.

Studien drar slutsatsen att de 
fl esta fallen av karpaltunnelsyn-
drom bland arbetare och lägre 
tjänstemän orsakas av arbetet. 

Risken är större för kvinnor än 
för män.

En systematisk litteraturge-
nomgång publicerad år 2006 av 
Oxford University Press på upp-
drag av Society of Occupational 
Medicine visar att risken att 
drabbas av karpaltunnelsyndrom 
är mer än fördubblad om man an-
vänder handhållna vibrations-
verktyg och utför upprepade 
handledsrörelser.

Tänk på!

Enligt föreskriften om belast-
ningsergonomi får man inte ha en-
sidigt repetitivt arbete hela dagen.

Kontakta Arbetsmiljöverket och 
diskutera med dem om arbetsför-
hållandena är ok.

Bedriv Systematiskt arbetsmil-
jöarbete, SAM. 

Använd lagen om »Medicinska 
kontroller i arbetslivet« från år 
2005.

»Vi har läkarexpertisen 
på vår sida«

Marianne Stål, 

docent

Catarina 

Nordander, läkare
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År 2002 och framåt har hon 

blivit opererad varje år. Totalt 

sju gånger och troligen blir det 

en åttonde operation.

Agneta Palm är 53 år och 

kokerska på Sofi elundsskolan 

i Malmö. Sen hon gick ut nian 

har hon haft tunga jobb och 

utgår från att hennes skador 

är arbetsrelaterade.

H
ur mycket är det kvar av min 
kropp när jag går i pension? 
brukar hon tänka. 

– Man går till läkaren, blir ope-

rerad och sjukskriven, kommer 
tillbaka. Ingen vill tala om att 
man har blivit opererad så många 
gånger som jag, säger Agneta 
Palm.

– Det hänger ihop med att man 
är så sliten. Det känns menings-
löst. Den lilla människan känner 
att hon inte blir hörd. Hur mycket 
det än skrivs och anmäls händer 
det inte så mycket.  

– Det är en stor anledning till 
att folk lämnar facket. Jag vet att 
det är så. Man betalar sin månads-
avgift men känner inte att man får 
den hjälp man behöver. 

Agneta Palms opera-
tionslista:

Opererad för diskbråck 
i nacken. 

Opererad i båda knäna för atros 
och brosk.

Opererad för karpaltunnel-
syndrom i båda handlederna.

Opererad i vänster tumme; 
triggertumme.

Opererad i ena armen.
Nu är den högra tummen aktu-

ell för operation. 
– Ingen kan föreställa sig hur 

mycket en kokerska lyfter. Det 
handlar om flera ton per dag. 

TUNGA LYFT ÖVER AXELHÖJD

När det står köttfärssås och spaget-
ti på matsedeln går det åt 600 kilo 
köttfärs och 100 kilo tomater som 
ska ner i grytan, röras om, tas upp 
ur grytan och in i förvaringsskå-
pen. En del lyft sker över axelhöjd.

Spaghettin är förpackad i tioki-
losförpackningar och man kokar 
60 kilo åt gången. Totalt 300 kilo. 

Agneta Palm har bara gjort en 
arbetsskadeanmälan och det gäll-
de diskbråcket i nacken.

Hennes arbetskamrat Maria 
Lindgren har blivit opererad för 
karpaltunnelsyndrom men har 
inte gjort arbetsskadeanmälan. 

– Nej, jag har inte gjort det trots 
att jag är övertygad om att det är 
en arbetsskada. Man ger upp. Jag 
anmälde min tinnitus som mås-
te vara arbetsrelaterad men fick 
avslag. Maria Lindgren har jobbat 
som kokerska i 22 år.

Både Agneta Palm och Maria 
Lindgren menar att det är pro-
blem med att fylla i en arbetsska-
deanmälan på korrekt sätt. Även 
om det är chefens ansvar vet hon 
eller han inte alltid hur man ska 
göra. Arbetsplatsombuden får 
inte tillräckligt med utbildning 
eftersom man dragit ner på den. 

Båda trivs med sitt jobb. 
– Men helgerna och halva 

 sommarlovet fungerar som reha-
bilitering, förklarar Maria Lind-
gren. 

Kokerska, 

opererad 

sju gånger

»Ingen kan föreställa sig hur 
mycket en kokerska lyfter«

Kokerska, opererad 
en gång

Kokerskorna Agneta Palm (t.v) och Maria 

Lindgren. När det står köttfärssås och spa-

getti på matsedeln går det åt 600 kilo kött-

färs och 100 kilo tomater som ska ner i gry-

tan. Många lyft sker över axelhöjd.
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Städerska,opererad och handikappad

Städerska, 

opererad 

en gång

Städerska, 

opererad 

två gånger Städerskan Vesna Opsitarevic 

(t.h) tillsammans med två av 

sina arbetskamrater. Idag är 

det bara Lisbeth Andersson 

(i mitten) som klarar att arbe-

ta. Hon arbetar 25 procent. 

Bodil Gräntz (t.v) och Vesna 

Opsitarevic är sjukskrivna.
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skick och färdigmöblerad. De två 
nu vuxna barnen har under sin 
uppväxt haft samma materiella 
standard som sina kompisar.

När Vesna Opsitarevic kom till 
Sverige började hon direkt på en 
livsmedelsindustri. 

– Det var ett tungt och ensidigt 
jobb och vi jobbade på ackord.

Hon stannade några år tills 
hon fick barn. Mannen jobbade 
skift och Vesna Opsitarevic bör-
jade som skolstäderska på tider 
som matchade mannens för att de 
själva skulle kunna passa barnen. 
Dagis var för dyrt. 

– Jag har jobbat extra. Jag har 
själv velat, ingen har tvingat mig. 
Det har handlat om att få in peng-
ar. Vi har strävat efter att få det 
bättre och bättre. Vi har hela tiden 
försökt att spara.

UTSLITEN VID 45

– Värken i armarna kom succes-
sivt. Men jag hade svårt att tänka 
mig att man kunde slita ut sig som 
45-åring. Arbetsmiljön är bättre 
nu än när jag började. Vi som har 
jobbat länge har fått betala med 
våra armar. Innan vi fick mop-
par vred vi ur skurtrasorna för 
hand. Vi släpade tunga sopsäckar 
som vägde 30–40 kilo. När det var 
storstädning flyttade vi runt org-
lar och tunga möbler. Vi fick inga 
vikarier utan jobbade för dem som 
var sjuka också. 

Hennes man har slitit minst lika 
mycket. Det har varit en ständig 
jakt på extrajobb och ob-tillägg 
som har kostat hälsan. Tre hjärt-
infarkter, en förstörd njure, disk-
bråck.

Var det nödvändigt att jobba så 
mycket? Var det värt det? In nan 
man frågar ska man kanske fun-
dera över vad som värderas i 

Vesna Opsitarevic är 45 år. 

Efter 18 år som skolstäder-

ska är hon så förstörd i sina 

armar att hon inte klarar av att 

duscha, klä på sig eller kamma 

sig själv. Hon är helt beroende 

av sin man och sina barn som 

sköter allt hushållsarbete.

Värken plågar henne dag som 

natt. Fyra gånger per dygn tar 

hon morfi n för att stå ut.

F
ör ett och ett halvt år sen ope-
rerades Vesna Opsitarevic i 
den vänstra armen.

– De har kapat strålbenet, satt 
in plattor och skruvar av titan. 
Opererat i handleden för karpal-
tunnelsyndrom. Men jag blev 
inte bättre. Jag har ingen känsel 
i armen. 

Kirurgen sa: »Vänta ett år så 
kommer du att få problem med 
den andra armen också.« Hon 
hade rätt. 

När Vesna Opsitarevic frågade 
om problemen kunde bero på job-
bet fick hon först till svar att det 
var en ärftlig skada. 

– Men när läkaren opererat 
ändrade hon sig och sa: »Det här 
handlar om en skada på grund av 
ditt arbete. Har du anmält arbets-
skada?«

BÖRJADE FRÅN NOLL

Vesna Opsitarevic har 20 år av slit-
samt arbete bakom sig. Hon kom 
till Sverige och Malmö från Ser-
bien som 25-åring. Hon flyttade 
hit för att gifta sig med en lands-
man. 

– Vi började från noll med en 
gammal madrass på golvet. Vi har 
kämpat och kämpat för att bygga 
upp vårt hem.

Idag är hsb-lägenheten i topp-

dagens samhälle och hur barns 
villkor ser ut. Vill man vara en 
loser eller vill man kunna jäm föra 
sig med de flesta andra och ha 
samma standard? Trots att man 
kommer från ett annat land och 
börjar från noll. 

Vad finns det för lättare jobb för 
en person som inte kan använda 
sina armar?  

– Jag tänker inte i första hand 
på min framtid utan på min värk. 
Självklart gör ovissheten mig oro-
lig. Jag är rädd för att förlora sjuk-
penningen. Det känns fruktans-
värt att ha 20 år kvar till pensio-
neringen. Vad är det för jobb jag 
ska ha? Jag kan ju inte ens öpp-
na ytterdörren själv så att jag kan 
gå ut.  

– Hur ska jag kunna bära mina 
barnbarn, kunna tvätta dem? 
säger hon plötsligt.

ANMÄLAN EFTER TRE ÅR

Arbetsgivaren har inte tagit något 
initiativ till att lämna in en anmä-
lan om arbetsskada, berättar Ves-
na Opsitarevic. Först sedan För-
säkringskassan stött på har en 
anmälan nu lämnats in efter tre 
års sjukskrivning. Anmälan gäl-
ler enbart den opererade vänst-
ra armen. Trots att problemen är 
desamma i den högra.

Även om Vesna Opsitarevic har 
ett stort stöd från sin familj kän-
ner hon att hon hamnar i en bero-
endeställning som inte är bra för 
någon. Barnen är i den åldern att 
de borde flytta ut. Mannen är inte 
helt frisk. 

– Vad ska jag göra om det hän-
der min man något? Periodvis 
har jag haft kompisar och bekan-
ta som hjälpt mig att städa. Jag 
har inte sett något annat alter-
nativ. 

»Vad fi nns det för lättare jobb för en person 
som inte kan använda sina armar?«
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Alla yrkesgrupper drabbas 

av belastningsskador. 

Barnskötare får ont i armar-

na för att de ständigt håller 

dagisbarnen i handen. Ingrid 

Ahlqvist är opererad för tennis-

arm två gånger. När det hände 

hade hon jobbat med småbarn i 

15 år och utgår ifrån att skadan 

har med jobbet att göra. 

I
dag arbetar Ingrid Ahlqvist en 
dag i veckan som barnskötare. 
Övriga dagar jobbar hon fack-

ligt som huvudskyddsombud och 
förhandlare inom barnomsorgen 
i Malmö. 

– Vår arbetsmiljö här på Södra 
sommarstadens förskola har för-
ändrats mycket under de senaste 
tio åren. Arbetsgivaren har lyss-
nat på våra fackliga krav. 
Vi har fått nya hjälpmedel; höj- 
och sänkbara skötbord, och får 
ergonomiutbildning minst en 
gång om året. 

BÄRA OCH HÅLLA I HANDEN

Augusti är en intensiv månad 
inom förskolorna. Då är det 
många nya barn som ska skolas in. 
Barnskötarna bär och håller i han-
den ovanligt mycket. 

