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»Vem vill ha en utsliten  
styckare? undrar 
Kenneth Johansson. 
Han är opererad på fl era 
ställen och har värk. 
Ska han orka till 65?

EN TIDNING FRÅN LO OM VÄLFÄRD OCH UTVECKLING2.2008

»

alla.lo.se:  REGERINGEN VILL GÖRA EN DÅLIG SJUKFÖRSÄKRING ÄNNU SÄMRE 

»Alla arbetare ska ha möjligheten att göra en klassresa«
Mona Sahlin, partiledare (s)

Klass och kön avgör ditt liv som pensionär

Ingemar Lindberg

»En bättre värld är möjlig!
Besök ESF i Malmö,
en global rättviserörelse«

LO i protestkampanj 
över hela landet

»Sabba inte sjukförsäkringen!«

 ORKAR DU 
JOBBA TILL 65?
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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 föreslår intressanta ämnen 
som kan ge inspiration i det fack-
liga arbetet.

Vi kommenterar också texter i 
tidningen 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

JOrgE fLOrES
IF Metall

kAthE niLSSOn
Handels

rOnny frithiOf
Grafikerna

Sabba inte  
sjukförsäkringen!

Alla lusläser regeringens sjukförslag

Regeringen lever i en värld där facket och den lokala 
partssamverkan inte finns. Facket finns omnämnt på 
ett enda ställe i den 134-sidiga propositionen, sid 62: 
»Regeringen anser att de fackliga organisationerna har 
en viktig uppgift i att stödja den försäkrade och bevaka 
dennes intresse av arbetsanpassning och andra reha-
biliteringsåtgärder på arbetsplatsen. »Skyddsombud?« 
Den lagstadgade samverkan mellan fack och arbetsgi-
vare på arbetsplatsen? Nämns inte alls i lagförslaget.

thErESE göthE
Handels

fterlysning: Borgerliga riksdagsledamö-
ter som inte har samvete att rasera sjuk-
försäkringen! Ledamöter med ansvars-

känsla som inte ställer upp på att sjuka människor 
jagas bort från sina arbetsplatser på osäkra grunder.

lo-distrikten driver just nu kampanj i hela landet 
mot den borgerliga regeringens förslag till försäm-
ringar i sjukförsäkringen. Lagförslaget – som går ut 
på att så många sjuka som möjligt ska bli av med sina 
jobb och förklaras arbetslösa – ska debatteras i riks-
dagen den 4 juni. Beslut kommer sannolikt samma 
dag.

Sabba inte sjukförsäkringen! Med den uppma-
ningen vänder sig lo främst till riksdagens borgerli-
ga ledamöter. För visst finns det fortfarande enskil-
da riksdagsledamöter som känner sig obekväma med 
att rasera tryggheten för de sjuka! 

Regeringen kallar sitt förslag för rehabilite-
ringskedja, men det finns inga spår av att stärka 
rehabiliteringsarbetet på arbetsplatserna. 

Annett Olofsson, chef för lo-tco Rättsskydds 
arbetsrättsenhet, slog huvudet på spiken när hon i 
en hearing i riksdagen beskrev regeringens så kalla-
de rehabiliteringskedja: »Kedjan är inget annat än en 
standardmodell för utsortering. Man skapar det man 
säger sig vilja minska, nämligen utanförskap.«

lo kräver en parlamentarisk utredning om sjuk-
försäkringen. Arbetsmarknadens parter ska ingå lik-
som alla riksdagspartierna och experter ska finnas 
med. Vi kräver en trygg, rättvis och rättssäker sjuk-
försäkring. Detta uppfyller inte regeringens förslag, 
tvärtom bryter det mot både arbetsmiljölagen och 
arbetsrätten.

Med facklig hälsning

marja koivisto
Chefredaktör

marja.koivisto@lo.se

http://www.alla.lo.se
mailto:red@alla.lo.se
mailto:marja.koivisto@lo.se


Suzanne Jensinger

fAmiLJ  Sambo och hans tre 
vuxna barn
BOr  Bostadsrätt i Oxie  
utanför Malmö
åLdEr  41 år
fAck  Hotell och Restaurang 
Facket, HRF
fAckLigA uPPdrAg  Försäk-
ringsrådgivare, regionalt 
skyddsombud, ombudsman 
i Skåneavdelningen
yrkE  Frukostvärdinna och 
servitris
POLitiSkA uPdrAg  Sitter 
i valberedningen i Malmö 
arbetarekommun
fritid  Tränar, Viktväktarna, 
har gått ner 23 kg
LäSEr  Stieg Larsson
fiLm  Ratatouille på dvd

»Det här saknar jag, att sitta i köket med ett glas  
p-kaffe (personalkaffe), snacket med arbetskompi-
sarna och gemenskapen. när jag jobbade som frukost-
värdinna åt vi alltid frukost tillsammans när vi fått 
ut allt i matsalen till hotellgästerna«, säger suzanne 
jensinger som numera jobbar fackligt på heltid. 



Att överleva ekono-
miskt och få behålla 
anställningen till var-
je pris blir det mest aku-
ta. Att bli frisk kommer i 
andra hand. Så ser livet 
ut för en typisk medlem 
i Hotell och Restaurang 
Facket och Suzanne Jen-
singer har sådana ären-
den varje dag.

tAr intE Skit

De oregelbundna arbets-
tiderna uppskattas av vis-
sa men vållar andra pro-
blem, särskilt för ensam-
stående föräldrar. 

– Alla kan ju inte job-
ba dagtid i den här branschen. 
Medlemmar som kommer tillba-
ka efter föräldraledighet tving-
as ibland säga upp sig eftersom de 
inte får kommunal barnomsorg 
på kvällar och nätter. Då får vi ta 
fighten med a-kassan. Annars ris-
kerar de här medlemmarna att bli 
avstängda för att de har sagt upp 
sig själva utan anledning.
Vilken var din egen första kon
takt med facket?

– Jag jobbade på Stippes som 
var ett mellanting mellan ham-
burgerbar och restaurang. Där 
fick jag höra av arbetsgivaren att 
man inte skulle vara med i facket. 
När jag ville ha högre lön sa han 
nej och då sa jag upp mig. 

– 1991 började jag som frukost-
värdinna på hotell »Garden« i 

     Suzanne Jensinger, Hotell och Restaurang

»�När något oväntat händer  
kollapsar ekonomin«

 Suzanne Jensinger driver flera fall 

Malmö. Jag gick med i 
facket och fick omedel-
bart ett uppdrag. Där 
hade arbetsgivaren atti-
tyden: ”Passar det inte 
får ni gå!” Jag sa till mina 
arbetskamrater att det 
här måste vi ändra på 
och det lyckades vi med.

Det är inte mer än fem 
år sen Suzanne Jensing-
er jobbade som frukost-
värdinna och servitris. 
Hon kan lätt leva sig in i 
medlemmarnas situation 
och förstå deras rädsla. 
Men som deras fackliga 
företrädare är hon inte 
beredd att ta skit, varken 

för sin egen eller deras skull. 

dåLigt SJäLvförtrOEndE

Hon är tuff och beslutsam, är på 
hela tiden. Men så har det inte all-
tid varit. Under uppväxten hade 
hon dåligt självförtroende. 

Suzanne Jensinger berättar att 
hon genomgått en förvandling. 
Det är det fackliga arbetet som 
gett henne självförtroende.

– Jag minns när jag skulle gå 
min första fackliga utbildning 
som skyddsombud på Runö folk-
högskola. Jag tordes inte flyga 
från Malmö för jag trodde inte att 
jag skulle klara att ta bussen från 
Arlanda in till Stockholm.

– Det var något i familjen. Min 
mamma var en stark, ensamstå-
ende kvinna. Varför förmedla-

– många av våra medlemmar 
törs inte berätta för arbetsgiva-
ren att de är med i facket. de är 
livrädda. »Säg inte till arbets-
givaren att jag har ringt!« de 
är så tacksamma för att de 
har ett jobb och vågar inte 
ställa krav, förklarar Suzanne 
Jensinger, försäkringsrådgi-
vare och ombudsman, hotell 
och restaurang facket.

Med jämna mellanrum åker 
den knutna näven upp i 
luften när hon pratar om 

arbetsgivarebroilers och beskri-
ver hur medlemmar förbrukas 
som en handelsvara.  

– De sliter ut sina kroppar på 
grund av monotont arbete. 60 
procent av våra medlemmar är 
under 30 år. Många orkar helt 
enkelt inte fortsätta. Företagen 
lägger ut enkla jobb på entrepre-
nad. Enkla arbetsuppgifter i en 
matsal som skulle kunna fung-
era som en reträttplats utförs av 
inhyrda städbolag. Det finns inget 
att omplacera till. Jag blir så arg!, 
säger Suzanne Jensinger.

När kroppen är utsliten är ris-
ken stor att det blir hej då! Arbets-
givaren kan bara säga att det sak-
nas lämpliga arbetsuppgifter.

– Lönerna är så låga att våra 
medlemmar precis klarar att hålla 
näsan över vattenytan. När något 
oväntat inträffar som sjukdom 
eller arbetslöshet kollapsar eko-
nomin, förklarar Suzanne Jen-
singer. 

3
råd från 
Suzanne 

Jensinger

 Gå utbildning-
arna!

 Ta uppdraget. 
Det är roligt!

 I det vanliga 
samtalet kom-
mer det fram 
mycket. Ta upp 
försäkringsfrå-
gor spontant.

text. Kerstin Fredholm
foto. Leif Claesson

2.2008 alla  �
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– vem vill anställa mig? 
 undrar rozalia Pietraszczyk. 
hon är 53 år och köksbiträde 
på en personalrestaurang i 
helsingborg. På grund av för-
slitningsskador kan hon inte 
utföra alla arbetsuppgifter.  
nu vill arbetsgivaren säga  
upp henne.

»Arbetsgivaren anser att det 
är saklig grund för uppsäg-
ning att Rozalia inte kla-

rar av att vara i disken. Glöm det! 
säger Suzanne Jensinger.

Rozalia Pietraszczyk har job-
bat i Sverige i 20 år, alltid heltid 
tills hon fick ont i axlarna. Sen 
år 2004 har hon halvtid och halv 
sjukersättning.

– Läkaren säger att problemen 
beror på job-
bet och att jag 
inte ska lyf-
ta armarna 
över axelhöjd. 
Det blir värre 
då. Nu har en 
anställd slu-
tat och vi är 
bara tre som 
roterar. Det 

innebär att jag måste jobba i dis-
ken med sådana arbetsuppgifter 
som jag egentligen inte ska ha. 
Arbetsgivaren säger att han har 
inget annat, säger Rozalia Pie-
traszczyk. 

– Samtidigt finns det en 
annan person som är här på 
lönebidrag och har ett påhittat 
jobb, säger Suzanne Jensinger.

– Jag har sagt till arbetsgiva-
ren: »Gör vad ni vill men gör det 
under skadeståndsansvar! Ni tar 
en lönebidragare istället för att 
ta hand om er egen anställd, min 
medlem«.

För femton år sen blev Rozalia 
Pietraszczyk påkörd av en bil när 
hon cyklade till jobbet. Hon var 
sjukskriven en kort tid för nackbe-
svär, blev bra och jobbade sen hel-
tid i tio år. Ändå hävdar hennes 
arbetsgivare att det är den olyck-
an som orsakar hennes nuvaran-
de besvär tvärtemot både läkare 
och sjukgymnast som säger att det 
handlar om förslitningar i axlarna.

Ibland är Rozalia Pietraszczyk 
tvungen att stanna hemma i två-tre 
dagar och då känns det lite bättre.

– Men jag förlorar mycket peng-
ar på karensdagarna.

Hon har 12 år kvar till pensione-
ringen och måste också tänka på 
hur hennes inkomster påverkar 
pensionen.

– Om Rozalia hade rätt arbets-
uppgifter skulle hon kunna jobba 
heltid, säger Suzanne Jensinger.

Då skulle hon tjäna 17 500 kronor 
i månaden. Nu får hon 8 700 brut-
to på sin halvtid och 5 000 från För-
säkringskassan. Efter skatt blir det 
knappt 10 000 kronor i månaden. 
Den senaste månaden har läkare, 
sjukgymnast och mediciner kostat 
2 000 kronor. För cortisonsprutor 
gäller inte frikort. Sjukgymnasti-
ken måste hon själv betala.

– Jag är skild och orolig för att 
jag inte ska klara mig ekonomiskt. 
Den här månaden har jag varit 
tvungen att låna 3 000 kronor av 
min dotter. 

– Rozalia är en typisk medlem 
hos oss. De ekonomiska ramar-
na är så snäva med den lön vi har. 
Under en viss summa går det bara 
inte att klara sig. Rozalia betalar 
550 kronor till facket. Sjukgym-
nast och akupunktur är sådant 
hon får dra in på. Det är tur att 
hon jobbar i restaurangbranschen 
och får subventionerad lunch! 
säger Suzanne Jensinger. 

Rozalina Pietraszczyk, medlem i HRF

Med risk för uppsägning
de hon inte sitt självförtroende 

till mig? För hon var ändå ett stöd 
för mig. Jag hade läs- och skriv-
svårigheter och det var mamma 
som såg till att jag fick hjälp.

När Suzanne Jensinger skul-
le gå ombudsmanna- och aspi-
rantutbildningen fick självförtro-
endet sig en rejäl smäll igen. När 
hon skulle redovisa ett arbete för 
gruppen flöt bokstäverna ihop 
huller om buller.

– Jag blev totalt knäckt när det 
uppdagades att jag hade läs- och 
skrivsvårigheter. Jag hade tänkt 
smussla med det. Det fanns ett 
skäl till att jag älskade grupp-
arbete och att vara ordförande. 
Då kunde jag låta andra läsa och 
rapportera till mig. Idag är det 
inget konstigt om man har läs- 
och skrivsvårigheter, det finns 
hjälpmedel. Direkt när jag blev 
ombudsman berättade jag om 
mitt handikapp och det har aldrig 
varit några problem.

rEvAnSch

Just nu går Suzanne Jensinger en 
högskoleutbildning med facklig 
inriktning. Det är den stora revan-
schen.

– Jag såg direkt att två av böck-
erna var det inte lönt att börja på 
men då fick jag talböcker istället.

Suzanne Jensinger är ute på 
arbetsplatser flera dagar varje 
vecka och då passar hon alltid  
på att prata om försäkringar.

– Det är mycket som kommer 
fram i det vanliga samtalet. Upp-
draget som försäkringsrådgivare 
har tyvärr låg status och vi i den 
fackliga organisationen är i all-
mänhet dåliga på försäkrings-
rådgivning. Vi jobbar för lite med 
det. Det är konstigt för det är ju 
så tacksamt. Det handlar ofta 
om att medlemmen får pengar. 
Jag tycker att försäkringsrådgiv-
ning ska ligga i den vanliga fack-
liga verksamheten. Om det drivs 
som projekt får det inte sin berät-
tigade plats på agendan på sam-
ma sätt. 

rozalia 
Pietraszczyk

8  alla 2.2008

hjälten



hon är 33 år och hennes kropp 
protesterar redan. den högra 
axeln värker ständigt. hon har 
tvingats bli vänsterhänt för 
att kunna utföra några sysslor 
över huvudtaget. Om hon ska få 
behålla jobbet beror på arbets-
givarens välvilja.

M arielle Jönsson har arbetat 
på en McDonalds restau-
rang utanför Helsingborg i 

sex år. Hon hade känt av värken i 
två veckor och kämpat sig till job-
bet när högerhanden en dag blev 
alldeles blå på grund av trycket 
från axeln. 

– Jag blev väldigt rädd. Jag var 
totalt handikappad och kunde 
knappt hålla i kaffekannan. 

Hon blev helt sjukskriven men 

har ändå inte känt sig trodd av 
läkaren på vårdcentralen. 

– ’Du är inte så gammal. Du kan 
inte ha ont’, var det bemötande jag 
fick. De förminskar min smärta, 
säger Marielle Jönsson.

Det var först när hon kom till 
en smärtrehabklinik på en tre 
 veckors kurs för att lära sig hante-
ra smärtan som hon blev trodd.

– De såg mig och trodde mig. De 
förklarade varför jag har ont. De 
säger att det är fibromyalgi. När 
jag åkte hem sprutade tårarna av 
lättnad.

Marielle Jönsson har en över-
känslighet i centrala nervsystemet. 
Smärtbromsen signalerar alltid. 
Med hjälp av värktabletter har hon 
hittills försökt dämpa smärtan.

På smärtrehab har Marielle 
Jönsson testat en tens-apparat, 

en nerv- och muskelstimulator. 
Snart kommer hon att få en sådan 
apparat som förhoppningsvis ska 
lindra hennes besvär.

Efter sju månaders sjukskriv-
ning har hon kommit tillbaka till 
jobbet.

– Sen årsskiftet testar jag med 
två timmar om dan. Jag har blivit 
vänsterhänt och får göra det jag 
kan. Jag bär två påsar med pom-
mes frites istället för en kartong. 
Vissa dagar går det ganska bra, 
andra mindre bra. Tanken är att 
jag ska öka arbetstiden i min egen 
takt. Mitt mål är att jag ska kom-
ma upp i 50 procent i september.

