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HJÄLTEN
Tempot har 
skruvats upp 
och stressen 
har ökat under 
de senaste tio 
åren på kyck-
lingslakteriet. 
Lena Asplund, 
försäkrings-
rådgivare i 
Livs, driver 
fl era fall gäl-
lande arbets-
skador.

NÄRA
»Jag minns vad som förväntades när 

jag var minister. Helst skulle man 

komma hem och beskriva ett beslut 

som om man vunnit ett slag, inte att 

man kommit fram till en kompro-

miss«, säger Margot Wallström.

DEN NYA 
ARBETS-
MARKNADEN
SSAB dumpar inte sjuka arbetare 
utanför grindarna. Företaget tar 
ansvar, facket är starkt. Det gör det 
möjligt för icke-högpresterande att 
vara kvar. Men arbetsmiljön är den 
sista stora orättvisan.

6
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Det är vi som har jobbat i Alla-
 panelen. Vi är alla fackligt för-

troendevalda och har varit med 

i det redaktionella arbetet i 

tidningen Alla. Vi har föreslagit 
intressanta  ämnen som kan ge 
inspiration i det fackliga arbetet. 
Vi kommenterar också texter i 
tidnin gen utifrån vårt perspektiv, 
det vill säga arbetslivet och den 
fackliga vardagen. Det har varit en 

rolig och spännande tid att arbeta 

med Alla. Vi ses kanske framöver 

i den fackliga verksamheten. 

Lycka till i det fackliga jobbet!

Alla-panelen

KATHE NILSSON

Handels

THERESE GÖTHE

Handels

JORGE FLORES

IF Metall

»Tack för den här tiden!«
RONNY FRITHIOF

Grafi kerna     ust nu håller du det sista numret av 
tidningen Alla i din hand. lo har beslutat att 
tidningen inte ska ges ut mer och att ni försäk-

ringsrådgivare ska få andra kanaler för information 
och inspiration. Jag hoppas att nyordningen blir bra 
för det förtjänar ni alla förtroendevalda och med-
lemmar i facket.

Under åren, 2000–2008 har tidningen Alla fått 
mycket beröm och många spännande reportage ur 
verkligheten har flödat fram på sidorna. Jag tänker 
till exempel på Allas avslöjande om Connex utnytt-
jade av papperslösa i verksamheten i Stockholms 
tunnelbana och giftskandalen på Astra där Annette 
Forslöv till slut fick sin arbetsskada godkänd. 

Jag tänker också på alla vardagshjältar som vi lärt 
känna genom reportrarnas arbete. Jag blir så glad 
när jag ser gemenskapen i fackklubben på ssab, kol-
la in sidorna 19–21. Det är det starka facket som dri-
ver fram goda villkor för arbetarna som satsar sin tid 
och hälsa för jobbet och lönen, men också för företa-
gets utveckling och aktieägarnas vinster. 

vi kan alla bli sjuka och drabbas av olyckor och 
skador. När vi drabbas ska inte företaget kasta oss på 
sophögen. På ssab finns reträttplatser för den som 
presterar mindre. Det är inte så vanligt förekomman-
de idag att man platsar på arbetsmarknaden om man 
inte är 100-procentig. 

Många människor kommer att drabbas efter års-
skiftet, på grund av den borgerliga regeringens för-
sämringar i sjukförsäkringen, då tiotusentals sjuk-
skrivna beräknas få beslut från Försäkringskassan 
om indragen sjukpenning. Dessutom blir det många 
som inte får förlängning av sin tidsbegränsade sjuk-
ersättning. Den ersättningsformen ska upphöra helt 
på några års sikt. Förlängning kan beviljas, men kra-
ven är skärpta. I princip ska man sakna arbetsför-
måga för alla arbeten på arbetsmarknaden. Vem 
som helst förstår att en medlem som hamnar i den 
situationen behöver stöd från sin fackliga organisa-
tion. Så ni alla där ute, samlas i facket och ställ upp 
för varandra. Lycka till i det fackliga arbetet önskar 
Alla-redaktionen!

marja koivisto
Chefredaktör

marja.koivisto@lo.se

HE  D  ALLA!