– Men efter ergonomiutbild-
ningarna arbetar vi på ett annat 
sätt för att undvika belastnings-
skador. Nu bär barnskötarna inte 
barnen lika mycket som tidigare 
och man bär inte barn på höften. 
Man lyfter rätt. Barnen får 

i stor utsträckning hålla varandra 
i handen istället för barnskötarna 
när vi är ute.

VIKTIGT MED UTBILDNING

Ingrid Ahlqvist tillägger att det 
som alltid handlar om pengar när 
det ska göras stora förändringar. 
Det krävs kunniga fackliga före-
trädare för att kunna argumente-
ra för förbättringar.  

– Ett stort problem är att få folk 
engagerade och ta på sig fackli-
ga uppdrag. Sen är det viktigt att 
skicka dem som tagit på sig ett 
uppdrag på kurser. Det tar lång tid 
innan skyddsombuden förstår sitt 
uppdrag.  De är dessutom rädda 
för att göra fel i början.

Ingrid Ahlqvist anmälde sin 
tennisarm som arbetsskada. 

Men det kommer inte in så 
många anmälningar från med-
lemmarna, säger hon. De anmäl-
ningar som kommer in gäller 
oftast olycksfall. 

– Det är aldrig för sent att 
anmäla en arbetsskada. Det är 
också viktigt att anmäla tillbud 
för att åstadkomma förbättring-
ar i arbetsmiljön. Överhuvudtaget 
så måste alla hojta till när något är 
fel, poängterar Ingrid Ahlqvist. 

– Vi som är fackliga företräda-
re har inga kristallkulor. Vi måste 
få signaler utifrån, från våra med-
lemmar, om vi ska kunna ställa 
krav.  

Barnskötare, 

opererad 

två gånger

»Det är aldrig 
för sent att 
anmäla en 
arbetsskada«

»Efter ergonomiutbildningen arbetar vi på ett annat sätt för 

att undvika belastningsskador«, säger Ingrid Ahlqvist.
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AVDELNINGEN FÖR NYHETER, NOTISER OCH BASFAKTA  – BESÖK ÄVEN WWW.ALLA.LO.SE

text. Madeleine Randquist (om inget annat anges)

MOBILISERING. Den 1 juli 
2008 trädde den borger-
liga regeringens ändringar i 
lagen om allmän försäkring i 
kraft. Reglerna är av två slag: 
rena ersättningsregler och 
bestämmelser för när och hur 
Försäkringskassan ska pröva 
arbetsförmågan hos sjukskriv-
na. Hela regelpaketet kan lugnt 
beskrivas som en enda stor 
utsorteringskedja. Men nu är 
den riksdagsklubbad och i gång 
– och det krävs hårt och mål-
inriktat fackligt arbete för att 
minska skadeverkningarna.

Ä
ndringarna i sjukförsäkring-
en är många och det nya regel-
verket har snäva tidsgrän-

ser och flera sorters detaljregler. 
Medlemmarna behöver informa-
tion  –  och det gäller både friska 
och sjuka medlemmar.

TVÅ TYPER AV REGLER

Det som ytterligare komplice-
rar det hela är att vi i det fackliga 
arbetet behöver hålla isär ersätt-
ningsreglerna från arbetsförmå-
gebedömningen.

Ersättningsreglerna ska vi infor-

mera medlemmarna om. Dessa reg-

ler är som de är och går inte att på-

verka med lokalt fackligt arbete.

Vi ska bevaka medlemmar-

Ökad aktivitet krävs i det fackliga arbetet

Nya sjukreglerna – 
en facklig utmaning

nas rättigheter och driva ärenden 
rättsligt om felaktigt indragna 
sjukpenningar med mera, men att 
ändra ersättningsreglerna är en 
politisk fråga för fackföreningsrö-

relsen att driva genom opinions-
bildning och påverkan.

Reglerna för Försäkringskassans 

bedömning av arbetsförmågan krä-

ver aktivt och offensivt lokalt 

Regelförändringarna i den allmänna sjukförsäkringen påverkar hur det 

fackliga arbetet bedrivs. Det lokala facket måste bli aktivare och mer offesivt 

i frågor som rör arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering.
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försäkringsreglerna 
är visserligen ändrade 
till det sämre – men de 
fackliga verktygen har 
vi kvar: arbetsmiljö lagen 
med föreskrifter, medbestämman-

delagen, lagen om anställnings-

skydd, förtroendemannalagen, 
 kollektivavtalen.

I slutet av oktober kommer fack-
liga riktlinjer från lo och förbun-
den för det lokala fackliga arbe-
tet med förebyggande, arbetsan-
passning och rehabili tering. I en 
särskild skrift, som presenteras 
på konferenser runt om i landet, 
får du en genomgång av vad som 
är nytt, vad som är oförändrat och 
vilka fackliga verktyg vi har för att 
driva medlemmarnas ärenden. 
Skriften hittar du som pdf på alla-
webben under november månad 
under fliken Verktyg.

DAGS ATT LÄGGA IN 

EN HÖGRE VÄXEL

Regeländringarna i den allmänna 
sjukförsäkringen påverkar hur det 
fackliga arbetet måste bedrivas. 
Det lokala facket måste bli aktiva-
re och mer offensivt i frågor som 
rör arbetsmiljö, arbetsanpassning 
och rehabilitering, både i medlems-
ärenden och i det förebyggande 
systematiska arbetsmiljöarbetet.

Detta är frågor som hela facket 
måste arbeta med, inte bara ensta-

fackligt arbete. Arbetsrätten och 

regelverket för arbetsgivarens an-

svar enligt arbetsmiljölagen samt 

kollektivavtalen gäller oförändrade. 

Det ska vi ta fasta på.

Ett enkelt exempel: Försäk-
ringskassan kommer att begära in 
ett utlåtande från arbetsgivaren 
redan under de första 90 dagar-
na. Från årsskiftet kommer det 
att finnas en särskild blankett för 
ändamålet och då kommer kassan 
att ha rätt att kräva att den sjuk-
skrivna själv skaffar fram utlåtan-
det från arbetsgivaren.

Försäkringskassan ska inte kolla 
sanningshalten i det som arbetsgi-
varen anger om möjligheterna till 
arbetsanpassning eller omplace-
ring. Då gäller det att den fackliga 
organisationen bevakar och dri-
ver på att arbetsgivaren lever upp 
till sina lagstiftade skyldigheter att 
arbetsanpassa och rehabilitera.

ANVÄND DE FACKLIGA VERKTYGEN

Arbetsgivarens lagstiftade ansvar 
för att arbetsanpassa och rehabi-
litera gäller oförändrade. Även 
regeringen har varit tydlig med 
att både det arbetsrättsliga regel-
verket liksom arbetsgivarens skyl-
digheter enligt arbetsmiljölagen 
gäller som tidigare. Där det finns 
lokala arbetsmiljöavtal gäller 
självklart även dessa som vanligt.

Detta ska vi ta fasta på! Sjuk-

ka förtroendeval-
da. Glöm inte att 

facket är en enhet. 
Skaffa hjälp och stöd 

från andra delar av den 
fackliga organisationen om 

kompetensen inte räcker till.
Jobba tillsammans ännu tätare i 

det lokala facket, alltså exempelvis 

klubben eller avdelningen. Skydds-

ombud och regionala skyddsombud 

har vissa fackliga verktyg och roller, 

klubbordförande eller ombudsman 

har andra verktyg och roller. Det-

samma gäller försäkringsrådgivare, 

fackligt arbetsplatsombud och så 

vidare.

Ligg steget före! Det är ännu vikti-

gare nu att ha en facklig handlings-

plan för vem som gör vad när en med-

lem behöver fackets stöd och hjälp.

Bevaka att arbetsgivaren uppfyl-

ler de skyldigheter som följer av 

 arbetsmiljölagen, föreskrifterna, 

kollektivavtal och medbestäm-

mande lagen. Utnyttja rätten till för-

hand ling i arbetsmiljöfrågor – dit 

det som rör arbetsanpassning och 

rehabilitering hör.

HUR ÄR DET MED 

ANSTÄLLNINGSSKYDDET?

Anställningsskyddet i sig påver-
kas inte av de nya sjukreglerna. 
Det är fortfarande förbjudet att 
säga upp någon på grund av sjuk-
dom. För att arbetsgivaren ska få 

Panelen: 
THERESE GÖTHE 

På min arbets plats 
fi nns 25 långtids-
sjuka. Jag har sett 
resultatet av rege-
ringens försämringar

 i sjukförsäkringen. Flera av mina 
långtidssjuka arbetskamrater har 
fått sin sjukpenning sänkt till 75 
procent, fyra personer har fått 
avslag på sjukpenning, trots att 
läkarna har bedömt att de har helt 
nedsatt arbetsförmåga.

En av mina arbetskamrater vet 
inte om hon kommer att få sjukpen-
ning eller om hon kommer att förkla-
ras som frisk. Hon har opererat sig 
och varit sjukskriven sedan opera-
tionen och håller på att jobba upp sin 
arbetsförmåga. Försäkringskassan 
anser att hon borde vara uppe i 100 
procent arbetsförmåga. Det säger 
alla mallar! Vad mallarna inte visar 
är att hon gått och dragits med sina 
krämpor i många år och hoppats på 
att de skulle gå över. Dessutom har 
hon väntat på en omplacering som 
dragit ut på tiden. 

Med andra ord har hennes be-
svär förvärrats och spridit sig innan 
operationen. Det tar mycket längre 
tid att läka sådana besvär än vad 
Försäkringskassans mallar säger. 
Hon har fått lättare arbetsuppgifter 
och vill inget hellre än att komma 
upp i heltid, men hennes kropp 
orkar inte. 

Oron över att inte veta vad hon 
ska leva av i framtiden tär. När varje 
brev från Försäkringskassan kom-
mer blir hon orolig och kommer och 
frågar vad de menar och vad hon 
ska göra. 
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säga upp måste det vara bevisat 
att den anställda inte kan utföra 
något som helst arbete av betydel-
se för arbetsgivaren.

Men vi vet alla att det kan upp-
stå situationer när sjuka känner 
sig pressade att säga upp sig själ-
va. Kanske mot löfte om avgångs-
vederlag, kanske under hotet att 
Försäkringskassan drar in sjuk-
penningen. Alla känner vi också 
till att det finns arbetsgivare som 
tar en chans, säger upp och hop-
pas på att den sjuka inte ska kun-
na/orka/våga sätta emot.

Ett stort problem är att allde-
les för många medlemmar saknar 
naturlig kontakt med sin fackli-
ga organisation. Det finns massor 
av små arbetsplatser utan facklig 
representant.

SJUK – KONTAKTA FACKET DIREKT!

Här ligger pudelns kärna! Vi mås-
te från fackligt håll försöka hit-
ta de sjuka medlemmarna tidigt 
i sjukskrivningen. Helst direkt 
efter det att de två veckornas sjuk-
löneperiod har gått över i sjuk-
penning. Regeln om samman-
läggning av sjukperioder gör att 
Försäkringskassan i framtiden 
kan komma fram till att den sjuka 
ska prövas mot hela arbetsmark-
naden direkt.

Se till att ha så bra kontakt med 

medlemmarna – även friska medlem-

mar, eftersom sjukdom är något som 

alla kan drabbas av när som helst 

utan förvarning – att alla vet att det 

som gäller från och med nu är: 

»Sjuk? – Kontakta facket direkt!«

Alltför för många medlemmar 
väntar med att kontakta facket 
tills något har gått snett. Med de 
nya skarpa tidsgränserna kan det 
vara för sent.