Marielle Jönsson har utbildat 
sig internt på McDonalds och är 
andra assistent. Om hon fortsätter 
utbildningen kan hon till slut bli 
restaurangchef. 

– Sjukskrivningen har satt 
stopp för utbildningen nu ett tag. 
Men jag har gjort klart att jag inte 
vill byta jobb. Jag trivs jättebra! 
Jag får väl gå med rullator och 
servera hamburgare. 

Suzanne Jensinger anser att det 
är jobbet som till stor del orsakat 
Marielle Jönssons besvär och vill 
anmäla ärendet som en arbets-
skada. 

– Så länge Marielle är så här 
pass dålig ställer Försäkringskas-
san antagligen inte några krav. 

Men Suzanne Jensinger kän-
ner en oro inför vad som kommer 
att ske när de nya reglerna trä-
der i kraft i sommar som innebär 
att man efter sex månaders sjuk-
skrivning kan tvingas söka arbete 
på den öppna arbetsmarknaden.

– Marielle vill ju komma tillba-
ka på hundra procent om det går. 
Allt beror nu på arbetsgivarens 
välvilja. Marielle är också skydds-
ombud, något som inte alltid ses 
med blida ögon av arbetsgivare, 
men det verkar inte att ligga hen-
ne i fatet på den här arbetsplat-
sen. De har ju dessutom investerat 
i Marielles utbildning. Om de vill 
ha bort henne måste de utbilda en 
annan person. 

Utsliten med 32 år kvar 
till pensioneringen

Suzanne Jensinger med medlemmen marielle Jönsson. Suzanne Jensinger 
anser att det är jobbet som till stor del orsakat marielles besvär och vill anmäla  
ärendet som en arbetsskada.

2.2008 alla  �



VeM�Orkar�j�Obba�till�65?

stefan ahlbeck  och lars nervall, sopåkare  på sita i malmö. De har 

 ackordsbaserad lön och kan komma upp i 30 000 kronor i månaden. 

För äldre och arbetsskadade finns det omplaceringsmöjligheter.  

De kommer att klara sig på pensionen.

Havanna Kulbay och Danka andelkowic  är 
anställda som städare av Iss i stockholm. 
en städare kommer upp i högst 18 000 
kronor i månaden. men många jobbar del-
tid och de flesta orkar inte till 65. enligt 
arbetsgivarna finns det inga omplacerings-
möjligheter. De kommer att få låg pension, 
existensminimum.



VeM�Orkar�j�Obba�till�65?
Klass OcH Kön styr pensIOnen. Arbetslivet är inte 
rättvist. Det är inte vägen ut heller. Klass och kön avgör ditt liv 
som pensionär. Arbetslivets villkor styr pensionen som baseras 
på livsinkomsten. Låg lön ger låg pension. Det är få som orkar 
till 65 men förutsättningarna skiljer sig mycket mellan de olika 

lo-förbunden när det 
är dags att säga hej och 
goodbye.

text. Kerstin Fredholm
kerstin@alla.lo.se

foto. Leif Claesson
leif@alla.lo.se

den nya arbetsmarknaden

Kenneth johansson är styckare på lithells-atria i malmö och säger själv att han är utsliten. Han tjänar 25 000 kronor i måna-den och tycker att lönen delvis uppväger att det är tungt och slit-samt. Han kommer att klara sig på pensionen.

Kerstin jönsson är packerska och jobbar också på lithells-atria i malmö. Om hon hade jobbat heltid hade hon tjänat drygt 20 000 kronor i månaden, men Kerstin har gått ner till deltid eftersom jobbet, precis som styckarens, är tungt. Hon får låg pension och skulle inte klara sig som ensamstående.

mailto:kerstin@alla.lo.se
mailto:leif@alla.lo.se


i�serviceyrkena tillämpas ofta slit- 
och slängprincipen. Den som 
inte orkar dumpas och ersätts 

med någon i bättre skick. Dessut-
om är det vanligt med deltid. 

Sammantaget påverkar alla 
de här faktorerna pensionen som 
baseras på livsinkomsten. Pen-
sionen blir i många fall så låg att 
den inte går att försörja sig på som 
ensamstående. När vi har gjort 
det här reportaget har vi träffat 
många kvinnor som säger att det 
är tur att de har en man annars 
skulle de inte ha klarat sig som 
pensionärer. En del har jobbat 
ofrivillig deltid, andra ångrar nu 
som 60 -plusare att de frivilligt 

gick ner i tid, oavsett om det var 
för att orka med jobbet eller för att 
sköta hushållet.Men vi har också 
träffat arbetare som kommer att 
få pensioner som det går att leva 
ett bra liv på. Välavlönade arbeta-
re som kunnat pensionsspara. De 
kan till och med unna sig att slu-
ta före 65. Det tillåter ekonomin. 
Inom industrin har vissa grupper 
avtalspensioner som innebär en 
lägre pensionsålder än 65. I de här 
yrkena finns också ofta reträtt-
platser som gör det möjligt att 
stanna tiden ut.

– Det verkar vara en föränd-
ring på gång som innebär att fler 
och fler män jobbar till 65 men 

Kampen För pensIOnen. Pengarna går före 
hälsan för de sämst avlönade. utslitna städare, 
vårdbiträden och restauranganställda klamrar 
sig fast vid jobbet så länge de bara orkar. varje 
förlorat år i arbetslivet innebär att en redan låg 
pension blir ännu lägre. 

man ser inte ett liknande möns-
ter bland kvinnorna, säger Irene 
Wennemo, chef för Näringspoli-
tiska enheten på lo. 

– Det finns en stark efterfrågan 
på kvalificerade arbetare inom 
den mansdominerade industrin 
och byggsektorn. Arbetsgivarna 
vill behålla dem på grund av deras 
kvalifikationer även om de är slit-
na och orkar mindre.

– Inom kvinnodominerade 
yrken som i sjukvården och hem-
tjänsten värdesätts inte yrkeskun-
skapen på samma sätt och man 
gör inte motsvarande anpass-
ningar. 

Efter en period av sjukskriv-
ning kan kvin-
norna tving-
as säga upp sig. 
Förtidspensi-
on var tidiga-
re vägen ut och 
upplevdes som 
trygg men sjuk-
ersättningen 
ska idag omprö-

irene 
Wennemo, LO

Havanna Kulbay och Danka andel-
kowic jobbar som städare på Iss.
städare har låg status i mångas 
ögon. Utbildning och certifikat på 
yrkeskunskaperna är ett sätt att 
höja statusen.
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vas kontinuerligt och är dessutom 
svårare att få. 

– De här kvinnorna saknar 
trygghet i sin försörjning. Till slut 
ser de bara förtida uttag på pensio-
nen som ett alternativ för att slippa 
hamna på socialen. Men här är det 
varningsflagg! Det medför att pen-
sionen resten av livet blir så myck-
et lägre, säger Irene Wennemo.

Vem ska man sätta press på? 
Arbetsgivaren ska se till att arbets-
miljön är så bra att folk kan jobba 
till 65, menar Irene Wennemo.

– Vi har en arbetsmiljölag som 
är långtgående. Men används 
den? Nej, i ganska liten utsträck-
ning. Det har funnits en acceptans 
för att folk slås ut. Arbetsgivarna 
har inte följt lagen. Läkarna har 
inte gjort det. Inte Försäkrings-
kassan. Och inte heller facket. Vi 
har mest tänkt på att skydda folks 
ersättning. Idag följer Försäk-
ringskassan reglerna stenhårt. 
Kanske måste facket vara lika hår-
da och kompromisslösa när det 
gäller arbetsmiljön! 

En sopsäck säger mycket. 
Städerskorna släpar tunga sop-
säckar till soprummet. Samma 
sopsäckar som sopgubbarna 
vägrar att ta med sig om de är 
för tunga. 

H avanna Kulbay, 48 år, och 
Danka Andelkowic, 47 år, hör 
till »gamlingarna« bland stä-

darna på afa:s kontor i centrala 
Stockholm. De flesta är inte över 
35. De är anställda av iss.

– Jag måste jobba heltid på grund 
av ekonomin även om jag har ont i 
axlar och rygg. Jag måste jobba till 
65, jag har inget val. Jag ska klara 
det, jag är en stark kvinna och har 
aldrig varit sjukskriven. Jag är helt 
slut när jag sätter mig ner efter job-
bet. Ibland orkar jag ingenting men 

min dotter hjälper mig mycket hem-
ma, förklarar Havanna Kulbay.

– Min pension kommer att ligga 
på existensminimum.

Ingångslönen för en städare är 
15 400 kronor och som högst cir-
ka 18 000.

Arbetskamraten Danka Andel-
kowic har också ett förflutet i res-
taurangbranschen som egenföreta-
gare tillsammans med exmannen.

– Jag skilde mig och ville visa att 
jag kunde stå på egna ben och bör-
jade städa. Det var för tio år sen 
och nu har jag fastnat inom städ. 
Efter fem år fick jag ont i ena axeln; 
förslitning och inflammation och 
var sjukskriven i  ett halvår. 

Danka Andelkowic hör till 
dem som haft tur och kunnat bli 
omplacerad. Det nuvarande 

Samma�sopsäckar��
–�men�olika�arbetsvillkor

sopåkarna ste-
fan ahlbeck  och 
lars nervall är 
stenhårda och 
tar inte överful-
la kärl eller för 
tunga sopsäckar. 
samma sopsäck-
ar som städer-
skorna släpat till 
soprummet.
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städjobbet på afa är lite lättare 
än det tidigare.

– Det är bara att jobba på 
men jag ser det som helt omöj-
ligt att hålla på till 65. Det är för 
tungt och slitsamt. Eftersom jag 
är ensamstående måste jag job-
ba heltid så länge jag orkar och 
leva med värken. Jag har en 15-
åring som bor hemma. Det orange 
kuvertet är ingen idé ens att titta i.

Angela Osorio är regionalt 
skyddsombud på Fastighetsettan i 
Stockholm, och hon säger att även 
om de flesta biter ihop och äter 
värktabletter orkar de i regel inte 
till 65. Dessutom är det vanligt att 
städare blir uppsagda av medicin-

ska skäl. Enligt 
arbetsgivaren 
finns det inte 
några ompla-
ceringsmöjlig-
heter. 

– Arbetsgi-
varna har blivit 
tuffare. De kän-
ner att de har 

den nya regeringen bakom sig. 
Jag har märkt en ny trend. Arbets-
givare som säger: »Om du inte 
hinner städa det du ska, får du slu-
ta«. Jag förklarar för medlemmar-
na att det är tidlöneprincipen som 
styr, inte att de ska städa ett visst 
antal kvadratmetrar. Vi har en bra 
lag, Arbetsmiljölagen, och enligt 
den ska man få jobba i sin egen 
takt, men ingen följer den. Med-
lemmarna tror att de får sparken 
om de inte gör som arbetsgivaren 
säger. Vi är många med invand-
rarbakgrund i det här yrket som 
bär på så mycket rädsla.

Det har hänt något på senare 
tid. De stora städföretagen förlo-
rar kontrakt. Småföretag har kom-
mit in och dumpar branschen.

– Företag som är antifackliga 
och inte vill teckna kollektivavtal. 
Till det kommer att vi har tappat 
många medlemmar sen regeringen 
höjde avgiften till a-kassan. Facket 
har ingen kontroll över branschen 
längre, säger Angela Osorio. 

– Sopor är alltid sopor och då 
tycker jag man ska ha vissa 
förmåner som bra lön. tidigare 
tillhörde vi samhällets botten 
men det har blivit bättre. vi är 
mer accepterade när vi kom-
mer nu, säger Patrik fagerberg, 
sopåkare på Sita i malmö och 
skyddsombud i transport. 

Han berättar att facket har job-
bat stenhårt med arbetsmil-
jön de senaste tre åren. 95 

procent av de anställda är fackligt 
anslutna.

– Jag tar inte överfulla kärl. 
Soporna ramlar ut när man flyttar 
kärlet och sen ska man städa efter 
sig. Vissa kunder har två tunnor 
men skulle egentligen behöva tre 
men tycker att det är för dyrt, för-
klarar Patrik Fagerberg.

Han beskriver arbetet detalje-
rat. Hushållsavfall och tidningar 
är tyngst. Två sopåkare på en bil 
tömmer mellan 500 och 600 kärl 
per dag, på en ensamtur blir det 
mellan 300 och 400. 

– De som börjar här kommer in 
via kontakter och som semestervi-
karier. Vi har inga kvinnor efter-
som jobbet är för tungt för dem. 
Lönen är ackordsbaserad och 
snittet ligger i Malmö på mellan 
22 000 och 29 000 kronor i måna-
den. Vissa kommer upp i ännu 
mer. I praktiken fungerar det så 
att man jobbar på ackord och går 
hem när man är klar, efter sex 
timmar ungefär. 

– Att bara sitta och vänta på 
att tiden ska gå tills den officiella 
arbetstiden är slut, tycker de fles-
ta är meningslöst, säger Patrik 
Fagerberg.

Han är 29 år och har kört sopor 
sen han var 17. Han har blivit ope-

rerad i båda handlederna och i 
ena armbågen och har haft rygg-
skott tre gånger men är fit for fight 
igen. 

– Om man har ont hela tiden är 
det kanske inte rätt jobb. Jag skul-
le själv bli irriterad om jag jobba-
de ihop med någon som inte kun-
de prestera fullt ut, förklarar Pat-
rik Fagerberg. 

Genomsnittsåldern är 40 år. De 
som är äldre och inte orkar lika 
mycket får köra liftdumpare, con-
tainerbil eller flakbil. Just nu är 
det fullt på de platserna.

– Om någon har en arbetsskada 
försöker man omplacera honom. 
De får läkarhjälp, massage, de får 
rubb och stubb. Företaget ställer 
verkligen upp. På grund av ompla-
ceringar har vi undvikit fyra för-
tidspensioneringar. 

Tommy Dahlskog hör till dem. 
Han är 55 år och har jobbat som 
sopåkare i 25.

– Nu kör jag flakbil. Jag är ope-
rerad i båda armarna, jag har en 
tennisarm och en golfarm. Det var 
tur att jag fick den här chansen 
för jag hade inte kunnat fortsätta 
annars. 

Lars Nervall är också 55 år och 
har jobbat som sopåkare i 19.

– Men det känns som 119, säger 
han. Jag är öm i hela kroppen, 
ungefär som träningsvärk men 
jag kan leva med det. Det är ing-
et som begränsar mig på fritiden. 
Tidigare motionerade jag myck-
et och var vältränad. Det har jag 
haft nytta av. Jag har bra kondis. 
Vi har fått in muskelknippen som 
pallar en halv dag, de kan inte hål-
la tempot. Jag kommer upp i cir-
ka 25 000 kronor i månaden och 
kommer att klara mig på min pen-
sion. Jag räknar med att vara kvar 
till 65. 

Angela Osorio, 
fastighets

»Omplaceringar�istället��
för�förtidspensioneringar«
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Nöj dig inte med att ögna igenom 
det oranga kuvertet.
– Blir det verkligen så lite? Det 
som står i det oranga kuvertet är 
inte hela sanningen. Har du varit 
anställd med kollektivavtal, har 
du med största sannolikhet också 
kompletterande avtalspension att 
ta ut när du gått i pension.

Till Avtalspension SAF-LO av-
sätts idag 3,9 procent av hela din 
lön (plus 6 procent på lönedelar 
över 30 000 kronor i månaden). 
Eftersom du får välja förvaltare 
själv, går det inte att säga exakt 
hur mycket extra det blir i pension 
per månad utöver den pension 
som Försäkringskassan betalar ut.

Varje år får du ett värdebesked 
från den förvaltare som du har 
valt för din avtalspension. Där 
finns oftast en prognos. minns du 
inte vilken förvaltare du valt, ring 
valcentralen på foras kundservice 
på telefon 08–787 40 10. Ring 
sedan förvaltaren och be om en 
prognos!

»Om någon har en arbetsskada försöker man omplacera honom. 
De får läkarhjälp, massage, rubb och stubb. Företaget ställer verk-
ligen upp«, säger patrik Fagerberg, sopåkare på sita i malmö och 
skyddsombud i transport.

Panelen: 
JOrgE fLOrES 
Slit och släng! Jag 
trodde att handel 
rörde handel med 
varor och tjänster. 
Men det verkar 

som att den här regeringen be-
handlar människor som varor, 
varor som man kan kasta när 
de är slitna. 

När man inte orkar till 100 
procent, då är man inte myck-
et värd. 

Social trygghet? Numera 
verkar det handla om att spar-
ka på dem som redan ligger 
och har det svårt.

På min arbetsplats känner 
jag bara till två personer som  
jobbat till pensionsåldern (65). 
Resten har fått sjukersättning 
med allt vad det innebär för 
ekonomi och socialt liv. 

När arbetsgivarna struntar i 
arbetsmiljön och facket inte gör 
tillräckligt, då undrar jag hur 
folk ska kunna jobba till pen-
sionsåldern. 