HE  D  ALLA!

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN LO



Tempot har skruvats 

upp och stressen ökat 

under de senaste tio 

åren på kycklingslak-

teriet. Lena Asplund 

sköter en del av det 

fackliga arbetet utanför 

sin ordinarie arbetstid, 

för att inte belasta 

arbetskamraterna.

Lena Asplund

BOR  Villa i Mörbylånga
FAMILJ  Man, tre vuxna barn, 
fem barnbarn
ÅLDER  56 år
YRKE  Livsmedelsarbetare 
på Guldfågeln 
FACKFÖRBUND  Livs
FACKLIGT UPPDRAG  Försäk-
ringsrådgivare i tio år
LÄSER  Aldrig. Dålig på det, 
har försökt
FILM  Action
FRITID  Promenerar, familjen
MOTTO  Skjut inte upp till 
morgondagen det du kan 
göra idag
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Det gäller den äld-
re generationen. De fles-
ta som börjar på Guldfå-
gel idag är unga, 19–20 år, 
och stannar inte så längre. 

Lena Asplund är tydlig 
och rak. Talar om hur det 
är nu, nöjer sig inte med 
att det var värre förr och 
har skett förbättringar. 

Att det återstår mycket 
att göra i arbetsmiljön kan 
man som besökare snabbt 
konstatera.

HELVETISKT LJUD

Monotona arbetsuppgif-
ter utförs i ett uppskruvat 
tempo. Efter slakt mås-
te kycklingen gå igenom 
de olika produktionsmo-
menten så fort som möj-
ligt. Det går inte att lämna 
råvaran till nästa dag. 

Ljudnivån i produktionen är 
konstant hög. Att skrika rakt i 
örat på folk är enda sättet om man 
vill kommunicera. Vid en station 
spottas djupfrysta, förpackade 
kycklingdelar ner på en rutsch-
kana av plåt. Det ekande ljudet är 
helvetiskt. 

Kycklingarna far fram i racer-
fart i sina banor strax över huvud-
höjd och en del kycklingbitar dim-
per ner på golvet. Städningen sker 
inte i motsvarande takt och gol-

ven är därför farligt hala. 
Om man ska säga något 
positivt är det i så fall att 
företaget verkar att gå 
bra ekonomiskt.

– Vi ligger efter och 
kan nästan inte tillverka 
i takt med beställningar-
na, förklarar Lena Asp-
lund.
Varför blev du försäk-
ringsrådgivare?

– Jag hade jobbat i 
många år och undrat vad 
vi hade för försäkringar. 
Ingen förklarade det för 
mig. Jag var beredd att ta 
på mig uppdraget för jag 
var så intresserad. 
Vad vill du föra ut för 
fackligt budskap?

– Jag vet inte vad jag 
ska svara på det. När 
medlemmarna kom-

mer och vill ha hjälp handlar det 
om pengar. Facket löneförhand-
lar och fixar bonus, Lena fixar för-
säkringar.

EN KLIPPA

Känns det inte som om du dri-
ver en serviceinrättning?

– Jag har funnit mig i det. Med-
lemmarna är helt enkelt för oin-
tresserade av andra frågor.

Ändå är cirka 95 procent av de 
cirka 200 livsmedelsarbetarna 

Hon har hjälpt till att fylla i 300 

arbetsskadeanmälningar som 

gällt belastningsskador. Inte en 

enda har blivit godkänd.

– De ekonomiska konsekven-

serna är kanske avgörande. 

Om man började godkänna alla 

belastningsskador skulle det bli 

väldigt dyrt för samhället, säger 

försäkringsrådgivaren Lena 

Asplund.