Informera medlemmarna om rätten 

att ta med sig facklig representant 

till möten med arbetsgivaren, För-

säkringskassan, Arbetsförmedlingen 

– eller rehabkonsult om arbetsgiva-

ren hör till dem som skaffat sådan 

för att slippa hantera sjukfall själv.

Utgångspunkten är att fack-
et ska vara delaktigt i alla frågor 
som rör medlemmens återgång i 
arbete. Det är bara medlemmen 
själv som kan neka facklig repre-
sentant. Ingen annan.

HÅLL KOLL PÅ SJUKLÄGET

Och, naturligtvis: Se till att 
arbetsgivaren uppfyller sina skyl-
digheter att samverka med det 
lokala facket, till exempel genom 
att träffa lokala arbetsmiljöavtal 
där det regleras hur samverkan 
ska ske.

Begär information om aktuella 

sjukskrivningsperioder med stöd av 

arbetsmiljölagen. Bestämmelserna 

fi nns i 6:e kapitlet, 4:e och 6:e para-

graferna.

Begär med stöd av paragraferna 

19 eller 19 a i medbestämmande-

lagen information om antalet 

sjukskrivna och vilka rehabilite-

ringsinsatser som pågår eller är 

planerade.

Skapa rutiner, i form av kollektiv-

avtal, så att parterna kontinuerligt 

håller sig uppdaterade om sjukskriv-

ningsperioder med mera.

Fråga arbetsgivaren hur hon/
han har tänkt sig att samarbe-
ta i det nya läge som nu uppstått. 
Tänk på kunskapsnivån bland 
de flesta arbetsgivare, särskilt 
de mindre företagen, är lika låg 
som bland medlemmarna. Både 
de anställda och företaget tjänar 
på att arbetsgivare och fack sam-
verkar.

Vem som får kontakt med den 
sjukskrivna medlemmen först ska 
inte spela någon roll. Medlem-
men har självklart rätt att välja ut 
vem som helst i det lokala fack-
et som sin representant. Men till-
sammans måste ni jobba som en 
enhet. Ni måste ha en handlings-
plan för vem som ska göra vad om 
olika saker inträffar.

Vi har olika roller och olika 
befogenheter i facket. Försäk-
ringsrådgivare kan också vara 
skyddsombud, men inte alltid. 
Återigen: Håll koll på vilka fackliga 

verktyg ni har och vem som ska göra 

vad. 

Hittills har jag fått hjälpa till 
med överklagande av indragen 
sjukpenning, bett henne att begära 
ett bättre läkarutlåtande från be-
handlande läkare och förklarat hur 
de nya reglerna i sjukförsäkringen 
fungerar. 

Det är inte lätt att förstå alla reg-
ler, inte ens för mig. Inte heller fö-
retaget vet hur de nya reglerna ska 
tolkas och omsättas i praktiken. 
Det fi nns mycket att göra för att vi 
ska hitta bästa möjliga rehabilite-
ringsarbete som ger varje enskild 
individ möjlighet att återgå i arbete 

efter sina egna förutsättningar. 
Jag måste även se till så att 

hennes besvär rapporteras som 
arbetsskada, eftersom hon med 
stor sannolikhet fått besvären från 
arbetet. 

När jag gjort allt detta återstår 
att jobba med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och förändra 
arbetssättet så ingen annan råkar ut 
för liknande problem .

Efter det återstår alla de andra 
24 långtidssjuka som jag har på ar-
betsplatsen. Samtidigt som jag ska 
få arbetsgivaren att förstå att det är 

långsiktigt bäst också för företaget 
att hitta lösningar på arbetsplatsen. 
Dessutom har ju arbetsgivaren ett 
lagstiftat rehabiliteringsansvar 
enligt arbetsmiljölagen.

Jag tror inte att jag kommer att 
hinna jobba i mitt vanliga jobb så 
mycket, med tanke på hur mycket 
tid som det fackliga arbetet kom-
mer att ta framöver. 

Arbetsgivaren får nog se till 
att ta in någon som jobbar istället 
för mig. Undrar om det var det 
som regeringen menade med nya 
arbetstillfällen?
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Lagen om allmän försäkring har 

ändrats på fl era punkter från 

och med den 1 juli 2008. Främst 

riktar regelförändringarna in 

sig på sjukskrivningar men det 

fi nns regelskärpningar också 

för sjukersättning (»förtids-

pension«).

V
i börjar med vad som händer 
under sjukskrivningstid. Läs 
också artikeln om förbättring-

ar i Avtalsgruppsjukförsäkring-
en ags för dem som får sänkt sjuk-
penning innan ags-dagsersätt-
ningens dagar är slut (se sidan 28).

TIDSBEGRÄNSNING 

AV SJUKPENNINGEN

Förändringarna under sjukskriv-
ningstiden gäller sjukpenning 
från Försäkringskassan från och 
med sjukdag 15. Karensdagsreg-
lerna är oförändrade, liksom reg-
lerna för arbetsgivarens sjuklön 
under de första 14 sjukdagarna.

HUVUDREGEL. Sjukpenning på 
ersättningsnivån 80 procent beta-
las i högst 364 dagar under en 
ramtid på 450 dagar. sgi ska först 
multipliceras med »korrigerings-
faktorn« 0,97 – vilket i praktiken 
sänker ersättningsnivån till 77,6 
procent.

När dessa dagar är förbruka-
de, kan man ansöka om förlängd 
sjukpenning på ersättningsnivån 
75 procent. Ersättningsnivån är i 
praktiken 72,75 procent, eftersom 
sgi först ska multipliceras med 
»korrigeringsfaktorn« 0,97.

Om förlängd sjukpenning 
beviljas, är den tidsbegränsad till 
högst 550 dagar.

Som huvudregel kan man allt-
så få sjukpenning (364 dagar) plus 

Kan den sjukskrivna gå tillbaka till sitt vanliga 
arbete, eventuellt med tillfällig anpassning av 
arbetet? Försäkringskassan gör denna prövning 
under de första tre månaderna, inte i slutet av 
tremånadersperioden.

Kan arbetsgivaren omplacera den sjukskrivna till 
något annat arbete hos sig? Denna prövning ska 
kunna pågå under tre månader, alltså sjukdag 
91–180 – men redan under denna period kan 
Försäkringskassan ordna ett kontaktmöte med 
Arbetsförmedlingen. Den sjukskrivna har i så fall 
tid på sig fram till sjukdag 180 att söka annat 
arbete med bibehållen sjukpenning.

Kan den sjukskrivna försörja sig själv genom 
förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden 
i övrigt, eller genom annat lämpligt arbete som är 
tillgängligt för henne/honom? Sjukpenning bevil-
jas bara till den som vid sjukdag 180 helt klart 
kommer att kunna återgå till arbetsgivaren i 
samma omfattning som tidigare och som har en 
tydlig tidplan för detta.

Rehabiliteringskedjan påverkar inte anställ-
ningsskyddet. Men om Försäkringskassan 
drar in sjukpenningen, riskerar medlemmar 
att hamna i ekonomisk tvångssituation. 
SLUTSATS: Den fackliga utmaningen ligger 
i att följa medlemmen hela vägen med all den 
hjälp som facket kan mobilisera. Och hela det 
lokala facket måste jobba som en enhet för 
att kunna använda alla verktyg effektivt.

Den som ändå lyckats klara sig igenom 180- 
dagarsprövningen kan få sjukpenning i ett halvår 
till. Försäkringskassan kommer dock hela tiden 
att fortsätta pröva om det inte trots allt finns 
arbetsförmåga antingen hos den egna arbetsgiva-
ren eller på arbetsmarknaden i övrigt. Det ska 
inte gå att skjuta upp prövningen av arbetsförmå-
gan mot hela arbetsmarknaden längre än till 
sjukdag 365.

Sjukdag 

1–90

Sjukdag 

91–180
Sjukda

Sjukdag 

181–365
Sjukda

Sjukdag 

366–
Sjukda

Nya sjukreglerna

Sammanf a

Rehabiliteringskedjan
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förlängd sjukpenning (550 dagar) 
i sammanlagt högst 914 dagar 
(364+550 = 914). Sedan är man 
utförsäkrad ur sjukförsäkringen 
såvida man inte uppfyller kriteri-
erna för sjukersättning.

UNDANTAG VID SYNNERLIGA SKÄL. 

Om det finns »synnerliga skäl« kan 
sjukpenning på 80 procent betalas 
ut utan tidsbegränsning. Personer 
som lider av vissa typer av tumör-
sjukdomar, en neurologisk sjuk-
dom som als eller väntar på trans-
plantation av ett vitalt organ kan 
ansöka om att få fortsatt sjukpen-

ning på 80 procentsnivån. Fort-
satt sjukpenning bör också kunna 
beviljas för andra sjukdomar än de 
som uttryckligen nämns i proposi-
tionen. Det ska handla om mycket 
allvarlig sjukdom.

Ersättning vid arbetsskada kan 
betalas längre än 914 dagar enligt 
resonemanget ovan.

DETTA GÄLLER VID  ARBETSSKADA. 
Även den som drabbats av en 
arbetsskada måste ansöka om 
förlängd sjukpenning. Om För-
säkringskassan har godkänt 
arbetsskada gäller dock inte den 

vanliga tidsgränsen på högst 
550 dagar med förlängd sjuk-
penning.

TVÅ OLIKA 

SAMMANLÄGGNINGSREGLER

Försäkringskassan ska titta bakåt 
och lägga ihop sjukdagar. Det gäl-
ler både när ersättningsnivån ska 
bestämmas (80 eller 75 procent) 
och för att kolla om den sjukas 
arbetsförmåga ska prövas »bara« 
mot jobb hos den egna arbetsgi-
varen eller mot hela arbetsmark-
naden.

I båda fallen gäller att alla 
dagar som den sjuka fått ersätt-
ning från Försäkringskassan 
på grund av sjukdom ska räk-
nas med. Sammanläggningsbara 
ersättningstyper är sjukpenning, 
rehabiliteringspenning och före-
byggande sjukpenning. Och det 
spelar ingen roll om ersättning-
en betalats på heltid eller deltid. 
Så för sammanläggningsända-
mål räknas det som »sjukdagar« 
om man haft till exempel sjuk-
penning på kvartstid (25 procent) 
och jobbat 75 procent. Dagar med 
enbart sjuklön från arbetsgiva-
ren som inte omedelbart följts av 
dagar med sjukpenning ska inte 
räknas med, liksom inte heller 
karensdagen.

SAMMANLÄGGNING FÖR ATT BESTÄM-

MA ERSÄTTNING. Försäkringskas-
san ska titta 450 dagar bakåt i 
tiden. Det är ungefär 15 månader 
och kallas för ramtid. Inom denna 
ramtid har man rätt till samman-
lagt 364 dagar med sjukpenning. 
Det är alltså inte bara den aktuel-
la sjukperioden som räknas. Även 
»gamla« perioder 450 dagar bak-
åt i tiden ska tas med, räknat från 
den aktuella sjukperiodens 

f attning av regelverket

Ändringarna i sjukförsäkringen är många och det nya regelverket har 

snäva tidsgränser och fl era sorters detaljregler. Medlemmarna behöver 

information  –  och det gäller både friska och sjuka medlemmar.
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start. Den enda möjligheten att 
få ersättning om 364 dagar är för-
brukade är att lämna in en ansö-
kan om förlängd sjukpenning.