Facket har mycket att göra 
när det gäller arbetsmiljöfrå-
gorna. Arbetsmiljön måste bli 
en förhandlingsfråga, på sam-
ma sätt som medbestämmande 
och LAS. Idag bedrivs männis-
kohandel på våra arbetsplatser. 
Utslitna slängs ut, och så tar 
man in nya att slita på. Istället 
för att göra något åt dåliga ar-
betsmiljöer.

Orange kuvertet inte hela sanningen



tänka: Nu glömde jag det där. 
Jag har varit här tidigt på mor-
gonen och fixat innan någon 
annan kommit. 

Det orange kuvertet gör inte 
Sally Harvenfeldt glad. Om 
hon jobbar till 65 får hon ut 
totalt 7 000 kronor i pension 
efter skatt (avtalspension till-
kommer).

– Det känns skrämmande. 
Jag ville gärna ha heltid när jag 
började på Ikea men de anställ-
de bara på deltid. Och många 
fruntimmer vill ju jobba deltid.

Lönen för en heltid som res-
taurangbiträde är 17 995 kro-
nor i månaden. De flesta delti-
derna på Ikea omfattar 70–80 
procent. Ob-tilläggen betalas 
enligt Handels avtal.

Irene Henriksson är fack-
klubbsordförande för hrf på 
Ikea:

– Jag har varit här i 22 år och jag 
har inte sett en enda som jobbat 
till 65! säger hon och fortsätter:

– Jag är själv 58 år och tror inte 
att jag klarar det heller. Jag har 
ont i axlarna, atros i ena handen 
och har haft cancer. Jag jobbar 68 
procent och är i kassan varannan 
helg. På måndagen är jag ledig 
och då är jag så trött att jag inte 
orkar göra något, måste bara lad-
da upp kroppen. Om jag inte hade 
haft det fackliga resten av tiden 
hade jag inte varit kvar.

Genomsnittsåldern är mellan 
28 och 30 år bland de anställda.

Både Sally Harvenfeldt och Ire-
ne Henriksson säger att de inte 
skulle klara sig som ensamståen-
de på sin pension. De började job-
ba när de var 15 respektive 14 år.

– Det här är Fattigsverige!, 
säger Irene Henriksson. 

– i år ska jag ha sommarlov, för-
klarar Sture Johansson, nyss 
fyllda 63 år. han är inrednings-
snickare och har tillhört samma 
byggäng i 20 år. Sammantaget 
har han 40 år i branschen. när 
vi träffar honom håller han på 
att komplettera stommen på ett 
Skanskabygge i Stockholm city.

Sture Johansson trappar ner 
och tar långledigt i sommar. 
De senaste två åren har han 

varit pensionär till 25 procent och 
är ledig på måndagar.

– Vi tyckte att vi hade råd med 
det, min hustru och jag, även om 
förskottet innebär att det blir lite 
mindre pengar framöver. 

Tillsammans med sin fru har 

– Jag har jobbat i 45 år som 
kallskänka och tycker att jag 
har gjort mitt. Om jag hade råd 
skulle jag gå i pension nu, säger 
Sally harvenfeldt, 62, efter 31 
år i köket på ikea i malmö. hon 
klarar inte av jobbet längre på 
grund av de tunga lyften.» När jag började var kall-

skänka ett helt annat yrke. 
Nu ska vi bära 150 liters sop-

säckar, lyfta varor och vara stä-
derskor. Det vi gjorde förr är det 
lilla idag. 

Sally Harvenfeldt har en tjänst 
på 89 procent men arbetar bara 
25. Resten är hon sjukskriven. 

– Jag kommer hit tre timmar, 
tre dagar i veckan, och ska göra 
salladstallrikar till personalen. 
Jag känner innerst inne att Ikea 
inte är intresserade av mig när jag 
inte kan prestera till hundra pro-
cent. Avdelningschefen har sagt  
att om du inte kan lyfta kan du 
inte sköta ditt jobb, säger Sally 
Harvenfeldt. 

Att hon har ett läkarintyg där 
det står att hon inte ska lyfta tycks 
spela mindre roll. Sally Harven-
feldt har atros i knäna, förslitning-
ar, reumatisk värk i händerna och 
har blivit opererad i ena handle-
den. Läkaren som opererade sa att 
det hade med jobbet att göra men 
Försäkringskassan talade om att 
det inte var någon idé att göra en 
anmälan om arbetsskada.

Sally Harvenfeldt berättar att 
hon har svårt för att lämna ifrån 
sig ett halvdåligt jobb. För tio år 
sen gick hon in i väggen.

– Inom restaurang är det all-
tid stressigt och alltid något man 
inte hinner med. Jag kan ligga och 
grubbla på Ikea på nätterna och 

»Om�jag�hade�råd�skulle��
jag�gå�i�pension�nu«

»Det�är�noggrann��planering�inför�pensioneringen«

»jag känner att 
arbetsgivaren 
inte är intresse-
rad av mig läng-
re när jag inte 
kan prestera till 
hundra procent«, 
säger sally Har-
venfeldt, 62 år, 
kallskänka på 
Ikea i malmö. 
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han lagt upp en strategi inför pen-
sioneringen.

– Steg för steg har vi infriat 
det vi kommit överens om. Hus-
trun lägger ner nu och jag tänker 
sluta vid 64. När man går tidigt 
äter det naturligtvis på pensions-
pengarna men det offrar vi för att 
få vara friska. Vi klarar oss eko-
nomiskt och ska bara försöka må 
bra de sista åren. Tanken är att 
tillbringa mer tid i fritidshuset i 
Ångermanland.

Jag vet inte exakt var det slutar 
ekonomiskt men jag tror inte att vi 
kommer att svälta ihjäl.

Idag får Sture Johansson ut 
mellan 16 000 och 17 000 kronor 
i månaden plus drygt 2 000 i pen-
sion. Emellanåt dimper det ock-

så ner en extrasumma och då kan 
det bli cirka 20 000 ut.

– Vi har inga raka ackord utan 
mer ett lönesystem baserat på pre-
miemodellen. Facket och företa-
get resonerar sig fram till en peng 
som betalas ut då och då.

Ett steg i planeringen var att säl-
ja huset i stan och flytta till lägen-
het för att få ner månadskostna-
derna. Det är gjort. 

– Vi såg huset som en investe-
ring inför pensioneringen. Vi har 
legat med bundet kapital. Vinsten 
efter försäljningen har vi placerat i 
en kapitalförsäkring som förhopp-
ningsvis ska växa. Från den ska 
det pytsas ut pengar som redan är 
skattade. Vi har inga andra priva-
ta pensionsförsäkringar.

Panelen: 
thErESE göthE 
Ingen vill ha lön 
efter kön, men 
ändå finns det 
tydliga skillna-
der på arbets-

marknaden mellan könen. Och 
dessa skillnader gäller både 
lönen och arbetsmiljön. Kvin-
nor har sämre lön och arbets-
miljö.

En del av förklaringen är ty-
värr att vi kvinnor själva ofta 
inte vill bråka och inte ställa till 
med något. Vi är bara glada att 
vi har ett jobb. Men hur länge 
ska Sveriges arbetarkvinnor 
orka? Låg lön ger låg pension 
och den blir ju inte bättre om 
man inte orkar jobba till »ordi-
narie pensionsålder«.

Kvinnors löner och kvinnors 
arbetsmiljö är en fråga för hela 
samhället. Liksom att göra nå-
got åt det faktum att vi har 
medlemmar som inte är stolta 
över sitt yrke.

Vi har en arbetsmiljölag 
som är bra men som inte an-
vänds i den utsträckning den 
borde användas. Och vi har 
ett Arbetsmiljöverk som ban-
tats rejält av den borgerli-
ga regeringen och som nu får 
mindre resurser till att vara 
ute och kontrollera arbetsmil-
jön på våra arbetsplatser. 

Den borgerliga regeringens 
politik fokuserar på att alla 
ska arbeta, till vilka löner och 
till vilket pris som helst. Sjuka 
kallas bidragstagare och ar-
betslösa skam- och skuldbe-
läggs utan att få hjälp med ut-
bildning med mera för att stäl-
la om och komma vidare till ett 
nytt arbete.

Vi har stora grupper lågin-
komsttagare, främst LO-kvin-
nor, som slås ut från arbets-
marknaden i förtid på grund 
av usla arbetsmiljöer. Vi måste 
stå upp och kräva ett värdigt 
arbetsliv NU – för alla!

»Det�är�noggrann��planering�inför�pensioneringen«

»Vi klarar oss eko-
nomiskt och ska 
bara försöka må bra 
de sista åren min 
fru och jag«, säger 
sture johansson, 
inredningssnickare, 
på skanska. 
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Sture Johansson återkommer 
flera gånger till att viktigast av 
allt inför pensioneringen är att få 
vara frisk. Han säger att jobbet är 
tungt. Tempot högt.

– Jag känner att det börjar knaka 
i axlarna, annars inget. Men visst 
sliter det på knäna när man spikar 
sockel. Före frukost har man hop-
pat upp och ner 120 gånger. Förr 
jobbade jag mycket utomhus men 
jag har fått lindrigare jobb under 
senare år. På Skanska tänker man 
på hur jobben läggs upp. Lagbasen 
är noga med att fråga hur folk mår. 
Ungtupparna får ta de hårdaste 
jobben och gammgubbarna köra 
på rutin med lite lindrigare jobb.

Sammanhållningen på bygget 
är stark. Alla är med i Byggnads. 
Något annat tolereras inte. 

På hemtjänsten i Bagarmossen 
träffar vi Anna fihlm, 64, vård-
biträde och cornelia ricklefs, 
vice förhandlingsansvarig i 
kommunal Skarpnäck.
– det är stora skillnader i 
status mellan olika yrken. för 
många år sen tog kvinnor jobb 
inom hemtjänsten för att de 
behövde extrapengar. det var 
som en fortsättning på hemar-
betet, säger cornelia ricklefs.

Hon har jobbat inom hemtjäns-
ten i 17 år.

– Under alla dessa år har 
jag sett väldig få som orkat job-
ba heltid till pensioneringen. En 
del går ner i tid och står själva för 
kostnaderna. Andra får förtidspen-

sion och förlorar pengar på det. 
Förutsättningarna i jobbet har 

ändrats mycket under Cornelia 
Ricklefs tid. Idag finns det inga 
marginaler att göra något utöver 
det absolut nödvändiga.

– Vi är för få! På morgonen får 
vi ett dataschema. Varje minut 
är inprickad. Samtal och socialt 
umgänge finns inte med på sche-
mat. Jag vill ha tid att prata med 
dem jag besöker, säger Cornelia 
Ricklefs.

Hon är 52 år och har själv aldrig 
jobbat heltid som vårdbiträde. 

– Jag hade en heltidstjänst på 
pappret från början men sa upp den 
och arbetar 80 procent. Jag grejar 
inte stressen, jag fick hjärtflimmer. 

Inom hemtjänsten är det rena 
turen om det finns något att 

»Om�jag�inte�varit�gift�hade�jag �hamnat�på�fattighuset«

Använd arbetsmiljölagen!

Ålderspension och arbetsmiljö 
hör ihop! Arbetsgivaren har ett 
lagstadgat ansvar, enligt arbets-
miljölagen, att anpassa arbetet 
efter arbetstagarnas förut-
sättningar. En 60-årings kropp 
orkar inte lika mycket som en 
25-årings. Det ska arbetsgivaren 
anpassa arbetet efter. En vanlig 
situation under åren kring 60 är 
att man är trött och lite krasslig. 
Eller riktigt sjuk, utsliten av ett 
långt livs kroppsarbete. Det är då 
klasskillnaderna i arbetslivet blir 
tydliga. Många har samlat på sig 
så många skador och sjukdomar 
att det helt enkelt är fysiskt omöj-
ligt att fortsätta arbeta som förut. 
Den fackliga synen är följande:

Om du blir arbetslös, ska du an-
mäla dig som arbetssökande och 
begära ersättning från a-kassan.
ta inte ut pension i förtid för att 
komma ur en arbetssituation som 
blivit omöjlig på grund av sjukdom! 
Pensionen blir 0,5 procent lägre 
för varje månad som man är yng-
re än 65 år – och den förblir lägre 
livet ut! Den som börjar lyfta hela 
sin ålderspension från 61 års ål-
der, får 24 procent lägre pension 
(48 månader ¬0,5 procent) än om 
hon/han väntat till 65 års ålder.

anna Fihlm, 64 
år, är vårdbiträde 
inom hemtjänsten 
i bagarmossen. 
Hon klarar inte 
av att jobba som 
vårdbiträde läng-
re och är lyckligt 
lottad som fått 
ett tvätterijobb 
istället. 
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omplacera till. Anna Fihlm kan 
skatta sig lycklig över sitt tvätteri-
arbete. Hon har ont i lederna och 
reumatism och klarar inte att job-
ba som vårdbiträde längre. Hon 
ska gå i pension i augusti. Nu job-
bar hon i en tvättstuga och sköter 
kundernas tvätt. I drygt sex år har 
hon jobbat 50 procent och haft 50 
procent sjukersättning.

Tvätteriarbetet är en speciallös-
ning för Anna Fihlm. Det är inte 
säkert att det kommer att fungera 
som en reträttplats i framtiden. 

– Det ska bli skönt att gå i pen-
sion. Men om jag inte hade varit 
gift hade jag hamnat på fattighu-
set. Efter skatt får jag ut 9 000 kro-
nor nu när jag jobbar. I pension 
blir det ännu mindre. Min man är 
taxichaufför. Vi hankar oss fram. 

Barnen säger att de inte förstår 
hur det har gått att leva på den här 
lönen. Privata pensionsförsäk-
ringar har jag aldrig funderat på, 
förklarar Anna Fihlm. 

Hon var tidigare lagerarbetare 
men gick över till hemtjänsten när 
lagret flyttade. 

– Det var stor skillnad. Jag job-
bade med reservdelar till bilar. 
Det var tunga lyft när vi lastade 
men vi jobbade med döda ting. I 
hemtjänsten var det levande män-
niskor och tunga lyft. Det är både 
fysiskt och psykiskt slitsamt men 
kontakten med människorna har 
gett mig mycket. Cornelia Rick-
lefs håller med.

– Det är ett underbart yrke men 
vi är värda högre lön. Hög lön ger 
status. 

Galaxen�ger�
trygghet«
– det är slutmonterat. Jag 
har varit vvs-montör i 40 
år. de sista femton åren 
inom nvS-koncernen och 
nu har jag blivit omplacerad 
på företaget, säger krister 
Andersson, 63 år.

V i träffar honom på Arlan-
da rör där han enligt egen 
beskrivning är lite av hus-

tomte. Är inne på kontoret, kör 
en liten lastbil och utför trans-
porter. Visar lärlingarna. Job-
bet har inte blivit tråkigare utan 
tvärtom roligare.

– Det har varit mycket tungt 
jobb genom åren. Monterings-
jobb i tak som har slitit på axlar-
na. Dessutom har jag kol, en 
kronisk lungsjukdom. Jag har 
rökt och fått i mig alla möjliga 
kemikalier i jobbet. När jag bör-
jade som vvs-montör kom iso-
lerarna med asbest och jobba-
de i samma rum. Idag använder 
man mask och ringer efter spe-
cialister för sådana jobb. 

– Att jag fick kol beror på att 
jag varit rökare. Därmed är jag 
placerad i en särskild kategori – 
skyll dig själv!

Idag kan Krister Andersson gå 
200 meter i normal takt. Sen är 
det totalstopp. Han har 25 pro-
cents lungkapacitet. Cirkulatio-
nen i ena benet är också dålig. 
Det går inte att förbättra kondi-
tionen. Men han har slutat röka 
efter 35 år. 

– Jag hoppas slippa syrgas. 
Om jag tar i för hårt punkte-
ras ena lungan. Då går luften 
ur som vid en pyspunka och jag 
måste åka in snabbt som tusan 
till Danderyds sjukhus så att de 
kan pumpa upp lungan. Det har 
hänt två gånger och då har 

»Om�jag�inte�varit�gift�hade�jag �hamnat�på�fattighuset«

som arbetare i bygg-
sektorn har Krister 
andersson, vvs-mon-
tör, tillgång till en 
unik backup; Galax-
en, ett rikstäckande 
rehabiliteringsföre-
tag som ägs av parter-
na i byggbranschen. 

»
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kapaciteten varit hälften av 25 
procent. Jag har stannat på sjuk-
huset i fyra dagar och sen har det 
varit ut och jobba igen.
Problemen med hälsan började 
när Krister Andersson var 55 år. 

– En professor på Karolinska sa 
att jag inte skulle jobb alls när han 
mätte lungkapaciteten. Men jag 
ville komma tillbaka. Den starkas-
te drivkraften var kontakten med 
jobbarkompisarna och att jag trivs 
med jobbet.