» 
Var och varannan vecka är 
det något fall. Trots att jag 
vet att belastningsskador 

inte blir godkända måste jag ändå 
säga till medlemmen att fylla i 
blanketten. Det är inte roligt.

Lena Asplund började på Guld-
fågeln i Mörbylånga 1995. De var 
20 stycken som började samtidigt.  

– Alla de andra har slutat efter-
som de tyckte att jobbet var för 
tufft och inte orkade. Under de 
senaste tio åren har tempot skru-
vats upp och stressen ökat. Belast-
ningsskador är vanligt och alla vet 
att de orsakas av jobbet men istäl-
let för att ta itu med arbetsmiljön 
byter man ut folk. Det största pro-
blemet är att det blivit allt mindre 
rotation.

– Folk käkar värktabletter för 
att orka. Det är för jäkligt att ett 
jobb ska slita på människor på det 
sättet. Kamratskapet är det vik-
tigaste och håller en uppe. Man 
kämpar på så länge man kan. 

3
råd från 

Lena Asplund

 Anmäl alla ar-
betsskador.

 Uppmana 
medlemmarna 
att stanna kvar 
i facket och vär-
na om kollektiv-
avtalet. Få dem 
att se helheten 
i det fackliga 
medlemskapet.

 Sätt dig in i 
de nya reglerna 
som gäller sjuk-
försäkringen 
och informera 
medlemmarna.

text. Kerstin Fredholm
foto. Leif Claesson

Lena Asplund, försäkringsrådgivare i Livs

300 anmälda arbets- 
skador – ingen godkänd!

 Lena Asplund driver flera fall 

hjälten



»Alla har sina skavanker«
Ronny Gustavsson arbetar 

i packen. Han lyfte en 60 kilo 

tung rulle med plastfi lm manu-

ellt eftersom rulliften inte 

fungerade. 

– Samtidigt halkade jag på 

en bit salladskyckling som låg 

på golvet och kotorna i ryggen 

fi ck en rejäl smäll.

D
agen efter olyckan kunde 
Ronny Gustavsson inte kliva 
ur sängen.

– Jag fick åka bårbil till läkar-
stationen där jag fick en morfin-
spruta. Sen var det rullstol och 
kryckor som gällde. 

Lena Asplund säger att olycks-
fallet var en följd av att man inte 
hinner städa och därför halkar på 
golvet.

Efter sex månaders sjukskriv-
ning kunde Ronny Gustavsson 
börja jobba igen successivt. Nu 
jobbar han heltid.

– Jag har lyft de här rullarna 
tusentals gånger. Jag har inget 
val. Annars får jag plocka upp allt 
som hamnar på golvet medan jag 
går och hämtar liften. Vi är alltid 
online. Maskinerna stängs bara 
av på natten när det städas. Vi kan 
byta rulle fem-sex gånger per dag, 
säger Ronny Gustavsson.

Han är rädd att han ska knäcka 
ryggen igen på grund av de tunga 
manuella lyften men får inget 
gehör hos driftsledaren när han 
påtalar behovet av en lift.

Nej, någon lift vid Ronny Gus-
tavssons arbetsplats i packen kan 
vi inte se. Enligt uppgift ska det 
finnas två liftar av den här typen 
på företaget. Den ena upptäcker 
vi. Den står dammig och trasig i 
ett hörn sen månader tillbaka. 

Detta är ett företag med en 
omsättning på 830 miljoner som 
inte har fungerande rulliftar 
utplacerade där de behövs.

Guldfågeln

ÄGARE  Familjeföretag som 
tillhör Blentagruppen där 
även Ingelsta kalkon och 
Lantfågel ingår. Guldfågeln 
har produktion i Mörbylånga 
och Falkenberg.

OMSÄTTNING  830 miljoner 
kronor enligt företagets 
hemsida.