För att kunna få sjukpenning 
igen på 80-procentsnivån måste 
man ha haft ett tillräckligt långt 
uppehåll utan sjukpenning, reha-
biliteringsersättning eller någon 
annan ersättning som räknas som 
sjukpenning.

Uppehållet måste vara så långt 
att det finns högst 363 sjukpen-
ningdagar kvar inom ramtiden. 
Det innebär att uppehållet mås-
te vara minst 87 dagar (450–
363=87). Om man har haft ett 
uppehåll utan sjukpenning i 87 
dagar i följd före den nya sjukperi-
oden kan man alltså få upp till 
364 nya dagar med sjukpen-
ning utbetalda. Ramtiden rull-
lar hela tiden framåt med en dag 
i taget och därför räcker det med 
87 dagars uppehåll utan sjukpen-

ning för att kvalificera sig till 
364 nya dagar.

SAMMANLÄGGNING FÖR ARBETS-

FÖRMÅGEBEDÖMNING. Även när det 
gäller arbetsförmågebedömning-
en ska Försäkringskassan även i 
detta fall titta bakåt i tiden – men 
bara på dagar med ersättning 
från och med den 1 juli 2008. Syf-
tet är att kolla vilket steg av den 
nya bedömningsmodellen som 
den sjuka befinner sig i och göra 
bedömningen av arbetsförmågan 
därefter.

Just nu, när du läser det-
ta nummer av Alla, har de som 
insjuknade i början av juli pas-
serat 90-dagarsgränsen och är 
på väg mot 180-dagarsgränsen. 
I januari 2009 har både de som 
blev sjuka efter ikraftträdan-
det och alla andra som varit sju-
ka längre tid än så passerat 180-
dagarsgränsen.

FÖRÄNDRINGAR I REGLERNA 

Reglerna för sjukersättning har 
skärpts så att sjukersättning bara 
ska beviljas om den försäkra-
de saknar arbetsförmåga för alla 
typer av arbeten på arbetsmark-
naden och om denna nedsatta 
arbetsförmåga är bestående.

Ersättningsformen tidsbegrän-
sad sjukersättning ska upphöra. 
Nya tidsbegränsade sjukersätt-
ningar beviljas i princip inte efter 
den 1 juli 2008. Den som redan har 
en tidsbegränsad sjukersättning 
kan i och för sig få den förlängd, 
under maximalt 18 månader, men 
längst till och med år 2012.

Aktivitetsersättningen (för per-
soner som fyllt 19 men inte 30 år) 
berörs inte i dagsläget. Den som 
haft aktivitetsersättning och fyl-
ler 30 år ska kunna beviljas tids-
begränsad sjukersättning, dock 
längst till och med december 
2012. 

De nya sjukförsäkrings-

reglerna går inte i takt med 

våra avtalsförsäkringar. 

LO och Svenskt Näringsliv 

har därför gjort en för-

bättring i Avtalsgrupp-

sjukförsäkringen AGS 

för att dämpa en del av de 

negativa effekterna.

Avtalet innebär att ersätt-
ningsgraden i AGS dags-
ersättning höjs från 12,5 
procent till 13,3 procent 
av sjukpenningen om den 
sjukskrivna får förlängd 
sjukpenning innan den 
aktuella sjukperioden har 
varat under de 360 dagar 
då man har rätt till dagser-
sättning från AGS.

Det nya AGS-avtalet 
började gälla samma dag 
som försämringarna i den 
allmänna sjukförsäkring-
en, alltså den 1 juli 2008. 

Motsvarande förbättring 
fi nns i de kommun- och 
landstingsanställdas 
AGS-KL.

I övrigt gäller samma 
regler som tidigare för 
AGS-försäkringen. 

Exempelpersonen Anna 

Andersson har en sjukpen-
ninggrundande inkomst 
på 20 000 kr. Den blir i 

praktiken 19 400 kronor, 
eftersom ersättningarna 
numera beräknas på bara 
97 procent av SGI.

Om Försäkringskassan 

betalar sjukpenning på 

80-procentsnivån:

Sjukpenning på 80-
procentsnivån för Anna är 
19 400 kr ¬ 0,80 = 15 520 
kr.

Dagsersättning från 
AGS lämnas med 12,5 
procent av sjukpenningen. 
Alltså 15 520 kr ¬ 0,125 = 
1 940 kr.

Om Försäkringskassan 

betalar sjukpenning på 

75-procentsnivån:

Så kallad förlängd sjuk-
penning på 75-procents-
nivån för Anna är 19 400 
kr ¬ 0,75 = 14 550 kr.

Dagsersättning från 
AGS lämnas enligt det nya 
avtalet med 13,3 procent 
av sjukpenningen. Alltså 
15 520 kr ¬ 0,133 = 1 935 kr.

Tack vare komplet-
teringen från AGS skiljer 
det i detta exempel bara 5 
kronor i månaden i AGS-
ersättning mellan den 
som får sjukpenning på 
80-procentsnivån och den 
som får sjukpenning på 
75-procentsnivån. 

Nytt  AGS-avtal dämpar inkomstförlusten för vissa sjuka

Nytt avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv ger 

förbättrad  AGS för LO-förbundens medlemmar.
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Den borgerliga fyrapartireger-

ing som nu suttit exakt halva 

tiden är helt enkelt inte uppgif-

ten vuxen. Att regera ett land 

är något helt annat än att sitta 

i opposition och skissa på mer 

eller mindre verklighetsfräm-

mande förslag utifrån teore-

tiska modeller.

D
e flesta av regeringens för-
ändringar/försämringar har 
tillkommit »på kammaren« 

inom regeringskansliet och i när-
stående grupperingar. Det stora 
antalet nya lagar som regering-
en har fått igenom i riksdagen har 

uppenbart drivits av en kombina-
tion av systemskiftesambitioner 
och nödtorftigt fasadputsad gam-
mal moderatpolitik – inte av en 
realistisk uppfattning om vad som 
är rättvist och riktigt.

TRE STEG BAKÅT OCH ETT 

HALVT STEG FRAMÅT

Kärnväljarna fick sina 
skattesänkningar, störst 
för de rikaste. Och själv-
klart kunde man inte låta 
bli att införa pigavdrag och vård-
nadsbidrag. Värnskatten har dock 
fått vara kvar som en symbol för 
att moderaterna numera är »nya«.

Vanligt folk fick också sänkt 
skatt. Jobbskatteavdraget lyfts 
fram som den stora reformen, 
även om det för vanliga lo-hus-
håll handlar om småsummor jäm-
fört med vad som tas tillbaka med 
andra handen. Jobbskatteavdra-
get gäller dessutom bara för den 
som har ett jobb. Inte för sjuka, 
arbetslösa eller pensionärer.

Samtidigt höjer regeringen 
skatten, bland annat genom slo-
pad avdragsrätt för fackavgift och 
a-kassa och 32 procents skatt på 
trafikförsäkringspremier. Avgif-
terna till a-kassan har chockhöjts.

Så skulle man kunna hålla 
på och räkna upp försäm-

ringarna. Vi konstaterar 
att det som regeringen hit-
tills åstadkommit bäst kan 

beskrivas som tre steg bak-
åt i välfärd och trygghet på i 

stort sett varje område.

KLASSISK HÖGERPOLITIK

Det som nu händer – och som 

Höstbudget 2008:

Regeringen är inte 
uppgiften vuxen

HÖST-

BUDGET

2008

Finansminister Anders Borg och statsminister Fredrik Reinfeldt. Bilden tagen under budgetdebatten i riksdagen, 

september 2008.
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vi antagligen får se mer av 
fram till valet – är ett halvt steg 
framåt på det ena området efter 
det andra. Det vore fel att kall-
la exempelvis de nya förslagen till 
förändringar i arbetslöshetsför-
säkringen för »återställare«, för 
det är de inte.

Det är en ny sorts borgerlig 
dans vi bevittnar: Tre steg bakåt 
och ett halvt steg framåt. Höger-
politik är vad det är. Nyfernis-
sad, men i grunden samma gamla 
klassiska högerpolitik.

EKONOMI OCH SYSSELSÄTTNING

lo:s ordförande Wanja Lundby-
Wedin är knappast imponerad av 
regeringens ekonomiska politik. 
När det gäller jobben – den fråga 
som de borgerliga allianspartier-
na vann valet på – anser hon att 
regeringen är helt fel ute.

– Det är oroande att regering-
en inte tar vändningen på arbets-
marknaden och det ökade antalet 
varsel på större allvar. De senas-
te årens minskade arbetslöshet 
beror i huvudsak på en tidiga-
re stark konjunktur och åtgärder 
som vidtogs innan den borger-
liga regeringen tillträdde. När 
konjunkturen nu går ner saknar 
regeringen en politik som motver-
kar att arbetslösheten ökar, anser 
Wanja Lundby-Wedin.

– Efterfrågan i svensk ekonomi 
måste stimuleras med åtgärder 
som har snabb effekt. Det  faktum 
att en halv miljon människor har 
lämnat a-kassorna och att ersätt-
ningsnivåerna samtidigt har 
sänkts, bidrar inte till att hålla 
hjulen igång.

Wanja Lundby-Wedin är starkt 
kritisk till att regeringens enda 
svar på den vikande konjunkturen 
är ytterligare jobbskatteavdrag. 
Regeringen är inte trovärdig när 
den än en gång vill öka sysselsätt-
ningen med en skattesänkning.

– Ytterligare jobbskatteavdrag 
och sänkta arbetsgivaravgifter är 
inte rätt sätt att stimulera efterfrå-
gan. Nu behövs en bred satsning 

på arbetsmarknadsutbildning-
ar och en stimulans till hushållen 
genom att höja barnbidragen och 
studiemedlen. 

Även förslagen som 
regeringen hoppas ska få 
fler att komma tillbaka till 
a-kassan får underkänt.

– Idag kan bara 25 pro-
cent av löntagarna försäkra 
80 procent av sin lön i arbetslös-
hetsförsäkringen. Den lilla sänk-
ning av a-kasseavgiften som före-
slås kommer förmodligen inte hel-
ler alla till del. Regeringen borde 
ta bort arbetslöshetsavgiften och 
samtidigt höja såväl ersättnings-
nivåerna som taket i försäkring-
en, säger Wanja Lundby-Wedin.

ARBETSMILJÖPOLITIKEN

lo:s vice ordförande Ulla Lind-
qvist konstaterar att regeringen 
inte tar arbetsmiljöfrågorna på 
allvar. Som vi alla vet har Arbets-
miljöverket under de senaste åren 
fått sina anslag kraftigt nedskur-
na. I budgetpropositionen för 2007 
motiverade den då nytillträdda 
borgerliga regeringen detta med 
orden: «Som ett led i minskningen 
av den statliga byråkratin föreslås 

På regeringskansli-
ets temawebb Budget 
2009 hittar du allt 
material kring budge-
ten. Adressen är 
www.regeringen.se/
sb/d/10909. Direkt-
adressen till alla bud-
getdokument som 
pdf- fi ler är www.re-

geringen.se/sb/

d/10169/a/111679.