Som arbetare i byggsektorn 
hade han tillgång till en unik 
backup; Galaxen. Det är ett riks-
täckande rehabiliteringsföretag 
som ägs av parterna i byggbran-
schen. Arbetare med skavanker 
som annars skulle hotas av utslag-
ning anställs i Galaxen. Genom 
Galaxen förmedlas en anställ-
ning i ett byggföretag där de får 
anpassade arbetsuppgifter. Deras 
arbetsgivare får ett lönebidrag, 
cirka 10 000 kronor i månaden. En 
galaxenarbetare har alltså dubbla 
anställningar som en garanti om 
det inte skulle fungera i det anvi-
sade företaget.

– Galaxen ger trygghet i högsta 
grad. Nu jobbar jag fyra timmar 
om dan. Andra halvan är jag sjuk-
skriven. Jag är inne på mitt fjär-
de år i Galaxen. Alternativet hade 
varit att jag fått gå eller leva på 
halva lönen. 

Men det påverkar ekono-
min. Krister Andersson får ut 
10 000 kronor mindre före skatt 
än om han jobbat heltid. Nu får 
han 18 000, annars 28 000 eller 
ännu mer. Han hade nästan bara 
 ackordsjobb förut. 

Krister Andersson har haft råd 
med en privat försäkring. Hans 
fru är redan pensionerad men får 
en minimipension. Hon flyttade 
hit från Östtyskland 1980 och har 
inte tillräckligt många yrkesverk-
samma år här för att kvalificera 
sig för full pension. 

– Men det kommer ändå att 
ordna sig för oss som pensionärer, 
säger Krister Andersson. 

hon betalar för den dåliga 
arbetsmiljön. han tar betalt. 
kerstin Jönsson, 60 år, arbetar 
som packerska på Lihtells-Atria 
i malmö. kenneth Johansson är 
55 och styckare. i bådas fall har 
kroppen tagit stryk efter nära 
40 år i livsmedelsindustrin. 
men de har helt olika situation. 

För 20 år sen började Kerstin 
Jönsson få ont i lederna och då 
tog hon ledigt på fredagar. När 

hon senare fick en förslitningsska-
da godkänd som arbetsskada gick 
hon ner ytterligare i tid men med 
sjukersättning. Hon jobbar 24 tim-
mar i veckan.

Det har inte funnits något annat 
jobb att omplacera till. Det är 
mycket tunga lyft även om arbets-
miljön blivit bättre. Men Kerstin 
Jönsson har blivit sämre. Nacke 
och axlar värker och hon har ing-
en kraft i händerna. 

– Vi har roligt på jobbet. Jag 
stannar så länge jag klarar det. 

Hon får totalt 17 700 kronor i 
månaden, inklusive sjukersätt-
ning och livränta. Efter skatt blir 
det 13 000.

– Jag är inte nöjd men får skyl-
la mig själv att jag tog bort freda-
garna.

Annars har vi bra löner som 
packerskor, den lägsta är 20 650 
för en heltid. Men det skulle inte 
hjälpa om jag fick 10 000 till i 
månaden. Det viktigaste är hur 
man mår.

– Många som ska gå i pension 
är oroliga för hur de ska klara sig. 
Jag blir själv rädd när jag tänker 
på allt som kan hända. Om min 
man går bort före mig. Jag kom-
mer att få 8 000 kronor i måna-

den efter skatt (inklusive avtals-
pension) plus pengar från en pri-
vat pensionsförsäkring. Jag skul-
le inte klara mig ensam. Det är 
hemskt! Jag blir så arg när jag tän-
ker på det.

– Vem vill ha en utsliten stycka-
re? säger Kenneth Johansson. Det 
är för sent att söka andra jobb. Jag 
har framtiden bakom mig.

Han har opererat båda händer-
na och ena axeln. Händerna svull-
nar, armar och rygg värker. Han 
använder korsett.

De senaste åren har han gått till 
jobbet för pengarna och kamrat-
skapet. Det är för slitsamt. Enligt 
läkarintyget ska han jobba halvtid 
med styckning och halvtid med 
något annat men det finns inget 
annat.

– Jag vill undvika att gå ner i 
arbetstid på grund av ekonomin. 
Jag har en lön på 25 000 kronor 
före skatt och pengarna uppväger 
delvis att det är tungt. Men vi har 

»jag�skulle�inte�klara�mig�
ensam.�Det�är�hemskt!«

»jag har 
framtiden 
bakom mig. 
Vem vill ha 
en utsliten 
styckare?« 
säger Kenneth 
johansson, 55 
år. De senaste 
åren har han 
gått till jobbet 
för pengarna 
och kamrat-
skapet.
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stått stilla lönemässigt. Tidigare 
tillhörde vi de bäst betalda arbe-
tarna. Styckningsjobbet är tuffast 
på den här firman. Jag har tre års 
utbildning. Vad är det som ska vär-
deras? Jag anser att de som packar 
har för låga löner. De har monoto-
na arbetsuppgifter och sliter ut sig. 

– Min fru jobbar 80 procent 
inom handeln men jag har ald-
rig tänkt på att hon inte skulle 
klara sig ekonomiskt om hon var 
ensam. Vi kommer att ha det hyf-
sat efter pensioneringen.

Annika Persson, vice klubbord-
förande och Kent Friman, huvud-
skyddsombud, Livs, kommenterar 
sammanfattningsvis så här: 

– Packningen är kvinnodomi-
nerad och klassad som ett lättare 
jobb men det stämmer inte. Job-

bet nervärderas. Idag använder 
packerskorna datorer och ställer 
in maskiner.

– Styckarnas arbetsmiljö är 
utredd i detalj av Arbetsmiljöver-
ket men packerskornas jobb har 
aldrig utretts. Grupper som har 
yrkesutbildning värdesätts myck-
et högre. Styckare är ett manligt 
yrke. Om gamla, slitna stycka-
re hamnar på packningen har de 
samma lön som tidigare.

– Utan reträttjobben där man 
skinnar, svålar och putsar bacon-
sidor hade det varit ännu färre 
som klarat att jobba till pensione-
ringen. Men där kan inte alla med 
värk vara. Många har halvtid på 
grund av gamla arbetsskador som 
de fått på den tiden då arbetet var 
mer ensidigt.  

Panelen: 
kAthE niLSSOn 
Det är hög tid att 
lyfta fram det sys-
tematiska arbets-
miljöarbetet lokalt 
– och att samord-

na förhandlingsarbetet med 
arbetsmiljöarbetet. Förtro-
endevalda med förhandlings-
mandat måste lära sig arbets-
miljöfrågorna för att vid behov 
kunna driva tvister.

Arbetsmiljölagen stadgar att 
varje förändring som berör de 
anställda måste innehålla en  
konsekvensanalys innan för-
ändringen genomförs. Skydds-
ombuden ska vara med i för-
ändringarna och inhämta syn-
punkter från medlemmarna. 
De sitter inne med en ovärder-
lig expertkunskap om sina ar-
betsuppgifter.

Alltför ofta sitter förtroen-
devalda och förhandlar och 
fattar beslut utan att tänka på 
arbetsmiljöaspekterna, det är 
inte alltid som de har kunskap 
i arbetsmiljölagen. Vi måste 
även lära oss att använda ar-
betsmiljölagen vid förhand-
lingsbordet och inte bara med-
bestämmandelagen. Ett annat 
problem är att arbetsgivar-
na ofta har bråttom och vill ha 
svar på stående fot. Gå inte i 
den fällan! 

Och varför använder vi inte 
möjligheterna till att komplet-
tera arbetsmiljöavtalen med 
bestämmelser om förebyg-
gande arbetsmiljöarbete? För 
då kan brott mot lagen dri-
vas som brott mot kollektiv-
avtalet. Då kanske vi skulle nå 
framgång i arbetsmiljöarbetet 
på arbetsplatserna. Det gäller 
ju att få arbetsgivarna att för-
stå att de faktiskt har ansvar 
för att ingen blir sjuk eller ska-
dad på jobbet.

En ny facklig strategi där 
hela facket kan arbetsmiljöfrå-
gorna kan göra stor skillnad.

»Vi har roligt på 
jobbet. jag stan-
nar så länge jag 
klarar det«, säger 
Kerstin jönsson, 
packerska. Ibland 
jobbar hon med 
dottern marie 
maar (t. v.) som 
började här på ett 
sommarjobb och 
stannade kvar.
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På vissa arbetsplatser diskute-
ras inte pensionering eftersom 
genomsnittsåldern är låg.
– man känner sig gammal vid 
linen när man kommer upp i  
40-årsåldern. det är stor 
omsättning på folk. Jag har 
stått här vid slutmonteringen 
i 20 år och det är det inte 
många som har gjort, säger 
Johnny hägg, 39, på Scania i 
Södertälje.

Slutmonteringen är det tyngs-
ta momentet inom lastbilstill-
verkningen. Tempot vid linen 

är högt. Unga, snabba arbetare 
utför sina arbetsuppgifter näs-
tan som robotar. En klocka i taket 
visar hur lång tid de har på sig. 
Här finns knappt någon som ser ut 
att vara över 40. Arbetarna söker 

sig härifrån innan de kommer upp 
i den åldern. 

När Johnny Hägg började 1988 
tillverkade man 54 lastbilar om 
dagen, idag gör man 51.

– Men det var mycket mer folk 
då. Organisationen slimmas hela 
tiden. För 10 år sen hade vi grupp-
montering och byggde hela bilen. 
Fyra man följde bilen från början 
till slut inom avdelningen. Idag 
är vi tillbaka på 80-talet och utför 
bara enstaka moment. Det har 
inte gett några förbättringar. 

Johnny Hägg tycker att den 
nygamla organisationen sliter 
mer. Monotonin och stressen har 
blivit värre. 

– Det finns 12 stationer och man 
är en halvdag på en station. Man 
upprepar samma rörelser hela 
tiden. Vissa stationer är mer krä-
vande än andra. 

Arbetet är bundet och ofritt. 
Det går inte att lämna linen ens 
för en kort stund. 

– Vi är i regel två som monte-
rar på varje bil. Om allt flyter 
hinner vi precis. Om vi inte blir 
klara får vi kalla på en avbytare. 
För det kommer ju en ny bil efter 
exakt 8,15 minuter. Det är inte 
alltid avbytaren hinner bli klar. 
I värsta fall blir det stopp på hela 
linan. 

– Man känner stressen i krop-
pen. Man måste jobba snabbare 
än vad man vill och kan inte hål-
la bästa kvalitet. Man hinner kan-
ske bara sätta två klamrar istäl-
let för tre. Det är inte bara fysiskt 
betungande utan också mentalt, 
säger Johnny Hägg.

Det känns i kroppen vid vissa 
moment och han har lite skavanker.

Men Johnny Hägg har ingen 
direkt strategi för framtiden. Han 
pensionssparar och tjänar 24 000 
kronor före skatt. Men att han 
skulle stå vid linen i 20 år till ser 
han som uteslutet.

if Metall har ett lokalt avtal 
som innebär att arbetarna på Sca-
nia kan gå i pension vid 62 års 
ålder och behålla 75 procent av 
lönen fram till 65 om de har job-
bat där i 30 år. Efter 25 år kan de 
gå vid 63 och behåller 75 procent 
av lönen. De flesta använder sig av 
de möjligheterna.

– Om du inte klarar att prestera 
till 100 procent är du inte intres-
sant. Jag har själv jobbat på Sca-
nia och jag vet att det är väldigt få 
som jobbar till 65 på montering-
arna, det är näst intill omöjligt, 
säger Stefan Olsson, ombudsman 
if Metall Södertälje.

– Det finns ett fåtal reträttplat-
ser kvar för dem som är äldre, lite 
lättare arbetsuppgifter som har 
frikopplats från andra jobb. De 
platserna minskar dock i antal. 
Samtidigt ökar reträttplatserna 
pressen på dem som har de van-
liga jobben när de inte kan varva 
med lättare arbetsuppgifter, säger 
Stefan Olsson. 

»jobba�här�till�65�är�uteslutet«

»Organisationen slimmas hela tiden. 
För 10 år sen hade vi gruppmontering 
och byggde hela bilen. Idag är vi till-
baka på 80-talet och utför bara 
enstaka moment«, säger johnny 
Hägg, vid slutmonteringen på scania 
lastbilar i södertälje. 
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text. Madeleine Randquist (om inget annat anges)

KAMPANJ. Den 4 juni 2008 
sitter bland annat Jan-Evert 
Rådström (m) och Nina Larsson 
(fp) i riksdagens kammare för 
att fatta beslut om framtidens 
sjukförsäkring. Kommer alla 
borgerliga riksdagsledamöter 
att böja sig för den borgerliga 
regeringens fyrapartipiska eller 
kommer några av dem att vara 
modiga nog att tänka efter först 
och rösta nej?

Sjukförsäkringen fungerar inte 
bra idag. Men det förslag som 
den borgerliga regeringen vill 

driva igenom i riksdagen inne-
håller inga förbättringar. Istället 
kommer en redan dåligt funge-
rande försäkring att bli ännu  
sämre om förslaget blir lag från  
den 1 juli 2008.

»Sabba inte sjukförsäkring-
en!« är det krav från lo och lo-
distrikten som hörts och synts 
sedan mitten av maj i hela landet. 
På flygblad, affischer, annonser, 
insändare, torgmöten och andra 
utåtriktade aktiviteter.

Marja Koivisto på los informa-
tionsenhet samordnar kampanjen 
mot den borgerliga regeringens för-
slag till att göra en redan illa funge-
rade sjukförsäkring rejält sämre.

LO går ut i protestkampanj

»sabba inte 
sjukförsäkringen!«

– Regeringen arbetade fram 
ett eget förslag »på kammaren« 
på socialdepartementet. Det blev 
en skrivbordsprodukt som inte är 
förankrad någonstans. Alla tunga 
remissinstanser var kritiska. 
Bland annat Försäkringskassan –
och det borde ju ha fått regeringen 
att stanna upp och tänka efter.

Det vanliga arbetssättet när 
ett stort och viktigt system som 
sjukförsäkringen ska ändras är 
att sittande regering tillsätter en 
bred parlamentarisk utredning. I 

den utredningen borde alla par-
tierna samt arbetsmarknadens 
parter och olika experter ha sut-
tit med.

– Då hade man fått en både 
genomtänkt och brett förankrad, 
modern och rättvis sjukförsäkring 
som varit hållbar över regerings-
skiften. Det förslag som läggs fram 
för riksdagen den 4 juni är raka 
motsatsen, säger Marja Koivisto.

lo har tagit fram faktaunder-
lag och annat material som lo-
distrikten kan använda för sina 

LO-distrikten protesterar mot regeringens orättvisa politik, annonser,  
flygblad och affischer sprids över hela landet. 
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annonser, insändare och debatt-
artiklar.

– Varje lo-distrikt bestämmer 
själva vad de vill göra. Min upp-
gift är att samordna och också 
att sprida goda aktivitetsidéer till 
alla, berättar Patrick Roselin.

Marja Koivisto uppmanar alla 
försäkringsrådgivare att informe-
ra arbetskamraterna om vad den 
borgerliga regeringen vill göra. Läs 
artiklarna här i Allas nyhetsblock 
och gå på www.alla.lo.se och häm-
ta resten av materialet!

– Sjukförsäkringsförslaget är 
krångligt, så det kan förklara var-
för det syns och hörs så lite i medi-
erna. Men från los och förbun-
dens sida anser vi att det är en 
demokratifråga att medborgarna 
får veta vad som är på gång, säger 
Marja Koivisto. Innan beslutet fat-
tas, inte efter – när det är ett full-
bordat faktum. 

aktiviteter. Annonsen på bilden 
på föregående sida är ett exem-
pel från lo-distriktet Örebro och 
Värmland. Patrick Roselin som är 
förste ombudsman där samordnar 

lo-distriktens 
aktiviteter.

– Kanske är 
det för mycket 
att hoppas på att 
borgerliga riks-
dagsledamöter 
röstar nej, säger 
Patrick Roselin, 
men vi måste 
försöka nå dem 
också. Förslaget 

är i grunden fel och djupt orättvist 
och vi vill väcka opinion.

I Karlstad delar lo-distriktet 
flygblad kring buss- och järnvägs-
stationer och i köpcentra. Dess-
utom ska man försöka få synlig-
het för frågan i tidningarna, med 

Patrick roselin,  
LO-distriktet 
örebro och 
värmland

Stöd kommunals namninsamling mot regeringens förslag till förändringar i 
sjukförsäkringen. namninsamlingen hittar du på www.kommunal.se

Panelen: 
rOnny frithiOf  
»Borgerligheten 
har alltid gjort 
vad den kunnat 
för att bevara 
klassklyftorna 

i samhället. De förslag till 
socialt likaberättigande som 
arbetareregeringar lagt har 
kapitalets representanter 
varit emot. När borgerligheten 
suttit vid makten har våra so-
ciala byggnadsverk raserats.

Den regering som nu sitter 
vid makten är en av de mest 
aggressiva vi haft. Slopad 
förmögenhetsskatt och en 
omgjord fastighetsskatt 
som bara innebär fördelar 
för Djursholmsdirektörerna 
var bland de första förslagen 
som lades. Slopad avdrags-
rätt för fackföreningsavgift 
och extra avgift för a-kassan 
genomfördes därefter.