ANTAL ANSTÄLLDA i Mörby-
långa 250, varav ca 200 är 
livsmedelsarbetare.

på Guldfågeln med i fack-
et och Lena Asplunds fackliga 
arbete uppskattas. När hon blir 
fotograferad kommer en ung 
kille spontant fram och skriker 
i örat på mig: »Lena är en klip-
pa! Det hon inte vet om försäk-
ringar är inte värt att veta!«.

Enligt vissa kritiker fungerar 
facket idag som ett försäkrings-
bolag och Lena Asplund håller 
med om den bilden. Ideologin 
har kommit i skymundan.

– Om vi skulle ha ideologi 
och fackets historia som tema 
på ett medlemsmöte kommer 
medlemmarna garanterat inte. 
Då hjälper det inte att locka 
med fika, säger hon.

Det hindrar inte att hon 
just på medlemsmöten peda-
gogiskt försöker förklara vad 
medlemskapet, kollektivavtal 
och solidaritet innebär och vad 
som händer om alla skulle gå 
ur facket. 

Arbetarna med utländsk 
bakgrund vänder sig ofta till 
henne som försäkringsrådgi-
vare.

– De kommer med alla slags 
papper, till och med deklara-
tionsblanketter. De vet inte 
vart de ska vända sig och kan 
inte språket tillräckligt bra för 
att förstå all information. Jag 
skulle vilja ha resurser att hjäl-
pa dem ännu mer. 

Lena Asplund kan referera till 
egna erfarenheter. 

– Jag vägrade att försöka lyfta 
rullen manuellt och kontaktade 
driftsledaren. Då kom han ner och 
lyfte själv och visade hur jag skul-
le göra istället för att gnälla.

– Flera anställda har blivit ska-
dade på grund av att vi inte har rätt 
hjälpmedel. Varje dag bär vi 25-
kilossäckar med kryddor manu-
ellt. Vi väger upp kryddorna i back-
ar som väger 15 kilo, lyfter dem 
över axelhöjd för att placera dem 
på hyllor, säger Lena Asplund.

På frågan om arbetskamraterna 
också har belastningsskador sva-
rar Ronny Gustavsson:

– Alla har sina skavanker.
Efter olyckan fick Ronny Gus-

tavsson hjälp av Lena Asplund att 
fylla i blanketterna.

– Jag fick ersättning för sve-
da och värk, ersättning för mina 
kostnader för medicin och läkar-
besök och inkomstförlust (ags). 
Om jag inte fått det hade det varit 
ekonomisk kris. Nu blev det unge-
fär som att få en vanlig lön. 

Ronny Gustavsson har burit 60 kilo 

tunga rullar med plastfi lm tusentals 

gånger eftersom det saknas en rullift 

vid hans arbetsplats.

8  alla 4.2008
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– Jag har själv begärt att få gå 
upp på heltid nu. Jag är inte helt 
frisk men vill pröva på. Det känns 
rätt bra efter den här första veckan.

Redan efter några veckors sjuk-
skrivning blev Marina Hörlin 
Johansson kallad till rehabmöte 
av företaget.

– De sa att jag skulle säga ifrån 
om jag inte klarade arbetsuppgif-
terna. 

Det är först nu när Lena Asp-
lund förklarar reglerna som hon 
inser hur den nya rehabkedjan 
fungerar. 

– Arbetsgivaren kallar inte till 
rehabmöte bara för att vara snäll. 
Tidigare var det rehabmöte efter 
fyra veckors sjukskrivning men 
nu kan det gå snabbare. Om det 
inte finns några arbetsuppgifter 
som du klarar kan du bli uppsagd 
på grund av arbetsbrist.

Lena Asplund  säger att många 
inte vågar sjukskriva sig av rädsla 
att förlora jobbet. 

Marina Hörlin Johansson har 
arbetat heltid i en vecka efter fle-
ra månaders sjukskrivning för en 
tennisarmbåge.  