Samtidigt med 
statsbudgeten för 
2009 lade regeringen 
också en tilläggsbud-
get för 2008. Det är 
här man bland annat 
hittar extratilldel-

ningen på 250 miljo-
ner kronor till För-
säkringskassan för 
att hantera de nya 
sjukreglerna. Till-
läggsbudgeten hittar 
du på www.regering-

en.se/content/1/

c6/11/18/11/

a49573e4.pdf.

Läs budgeten själv

Wanja Lundby-

Wedin, LO

Ulla Lindqvist, LO

att Arbetsmiljöverket ges ett för-
ändrat och begränsat uppdrag«.

Förra året tog regeringen 160 
miljoner från Arbetsmiljöverket. 
I höstens budgetproposition ger 
man nu tillbaka 33 miljoner kro-
nor.

– Det är uppenbart att reger-
ingen inte tar arbetsmiljöarbe-
tet på allvar när man ena stun-
den tar bort pengar för att sedan 
åter satsa pengar, men då bara en 
liten del av det som man tidigare 

tagit. Dessutom tas pengarna 
som nu ges till Arbetsmil-
jöverket från andra ange-
lägna områden, nämligen 
arbetsmarknadspolitiska 

program och insatser, säger 
Ulla Lindqvist.

Regeringen har kanske blivit 
skrämd av de svarta rubrikerna 
om dödsolyckor på arbetsplatser-
na. lo har länge krävt fler arbets-
miljöinspektörer som kan stäl-
la krav på arbetsgivarna att ta itu 
med riskerna för liv och hälsa samt 
utkräva vite och se till att lagar 
och regler följs. Men i stället för att 
satsa på att stärka inspektionsar-
betet, så öronmärker regeringen 
de 33 miljonerna för bland annat 
informationsinsatser. Det anser 
Ulla Lindqvist är hyckleri.

– Det är hyckleri att först dra 
ned kraftigt på anslaget till 
arbetsmiljöarbetet och sedan häv-
da att man är oroad av det öka-
de antalet olyckor och dödsfall 
på jobbet. För att komma tillrät-
ta med problemen krävs mer än 
informationsmaterial. 

HÖST-

BUDGET

2008
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När a-kassan fastställer ersätt-
ningen måste den ta hänsyn till 
något som kallas normalarbets-
tid. Det är enkelt uttryckt genom-
snittet arbetad tid per månad 
under den senaste 12-månadsperi-
oden. Man får hoppa över tid som 
den arbetslösa varit helt exem-
pelvis sjukskriven eller föräld-
raledig. Sådan tid drar inte ned 
genomsnittet. Men det gör däre-
mot exempelvis deltidssjukskriv-
ning på 25 procent.

Regeringen skriver så här: 
»Nuvarande regler leder till att 
en person som varit helt frånva-
rande från arbetet kan få högre 
arbetslöshetsersättning än en per-
son som varit tillfälligt eller delvis 
frånvarande. För att det ska löna 
sig bättre att arbeta än att inte 

göra det bör reglerna änd-
ras.«

Exakt hur denna avise-
rade uppmjukning kom-
mer att se ut står inte i 

höstbudgeten. Regering-
en skriver att den återkom-

mer med förslag till våren och att 
regeländringarna i så fall börjar 
gälla den 1 juli 2009.

OBLIGATORIET I PAPPERSKORGEN

Utredningen om en obligatorisk 
arbetslöshetsförsäkring har vis-
serligen bara avlämnat ett del-
förslag. Slutbetänkandet är pla-
nerat till senare i höst men reger-
ingen säger redan nu att den inte 
tänker gå vidare och skriva lag-
förslag om ett obligatorium. Frå-
gan är dock inte helt död. Reger-
ingen anser fortfarande att alla 
ska omfattas av en försäkring vid 
arbetslöshet. Frågan har hänskju-
tits till den kommande parlamen-
tariska utredningen om socialför-
säkringssystemet. 

Medlemskapserbjudanden 
ska locka tillbaka till a-kassan
Regeringen gör nu ett desperat 

försök att få tillbaka åtmins-

tone en tredjedel av dem som 

lämnat a-kassan. Avgiften ska 

sänkas med 50 kronor och det 

ska bli lättare att kvalifi cera sig 

för medlemskap och ersättning. 

Och förslaget om en obligato-

risk arbetslöshetsförsäkring 

förpassas till papperskorgen.

 

R
egeringen räknade knappast 
med att de kraftiga försäm-
ringarna i arbetslöshetsför-

säkringen skulle få fullt så stora 
effekter som de fick. Sedan den 
borgerliga regeringen tillträdde 
hösten 2006 har cirka en halv mil-
jon medlemmar lämnat a-kassan. 
Tillsammans med dem som redan 
tidigare stod utanför uppgår anta-
let oförsäkrade nu till över en mil-
jon. Det är 25 procent, eller var 
fjärde, av de drygt 4,8 miljoner 
som enligt regeringens siffror 
finns i arbetskraften.

Samtidigt som var fjärde står 
oförsäkrad är vi på god väg in i en 
lågkonjunktur. Varslen ökar och 
regeringen räknar själv med att 
arbetslösheten under valåret 2010 
kommer att vara högre än under 
regeringens första regeringsår, 
2007. Fler kommer att behöva a-
kassa – men för dem som inte är 
med kan en förlorad anställning 
leda raka vägen till socialkontoret.

lo:s ordförande Wanja Lund-
by-Wedin tror inte på regeringens 
småförbättringar:

– Regeringens föreslagna för-
ändringar av arbetslöshetsförsäk-
ringen är långt ifrån tillräckliga 
för att locka tillbaka alla dem som 
lämnat a-kassan.

Det nya förslaget i budgetpropo-
sitionen är att avgiften till a-kas-

san ska sänkas med 50 kronor per 
medlem från och med den 1 juli 
2009. Maxavgiften till a-kassan 
ska dock fortfarande vara 300 kro-
nor i månaden. lo:s chefsekonom 
Dan Andersson är kritisk:

– Även med en sänkning av 
avgiften med en femtiolapp kom-
mer avgiften att vara flerdubbelt 
högre än tidigare. Vill regering-
en att lika många som tidigare ska 
vara med i en a-kassa så bör avgif-
ten återgå till tidigare nivå.

TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE

Medlemsvillkoret i a-kassan är i 
dag utformat så att det krävs 12 
månaders medlemskap för att 
kunna få inkomstrelaterad ersätt-
ning. Om man uppfyller alla 
andra villkor men inte medlems-
villkoret, så kan man som 
arbetslös idag bara få grund-
ersättningen på högst 320 
kronor om dagen.

Regeringen vill änd-
ra medlemsvillkoret – men 
bara tillfälligt, under 2009. 
Ändringsförslaget är att den som 
är medlem i en arbetslöshetskas-
sa under 2009 kvalificerar sig 
för inkomstrelaterad ersättning 
redan efter 6 månaders medlem-
skap. Denna tillfälliga ändring ska 
enligt finansministern ses som ett 
medlemskapserbjudande.

Från och med den 1 juli 2009 
ska det även bli enklare att bli 
medlem i en a-kassa. Inträdes-
villkoret, kravet på att man vid 
inträdet arbetar minst 17 tim-
mar i veckan, slopas. Det bety-
der att också den som är föräldra-
ledig, sjuk, eller arbetslös kan bli 
medlem i en a-kassa. Kravet på att 
omfattas av arbetslöshetskassans 
verksamhetsområde bör dock 
kvarstå, anser regeringen.
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– Försäkringsrådgivare och 

skyddsombud möter den enskil-

da individen på arbetsplatsen 

mer än andra fackliga före-

trädare. De måste därför bli 

bättre fackliga ambassadörer 

och kunna argumentera för det 

fackliga medlemskapet, säger 

Per Bardh, LOs nya avtalssek-

reterare och vice ordförande.

F
örsäkringsrådgivaren och 
skyddsombudet har koll på 
lagar, avtal och försäkrings-

skydd men det är också viktigt med  
kunskaper om det allmänna fackli-
ga budskapet, menar Per Bardh. 

– Folk frågar sig om de har råd 
att betala till facket och a-kassan. 
Vissa av hrf:s medlemmar betalar 
10 procent av nettoinkomsten till 
fack och a-kassa.

Stora grupper grundar sitt 
beslut att inte organisera sig på 
den privatekonomiska situatio-
nen. Andra ser sina arbetskamra-
ter lämna organisationen och föl-
jer efter. De har inte sett nyttan av 
det fackliga medlemskapet. 

– En av mina främsta visioner 
är att bromsa upp medlemstap-
pet så att vi ser en klar tendens till 
medlemsökning år 2012, även om 
vi inte återfått det tidigare med-
lemsantalet, förklarar Per Bardh.
När du valdes till avtalssekrete-
rare sa du att facket måste stär-
ka de lokala fackliga företrä-
darna. Hur ska det ske? 

– Det finns en del svårigheter när 
det gäller att utbilda fackligt förtro-
endevalda. En del går inte utbild-
ningarna eftersom de inte vågar 
begära ledigt och ta fighten med 
arbetsgivaren. De vet inte heller 
om arbetskamraterna kommer att 
stödja dem och känner sig osäkra.

– I framtiden måste vi kräva 
att de som utses till ett uppdrag 
går utbildningarna. Vi ska fråga 
rakt på sak: Är du beredd att gå en 
utbildning? förklarar Per Bardh.

Till Per Bardhs ansvarsområde 
hör försäkringar och försäkrings-
rådgivare. Det finns 10 000 för-
säkringsrådgivare. Varje år utbil-
das 5 000 i grund- och vidareut-
bildningar.

– Vi utser försäkringsrådgivare 
och kallar dem till utbildning men 
20 procent dyker inte upp. De som 
inte fått grundutbildning kommer 
vi i fortsättningen att plocka bort 
ur registren efter två år.

Att bromsa upp medlemstappet 
är Per Bardhs ena stora vision. 

Den andra handlar om fackets 
styrka.

– Att vi ska fortsätta ha en stark 
samordning av lo-förbunden och 
att tjänstemännen inom tco och 
Saco ska omfattas av den samord-
ningen. Kanske inte till nästa kon-
gress men om vi ser gemensamma 
behov i högre grad kan vi också 
ställa gemensamma krav. Om det 
är möjligt kan fackförbundsrörel-
sen bli starkare i förhållande till 
arbetsgivaren, säger Per Bardh.

HUVUDAVTALET

Det nya huvudavtalet är en vik-
tig punkt på agendan. Hur långt 
har ni kommit?

– I slutet på augusti inledde vi 
förhandlingar. Svenskt Näringsliv 
har lämnat ett förslag till förhand-
lingsordning. 

Förhandlingarna har startat 
med en diskussion om förhand-
lingsordningen för rättstvister 
och intressetvister.

Huvudavtalet omfattar regler 
för förhandlingar på lokal och cen-
tral nivå med mera. Den förhand-
lingsordning som gäller nu är från 
1938, det så kallade Saltsjöbads-
avtalet.

– Vi har också inlett arbetet in-
om lo. Vi kommer att ha flera se-
minarier under hösten med lo:s 
förhandlingsdelegation, lo: s sty-
relse och de andra förbunden.

Vid första seminariet diskute-
rades lönerörelsen, medling och 
konfliktfrågor. Ett syfte var att 
tydliggöra den gällande lagstift-
ningen. Vid de följande seminari-
erna kommer las att behandlas.

– Vi har intresse av att stärka 
skyddet för den enskilda till skill-
nad från Svenskt Näringsliv som 
vill ha många visstidsanställda.