Nu är nästa taskspark på 
väg. Sjukförsäkringen ska 
förändras. Inte till det bättre 
utan till det sämre. I mode-
raternas samhälle finns inga 
sjuka människor. Bara friska 
arbetsföra, simulanter och 
lata. Därför ska simulanterna 
och de lata tvingas att arbeta.

Om du har en krämpa blir 
du frisk inom tre månader 
med borgerlig socialförsäk-
ringspolitik. Du ska själv på 
eget initiativ göra upp med 
din arbetsgivare om ompla-
cering. Om inte arbetsgiva-
ren vill eller kan ge dig ett 
annat arbete så är det saklig 
grund för uppsägning. 

När du nu blir arbetslös så 
flyttas du från kategorin simu-
lant till avdelningen för lata. 
Det ska vara konkurrens om 
jobben. Man behöver inte vara 
säskilt smart för att räkna ut 
vilka chanser man har att få 
ett nytt jobb som uppsagd 
från den förra arbetsgivaren 
efter omplaceringsproblem på 
grund av sjukdom. 
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– vi är beredda att förhandla 
om ett nytt huvudavtal. LO vill 
stärka anställningsskyddet  
och komma överens om en ny 
rehabiliteringsförsäkring.  
vi är däremot inte beredda att 
förhandla om vår grundlagsstad-
gade konflikträtt, säger LOs ord-
förande Wanja Lundby-Wedin.

Svenskt Näringsliv har vänt sig 
till lo och begärt förhand-
lingar om ett nytt huvudavtal. 

För att partssystemet ska funge-
ra krävs att både arbetstagarorga-
nisationerna och arbetsgivarnas 
företrädare har viljan att sträva 
mot en högre organisationsgrad så 
att hela den svenska arbetsmark-
naden täcks av kollektivavtal.

vi är BErEddA Att förhAndLA

– Vi är beredda att gå in i förhand-
lingar och testa denna ambition. 
lo:s styrelse har tagit det formel-
la beslutet om att vi ska gå in i för-
handlingar, säger lo:s ordföran-
de. ptk och Svenskt Näringsliv har 
redan tidigare fattat detta beslut.

Arbetsgivarna har lyft in frå-
gor om konfliktregler och anställ-
ningsskydd. lo:s starkaste frågor 
är, förutom att det är bra att kollek-
tivavtalssystemet stärks i sig, att 
lo i motsats till Svenskt Näringsliv 
vill stärka anställningsskyddet.

– Vi ser att det är alldeles för 
många ungdomar som fastnar i 
ständigt nya visstidsanställning-
ar och aldrig får trygghet i en fast 
anställning. Det är en viktig fråga 
för oss att lyfta in.

– Omställningsstödet är en 
annan av våra viktiga frågor. 
Många av våra medlemmar ramlar 
ur arbetsmarknaden på grund av 

arbetslöshet. Där har vi redan en 
omställningsförsäkring. Den vill vi 
förstärka men framför allt komma 
överens om en ny försäkring, en 
rehabiliteringsförsäkring som ock-
så blir en slags omställningsförsäk-
ring och innebär hjälp att rehabili-
teras tillbaka till det gamla jobbet 
eller få stöd till ett annat arbete. 
Det tror vi är en bra lösning både 
för individen och för företagen.

kOnfLikträtt EJ förhAndLingSBAr

Det lo och Svenskt Näringsliv har 
gemensamt är åsikten att det är 
parterna som ska reglera villko-
ren på arbetsmarknaden. Lönerna 
är det även fortsättningsvis bran-
scherna som ska förhandla om. 
Det är viktigt att få ett starkare 
partssystem för ingen part vill att 
politikerna ska reglera villkoren 
på arbetsmarknaden.

– Det är en utmaning för oss 
men också för Svenskt Näringsliv 
att vi får en större täckning av kol-
lektivavtalen på arbetsmarkna-
den. Ingen part vill se en utveck-
ling mot minimilöner. Arbetsgi-
varna vill se en inskränkning i 
konfliktregler och i anställnings-
skydd. Om den ena förhand-
lande parten upplever att detta är 
ett problem idag då kommer inte 

heller avtalet att fungera så där-
för anser Wanja Lundby-Wedin 
att frågan behöver vara med i för-
handlingarna

– Här har vi markerat väldigt 
tydligt att vi inte är intresserade 
av att diskutera förändringar i vår 
grundlagsstadgade konflikträtt 
utan det handlar om hur regelver-
ket ska se ut när parterna agerar 
mot varandra i konflikter.

lo och Svenskt Näringsliv har 
intresse av att hitta gemensamma 
lösningar på den svenska arbets-
marknaden för att tillsammans 
kunna skapa förutsättningar för 
en långsiktig stabil lönebildning. 

I lo:s svar till Svenskt Närings-
liv inför samtalen om huvudavta-
let uttalade lo viljan att också dis-
kutera åtgärder för att förhindra 
att människor slås ut från arbets-
livet i förtid och hur personer utan 
erfarenhet av den svenska arbets-
marknaden lättare skulle komma 
in i arbetslivet.

Wanja Lundby-Wedin tror att 
det finns förutsättningar för att 
ett nytt huvudavtal ska kunna bli 
ett resultat av de kommande för-
handlingarna.

– Vi tror att den ömsesidiga res-
pekt finns som gör att vi kan  
lyckas.  text. Christina Jonsson

lO går in i förhandlingar 
om nytt saltsjöbadsavtal

den 5 maj sa 
LOs styrelse ja 
till förhandling-
ar med Svenskt 
näringsliv och 
Ptk om ett 
nytt huvud-
avtal.
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den 4 juni 2008 ska riksdagen 
debattera och troligtvis också 
fatta beslut om regeringens 
lagförslag om nya sjukförsäk-
ringsregler. Om inte ett antal 
borgerliga riksdagsledamöter 
röstar emot förslaget, kom-
mer det att träda i kraft den 
1 juli 2008. vad lagförslaget 
innehåller är i praktiken ett 
program för att förvandla sjuka 
till arbetslösa.

Den sammanslagna konse-
kvensen av de olika försla-
gen i regeringens proposition 

2007/08:136 »En reformerad sjuk-
skrivningsprocess för ökad åter-
gång i arbete«, blir att sjuka ris-
kerar att »omklassificeras« till 
arbetslösa. 

Regeringen vill dessutom infö-
ra en omvänd bevisbörda: För-
säkringskassan kommer inte att 
behöva vänta på att alla möjlig-
heter till återgång till den egna 
arbetsgivaren är uttömda. Det 
ska räcka med att det finns risk 
för att man inte kan återgå till sitt 
tidigare arbete. Då kommer För-
säkringskassan att kunna dra in 
sjukpenningen och hänvisa till 
Arbetsförmedlingen.

ErSättningSrEgLErnA

rAmtid På 450 dAgAr. När det står i 
förslaget att man har rätt till sjuk-
penning under 364 dagar inom en 
ramtid på 450 dagar, så är det inte 
bara den aktuella sjukperioden 
som räknas, utan även »gamla« 
sjukperioder. Se diagrammet med 
ett exempel!

Observera att när man räknar 
ihop tidigare sjukperioder ska alla 
dagar räknas som heldagar, även 
om ersättningen (som kan vara 
exempelvis sjukpenning, rehab-
penning eller sjuk-/aktivitetsersätt-

ning – men inte dagar med enbart 
lagstadgad sjuklön från arbetsgiva-
ren) har betalats på deltid.

mAximAL SJukPEriOd

sjUKDaG 1

Karensdag. Ingen förändring före-
slås.

sjUKDaG 2–14

Lagstadgad sjuklön. Ingen föränd-
ring föreslås.

sjUKDaG 15–364

Sjukpenning från Försäkringskas-
san, 80 procent av SGI multiplicerad 
med »korrigeringsfaktorn« 0,97 
– vilket sänker ersättningsnivån 
till 77,6 procent. Det nya är tidsbe-
gränsning av hur länge man kan få 
sjukpenning.

sjUKDaG 365–914

Förlängd sjukpenning från Försäk-
ringskassan kan man bara få efter 

ansökan och under högst 550 dagar. 
Den beviljas bara om det finns särskil-
da skäl. Ersättningsnivån är 75 pro-
cent av SGI multiplicerad med 0,97 
– alltså i praktiken 72,75 procent. För 
att få sjukpenning igen måste man ha 
varit frisk i minst 87 dagar.

SJuk-/AktivitEtSErSättning

Försäkringskassan kan när som 
helst besluta att arbetsförmå-
ga helt eller delvis saknas för alla 
typer av arbeten på arbetsmarkna-
den och att denna nedsatta arbets-
förmåga är bestående. I så fall ska 
Försäkringskassan bevilja sjuker-
sättning/aktivitetsersättning.

Nya tidsbegränsade sjukersätt-
ningar ska inte nybeviljas efter 
den 1 juli 2008. I viss utsträck-
ning kan tidsbegränsade sjuk-
ersättningar dock beviljas även 
efter den 1 juli 2008 för sjuk-
fall som påbörjats dessförinnan, 
men längst till och med decem-
ber 2012. Aktivitetsersättning-

så vill regeringen förvan dla sjuka till arbetslösa

Sjuka ska 
göras arbets-
lösa med den 

borgerliga 
regeringens  

politik.

IL
LU

S
T

R
AT

IO
N

. S
A

R
A

 T
E

LE
M

A
N

26 alla 2.2008



en (för personer som fyllt 19 men 
inte 30 år) berörs inte i dagsläget 
och efter 30-årsdagen kan tidsbe-
gränsad sjukersättning beviljas, 
dock längst till och med decem-
ber 2012.

rEhABiLitEringSkEdJAn

Rehabiliteringskedjan är tänkt att 
ersätta den nuvarande sjustegs-
modellen som Försäkringskassan 
ska använda för arbetsförmåge-
bedömning och som har funnits 
sedan den 1 januari 1997. Så här är 
det tänkt att fungera:

Så här är dEt  
tänkt Att fungErA:

SJukdAg 1–90: Försäkringskassan 
prövar bara om den sjukskrivna 
kan återgå till sitt vanliga arbe-
te eller till ett tillfälligt anpassat 
arbete hos arbetsgivaren.

SJukdAg 91–180: Försäkringskas-
san prövar om arbetsgivaren 
kan erbjuda omplacering. Denna 
prövning ska kunna pågå under 
tre månader, alltså sjukdag 90-
180 – men redan under den tiden 
kan Försäkringskassan tvinga 
den sjukskrivna att söka annat 
arbete med hjälp av Arbetsför-
medlingen.

Regeringen anser att det finns 
tre olika handlingsalternativ för 
vad som ska hända under sjukdag 
91–180:
A) Det står klart att den sjuka kom-
mer att kunna återgå i arbete hos 
arbetsgivaren före sjukdag 180. 
Fortsatt sjukpenning betalas ut, 
inget krav på att söka annat arbete.
B) Det står klart att den sjuka 
behöver rehabilitering (medicinsk 
eller arbetslivsinriktad) och att 
hon därefter kan återgå till arbets-
givaren före sjukdag 180. Fortsatt 
sjukpenning betalas ut. Inget krav 
på att söka annat arbete.

c) Det finns risk för att den sjuka 
inte kommer att kunna återgå till 
arbetsgivaren före sjukdag 180. 
Arbetsförmedlingen kopplas in, 
den sjuka har tid på sig fram till 
sjukdag 180 med att söka annat 
arbete. Sjukpenningen ifråga-
sätts inte.

Det står klart och tydligt i pro-
positionen att det inte är Försäk-
ringskassans sak att pröva om 
arbetsgivaren har fullgjort sitt 
rehabiliteringsansvar. Det inne-
bär att om arbetsgivaren lämnar 
ett intyg/utlåtande med innebör-
den att »Här finns inget för nn«, 
så kommer Försäkringskassan 
inte att gå vidare och kolla om det 
stämmer.

SJukdAg 181–364: Sjukpenning 
beviljas bara den som vid sjukdag 
180 helt klart kommer att kunna 
återgå till arbetsgivaren och som 
har en tydlig tidplan för detta. 
Detta kallas synnerliga skäl och 
de finns enligt regeringen bara 
vid »tydliga diagnoser«, med vil-
ket regeringen menar cancer, als 
och väntan på transplantation av 
livsviktigt organ.

För alla andra ska Försäkrings-
kassan pröva arbetsförmågan 
mot hela arbetsmarknaden. Den 
som till exempel bara kan gå till-
baka på deltid hos arbetsgivaren 
– och om denna deltid inte san-
nolikt snart blir heltid igen – ska 
räknas som arbetslös och därmed 
slussas ut till Arbetsförmedling-
en för att börja söka sig ett hel-
tidsjobb.

Regeringen anser att de allra 
flesta vid sjukdag 180 som ännu 
inte återgått till sin gamla arbets-
givare i samma omfattning som 
före insjuknandet, ska betraktas 
som arbetslösa. Sjukpenningen 
dras in och den sjuka ska försörja 
sig genom a-kassa.

SJukdAg 181–364: Den som ändå 
lyckats klara sig igenom nålsögat 
vid 180-dagarsprövningen kan få 
sjukpenning i ett halvår till. För-
säkringskassan kommer dock hela 
tiden att fortsätta pröva om det 
inte trots allt finns arbetsförmåga 
antingen hos den egna arbetsgi-
varen eller på arbetsmarknaden i 
övrigt. Om det senare – då blir den 
sjuka arbetslös enligt ovan.

SJukdAg 365–914: Det ska vara möj-
ligt för den som inte beviljas sjuk-
/aktivitetsersättning att ansöka 
om så kallad förlängd sjukpen-
ning. Ersättningsnivå 75 procent 
(i praktiken 72,75 procent). Denna 
sjukpenning kan man bara upp-
bära i 550 dagar. Den som har en 
»synnerliga skäl«-diagnos, bland 
annat cancer, kan dock få fortsatt 
sjukpenning på 80 procent under 
obegränsad tid.

vAd händEr SEn? Antingen bedö-
mer Försäkringskassan att den 
sjuka har en bestående arbets-
oförmåga, och då beviljas sjuk-
ersättning. Annars ska den sju-
ka anvisas någon form av »varak-
tig samhällsnyttig sysselsättning 
motsvarande hela deltagarens 
arbetsutbud« av samma typ som 
den som regeringen föreslår för  
de långtidsarbetslösa som utför-
säkras efter 450 dagar i Jobb-  
och utvecklingsgarantin. 

så vill regeringen förvan dla sjuka till arbetslösa

Läs mer

Läs regeringens lagförslag.
Här hittar du regeringens pro-
position 2007/08:136 »En refor-
merad sjukskrivningsprocess 
för ökad återgång i arbete«:
www.regeringen.se/content/1/
c6/10/15/84/8dc40344.pdf

2.2008 alla 2�

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/15/84/8dc40344.pdf


alla.lo.se | aktuellt 

i�en genomgång av några aktuel-
la fall visar lo-tco Rättsskydd 
hur mycket sämre det nya för-

slaget är jämfört med dagens 
regelverk – som inte heller det är 
bra. Fler kommer att hamna i en 

situation där de inte har rätt till 
ersättning vare sig från sjukför-
säkringen eller från arbetslös-
hetsförsäkringen. Har anstän-
dighet, rättvisa och socialförsäk-
ringssystemets grundidéer blivit 

omoderna i de »nya« moderater-
nas Sverige?

Inför riksdagens debatt och 
beslut i början av juni har lo-tco 
Rättsskydd granskat den borger-
liga regeringens förslag till för-
ändringar av reglerna i den all-
männa sjukförsäkringen. För-
säkringsrättsenhetens chef Claes 
Jansson har gjort det i form av en 
genomgång och analys av någ-

en dålig sjukförsäkring 
ska bli ännu sämre

dEttA hAr hänt. yacub är född 
1981 och arbetar som taxichaufför. 
Den 16 april 2006 blev han påkörd 
bakifrån. Bilen trycktes ihop så att 
bakdörren till hans bil inte gick att 
öppna. Han fick ont i nacken och 
sökte akut på sjukhus. Ingen skada 
syntes på röntgen eller dylikt. Han 
besökte vårdcentral den 19 april 
2006 och ordinerades smärtlind-
rande och sjukgymnastik. Läkaren 
bedömde att han inte kunde köra bil 
eftersom han hade nedsatt rörlighet 
i nacken och var smärtpåverkad. Di-
agnosen blev whiplashskada. yacub 
blev sjukskriven i omgångar till och 
med den 30 september 2006. Enligt 
den behandlande läkaren sänkte 
smärtpåverkan och stelhet i nacken 
yacubs färdigheter. Dessutom 
ansåg läkaren att hans trötthet på 
grund av sömnbesvär är ett tillstånd 
som inte gynnar en säker bilkörning.

Försäkringskassan och deras 
försäkringsläkare ansåg att 
stukning av halsryggen endast i 
undantagsfall medför någon längre 
tids arbetsoförmåga och sällan mer 
än några veckor. Trots att två olika 
behandlande läkare tydligt beskrivit 

och uttalat sig för att yacub var helt 
arbetsoförmögen i sitt arbete som 
taxichaufför, beviljade Försäkrings-
kassan inte sjukpenning. Enligt 
Försäkringskassans uppfattning 
upphörde de arbetshindrande 
besvären när de två veckornas 
sjuklöneperiod var slut.

yacub, som var för sjuk för att 
arbeta, tog ett lån för att kunna för-
sörja sig och återgick i arbete den 
19 september 2006.