– Problemen med armen har jag 
fått i jobbet. 

Hon blev sjukskriven på vård-
centralen.

– När jag började här för 22 år sen 
hade vi en fungerande företagshäl-
sovård. Idag ger de cortisonsprutor 
och säger: »Gå och jobba!«. Före-
tagshälsovården vill inte erkänna 
att det finns problem på jobbet. Jag 
har inte stort förtroende för dem.

Marina Hörlin Johansson hade 
samma problem med armen för 
åtta år sen. Hon anser att företags-
hälsovården borde visa hur man 
ska jobba och vilka rörelser man 
ska undvika.

– Men det har jag själv fått kän-
na efter.
Varför har du fått tennisarm?

– Jag har använt en högtrycks-
slang som vibrerar.

Tänker du stanna?
– Jag känner osäkerhet inför att 

börja på ett annat jobb. Jag är 40 
år och åren rullar på. Att läsa är 
inte min grej. Det finns ett begrän-
sat utbud av jobb här på Öland och 
att pendla till Kalmar är för långt.
Är du beredda 
att chansa på 
att din arm ska 
hålla i 25 år till?

– Man käm-
par på. När jag är 
här känns jobbet 
viktigt och man 
vill hinna med 
det man ska. 
Dessutom vill 
man förstås tjäna pengar.

När Marina Hörlin Johansson 
var sjukskriven första gången fick 
hon byta avdelning och börja på 
grillen som ansågs vara en lättare 
avdelning.

– Men det har blivit högre tem-
po här. 

Marina Hörlin 

Johansson

Urbeningen hör till de minst populära arbetsplatserna på kycklingslakteriet. Att klippa och ta bort ben är ett 

monotont, manuellt arbete som sliter.

4.2008 alla  9



XXXX

STARKT FACK GER BÄTTRE VILLKOR. Att arbeta på stålverket är 
både tryggt och farligt. En riskfylld arbetsmiljö kompenseras med 
anställningstrygghet, bra lön och en generös bonus. Det är dealen.

– Arbetsmiljön är den sista stora orättvisan. Alltför många 
 stålverksarbetare drabbas av ohälsa, förklarar huvudskyddsom-
budet Lasse Bergström.

ssab dumpar inte sjuka arbetare utanför grindarna. Företaget 
tar ansvar, facket är starkt. Det gör det möjligt för icke högpreste-
rande att vara kvar. Även i tider då sjukskrivna skräms och hotas 

av arbetslöshet på grund av 
den rådande politiken.

text. Kerstin Fredholm
kerstin@alla.lo.se

foto. Leif Claesson
leif@alla.lo.se

ÄR DET HÄR DET
GODA ARBETET?

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN LO



XXXXXXXXXXXX. Att arbeta på stålverket är tryggt och farligt. 
En riskfylld arbetsmiljö kompenseras med anställningstrygghet, 
bra lön och en generös bonus. Det är dealen.
– Arbetsmiljön är den sista stora orättvisan. Alltför många stål-
verksarbetare drabbas av ohälsa, förklarar huvudskyddsombudet 
Lasse Bergström.
ssab dumpar inte sjuka arbetare utanför grindarna. Företaget 
tar ansvar, facket är starkt. Det gör det möjligt för icke högpres-

terande att vara kvar. Även i 
tider då sjukskrivna skräms 
och hotas av arbetslöshet på 

text. Kerstin Fredholm
kerstin@alla.lo.se

foto. Leif Claesson
leif@alla.lo.se

XXXXXXXX
XXXXX 

Personalomsättningen är 
låg på SSAB. Tony Holmgren, 
63 år, tillhör fältverkstan 
och har arbetat med under-
håll sen 1973.

den nya arbetsmarknaden



nnica Gedlund är opera-
tör på svavelreningen. 
Hon började som sommar-
vikarie och tänker stan-
na i 34 år till fram till 

pensioneringen.
– ssab är en bra arbetsgivare 

som tar hand om personalen och 
jag trivs med mina arbetskamra-
ter. Jag vill vara kvar i företaget. 
Kanske blir det andra arbetsupp-
gifter i framtiden. 