Omställning och rehab blir 
ämnet för ett senare seminarium. 
Slutligen kommer insynsfrågor och 
utvecklingsavtalet att diskuteras.

Enligt planeringen kan det fin-
nas ett avtal runt årsskiftet men 
det är osäkert om planen håller.

alla.lo.se | aktuellt 

Alla träffar LOs nya avtalssekreterare Per Bardh

»I framtiden kan sam-
ordningen även omfatta 
TCO och Saco«
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Vilka är skälen till att lo, ptk 
och Svenskt Näringsliv vill sluta 
ett nytt huvudavtal?

– Vi anser att det är motiverat 
att parterna gör ett reellt försök 
att komma överens om hur vi ska 
hantera spelreglerna på arbets-
marknaden. Vi är överens om att 
politikerna inte ska besluta om 
sådana frågor utan vi vill gå vida-
re i den gamla Saltsjöbadsandan. 
Grunden för vår filosofi är att inte 
låta lagstiftarna ge sig in på de här 
områdena.

– lo, ptk och Svenskt Näringsliv 
vill skapa en anda där vi tar ansvar 
för ett kollektivavtalssystem i sam-
syn, att parterna tar ansvar för den 
typen av avtalsfrågor.

– Förutsättningarna är att 
Svenskt Näringsliv backar på sina 
långtgående krav på förändring-
ar som rör konfliktfrågor. Vi kan 
inte ens förhandla om en minsk-
ning eller förändring. Vad vi kan 
förhandla om är hur regelverket 
ska se ut. Att säga att något för-

bund skulle avstå konflikträtten 
är otänkbart.

Per Bardh säger att en föränd-
ring i konflikträtten skulle inne-
bära en oacceptabel maktförskjut-
ning mellan arbetsgivare och fack. 
Vilket är det största hotet mot 
facket idag?

– Att allt färre organiserar sig. 
Det innebär att avtalets legitimitet 
utsätts för stora störningar. Om en 
bransch eller ett visst avtalsom-
råde retirerar kraftigt när det gäl-
ler tryggheten på arbetsmarkna-
den kommer det att påverka andra 
branscher på lång sikt. 

Det kan gälla påtryckningar 
för flexibla lösningar. Timanställ-
da inom hrf är utsatta för sådana 
påtryckningar. Andra branscher 
har gått en liknande väg inom Kom-
munal, Handels och Fastighets. 

Samma dag som vi träffas har 
Riksbanken åter höjt reprorän-
tan som påverkar inflation och 
tillväxt. Per Bardh säger att han 
inte bara är orolig för situationen 

just nu. Om inflationen håller i 
sig under 2008 och 2009 blir möj-
ligheten till reallöneökning liten 
vilket medför att köpkraften inte 
heller kan öka.
Hur ser du på möjligheten att 
förhandla om det tredje avtals-
året i det här läget?

– Det är ett sämre läge att för-
handla om nya löner vid en kon-
junkturnedgång. Min bedömning 
är dock att det här är en toppno-
tering och att inflationen sjunker 
under det närmaste halvåret. Men 
om inflationen på 4 procent ligger 
kvar under det här året och nästa 
år då blir bekymren långsiktiga. 

PAPPERSLÖSA

Facken har engagerat sig i de pap-
perslösa genom att öppna ett cen-
trum dit de kan vända sig.

– lo har beslutat att vi inte kan 
organisera dem. Men vi kan soli-
darisera oss med deras utsatta 
situation. Arbetsgivare ska inte 
tillåtas utnyttja människor.

Varje förbund kan organisera 
papperslösa om de vill, det är ing-
et stadgebrott. Det finns skäl till 
att vissa förbund har större enga-
gemang i frågan. De springer på 
problemen dagligen.

– Detta är en politisk fråga, 
anser Per Bardh. Att påverka lag-
stiftningen är den viktigaste rol-
len för facket. Hur ska lagstift-
ningen se ut så att färre männis-
kor hamnar i den här situationen? 
Vi har stor förståelse men vi kan 
inte lösa de papperslösas problem 
genom att organisera dem, säger 
Per Bardh. 

Per Bardh är nyvald  

avtalssekreterare i LO. 

Han hamnar direkt i het-

luften i de väl bevakade 

förhandlingarna om 

nytt huvudavtal mellan 

LO, PTK och Svenskt 

Näringsliv.

Läs mer på alla.lo.se

Du hittar fl er nyheter och 
notiser på www.alla.lo.se. 
Bland annat ytterligare artiklar 
som kommenterar den borgerliga 
regeringens höstbudget samt 
villkorsförbättringar i TFA som ger 
asbestcancersjuka större möjlig-
het att få TFA-ersättning.
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Hans-Olof Nilsson, Livs ordförande

»Vi ska inte beh å
                    till vilket   

Hans-Olof Nilsson framför sin 

första arbetsplats, slakteriet 

i Eslöv, som nu är nerlagt. Att 

komma hit direkt efter nian var 

en chock men han stannade kvar, 

engagerade sig fackligt och blev 

vald till fackklubbsordförande 

bara 20 år gammal.
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nära

h ålla jobben 
t   pris som helst«

Vi följer med Livs ordförande Hans-Olof Nilsson till 
hans barndomskvarter och minnen. I Eslöv växte han 
upp tillsammans med familjen. Pappa som var 
alkoholist, mamma som försörjde familjen som 
sömmerska och det trånga boendet, sex personer i två 
rum och kök. Hans-Olof Nilsson kom tidigt till insikt 
om klasskillnader. 

 H an tror att alla med en liknande bak-
grund drivs av en stor revanschlust. Att 
bli vald till ordförande för Livs och IUL, 
Internationella unionen för livsmedels-
arbetare, hör till det största som hänt i 

hans liv. Nästan lika stort som att få barn. Men han beto-
nar att han inte ser facket som en karriärväg. 

– Det är en hedersbetygelse så stor att man knappt 
kan ta in det. Då får man inte bli rädd. Om man har 
åsikter måste man vara beredd att ta ansvar, det har 
jag med mig från morsan. Många av mina värderingar 

kommer från henne. Hon sa också att det finns ingen 
anledning att vara korkad bara för att man är fattig, 
säger Hans-Olof Nilsson.

Hans mor var inte imponerad av yttre attribut som 
pengar och titlar. Själv var hon född i en statarefa-
milj och präntade in i sina barn att de inte var min-
dre värda bara för att de hade dåliga materiella för-
utsättningar.

Hans-Olof Nilsson växte upp i Eslöv och dit beger vi 
oss tillsammans för att besöka hans barndomsmiljöer 
och första arbetsplats. 
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– Det är inga bra känslor när jag åker till Eslöv, 
säger han nästan direkt när vi satt oss i bilen. 

Han har inte varit där sen 2007 då hans mor dog. Av 
henne personligen har han dock bara lyckliga min-
nen. Men fattigdomen, faderns alkoholism och en 
brors död i unga år har satt djupa spår. 

Minnet av fadern är korta gästspel i hemmet och att 
han försvann lika snabbt igen, ofta till Köpenhamn 
med sina suparkompisar.  

– Jag tror att vi allihop i familjen skämdes för 
honom. När han kom hemraglande var det stor kala-
balik. Om det finns en alkoholist i familjen anpassar 
sig alla efter den personen. Allt går ut på att dölja vad 
som pågår och hitta förklaringar. I en sådan familj 
utvecklas inga djupa relationer. När eländet är över 
innebär det ett uppvaknande och även ett avstånds-
tagande. Därför har vi syskon som vuxna inte så nära 
kontakt.

Vi har kommit fram till Hans-Olof Nilssons barn-
domskvarter i Eslöv där han växte upp i ett av barn-
rikehusen som kommunen byggde speciellt för fattiga 
familjer. Sex personer i två rum och kök och en liten 
plätt där man kunde odla. 

– Det är jättelänge sen jag var här. Det är som att 
komma till en annan värld. Vi som bodde här tillhörde 
alla socialgrupp 3, säger Hans-Olof Nilsson.

Det var hans mor 
som höll familjen på 
fötter och försörjde 
de fyra barnen. Hon 
arbetade heltid som 
sömmerska. 

Tidigt insåg Hans-
Olof Nilsson att det 
var skillnad mellan 
barnen i barnrikehu-
sen och barn som kom 
från andra områden. 
I hans familj hade bar-
nen aldrig barnkalas. 
Det fanns inga pengar till sådant. Kläderna var ärvda 
eller hemsydda. Leksaker fick man överta. Att åka på 
semester med familjen var aldrig aktuellt. 

Fattigdomen var inte det värsta. Den stora trage-
din inträffade när Hans-Olof Nilssons äldsta bror dog 
helt oväntat 20 år gammal och lämnade efter sig fru 
och två små barn. Ingen vet om han tog livet av sig. Det 
fanns inget avskedsbrev. Vid obduktionen konstatera-
des att han hade sömnmedel och alkohol i blodet.  

– Han levde i en ekonomiskt pressad situation och 
han led av vår uppväxt. Jag vet inte om han hade alko-
holproblem men det är inte omöjligt. Hans tidiga död 

ÅLDER  51 år
BOR  Radhus i Halmstad, lägen-
het i Stockholms innerstad
FAMILJ  Gift för andra gången, 
fyra barn, två i varje äktenskap, 
16-24 år, en hund
YRKE  Slakteriarbetare
FACKLIGA UPPDRAG För-
bundsordförande i Livs sen 
år 2005, ordförande i IUL, 
Internationella unionen för livs-
medelsarbetare, lantarbetare 
och förbund inom hotell- och 
restaurangbranschen, sen 
år 2007
POLITISKA UPPDRAG  Har varit 
ordförande i arbetarekommu-
nen i Eslöv
FRITID  Familj och hus, mat-
lagning, 60- och 70-talsrock, 
amerikansk folkmusik
LÄSER  Mest deckare
MOTION  Varje dag. Springer, 
cyklar, lyfter skrot.
FILM  Modern kinesisk 

Hans-Olof Nilsson

Han har sin bas i Halmstad och 

veckopendlar till Stockholm. 

Hemma har han nära till havet 

och milslånga sandstränder. 

Hans-Olof Nilsson kopplar gärna 

av på klipporna i Grötvik, en bit 

utanför Halmstad.
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innebär en så stor sorg att det är svårt att klä käns-
lorna i ord. Minnena kommer fortfarande upp ibland 
trots att jag inte var mer än tio år när det hände. Det 
handlar inte bara om en privat förlust utan om ett sam-
hälle som inte förmår att stödja människor i en utsatt 
situation. 

Händelserna i uppväxtfamiljen har påverkat på gott 
och ont. Hans-Olof Nilsson har lärt sig att man mås-
te vara rädd om det liv man har just nu och sina när-
maste. 
Kan politiker och fackliga företrädare som själva 
lever ett medelklassliv sätta sig in i vad det inne-
bär att vara fattig idag? 

– Det är lättare om man kan relatera till verkliga 
händelser och människor. För den som själv gjort en 
klassresa är det å andra sidan lätt att glömma för den 
som vill göra det.

SÖP IHJÄL SIG 

När Hans-Olof Nilsson var 12 skilde föräldrarna sig 
mot faderns vilja. Hans mor hade under många år för-
sökt driva igenom en skilsmässa men omgivningen 
motarbetade henne. Skilsmässor var inte så vanliga 
och allmänt accepterade på den tiden.