ärendet ligger fortfarande i 
länsrätten och har kompletterats av 
LO-TCO Rättsskydd med utlåtande 
från specialist som bedömer att de 
besvär som yacub uppvisade var 
just sådana som som man finner 
i en whiplashskada av betydande 
omfattning. Specialisten bedömer 
att det är olämpligt med återgång i 
arbete innan besvären förbättrats 
genom behandling samt att det 
hade varit helt rätt att sjukskriva 
honom så länge som behandlande 
läkare hade bedömt. Försäkrings-
kassan har numera medgivit att 
sjukpenning borde ha betalats ut, 
men endast till och med den 29 juni 
2006.

nuvArAndE rEgLEr. Försäkrings-
kassan gjorde sin bedömning i för-
hållande till yacubs ordinarie arbete 
som taxichaufför. yacub har följt 
den behandling som föreskrivits i 
form av sjukgymnastik men Försäk-
ringskassan bedömde att han borde 
ha varit besvärsfri efter 14 dagar 
och tillbaka på jobbet.

yacub var dock hemma sjuk tills 
han började arbeta igen den 19 
september 2006. Han försörjde sig 
genom ett lån som han tagit. Under 
den tiden löpte han risken att få sin 
sjukpenninggrundande inkomst, 
SGI, nollklassad eftersom han 
varken arbetade eller uppbar sjuk-
penning. Försäkringskassan hade 
ju nekat honom sjukpenning.

Enligt de nuvarande reglerna 
(som regeringen inte har tänkt att 
ändra) är SGI skyddad i bara tre 
månader efter ett förvärvsavbrott. 
I yacubs fall inträffade detta för-
värvsavbrott när han råkade ut för 
olyckan den 16 april 2006. Om han 
därefter, det vill säga efter den 17 
juli 2006, hade råkat ut för en all-
varlig sjukdom eller dylikt skulle han 
inte ha kunnat få sjukpenning.

exempelfallet Yacub, taxichaufför

regeringens förslag om en rehabiliteringskedja med tidsbegrän-
sad ersättning och nya regler för prövning av arbetsförmågan är 
dåligt underbyggda och kommer att leda till en stor rättsosäkerhet 
för de försäkrade. 
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ra aktuella fall som rättsskyd-
det driver på respektive förbunds 
uppdrag.

Vi har lagt ut lo-tco Rätts-
skydds analysdokument på  
www.alla.lo.se. Läs det! Det ger 
en skrämmande bild av hur illa 
ställt det redan är med den svens-
ka sjukförsäkringen – och av hur 
mycket sämre det kommer att bli 
om den borgerliga regeringens 
förslag går igenom i riksdagen 
den 4 juni.

LO-mEdLEmmAr miSSgynnAS
I denna artikel ser du ett av fal-
len som Claes Jansson tar upp i 
sitt analysdokument. Det, lik-
som de andra exemplen, visar att 
regelverket och Försäkringskas-

sans tillämpning missgynnar lo-
förbundens medlemmar redan 
idag.

I fall efter fall som förbunden 
lämnar över till lo-tco Rätts-
skydd är det medlemmar med de 
tyngsta och mest utslitande job-
ben som råkat illa ut. Gång på 
gång ser vi indragna sjukpenning-
ar och sjukersättningar – »frisk-
skrivningar« av sjuka som i värsta 
fall inte ens godkänns som arbets-
sökande.

Det beror på att Arbetsförmed-
lingen har rätt att självständigt 
bedöma arbetsförmåga. En per-
son som Försäkringskassan klas-
sat som »frisk«, kan Arbetsför-
medlingen och a-kassan 
bedöma som för sjuk 

för att stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Resultatet blir ingen 
sjukpenning och ingen ersättning 
från a-kassan. Socialkontoret blir 
sista anhalten.

Och även om en »friskskriven« 
sjuk godkänns som arbetssökan-
de – vilka chanser har hon eller 
han att faktiskt få ett arbete?

I lo-tco Rättsskydds exem-
pelfall nedan skulle medlemmen 
»Yacub«, som redan med dagens 
regler fick sin sjukpenning indra-
gen trots två läkarintyg, kunna 
råka ännu värre ut med de nya 
reglerna.

vArt förSvAnn grundidén?
Exemplet Yacub här nedan är 

ett av flera skrämmande 
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Så BOrdE rEgLErnA fungErA. 

LO-TCO Rättsskydd anser att För-
säkringskassan borde fullfölja det 
utredningsansvar man har som myn-
dighet. I yacubs fall hade detta inne-
burit att Försäkringskassan borde 
ha tagit in ändamålsenlig medicinsk 
utredning, ställt riktade frågor till 
behandlande läkare om man anser 
intyg är för kortfattade och så vidare. 
Vad Försäkringskassan inte borde 
göra är att lägga över allt utrednings-
ansvar på den enskilde.

Dessutom är reglerna om noll-
klassning för stelbenta, skriver 
Claes Jansson, LO-TCO Rätts-
skydd, i sin analys. Som vi ser i 
exempelfallet yacub, kan tillämp-
ningen leda till orimliga resultat i 
förhållande till det »fel« som den 

försäkrade har 
gjort. En stötdämpare 
eller ventil bör införas.

rEhABiLitEringSkEdJAn  

– kOnSEkvEnSEr. yacubs arbetsgi-
vare är inte ansluten till någon före-
tagshälsovård. Möjligheten till 
omplacering eller anpassning 
är i det närmaste obefintliga.

Nu vill regeringen införa 
nya regler för sjukförsäk-
ringen, med tidsgränser för 
arbetsförmågebedömning och 
för ersättningen. Nästa person 
som drabbas av en likadan 
skada som i vårt exempel kan 
hamna i en mycket besvärlig situa-
tion om han har haft långa sjukperio-
der eller annan frånvaro tidigare. 

Det beror både på att regeringen 
vill att dagar i »gamla« sjuk-perio-
der räknas av för rätten till ersätt-
ningsdagar i den nu aktuella 

yacubs ärende drivs av LO-tcO rättsskydd  
och ligger nu i länsrätten.
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exempel ur verkligheten som 
finns i lo-tco Rättsskydds ana-
lysdokument. Läs hela dokumen-
tet på www.alla.lo.se! Det nuva-
rande regelverket – och Försäk-
ringskassans tillämpning av det 
– har stora brister.

Den allmänna sjukförsäkring-
ens grundtanke var en gång att 
den som är sjuk inte ska behöva 
drabbas av en ekonomisk kata-
strof.

Det finns en arbetslinje som går 
ut på att alla har både en rätt och 
en skyldighet att försörja sig på 
eget arbete. Men den som inte kan 
arbeta på grund av ohälsa ska inte 
behöva vända sig till socialkonto-
ret, utan har rätt till försäkrings-
ersättning.

Den borgerliga regeringen vill 
nu försämra sjukförsäkringen 
ytterligare. Förslagen om tidsbe-
gränsning av ersättningstiden 
och nya regler för prövning av 
arbetsförmågan som regeringen 
vill ska träda i kraft den 1 juli 2008 
ökar rättsosäkerheten för alla som 
har olyckan att drabbas av sjukdo-
mar eller skador.

Samtliga tunga remissinstan-
ser, bland dem Försäkringskas-
san, riktade skarp kritik mot det 
framhastade, illa underbyggda 
och otydliga sjukförsäkringsför-
slag som nu ska framläggas riks-
dagen för beslut. Istället för att 
utreda frågan ordentligt och för-
söka förbättra sjukförsäkringen, 
väljer den borgerliga regering-

en att internt snickra ihop ett för-
slag vars tydligaste konsekvens 
kommer att bli att sjuka görs till 
arbetslösa.

När den dåvarande social-
demokratiska regeringen 2004 
gav Anna Hedborg i uppdrag att 
enmansutreda bland annat sjuk-
försäkringen, planerades för en 
uppföljning direkt efteråt. Tan-
ken var att tillsätta en parlamen-
tarisk utredning med medverkan 
av samtliga riksdagspartier. Syftet 
skulle vara att nå en bred överens-
kommelse i stil med pensionsöver-
enskommelsen 1994. Av detta blev 
ingenting.

En redan dåligt fungeran-
de sjukförsäkring ska istället bli 
ännu sämre. Regeringen lägger 

perioden, och att detta även gäl-
ler för arbetsförmågebedömningen. 
Hur snabbt man ska prövas mot ett 
annat arbete än sitt eget kan bero 
på de gamla sjukperioderna.

ErSättning EnLigt rEgEringEnS 

förSLAg. Om regeringens förslag 
går igenom, kommer »nästa yacub« 
att bedömas så här: Har han haft 
sjukperioder före den nu aktuella, 
ska dessa räknas med i den så 
kallade ramtiden. Den är de senast 
förgående 450 dagarna. I ramtiden 
räknas varje dag med som en dag 
oavsett om om man haft ersättning 
på heltid eller deltid, till exempel 
halv sjukpenning. Förebyggande 
sjukpenning, rehabpenning, merut-
gifter för resor till och från arbetet i 
stället för sjukpenning och så vidare 
ska alla räknas in i ramtiden som 
hela dagar med ersättning.

yacub kan få sjukpenning med 
80 procent av SGI i högst 364 dagar 
under ramtiden. Han kan inte få 80 
procent under längre tid, eftersom 
han inte har det som regeringen kall-
lar för en mycket allvarlig sjukdom 
som omfattas av »synnerliga skäl«. 
En whiplash-skada är inte en sådan. 
Regeringen räknar upp tre fall: 

tumörsjukdom, ALS samt väntan på 
transplantation av vitalt organ.

När 364 dagar av ramtidens 
450 dagar har förbrukats kan 
yacub efter ansökan få förlängd 
sjukpenning med 75 procent av sin 
SGI under högst 550 dagar. För att 
ha rätt till nya dagar med förlängd 
sjukpenning måste han kvalificera 
sig för att få dagar med sjukpenning 
med 80 procent av SGI. För att kva-
lificera sig krävs att han inte uppbär 
ersättning under 87 dagar i följd. 
Förmodligen krävs då att han är i 
förvärvsarbete eller är anmäld som 
arbetssökande. Detta eftersom han 
annars löper risk att bli nollklassad.

ArBEtSförmågEBEdömning EnLigt 

rEgEringEnS förSLAg. När det 
gäller tidsgränserna i rehabkedjan 
och beräkningen av hur lång tid som 
någon har haft nedsatt arbetsför-
måga, så ska Försäkringskassan 
lägga ihop sjukperioder. Det gäller 
dels om man förvärvsarbetat under 
en period om mindre än 90 dagar 
mellan sjukperioderna, dels om man 
inte har förvärvsarbetat alls. Helg-
dagar och semesterdagar räknas 
in i de 90 dagarna, däremot inte 
tjänstledighet och annan liknande 

frånvaro, till exempel vård av sjukt 
barn. Sammanläggningen ska inte 
avse tillfällig nedsättning av ar-
betsförmågan som endast medfört 
sjuklön från arbetsgivaren.

I yacubs fall ska man följaktligen 
räkna bakåt för att se hur långa 
sjukperioder som finns och när 
sammanlagt 90 dagars förvärvsar-
bete uppnås. De sjukpenningdagar 
som därvid hittas läggs till den nu 
aktuella perioden.

Konsekvensen blir att yacub 
snabbt kan komma upp i sam-
manlagt 180 sjukdagar om han har 
haft flera tidigare sjukperioder än 
den nuvarande perioden. Det leder 
i sin tur till att Försäkringskas-
san inte behöver pröva yacubs 
arbetsförmåga enbart mot hans 
arbete som taxichaufför. Istället 
ska Försäkringskassan pröva 
yacubs arbetsförmåga mot hela den 
reguljära arbetsmarknaden. Eller, 
i klartext: Finns det något annat 
arbete som yacub kan söka och som 
han skulle kunna klara trots sina 
besvär? I så fall har han inte rätt till 
sjukpenning längre.

Det finns visserligen en ventil i 
regeringens förslag i form av »sär-
skilda skäl«. Om yacub kan visa att 
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först gjorde den borgerliga 
regeringen arbetslöshetsför-
säkringen dyr, krånglig och 
djupt orättvis. nu vill samma 
regering tvinga ett obligatorium 
på de 400 000 som lämnat 
sitt medlemskap i a-kassan av 
dessa skäl – och på ytterligare 
minst lika många som redan 
tidigare stod utanför. 

Från 2010 ska en ny myndighet 
jaga rätt på alla som tjänar mer 
än 2,7 prisbasbelopp (110 700 

kr/år) och kräva in en avgift som 
motsvarar den högsta i en facklig 
a-kassa. Just nu är det 433 kr/mån.

I mitten av maj presentera-
de regeringens utredare, doma-
ren Sören Öman, sitt förslag till 
en obligatorisk arbetslöshetsför-
säkring från och med den 1 janua-
ri 2010. Den som redan är med i en 
facklig a-kassa berörs inte. Däre-
mot cirka en miljon som av olika 
skäl står utanför a-kassesystemet.

Förslaget – om det blir lag – 
är ett slag i ansiktet på alla dem 
som lämnat a-kassan för att de 
känt att de inte har råd eller att de 
ändå inte har rätt till ersättning 
på grund av regeringens orättvisa 
regelförsämringar. Obligatoriet 
drabbar naturligtvis också börs-
bolagsdirektörer som inte är med 
i någon a-kassa. Men det är inte i 
direktörernas hushållsekonomi 
som avgiften (som ju kan jämstäl-
las med en skattehöjning) kom-
mer att kännas.

Enligt utredarens förslag ska 
det inte skapas en ny a-kassa, utan 
de som staten tvingar in ska »till-
höra en obligatorisk ordning«. 
Det betyder att den nya myndig-
heten ska jaga rätt på alla som har 
arbetsinkomster på över 2,7 pris-
basbelopp och kräva in avgift från 
dem. Hade det föreslagna syste-
met gällt idag, hade avgiften varit 

433 kr/mån eller cirka 5 200 kr/år.
Vid arbetslöshet, är det Alfa-

kassan som ska administrera. 
Redan i dag betalar Alfa-kassan 
ut grundbelopp på 320 kr/dag till 
dem som har rätt till det men inte 
tillhör någon a-kassa. Enligt utre-
daren ska framtidens intving-
ade ha rätt till inkomstrelate-
rad ersättning 
enligt samma 
regler som om 
de varit med i en 
facklig a-kassa.

Jenny Lind-
blad, utredare 
på enheten för 
ekonomisk poli-
tik och arbets-
tagares rättigheter, har repre-
senterat lo i utredningens refe-
rensgrupp. Hon är kritisk till 
utredningsförslaget, eftersom det 
inte löser problemet med arbets-
löshetsförsäkringen.

– Först har regeringen försämrat 
försäkringen och samtidigt gjort 
den mycket dyrare. Sedan, när det 
visat sig att många lämnat, vill de 
införa en obligatorisk a-kassa.

Enligt lo:s uppfattning behö-
ver det stora flertalet arbetande 
en bra arbetslöshetsförsäkring. 
Men det ska ske på frivillighetens 
grund, inte genom att tvinga in 
människor i en försäkring som de 
uppfattar som dyr och orättvis.

– Det som skulle behöva göras 
är att sänka trösklarna, höja taket 
och sänka priset, sammanfattar 
Jenny Lindblad. Det måste bli lätt-
tare att komma in i försäkring-
en och inkomsttaket måste höjas 
så att försäkringen faktiskt fung-
erar som en inkomstbortfallsför-
säkring. Dessutom måste avgiften 
sänkas. Då kommer det att gå att 
både behålla och få tillbaka med-
lemmar till de fackliga a-kassor-
na. 

fram förslaget, fullt medveten 
om den kritik som riktats mot 
det. Det påminner starkt om 
de framhastade försämring-
arna av den redan bristfälli-
ga arbetslöshetsförsäkringen 
under 2007.

Vart tog grundidén med det 
svenska socialförsäkringssys-
temet vägen? Fast anständig-
het och rättvisa har antagli-
gen blivit omodernt i de »nya« 
moderaternas Sverige. 

han har sådana, kan man skjuta 
upp prövningen mot den reguljära 
arbetsmarknaden. Men inte längre 
än till efter 365 dagar med nedsatt 
arbetsförmåga (inklusive tidigare, 
sammanlagda, sjukperioder).

Särskilda skäl föreligger om 
det är stor sannolikhet att den 
försäkrade kan återgå i arbete 
hos arbetsgivaren. Det ska därvid 
finnas en välgrundad anledning 
att anta detta med hänsyn till 
det medicinska underlaget och 
en tidplan ska finnas. Vidare ska 
särskilda skäl endast beaktas vid 
tydliga diagnoser och inte vid dif-
fusa sådana. Väntan på operation 
kan också vara en anledning.

whiplash torde anses vara en 
»diffus« diagnos. Därför kan ya-
cubs sjukpenningrätt vara i fara 
om han har tidigare sjukperioder 
som ska sammanläggas. Detta 
eftersom man troligtvis skulle 
anse att han skulle ha arbetsför-
måga, trots värk och bristande 
rörlighet i nacken, sömnbesvär 
med mera, i ett annat arbete på 
den reguljära arbetsmarknaden.

