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2 700 ungdomar var i kontakt med LO  
under sommaren 
 
För tionde året i rad har fackets hjälptelefon för sommarjobbare varit öppen. Ett stort antal 
ungdomar får varje sommar jobba under slavliknande förhållanden och hela 2700 ungdomar 
har varit i kontakt med LO under sommaren vilket är en ökning med 1000 kontakter jämfört 
med 2003.  
 
- När vi sammanfattar årets samtal visar statistiken att det är framförallt små arbetsplatser 
utan kollektivavtal inom hotell och restaurang och handeln som problemen uppstår mellan 
Sommarjobbaren och arbetsgivaren säger Johan Ingelskog, Ungdomsombudsman på LO.  

 
De flesta samtalen kom från Stockholm 28%, Västsverige 14 % och från Skåne 10%. Hälften 
av alla samtal handlar löner och avtal, resterande är allt från arbetsmiljö till skatt och jämk-
ning. Det finns flera obehagliga exempel på hur ungdomar behandlats: 
 
• En pojkvän ringer för tjejens räkning. Hon har en visstidsanställning på ett fik. Ar-

betsgivaren vägrar betala ut sjuklön. 
 
• En pappa ringer och är orolig för sonens sommar jobb. Han arbetar svart på en stor elekt-

ronikfirma under 10 dagar och får en X-box i lön. Han arbetar ca 8-9 h/dag.  
 
• En tjej frågade arbetsgivaren om hennes rätt till ob-ersättning och lön enligt avtal i en 

butik. Chefen skäller ut henne och berättar att de inte har något att göra med det ”jävla 
skitfacket”. Hon nämner då att hon tänker bli medlem. - Ja, då kan vi riva ditt anställ-
nings kontrakt direkt. Jag vill inte ha något med någon som har med facket att göra, säger 
arbetsgivaren.  

 
-  Det är på sommarjobbet som många ungdomar får sin första kontakt med arbetslivet. Det 
säger sig själv att första mötet är viktigt och avgörande för unga människors uppfattning om 
arbetslivet och arbetsmarknaden, det är anmärkningsvärt att många arbetsgivarna inte har 
insett detta, avslutar  Johan Ingelskog.  
 
Bilagt finns fakta om samtalen till LOs hjälptelefon.  
 
För mer information kontakta Johan Ingelskog, ungdomsombudsman på LO,  
070-587 27 69. 
 



Antal samtal som gäller sommarjobb från olika regioner 
Blekinge 19
Gotland 39
Dalarna 50
Gävleborg 24
Jönköping 51
Kalmar 82
Kronberg 31
Mellersta Norrland 38
Norrbotten 28
Skåne  245
Stockholm 652
Sörmland 50
Uppland 50
Värmland 43
Västmanland 48
Västerbotten 50
Västsverige 345
Örebro 41
Östergötland 67
Övriga 364
 
Var kommer de flesta samtalen från? 
Stockholm 28%
Skåne 10%
Västsverige 14%
  
Vad handlar samtalen om? 
Löner 53%
Arbetstider 11%
Uppsägning 8,70%
Arbetsmiljö 4,80%
anställningsbevis 3,60%
Semesterersättning 3,50%
Sjukdom 3,40%
Avtal övrigt 2,30%
Övrigt 10%
 
 
Vilka förbund kommer samtalen från? 
Handels 34%
Hotell och restaurang 37%
Kommunal 22%
Övrigt 7%
 



 
Vem är det som ringer? 
Kille 39%
tjej 61%
 
Hur gamla är de som ringer? 
21+ 28% 
20 9% 
19 13% 
18 17% 
17 15% 
-16 18% 
 
 