– För mig kom skilsmässan som en befrielse. Min far 
var inte fysiskt våldsam mot mig eller mor men psy-
kiskt dominant och mästrande på alkoholisters vis. 

Fadern flyttade till ett ungkarlsboende i Malmö och 
söp snabbt ihjäl sig, 43 år gammal. Hans-Olof Nilsson 
minns när de åkte dit och städade ur hans rum.
Hur känner du inför din far idag? 

– Det är ett vanligt öde. Han kom från tuffa förhål-
landen. Jag upplever ingen bitterhet men det är klart 
att vi var förbannade på honom. Genom sin egocentri-
citet spolierade han familjen. Han jobbade som flytt-
gubbe. Under en nykter period fick jag följa med vid 
en flyttning tre dagar och sova i bilen. Det är vad vi 
har gjort ihop.

Modern gifte om sig och levde sen i ett lyckligt 
äktenskap tills mannen dog några år före henne 
själv. 

– Jag fick en fadersfigur att se upp till. Han var en 
skötsam person, samma typ som mor.

Vi åker vidare genom Eslöv och passerar miljonpro-
grammets bostäder dit familjen fick flytta på 1970-
talet till en ny, modern bostad som innebar en stan-
dardhöjning av stora mått, och fortsätter till Hans-
Olof Nilssons första arbetsplats. Idag är slakteriet 
nerlagt och det återstår bara en fallfärdig byggnad. 

Att komma hit som 15-åring, några dagar efter nian, 
var en chock.  

– Jag tyckte att det var äckligt. I början ville jag inte 
gå hit igen men mor sa att jag var tvungen att söka ett 
annat jobb först om jag skulle sluta. Det var tufft att 
komma från grundskolan rakt in i industrin. Men man 

formar sig. Jag blev kvar, engagerade mig fackligt och 
valdes till klubbordförande när jag var 20. 

– Där uppe på kontoret har jag haft många förhand-
lingar, säger Hans-Olof Nilsson och pekar mot andra 
våningen. 

Egentligen hade han inte tänkt att bli ombudsman 
utan funderade på att börja på Komvux. Men det blev 
ett ombudsmannajobb ledigt och sen dess är det Livs 
som gällt. 

– Att jobba som slakteriarbetare kändes ibland som 
ett straffarbete. Okristligt tidiga morgnar, tungt och 
kallt. Det är ett privilegium att få hålla på med det jag 
gör nu. Man utvecklas hela tiden. Vi kämpar varje dag i 
vårt förbund för att skapa sådana förutsättningar i job-
ben, att man ska få använda hjärnan och sina erfaren-
heter. Det är mycket vunnet om man får ta ansvar.

SMYGRASISM

Men idag går utvecklingen åt motsatt håll, tillbaka till 
det tayloristiska arbetssättet, menar Hans-Olof Nils-
son. Man delar upp arbetet i småbitar och ingen har 
full överblick. 

Livsmedelsindustrin är inte speciellt tekniskt 
utvecklad. Tekniken finns, det handlar om viljan att 
investera. Ökad mekanisering innebär att det behövs 
färre arbetare. Men det är bättre att de gör något annat 
än att bli arbetsskadade på monotona slitsamma jobb. 
Vi ska inte behålla jobben till varje pris, anser Hans-
Olof Nilsson. I så fall skulle man också acceptera att 
jobba utan kollektivavtal som i usa.

Det är många år sen Hans-Olof Nilsson lämnade 
Eslöv och han verkar inte känna sig bekväm här. Han 
vill åka härifrån och inte stanna längre än nödvän-
digt. Väl i bilen igen ger han en förklaring. 

– Jag bodde här till 1994 men skulle aldrig kunna 
flytta hit igen. Jag var färdig med Eslöv för många 
år sen. Det handlar inte bara om mina fördomar 
om Eslöv. Tyvärr så finns här en smygrasism och 
inskränkthet precis som i många andra små och medel-
stora städer.

Som ordförande i arbetarekommunen i Eslöv blev 
han hotad av nazister.  

– De ringde och sa att du ska passa dig jävligt noga 
och vi vet var du bor. Jag fick brev där det stod att de 
skulle ta hand om mig. Jag gick inte till polisen. Om 
jag hade gjort det skulle de ha nått sitt mål att skräm-
ma mig. Alla människor har en plikt att stå emot rasis-
men.

Även i det fackliga arbetet förekommer det hot. 
Vid något tillfälle har det handlat om dödshot mot en 
ombudsman i förbundet. 

– Ibland stöter vi på företag i livsmedelsindustrin 
där man kan misstänka en koppling till brottslighet. 
Arbetsgivare som uppträder hotfullt när vi uppma-
nar dem att teckna kollektivavtal. Det handlar om 
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pengar och ren vinning. Deras anställda har säm-
re villkor och de vill inte betala avtalsenliga löner. 
Vi kan angripa arbetsgivarna juridiskt och till slut bru-
kar de skriva på. 

– Blockadvakter vid konflikter är också utsatta. Vid 
vår blockad av konditorier i Örebro i början av året fick 
de höra att de borde skjutas direkt på gatan. Någon 
blev slagen.
Är du inte rädd? 

– Nej, men vaksam. 
Beskriv dig själv som person. 

– Jag är jävligt impulsiv på gott och ont, drivs myck-
et av känslor och kan bli heligt förbannad över orätt-
visor. Då tänker jag inte så klart och analytiskt och 
det är naturligtvis inte bra. Men på ett sätt är det bra 
att man reagerar för motsatsen är värre om man blir 
cynisk och avtrubbad. Jag blir upprörd när folk far illa. 
Man måste också kunna vara ärlig när man har olika 
uppfattningar.

VÄRLDEN SOM ARBETSFÄLT

Vi åker tillbaka till Halmstad som idag är Hans-Olof 
Nilssons bas. Härifrån veckopendlar han till Stock-
holm. Jobbet följer med var han än befinner sig. Som 
förbundsordförande måste han alltid vara tillgänglig.

Hemmiljön i Halmstad står i stark kontrast till barn-
rikehuset i Eslöv. Här bor han med fru och två hemma-
varande barn i ett Bullerbyliknande område med eko-
nomiskt väletablerade människor.

På somrarna har han Tylösand och milslånga strän-
der på nära avstånd och stannar därför gärna hemma 
på semestern. Men i år har han varit tio dagar i Peking 
också, dock före olympiaden. 

– Jag ville att ungarna skulle få se Kina. Deras liv 
och Europa kommer i allt högre grad att påverkas av 
Kina med den framryckning som sker där idag.

Hans-Olof Nilsson är inte så optimistisk när det gäl-
ler införandet av demokrati i Kina men säger samti-
digt med tanke på Berlinmurens fall och Sydafrikas 
reformering att det kan gå snabbt i Kina också.

Kinesiska arbetare måste få möjlighet att lära sig 
om mänskliga rättigheter men vad Livs exakt uträttar 
i den här delen av världen kan han inte gå in på närma-
re eftersom arbetarna i så fall riskerar repressalier. 

Som ordförande i Internationella unionen för livs-
medelsarbetare är alla världsdelar hans arbetsfält. 
Det svenska facket kan bidra med kunskap om mänsk-
liga rättigheter, rimliga arbetsvillkor och kollektiv-
avtal.  

– Vi ska inte sälja färdiga modeller. Varje land och 
facklig organisation måste själva forma sin modell. Vi 
gör inte det här från svensk fackförenings sida bara för 
att vara snälla utan också för att andra länder inte ska 
konkurrera ut oss. Det är även ett självändamål, i syn-
nerhet när det gäller länder i närområdet.

Livsmedelsindustrin globaliseras och jobben flyt-
tar. De svenskägda företagen och tidigare domineran-
de bondekooperativen köps upp av multi- och transna-
tionella företag. En utveckling som i mångt och myck-
et går stick i stäv med böndernas intressen att sluta 
sig samman i kooperativ för att kunna hålla en viss 
prisnivå.

Hans-Olof Nilsson tycker inte att det är sunt att vi 
som skattebetalare och konsumenter ska betala ett 
överpris för att bönderna ska ha en inkomstgaranti. 
Det som sker är en naturlig utveckling menar han.  

– När jag började jobba på slakteriet sa min mor: 
»Du ska vara glad som fått jobb på slakteri, folk behö-
ver alltid mat.« Idag är man som livsmedelsarbeta-
re medveten om att man antagligen kommer att bli 
arbetslös periodvis och vara med om ett antal omställ-
ningsprocesser. 

Arbetslöshet, inflation och höjda bostadsräntor är 
stora frågor i Sverige samtidigt som 850 miljoner män-
niskor svälter i världen. 

– Personligen tycker jag att svälten är en ödesfråga 
och jag är kritisk mot regeringen som inte gör tillräck-
ligt för att lyfta frågan globalt.

Det är helt oacceptabelt att det snart finns en mil-
jard svältande människor på grund av att vi använder 
grödorna till diesel och etanol istället för att produce-
ra mat. Detta går bara att ändra på genom politiska 
beslut, säger Hans-Olof Nilsson. 

Den globala matkrisen exploderade på försomma-
ren i år samtidigt som lo höll kongress.

Hans-Olof Nilsson fick kongressen att göra ett 
uttalande om att det krävs politiska insatser om män-
niskor ska få mat. Det är inget problem som markna-
den löser.

 GROTTMÄNNISKOMENTALITET

Vilken klass anser du att du tillhör idag? 
– Materiellt tillhör jag den övre medelklassen. Men 

jag känner mig inte som medelklass. Jag har fortfaran-
de mina värderingar som hör hemma i arbetarklassen. 
Ingen ska behöva vara klassbunden genom livet. Det 
är kärnan i vår socialdemokratiska politik. Om du föds 
som arbetarklass i Storbritannien, är du dömd att ock-
så dö som arbetarklass. Så är det inte i Sverige.  

– Jag har en annan inkomst, har hus och en annan 
tillvaro än tidigare men därför behöver jag inte vara 
en sämre företrädare för arbetarklassen. Förståelsen 
ligger inte i vad man tjänar och hur man lever.

Samtidigt konstaterar Hans-Olof Nilsson att idag 
begränsas människors handlingsutrymme i ett allt 
hårdare samhällsklimat. Det ges inte så många chan-
ser. Man måste utbilda sig och tänka strategiskt på ett 
helt annat sätt än vad han själv behövde göra. 

– Den borgerliga regeringen vill inte att alla män-
niskor ska ha samma förutsättningar. Om du inte är 
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lönsam får du skylla dig själv. Borgarna monterar 
ner trygghetssystemen som människor ska kunna 
lita på och nu gäller hårda tag. Människor ska lyda 
överheten. Det är en grottmänniskomentalitet som 
jag har svårt att tänka mig att väljarna sympatise-
rar med.

Bland det som upprör Hans-Olof Nilsson mest är 
höjningen av egenavgifterna i a-kassan. Många med-
lemmar lämnar a-kassan för att de inte har råd att 
stanna kvar eller vill betala till en försäkring som ger 
dålig utdelning.

Därför har förbundet infört en kompletterande 
inkomstförsäkring till a-kassan som garanterar att 
alla medlemmar får 80 procent av lönen i 200 ersätt-
ningsdagar. 