Obligatorisk arbets-
löshetsförsäkring 2010?

Jenny Lindblad, 
LO

Läs mer

På www.alla.lo.se har vi har 
lagt ut LO-TCO Rättsskydds 
analysdokument och hela 
fallet »yacub«.
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»jag har tålamod 
vilket har med kunskap 
och erfarenhet att 
göra. jag vet att jag 
berör människor. 
antingen älskar eller 
hatar de mig«, säger 
mona sahlin.



nära

Mona Sahlin

»Alla arbetare 
ska kunna göra 
en klassresa«

Vi har träffat Mona Sahlin, socialdemokraternas 
partiledare, för ett samtal om klass och ideologi.  
Hur vill hon förnya politiken efter valförlusten?  
Många är kritiska mot att beskeden dröjer. 
»Demokrati tar tid«, konstaterar Mona Sahlin  
och låter sig inte stressas.

 M ona Sahlin läser ett av reportagen i 
tidningen Alla som handlar om det 
brutala systemskifte som pågår, om 
hur sjuka människor kränks, riske-
rar att få sparken och lämnas utan-

för trygghetssystemen.
Har socialdemokraterna någon politik som riktar 
sig till de här människorna?  

– Jag blir förbannad på oss själva och på regeringen 
när jag ser att människor hamnar i en sådan situation. 
För frisk för sjukpenning och för sjuk för att jobba. Vi 

ska vara självkritiska. Socialdemokraterna såg inte 
människorna utan försvarade systemen när vi hade 
makten. Vi måste fråga oss om makten i sig blev det vi 
eftersträvade. Den nuvarande regeringen försvarar 
systemen på motsvarande sätt men verkar helt blinda 
inför den enskilda individen. 

Mona Sahlin säger att många inom socialdemokra-
tin under förra regeringen uppfattade det som politis-
ka påhopp och uppträdde som försvarsadvokater för 
systemen när man lyfte fram att människor for illa på 
grund av att trygghetssystemen inte fungerade. Efter 



tolv år i regeringsställning blev socialdemokratin 
synonymt med makten och förlorade rollen som sam-
hällsförändrare.

– Jag var tydlig i talet när jag blev vald till parti-
ledare. Jag sa att vi borde titta på Norge där försäk-
ringskassa och arbetsförmedling samarbetar nära för 
att undvika att människor ska hamna mellan stolar-
na. Den nuvarande regeringen har helt andra avsikter. 
Deras avsikter är att människor ska vara rädda. 

– Den borgerliga regeringen skuldbelägger medve-
tet människor och  gör politik av det som kan betrak-
tas som ett personligt misslyckande. Det stora i Sve-
rige på 1970- och 80-talen var medbestämmande och 
mbl. Sverige var ett av få länder som försökte avskaffa 
fruktan för överheten. Nu är fruktan på väg tillbaka. 
Före valet kunde man ofta få höra att »ni socialdemo-
krater har suttit så länge och svikit era ideal«. Många 
tänkte att det kan väl inte bli så stor skillnad om några 
andra får ha makten ett tag. Men det blev skillnad med 
en borgerlig regering! Försämringar i människors var-
dag som spelar en stor roll.

rEgEringEn viLL Att männiSkOr SkA vArA räddA

Vilka konkreta program eller lösningar föreslår 
socialdemokraterna för människor som brakar 
genom trygghetssystemen?

– Vi vill ha ett bättre bemötande av människor från 
samhällets sida och att a-kassan ska bli 80 procent igen. 
Vi tycker att något som kallas rehabkedja också ska 
innehålla rehabilitering, inte bara indragen sjukersätt-
ning. I opposition måste vi hela tiden förhålla oss till vad 
borgarna hittar på. Vad regeringen genomför nu avgör 
delvis vad vi måste förändra om vi vinner valet 2010. 

– Jag är övertygad om att vi förlorade valet bland 
annat för att många fackliga medlemmar kände att de 
inte kunde lita på oss. Det förtroendet måste vi nu för-
söka bygga upp igen och hoppas få tillbaka.

Men Mona Sahlin tillägger att man också måste 
ställa frågan hur facket tagit hand om de medlemmar 
som ramlat genom skyddsnätet.
Finns det en risk att det blir fokus på individer 
istället för på strukturell ojämlikhet när man lyf
ter fram enskilda människors berättelser?

– Nej, ju fler individer som berättar om sin vardag 

desto mer sprider sig ilskan i 
samhället. 
Fackliga företrädare som 
vi möter säger att den ideo
logiska debatten måste tas 
på arbetsplatserna men 
faktum är att de är osäk
ra på vad som gäller idag. 
När ska socialdemokra
terna formulera sin poli
tik? undrar de.

– Fackliga företrädare 
behöver inte vara rädda för 
att ta den ideologiska debat-
ten. Det finns inget färdigt 
facit. Tanken är att vi alla 
kan vara med och forma 
politiken.

– För 20 år sen var den 
politiska debatten livligare 
på arbetsplatsen. Det häng-
er på fackförbunden. Hur 
vill de att politiken ska utformas? Fackliga företräda-
re måste fråga sina medlemmar: Vad vill ni att partiet 
och facket ska göra? Det hänger ju ihop. Folk måste ta 
plats. Folkrörelserna är inte vad de varit. Inför förra 
valet var det under en procent som hade mött partiet 
på arbetsplatsen. På 1970- och 80-talet gissar jag att 
det var 45–50 procent. Den lokala närvaron finns inte 
längre som tidigare. Idag är det bara en folkrörelse 
som växer så det knakar och det är pro.
Hur vill du förnya, förändra och ompröva politi
ken under ditt ledarskap? Du lovade att göra det 
tillsammans med medlemmar och väljare.

– Som partiledare i opposition kan jag koncentre-
ra mig på partiet på ett helt annat sätt än om vi varit 
i regeringsställning. Om man samtidigt är statsmi-
nister ska man förhandla. Nu har vi tid att hitta ett 
svar på: Hur ska vår politik se ut från 2010 och fram-
åt? Vad tycker folk ute? I partiet och facket? Vi vin-
ner inte valet 2010 på samma politik som vi förlorade 
valet på 2006.

Mona Sahlin var tydlig från början med att under 
hennes ledarskap skulle det bli högre i tak, öppnare 
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Vi vinner inte valet 2010 på samma politik som vi 
förlorade valet på 2006.«

»

diskussioner och mer av självkritik än under Göran 
Perssons tid. Just det som många efterlyste.

Samtidigt som den borgerliga regeringen genomför 
ett brutalt systemskifte – utan att lyssna – blir många 
inom partiet och facket ändå otåliga när den demokra-
tiska processen får ha sin gång.

– Demokrati tar längre tid än att låta marknadskraf-
ter styra. Men de som säger att jag inte lämnar besked 
har köpt borgerliga argument. Varje gång den borger-
liga regeringen lägger ett förslag i riksdagen kommer 
vi med ett motförslag – och där finns politiska beslut 
på alla politikområden. 

– Det är intressant att studera kritiken på ledarsi-
dorna, säger Mona Sahlin.

Socialdemokraterna har höga opinionssiffror och 
den borgerliga regeringen letar frenetiskt efter svag-
heter hos motståndarna. Att klaga över oklara besked 
är ett spel för gallerierna. 
Blir du inte stressad av det här?

– Man kan inte låta sig stressas utan måste ha tåla-
mod. Vi har tid på oss, till 2010.

gE ArBEtArE möJLighEt Att görA En kLASSrESA

Klass verkar inte vara inne att diskutera idag.
– Jag tycker ändå att man ser tecken på att den dis-

kussionen är på väg tillbaka, att man diskuterar det i 
partiet och i samhällsdebatten.
Många av de människor som hamnar mellan sto
larna sitter hemma isolerade och har inte så myc
ket kontakt med omvärlden. Kan man som politiker 
företräda människor vars liv man inte har insikt i?

– Många av dem hör av sig. Jag möter dem ofta ute. 
Människor är så arga att de vågar och tycker att det 
är värt att söka upp oss politiker. Fackliga och politis-
ka representanter har två vägar att gå för att föränd-
ra. För det första måste vi se problemen. För det andra 
måste fler tycka att det är värt mödan att förändra. 
Annars blir vi bara ett företrädareparti.
Vilken klass tillhör du själv som privatperson?

– Medelklass. Men det beror på hur man definierar 
klass. Jag har inte studerat på universitet utan bara 
gått gymnasiet. Men utgår man från lönen är jag väl-
betald medelklass.
Som partiledare?

– Arbetarklassen är basen i socialdemokraterna 
samtidigt som klassresan är en av de stora visioner-
na. Det viktigaste i vår politik är att ta bort hindren för 
fria liv. Klass, kön och etnicitet är sådana hinder.
I det senaste valet var det inte mer än cirka 60 pro
cent av medlemmarna i loförbunden som röstade 
på socialdemokraterna. Vad är din kommentar ?

– Det var kanske till och med ännu färre. Men nu 
kommer lo-medlemmar tillbaka. Ett parti som soci-
aldemokraterna kan bara återerövra regeringsmakten 
om lo-medlemmarna känner tilltro till oss. Jag har 
många i min omgivning som röstade på alliansen och 
de säger idag att det känns fel. Det var ju bra med sänkt 
fastighetsskatt men det känns inte rätt när man förstår 
att det gått ut över andra som fått det så mycket sämre.
Socialdemokraterna är ett brett parti med väljare 
från både medelklassen och arbetarklassen. Vad 
finns det för för och nackdelar med det?

– Stora grupper inom medelklassen ser helst att 
klasskillnaderna är så små som möjligt. Det är inte bra 
för någon om klasskillnaderna ökar och det uppstår 
en uppdelning och starka motsättningar i samhället. 
Drivkraften för socialdemokraterna är att ge arbetar-
klassen möjligheter att göra en ekonomisk och social 
klassresa. Det är värderingarna som avgör. Socialde-
mokraterna har varit och är unikt stora eftersom vi 
stått för en politik och värderingar som medelklas-
sen kunnat stödja. 
Vad saknar socialdemokraterna för att attrahera de 
arbetare som röstade på Sverigedemokraterna?

– De som röstade på Sverigedemokraterna i riksdags-
valet gjorde det oftast av främlingsfientlighet. Men om 
man tittar lokalt som i Landskrona handlade det myck-
et om att de väljarna inte litar på samhället och vill 
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hitta syndabockar. Man måste hålla isär de två moti-
ven. Det handlade dels om ren främlingsfientlighet och 
dels om misstro. Om man inte litar på samhället är det 
strukturer som är fienden, inte invandrare, och då har 
Sverigedemokraterna inget existensberättigande.
Du har sagt att du vill prioritera trygghet och rätt
visa. Vad är ett rättvist samhälle?

– Hela mitt uppdrag går ut på att med politiska medel 
jobba bort klyftor. Politikens uppgift är, om man ser en 
klyfta, att ställa frågan: Hur går det att förändra? Och 
att alltid ge människor en chans till, och en chans till.

hög Lön

Mona Sahlin har 52 000 kr i månaden som riksdagsle-
damot och får dessutom 74 000 kronor från partiet.
En orättvisa idag är de ojämlika lönerna. Du har 
själv en jättehög lön. Vad motiverar löneskillna
derna? 

– Det är inget jobb det jag har utan jag har blivit vald 
till ett uppdrag som jag har så länge jag får ett förtro-
ende. Man kan inte se på ersättningen som för ett van-
ligt jobb. Igår kom jag hem klockan halv tre på natten 
och började klockan nio idag. Motivet för min höga lön 
är att en partiledare i opposition ska ha samma ersätt-
ning som statsministern. 
När du blev vald till partiledare sa du att vi ska 
både slå vakt om tryggheten och omfamna även
tyret. Hur ska det gå till?

– När jag var ung ssu:are var det någon amerikan 
som sa: I Sverige har ni avskaffat fruktan i arbetsli-
vet. Det finns två sätt, antingen att jaga på människor 
eller att få dem att göra det oväntade. Det första går ut 
på att någon står bakom och knuffar mig. Då går det 
ofta åt skogen. Det andra att någon står bakom och 
säger: Du kan och det finns ett skyddsnät. Det är ett 
sätt att beskriva hur trygghetssystemen ska fungera. 
Om ersättningsnivån i a-kassan är 80 procent då vågar 
människor äventyret. När människor känner trygghet 
vågar man det nya; byta jobb, flytta, börja en utbild-
ning, satsa på nya förhållanden.
Vad är svensk välfärd idag? Blir det den avgörande 
ideologiska frågan inför valet 2010?

– Generell välfärd är bra sjukvård, utbildning, 
äldreomsorg, generella barnbidrag och en a-kassa 
och sjukpenning som försäkrar mot inkomstbort-
fall. Allt fördelat efter behov och finansierat via skat-
ter, efter bärkraft. Mot detta står den borgerliga idén 
med sänkta skatter, höjda egenavgifter och privata 
försäkringar som gör det möjligt att köpa sig privile-
gier. I borgarnas samhälle får den som blir sjuk eller 
friställd skylla sig själv. Om man litar på att socialde-
mokraterna står upp för generell välfärd är en förtro-
endefråga. Många har märkt att det blev skillnad på 
välfärden med borgarna. Blir det skillnad om soci-
aldemokraterna kommer tillbaka? Förtroendeval-

da säger att äntligen är det lättare att diskutera väl-
färdsfrågor sen vi fått en borgerlig regering. Det har 
blivit tydligare var de ideologiska skiljelinjerna går.
Pensionsåldern är 65 år för de flesta men många 
människor orkar inte jobba så länge vilket inne
bär att den faktiska pensionsåldern är betydligt 
lägre. Vad har socialdemokraterna för politik när 
det gäller pensioner?

– Vi tänker inte ändra på pensionsåldern. Det finns 
två huvudskäl till varför det ser ut som det gör. En 
del har så slitsamma jobb att de inte kan jobba till 65. 
Andra tänker att de först ska jobba och sen leva och ta 
ut pension tidigt. 

– För de grupper som inte orkar fram till 65 hand-
lar det om arbetsmiljö och inflytandefrågor. På 1980-
talet kom Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagen till. 
Senare har arbetsmiljön varit frånvarande i debatten 
och det har försämrats drastiskt med borgarna. Om vi 
slår vakt om tryggheten vågar människor ta klivet från 
en arbetsplats till en annan om man inte orkar jobba 
kvar i ett slitsamt yrke. 
Ska man ta med sig lönen då också, det vill säga en 
tidigare högre lön?

– Trygghetssystemen ska träda in om man inte kla-
rar jobbet fysiskt. Då ska man få hjälp och ekonomis-
ka förutsättningar att byta. Inkomstbortfallsprinci-
pen ska gälla i trygghetsförsäkringarna.
En enad vänster är det viktigt inför nästa val?

– Vi får se vilka former som är tänkbara. Vi är när-
mare nu än tidigare. Vi har det gemensamt att vi vill se 
en annan regering och vi ska inte låta borgarna spela 
ut oss mot varandra. Det handlar om mer än en sym-
bol. Vänsterpartiet och miljöpartiet var med på par-
tistyrelsens möte senast. Det var väldigt bra. Många 
i vår partistyrelse förstod att även om vi är större så 
är de andra två strategiskt tänkande partier som inte 
bara ska följa oss. Vi ska utveckla samarbetet och i 
mycket god tid ska väljarna få veta vilka regerings-
alternativen är. 

Mona Sahlin har ibland beskrivits som fackföre-
ningsfientlig. Vissa kritiserar henne för att vara för 
liberal, andra för långt åt höger.
Var på skalan finns du?

– När jag hade suttit i regeringen i två veckor och 
var ny  som arbetsmarknadsminister var jag den som 
fick lägga fram beskedet om lönestopp. Det är en bild 
av mig som har etsat sig fast och som jag fått leva med. 
Jag gillar inte en sådan, vänster – högerskala inom 
socialdemokratin. Vi är alla socialdemokrater inom 
socialdemokratin.
Vilka är dina starka sidor som partiledare?

– Jag har tålamod vilket har med kunskap och 
erfarenhet att göra. Jag vet att jag berör män-
niskor. Antingen älskar eller hatar de mig.  
 text. Kerstin Fredholm     foto. Leif Claesson
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 »jag blir förbannad på oss 
själva och på regeringen när jag 
ser att människor hamnar i en 
sådan situation. För frisk för 
sjukpenning och för sjuk för att 
jobba. Vi ska vara självkritiska. 
socialdemokraterna såg inte 
människorna utan försvarade 
systemen när vi hade makten.«
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den 17–21 september pågår 
European Social forum i malmö. 
En arena – ett globalt folkets 
hus – för alls som tror på en 
rättvis och solidarisk värld. 
det är femte gången forumet 
genomförs. ingemar Lindberg, 
tidigare välfärdsutredare på LO, 
har varit med förr, han berättar 
varför du ska åka dit.