Mannen jobbar också på stål-
verket.

– Tillsammans har vi en trygg 
tillvaro. Jag får ut 18 000 kronor i 
månaden och antar att jag ligger 
bra till lönemässigt om man jäm-
för med andra yrkesgrupper.

Annica Gedlund har snabbt 
sugits upp i gemenskapen och 
ssab-kulturen. Hon är på väg att 
bli en riktig »järnverkare«.

Här är alla med i facket. Kam-
ratskapet och trygghet i anställ-
ningen kompenserar ett tufft och 
riskfyllt jobb. En ny, modern frisk-
vårdsanläggning är öppen dyg-
nets flesta timmar. Pensionärerna 
har sina fritidsaktiviteter. Barn till 
de anställda får förtur till praktik- 
och sommarjobb. ssab kan fyl-
la hela ens liv. Någon föreslog att 
företaget borde fixa ett äldrebo-
ende för gamla stålverksarbetare 
i anslutning till verket. 

FEMSKIFT GER HÖG LÖN

OCH SÄMRE HÄLSA

Annica Gedlund och hennes ar-
betskamrater på svavelreningen 
jobbar femskift. 

– Det funkar även om det är 
svårt att få en egentlig dygnsrytm. 
Det finns en studie som visar att 
femskift förkortar livet, säger hon.

Det verkar ingen bry sig om för 
femskiften är attraktiva. En fem-
skiftare kommer upp i 350 000 
kronor i årslön före skatt och har 
totalt kortare arbetstid.

Det är slitet och sjaskigt i kon-
trollrummet. Utanför är räckena 
och alla ytor täckta av ett tjockt 
lager damm. I dammet finns det 

små gnistrande paljetter. Kan det 
vara hälsofarliga tungmetaller?

– När solen kommer in, då ser 
man hur förorenad luften är. Det 
kan inte vara så nyttigt att vistas 
här. Jag försöker att inte tänka så 
mycket på det. Vi skulle egentli-
gen ha ett smutstillägg. De är här 
och mäter då och då.
Tror du att miljön kan bli bättre?

– De håller väl på. Jag är inte 
fackligt engagerad. Här är tryggt, 
bra lön och miljön kommer i andra 
hand. Det finns en lojalitet med 
företaget bland de anställda.

Nu lägger sig en av arbetskam-
raterna i.

– Idag är det rena fjälluften här. 
Två dagar i veckan har vi skänk-
rensning. Då är det ingen sikt alls 
utanför kontrollrummet.

Operatörerna springer ut och in. 
Med jämna mellanrum är de ute 
på bryggan och kör travers, tippar 
en skänk med skrot i en konverter 
där det blandas med råjärn.

INGEN ANVÄNDER SKYDDSMASK

Målet är att arbetarna inte ska 
behöva gå ut i produktionshallar-
na utan i princip sköta alla arbets-
moment från kontrollrummet.

– De som söker jobb här måste 
gå igenom ett allergitest, fortsät-
ter en annan operatör. Det tyder 
på att miljön inte är superbra. Jag 
tycker inte om det jag andas in. 
Man ska säkert ha mask när man 
är ute på bryggan och kör travers 

men ingen har det. Det är jobbigt 
att gå runt med mask. 

– Det verkar vara viktigast att 
inte släppa ut föroreningar men 
vad har vi inne i huset? Man vet för 
lite om miljön och även om man 
visste att det var giftiga ämnen
här så måste man ha ett jobb.

LIVET GÅR INTE I REPRIS    

Vi lämnar ssab för en stund och 
åker hem till en sjukskriven stål-
verksarbetare. Tore Nordberg har 
fått Parkinsons sjukdom godkänd 
som arbetsskada.