– När arbetslösheten ökar kommer vi att se effekten 
av försämringarna i a-kassan. Då står 500 000 perso-
ner i Sverige utan a-kassa och är beredda att ta vilka 
jobb som helst. Vid en ny lågkonjunktur kan vi också 
vänta oss attacker på kollektivavtalen från borgarna. 
»Det är bättre att folk jobbar för 30–40 kronor i tim-
men än att de inte jobbar alls.« Den borgerliga politi-
ken förskjuter folks värderingar.

Att människor har jobb på rättvisa villkor med kol-
lektivavtal överskuggar allt. Man ska kunna försör-

ja sig på ett jobb. Det är den viktigaste fackliga frå-
gan men lika mycket en politisk fråga, menar Hans-
Olof Nilsson. 

– Det är kanske cyniskt att säga att det är bra att det 
svider nu och att folk får se att borgarnas politik inte är 
några skojerier. Det är ett bryskt uppvaknande bland 
många medlemmar. Ingen säger att de röstat på alli-
ansen men många skulle i dagsläget helst se att reger-
ingen avgick.

Som lågavlönad gynnas man inte av sänkt fastig-
hetsskatt eller subventionerade hushållstjänster. 
Hans-Olof Nilsson är starkt kritisk till att folk som har 
råd att betala för tjänster ska få subventioner. Pengar 
som kunde användas bättre i offentlig verksamhet. 
Men det är en politik som speglar riksdagens samman-
sättning. Han tror att dagens politik skapar en vrede 
hos människor som förhoppningsvis leder till att de 
organiserar sig politiskt. 
Var finns politiken för de medlemmarna? 

– För att avsätta regeringen efter en sådan val-
förlust som i förra valet krävs en ordentlig genom-
gång av den socialdemokratiska politiken vilket 
också sker nu. Det svåra är att formulera ett alter-
nativ. Det räcker inte att återställa a-kassan. 
 text. Kerstin Fredholm foto. Leif Claesson

Hans-Olof Nilsson omgiven av familjen hemma 

i Halmstad; tre av de fyra barnen Jonna, Robbin, 

Jakob, hustrun Monica och hunden Popeye.

Även om han åker hem på helgerna följer jobbet 

alltid med var han än befi nner sig. Som förbunds-

ordförande måste han alltid vara tillgänglig.
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Hur länge orkar vi 
stånga oss blodiga?

Hej Lennart! Jag hjälper ofta 
medlemmar att skriva och 
överklaga beslut. Frågan är 

hur länge man orkar att »stånga 
sig blodig« på Försäkringskassans 
handläggare. De verkar ju ha pro-
vision på att utförsäkra folk nu för 
tiden.

Håller nu på med flera ären-
den där det bara inte går att att få 
Försäkringskassan att förstå sjuk-
domarna och vilka problem som 
de medför för den drabbade. Det 
spelar ingen roll hur många intyg 
från läkare, specialister, sjukgym-
naster och smärtenhet vi för fram. 
Det är precis som att man från 
Försäkringskassans sida inte bryr 
sig. Man vill inte se den sjuka – 
man anser att det inte ens behövs 
avstämningsmöten.

Om den sjuka inte är nöjd med 
sin handläggare, då anser samma 
handläggare att man inte får byta. 
Vart finns rättssäkerheten för den 
lilla människan i detta systemet? 
Söker man högre chefer och läm-
nar meddelande om att man vill 
prata med dem om till exempel 
handläggarfrågan, så hör de ald-
rig av sig. Den som är sjuk och mår 
dåligt blir inte bättre av att hante-
ras på detta sättet.

lo-tco Rättsskydd finns ju 
men jag tycker att vi inte får den 
hjälp vi behöver. Vi begär rätts-
hjälp hos förbundet men ofta blir 

svaret efter en vända hos Rätts-
skyddet att man inte tror att det 
går att driva ärendet med fram-
gång. Är det bara säkra fram-
gångsärenden som man vill driva? 

Jag vet att jag låter som vär-
sta pessimisten, men när man 
ska handskas med Försäkrings-
kassan och afa Försäkring så blir 
man det.

Så frågan är – hur gör jag som 
fackligt ombud i dessa svåra frå-
gor? På denna nivå har vi inte 
samma kunskap som du till exem-
pel. Finns det någon lagförord-
ning som jag/vi kan drämma till 
med som du kan rekommendera?
 På förhand tack för svar

Hej! Det är fl era frågor och 
undringar i ditt brev och jag 
anser att dessa väl beskriver 

den verklighet som vi upplever.
Din främsta fråga är ju om det 

fi nns något allmänt verkande verk-
tyg som vi skulle kunna använda 
i vårt arbete för rätten till ersätt-
ning. Nej, tyvärr fi nns inget sådant. 

Det räcker inte med att skadan 
(olycksfall eller sjukdom) har hänt 
på jobbet.

Ett nytt bekymmer är ju att 
Försäkringskassans handläggare 
har förskansat sig. Det är näst intill 
omöjligt att få telefonkontakt och 
direkttelefonnummer anges ju inte. 
Det är därför ännu svårare nu för 
medlemmarna att göra sig hörda 
och komma med synpunkter.

Det som styr är dels den försäk-
rades skada, dels bestämmelserna 
i Lagen om arbetsskadeförsäkring, 
LAF, eller lagen om allmän försäk-
ring, AFL, eller försäkringsvillkoren 
för Trygghetsförsäkring vid arbets-
skada, TFA. 

Det som vi har möjlighet att ut-
redningsmässigt påverka är faktorn 
»den enskildes skada«, eftersom 
det ofta kan råda missuppfatt-
ningar om diagnos och sjukdomens 
omfattning men också vad gäller 
händelseförlopp vid olycksfall och 
omfattningen av skadlig inverkan 
vid prövning enligt LAF. Särskilt 
viktiga är de uppgifter som noteras 
vid de allra första läkarbesöken om 
skadans orsak.

Ett krav vore att vi fi ck kopia av 
läkarens anteckningar direkt efter 
läkarbesöket. Vi kunde då som 
patienter snabbt få felaktigheter 
tillrättalagda. Det går att beställa 
sina journaler men hur många gör 
det? Det tolkas än i dag som ett 
misstroende mot den behandlande 
läkaren.

Till syvende och sist är det Försäk-
ringskassan och dess försäkrings-
läkare som har ett stort infl ytande i 
bedömningen om uppkommen skada 
är en följd av arbetet och framför allt 
varaktigheten av densamma.

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 www.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.

Ett nytt bekymmer 

är ju att Försäkrings -

kassans handläggare 

förskansat sig. Det är 

näst intill omöjligt att 

få telefonkontakt.«

»

!
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Det är viktigt att minnas att 
medlemmen kan ha en arbetsskada 
men att det inte blir en godkänd 
arbetsskada som följd av de bevis-
regler som gäller enligt lagen om 
arbetsskadeförsäkring, LAF, eller 
inte ens prövas eftersom varaktig-
hetskravet (sjukskriven minst ett år 
framåt) inte är uppfyllt. LAF är idag 
konstruerad att vara en livränteför-
säkring och det innebär att många 
inte uppfyller kravet på att få sitt 
ärende prövat.

Det liggger en hel del i att Rätts-
skyddet ofta anger att det nog inte 
är idé att driva ärendet eftersom 
möjligheten till framgång bedöms 
som tveksam. Rättsskyddet har 
ju tillgång till många ärenden och 
kan ofta på goda grunder göra en 
prognos om ett måls utgång. Det är 
en ekonomisk fråga för förbundet 
och därtill innebär ett åtagande 
att driva ärendet att förväntningar 
uppstår och som kanske i ett 
senare skede visar sig inte kunna 
uppfyllas. Men visst fi nns det 
ärenden som kan drivas även om 
framgångsmöjligheten inte är så 
stor. Jag tänker främst på ärenden 
där många medlemmar drabbas av 
samma eller liknande skada och 
där rättspraxis är klart negativ. 
Det är dock upp till ditt förbund att 
deklarera att ärenden ska drivas av 
sådana eller andra skäl.

Ser du det ur Rättsskyddets syn-
punkt så måste man ha förbundens 
stöd för detta. Annars kan det ju bli 
så att förbunden säger att Rätts-
skyddet vinner alltför få ärenden, 
så det är väl ingen idé att skicka 
uppdraget dit.

Så nog fi nns det fl era frågor att 
fundera över.

 Lennart Stéen

Fick ett skåp i huvudet – 
har jag rätt till ersättning?

Hej Lennart! Jag fick ett skåp 
i huvudet när jag jobbade. 
Jag fick lätt hjärnskakning, 

stora blåmärken på armarna och 
ont i ryggen. Skåpet satt inte för-
ankrat i väggen som det skulle. 

?

BESTÄLL 
SOLIDARITETS-
ARMBANDET! 
Beställ Allas Solidaritets-armband! Armbandet är tillverkat i tjockt 

mörkbrunt läder. Knäpps med en snygg knapp i stål. På armbandet är 

ordet »SOLIDARITET« inpräglat. Design: Isa Lönnberg och Frida Wård, 

elever på Ålsta Folkhögskola, Bildkonstlinjen. Priset för armbandet är 
100 kronor inklusive frakt- och expeditionsavgift.

100100
KRONORKRONOR

butiken

JA! Jag vill beställa Allas Solidaritets-
armband för 100 kronor/styck

Armband, antal: 

Namn: 

Adress:

Postadress:

Telefon: 

E-post:

Det går även bra att beställa armbandet 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.
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Borde jag inte få någon kompensa-
tion från min arbetsgivare? Fack-
representanten säger att vi har en 
försäkring genom kollektivavtal 
men att jag inte kan få något från 
den. Vad är det för en försäkring 
och varför kan jag inte få ersätt-
ning från den? Om inte, ska inte 
arbetsgivaren själv kunna ge mig 
någon ersättning?

 Marie M-son

Hej Marie! Försäkringen som 
din fackliga representant 
syftar på heter Trygghets-

försäkring vid arbetsskada med 
förkortningen TFA. Tyvärr är ersätt-
ningsskyddet dåligt vid »små« ska-
dor som inte föranlett sjukskrivning. 
När jag läser din fråga får jag den 
uppfattningen att du arbetade trots 
besvär och inte var sjukskriven alls.

Om du blev sjukskriven mer än 
14 dagar kan du få ersättning för 
inkomstförlust från TFA, annars 
inte. Förutsättning för ersättning 
för kostnader såsom läkarkostna-
der och medicin och resor är att 
kostnaden överstiger 500 kr. För 
att få ersättning för sveda och värk 
medan skadan svider och värker 
under det att den läks är att du ska 
ha varit sjukskriven i 30 dagar.

Din andra fråga gäller arbetsgi-
varens ersättningsskyldighet. Den 
fi nns inte formellt, eftersom ar-
betsgivaren genom kollektivavtalet 
skaffat sig TFA-försäkringen som 
tar över ersättningsansvaret. Ett 
tips är att du frågar ditt lokala fack 
om du kan få stöd att begära viss så 
kallad ideell ersättning från arbets-
givaren. Men om arbetsgivaren inte 
vill, så har du tyvärr inte mycket att 
sätta emot.

 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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Ditt eget. Enkelt. Tryggt.
020-414 414    www.folo.nu

JESSICA

”Avgifterna är bland de absolut 
lägsta – det gör att pensionen 
blir högre för mig.”

... är 26 år och medlem i Målareförbundet.
Hon har valt FOLO som förvaltare för sin avtalspension.
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