När jag gick i pension för åtta år 
sedan, valde jag att engagera 
mig i den framväxande globa-

la rättviserörelsen. Till mitt första 
forum åkte jag tillsammans med 
Helén Pettersson som då hade 
efterträtt mig på lo Idédebatt, dn-
journalisten Mikael Löfgren och 
Palmecentrets Janne Hodann. Det 
var år 2002 i Porto Alegre, Brasi-
lien. Vi mötte engagerade män-
niskor från alla delar av världen, 
unga och gamla, med tro på män-
niskors förmåga att gemensamt 
påverka världens framtid. Vi kän-
de oss som del i något större.

Ett gLOBALt fOLkEtS huS

De sociala forumen är mäktiga 
tillställningar – som ett abf eller 
ett Folkets Hus i världsformat. För 
oss som är vana vid svensk orga-
nisationskultur är mötet med 
forumkulturen rätt omvälvande. 
Om min generation i svensk arbe-
tarrörelse hade organiserat den 
här verksamheten, hade vi för-
stås haft stadgar, program och en 
vald styrelse. Vi hade haft en ord-
förande som kunde uttala sig på 
organisationens vägnar. Den här 
rörelsen har ingenting av detta. 
När Helén och jag berättade på lo 
om vårt första forum mötte vi kri-
tik mot att även exempelvis syndi-

kalister kunde delta. Men i forum-
ens kultur är ingen överordnad 
och kan utdefiniera någon annan. 
Rörelsen har hittills i stort sett 
undgått 70-talsvänsterns förla-
mande fraktionsstrider. 

Om det nu ska kallas för en 
rörelse. Forumen är i första hand 
en mötesplats eller arena, som 
Folkets hus ungefär. Där tas inga 
bindande beslut och ingen har rätt 
att göra några politiska uttalan-
den i forumets namn. Man möts 
för att dela erfarenheter, bygga 

kontakter och få ny energi. Det 
viktiga jobbet görs lokalt i alla 
de olika deltagande organisatio-
nerna. De som vill kan gå sam-
man i gemensamma projekt eller 
aktioner. Hela den globala rätt-
viserörelsen kan kanske bäst 
beskrivas som en mängd sam-
mankopplade och föränderliga 
nätverk, ungefär som om Inter-
net klivit ner på Jorden och 
tagit kroppslig form. En rörelse 
av rörelser har det kallats, ett myl-
ler där nya möten sker, erfaren-

de stora kapitalintressenas makt behöver balanseras genom folklig samverkan 
över nationsgränserna för att en demokratisk maktbalans på global nivå ska 
kunna upprättas. grundsynen är människors lika värde, skriver ingemar Lindberg.
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Läs mer!
Du kan anmäla dig och hitta mer 
information på www.esf2008.org.

en bred folklig mobilisering över 
politiska och social gränser kring 
ett demokratimål. Global demo-
krati är idag en bristvara liksom 
det var i kolonierna och i 1800-
talets Europa. Men i 1800-talets 
europeiska nationalstater fanns i 
alla fall en statsmakt, fastän i hän-
derna på ett privilegierat fåtal. 
Idag finns ingen global statsmakt 
att rikta demokratikraven mot, de 
globala institutionerna måste till 
stor del nyskapas. Frågan hur man 
bäst definierar dagens världs-
ordning och hur en ny demokra-
tisk ordning kan formas hör till 
huvudfrågorna på forumen. Det 
låter stort. Men de allra flesta del-
tagarna håller på med sin lilla pus-
selbit i detta stora framtidspussel. 
Och svaret ligger, tror jag, främst 
i de enskilda pusselbitarna, inte i 
att några tänkare formulerar den 
»stora planen«, som alla ska följa.

Den globala rättviserörelsen 
är delaktig i att bygga något som 
i högtidliga sammanhang kall-
las för ett globalt civilsamhälle. 
Man kan tala om en tredje sfär vid 
sidan av staten och marknaden, 
en medborgerlig sfär som inte 
styrs av statens makthavare eller 
av kapitalets ekonomiska makt. 
Att kalla rörelsen antiglobalistisk 
är komplett missvisande, rörel-
sen själv är i högsta grad global. 
Huvudtemat är En annan värld är 
möjlig. Den kritiska udden rik-
tar sig mot en ordning där plån-
bokens tjocklek och kapital-
tillgångar ger makt över andra 
människors grundläggande 
livsvillkor. De stora kapitalin-
tressenas makt behöver balanse-
ras genom folklig samverkan över 
nationsgränser för att en demo-
kratisk maktbalans på global nivå 

ska kunna upprättas. Grundsynen 
är människors lika värde.

De europeiska forumen har hit-
tills ägt rum i Florens 2002, Paris 
2003, London 2004 och Aten 
2006. Nu är det alltså Malmös tur. 
För svensk fackföreningsrörelse 
är det en spännande möjlighet att 
ge sig in på allvar i den här formen 
av öppna möten. 

Man kan tycka att de svenska 
facken har fullt upp med annat, 
som att stoppa medlemstap-
pet och att bekämpa eu-domsto-
lens och Maud Olofssons attacker 
mot arbetsrätten. Men det är just 
i detta som facket behöver allian-
ser med andra och egen förnyel-
se. Nu har både lo och tco och en 
rad svenska fackförbund bestämt 
sig för att delta i Malmö. Det är en 
historisk chans. Vi kan bidra till 
en bättre förståelse i andra län-
der för den svenska eller nordiska 
modellen. Facket kan sätta frågor 
på dagordningen inför det svens-
ka ordförandeskapet i eu:s minis-
terråd. Medverkan i Malmö kan 
också bidra till en mobilisering 
inför valet till eu-parlamentet 
2009. Man kan nå ungdomar som 
idag står utanför facket. 

Men svenska facket kan ock-
så ha något att lära. De fackliga 
deltagarna kan knyta kontakter 
och få del av idéer som bidrar 
till en svensk facklig förnyelse. 
Att delta i forumen är ett sätt att 
öppna sig för annorlunda erfa-
renheter och nya impulser.  

text. Ingemar Lindberg  

Ingemar Lindgren

åLdEr  70 år
fAmiLJ  hustrun Kajsa, barnen 
Stina och Staffan, barnbarnen 
Omma och Mira
BOr  på Söder i Stockholm
ArBEtSLivSErfArEnhEt  LO-
 utredare, departementstjäns-
teman, statssekreterare
utBiLdning  jurist
fritid  musik, målning, torpet 
och barnbarnen
mOtiOn  långa promenader, 
qi gong 
fiLm  Vid himmelens kant
LäSEr  Stig Classons 
Vem älskar yngve Frej
inStrumEnt  trombon, piano

heter byts och gemensamt hand-
lande växer fram. Utmanande – 
kanske – för vän av ordning. Det 
märkliga är att man i detta öpp-
na myller, utan stadgar och pro-
gram, ändå upplever att man är 
del i något större, med någon slags 
gemensam färdriktning.

En BättrE värLd är möJLig

Den globala rättviserörelsen är, 
som jag ser det, i första hand en 
demokratirörelse. De närmaste 
historiska parallellerna är 1800-
talets strid för allmän rösträtt och 
1900-talets koloniala frigörelse-
kamp. I båda fallen skapades det 
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sjuk enligt läkarna frisk 
enligt Försäkringskassan

Hej Lennart! Hur ska man 
bete sig när man har två läka-
re som sett på min rygg och 

som bedömer att jag är sjuk. Jag 
har även gjort skiktröntgen som 
visar att jag har problem med två 
diskar i ländryggen. Jag äter kraf-
tig medicin för att ens kunna pro-
menera. Försäkringskassan anser 
att jag är frisk. Av medicinen blir 
jag starkt påverkad men ändå 
anser man på Försäkringskassan 
att det inte är någon fara att köra 
bil och jobba i medicinpåverkat 
tillstånd. Har svårt att koncentre-
ra mig på grund av påverkan av 
min medicin men om jag inte tar 
den regelbundet kan jag inte sova 
på nätterna på grund av värken i 
rygg och ben. jonas l

Hej Jonas! Det är svårt att 
svara på ditt ärende eftersom 
det är komplicerat. Du redovi-

sar hur besvärligt du har det men 
uppenbart är att Försäkringskassan 
inte tar det till sig. Det är till och med 
så att Försäkringskassan anser att 
du är arbetsför. Av dina uppgifter 
framgår ju att så knappast är fallet. 
Du har stöd av två läkare och på 
skiktröntgen framgår att du har 
problem med 2 diskar i ländryggen. 
Därtill och därför tar du kraftig 
medicin som påverkar dig.

Mitt råd är ju att du ska överklaga 
det beslut som du har fått eller kom-

mer att få av Försäkringskassan när 
man meddelar dig att du inte längre 
får sjukpenning. är det så att dina 
två läkares utlåtanden inte är så 
tunga som du anser? Kanske ska du 
i så fall söka ytterligare en läkare.

Vet Försäkringskassan om vilken 
medicin du får?

Jag tycker också att du bör vända 
dig till din fackliga organisation och 
ansöka om rättshjälp. Om rättshjälp 
beviljas kan ditt ärende komma till 
LO-TCO Rättsskydd som då får ditt 
förbunds uppdrag att bistå dig.

 lennart stéen

Varför prövar »Kassan« 
inte belastningsskadan?

Hej! Jag har som jag anser 
belastningsskada i höger 
axel till följd av monotont 

och tungt arbete som lokalvårda-
re i skolor. Jag är förtvivlad av två 
orsaker.

En orsak är att jag inte får mina 
skador prövade av Försäkrings-
kassan. Jag är sjukskriven sedan 
1 år tillbaka men försäkringskas-
san anser att jag inte har kunnat 

visa att jag i framtiden kommer 
att göra en, som dom säger, bestå-
ende inkomstförlust på lägst 1/15 
och därför vill man inte pröva 
mitt ärende. Den andra orsaken 
är ju att jag inte blir bra. Om jag 
inte gör något särskilt så mår jag 
hyggligt, men så fort jag belastar 
min arm och axel så får jag häftig 
smärta och därefter värk en tid. 
Vilka råd kan du ge mig? bettan

Hej Bettan! På din första fråga 
måste jag svara dig att För-
säkringskassan tolkar arbets-

skadelagen rätt i sitt besked till dig. 
Du ska visa att du gör en bestående 
inkomstförlust som kommer att 
vara i minst ett år framåt. Den tid 
som du redan har varit sjukskriven 
räknas inte. Om din behandlande 
läkare är beredd att intyga att du 
inte kommer att kunna arbeta helt 
eller delvis under det kommande 
året – be om ett intyg och skicka det 
till Försäkringskassan för prövning 
av din rätt till ersättning.

Jag skriver »helt eller delvis«, 
eftersom förutsättning för prövning 
är att du gör en inkomstförlust på 
en femtondel (1/15), vilket motsva-
rar 6–7 procent av din årsinkomst. 
Om läkaren således anser att du 
just nu inte kan arbeta alls, men 
bedömer att du om en tid kan jobba 
50 procent och senare 75 procent 
under sammanlagt ett år, så finns 
det underlag för Försäkringskassan 
att pröva ditt ärende. Arbetsoför-
mågan kan alltså variera, men du är 
ändå berättigad att få ditt ärende 
prövat om inkomstförlusten är 
minst 1/15-del och anses komma att 
bestå under minst ett år.

Din andra fråga är svårare att 

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.

!

jag äter kraftig 
medicin för att ens 
kunna promenera. 
Försäkringskassan 
anser att jag är frisk.«

»

?

!
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    besvara för mig eftersom jag ju inte 
är läkare. För mig tycks det som om 
du har kroniska besvär av den typen 
som är typiska för belastningsska-
dor. Med detta menar jag ett – som 
du själv anger – hyggligt tillstånd 
men med svåra besvär när armen och 
axeln har använts. Du anger inte hur 
länge du hade arbetat när du tvinga-
des söka läkare och bli sjukskriven.

Min uppfattning är att alldeles för 
många väntar för länge med att söka 
vård och hjälp att utföra arbetet på 
ett annat och skonsammare sätt. 
När besvären kanske efter en lång 
tid (det kan handla om år) blivit kon-
stanta och inte går över av sig själva, 
då först söker man läkare. Det kan då 
bli mycket svårt att få besvären att 
läka ut. Det måste bli så i framtiden 
att när man får besvär ska man 
snabbt söka vård. Då kan läkarna 
förhindra att besvären blir bestående 
och förändringar ske i arbetsmiljön 
som möjligör fortsatt arbete.

Detta är ett problem som jag ofta 
och sedan länge har mött. I Arbets-
miljöverkets föreskrift Belastnings-
ergonomi (AFS 1998:01) anges klart 
att arbetsgivarna ska informera 
de anställda om vikten av att vara 
observanta på de första tecknen till 
besvär. Tanken är ju att man då ska 
söka hjälp i tid. Skyddsombuden bör 
snarast ta upp denna fråga med ar-
betsgivarna så att utbildning enligt 
den föreskriften kommer till stånd.

Visst svar har du fått vad gäller 
försäkringsersättning men dess-
värre inte mycket vad gäller dina 
kvarstående besvär. Berätta för dina 
kamrater att de ska söka vård i tid!
 lennart stéen

Förlorat fyra fingrar – 
varför så låg ersättning?

Min sambo förlorade 4 fingrar 
i en arbetsskada. Han har fått 
ersättning av afa Försäkring 

från försäkringen tfa, men både 
han och jag tycker att den var låg 
med tanke på omfattningen av ska-
dan. Min fråga: Kan han få ersätt-
ning från en personlig försäkring 
eller genom sitt fack? Ulla

?

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. Priset för armbandet är 100 kronor 
inklusive frakt- och expeditionsavgift.
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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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Hej Ulla! Vad gäller ersättning 
för fingerinvaliditeter finns 
sedan länge så kallade finger-

tabeller. Viktigt för riktig bedömning 
är att den skadade noga beskriver 
hur stor del av respektive finger 
som förlorades samt – inte helt 
oviktigt – vilka besvär som följt av 
detta.

De allmänna besvären efter 
skadan är inbakade i den invalidi-
tetsgrad som anges i tabellen. Om 
besvären är stora, bör den skadade 
påtala detta! Granska alltså det 
invaliditetsintyg som låg till grund 
för beslut om invaliditetsgraden. 
Om det inte är rättvisande, bör ni 
kontakta läkaren för komplettering 
och sedan skicka in intyget igen.

Du anger inte om din sambo har 
fått ersättning för utseendemässig 
förändring? Vid skador av detta 
slag brukar också så kallad ärr-
ersättning lämnas. Om ni inte gjort 
det redan – ta fotografier på både 
den skadade och den oskadade 
handen (för jämförelse). Skicka se-
dan in fotona och begär omprövning 
av invaliditetsgraden samt också 
då ersättning för utseendemässig 
förändring.

TFA, alltså Trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada, är en kollektivt 
tecknad försäkring och ytterligare 
kollektiva försäkringar brukar inte 
finnas. Om din sambo har en privat 
olycksfallsförsäkring som även gäl-
ler för skada i arbete – alla gör inte 
det – kan han få invaliditetsersätt-
ning också från den. Men det beror 
på hur villkoren för försäkringen är 
skrivna.

 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«.

!

42  alla 2.2008

http://www.alla.lo.se
http://www.alla.lo.se


reflektion  |  »när jag blir stor«  Jan Stenmark

2.2008 alla  43



w
w

w
.lo.se

Jobben är en förutsättning för att människor ska kunna bygga de liv de vill ha och 

förverkliga sina drömmar. LO vill ha fler jobb – men också bättre jobb.

Låga löner och dåliga villkor hör inte hemma på framtidens arbetsmarknad. Ingen 

ska behöva konkurrera om jobben genom att sänka sina krav. Arbetsmarknadens krav 

på flexibilitet ska inte slå sönder människors trygghet. Ingen ska behöva bli sjuk eller 

dö av sitt jobb. 

På framtidens arbetsmarknad ska jobben vara trygga, fria och utvecklande. 

Lönerna ska vara bra, villkoren schysta och arbetsmiljön god. Alla ska ha inflytande 

över sin arbetssituation. 

Alla ska ha rätt till vettig ersättning om man blir sjuk eller förlorar jobbet och bättre 

möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. Trygghet utvecklar både människor 

och samhällen.

Tillsammans kan vi skapa världens bästa jobb!
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Gillar du ditt jobb, men inte lönen och arbetstiderna? Har du bra idéer, men 
inget inflytande? För många skulle jobbet kunna vara ”världens bästa” om 
villkoren och förutsättningarna var bättre.

LO kämpar för ett bättre arbetsliv för alla, därför lyfter vi ”Världens bästa 
jobb!” som tema inför kongressen 2008. Vi ska inte sänka lönerna och 
försämra arbetsvillkoren för att anpassa oss till omvärlden. Vi ska inte för-
sämra för de arbetslösa och sjuka. Sverige ska istället gå före och visa att 
”Världens bästa jobb!” betyder utveckling, både mänskligt och ekonomiskt.

Du kan besöka LOs kongress 31 maj – 4 juni i Folkets Hus, Stockholm. 
Eller följa den på www.lo.se 
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