När Tore Nordberg började på 
stålverket 1969 hanterades tung-
metaller och kalk i öppna system. 
Han satt och körde travers mitt i 
dammet. 

– Jag fick i mig mangan. Jag vet 
att jag svalde det. Det följer inte 
blodomloppet utan sätter sig i 
fettvävnaderna. Mangan används 
för att göra stålet lättvalsat. 
Manuellt arbete med mangan och 
andra tungmetaller kan orsaka 
Parkinson och därför har mitt fall 
blivit godkänt som arbetsskada. 

Tore Nordberg säger att flera 
som har jobbat med samma ämne 
på ssab har dött. Det rör sig om fem 
stycken under en tjugoårsperiod.

– Jag tänkte aldrig att jobbet 
kunde vara så farligt. Visst fanns 
misstankarna där ibland men jag 
trodde att jag var oförstörbar.

De första symtomen var en obe-
skrivbar trötthet och det tog 

På SSAB Tunnplåt är alla anslutna till facket

Producerar råjärn, 
grova produkter som 
förädlas i Borlänge

Vinsten för det tred-
je kvartalet blev högre 
än väntat, före skatt 

drygt 2,7 miljarder 
mot analytikernas 
 beräkningar på 
2,3 miljarder. 

1 200 anställda 
 varav 1 000 metallare

100 procent anslut-
na till facket

Korttidssjukfrån-
varo: 1,8 %

Långtidssjukfrån-
varo: 3,4 % 

I SSAB-koncernen ingår även:

Plannja AB  
Tillverkar byggplåt, takplåt, 

fasadelement
170 anställda varav 120 metallare 

Gestamp Hardteck 
Spanskägt 
Tillverkar bildelar, krockskydd
500 anställda varav 350 metallare
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Ann Gedlund, är ope-
ratör på stålverket. 
Hon började som 
sommarvikarie och 
erbjöds fast jobb 
innan hon var klar 
med sina studier på 
högskolan och tacka-
de ja. Senast en tjänst 
som operatör utan-
nonserades var det 
1 500 sökande. 
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På stålverket fi nns alla typer 

av klassiska arbetsmiljöpro-

blem. De kortsiktiga som ger 

en ögonblicklig fysisk skada 

och de långsiktiga som kom-

mer smygande, det vill säga 

luftföroreningar som gas 

och damm. 

»Många stålverksarbeta-
re drabbas av ohälsa på 
grund av luftförorening-

ar. Det kan vi säga med säker-
het. Vi måste få bort röken 
och hälsofarliga emissioner, 
säger Lasse Bergström, huvud-
skyddsombud. 

– Den sista stora orättvisan är 

lång tid att 
ställa diagnos. 

Tore Nord-
berg har kvar sin 
anställning på 
ssab. I fem år har 
han varit sjuk-
skriven på halv-
tid och haft halv 
sjukersättning 
men nu är det 
aktuellt med sta-
digvarande sjuk-
ersättning.

– Om jag inte 
hade fått ha kvar anställningen, 
tack vare fack och arbetsgivare, 
hade det blivit socialen. ssab har 
tagit sitt ansvar som arbetsgivare. 

Jag försökte vid tre tillfällen 
med lättare arbetsuppgifter men 
jag var för dålig för att klara det.

Trots att Försäkringskassan 
godkänt arbetsskadan och rätt till 
livränta avslog afa ansökan om er -
sättning för medicinsk invaliditet. 

Mats Bäcklund, försäkringsråd-
givare, som hjälpt Tore Nordberg 
med arbetsskadeanmälan och dri-
vit hans fall har nu lämnat över 
ärendet till lo/tco Rättsskydd. 

Att få sjukdomen godkänd som 
arbetsskada var ett erkännande 
och en bekräftelse även om det 
inte förändrar situationen, säger 
Tore Nordberg.

– Livet går inte i repris. 
miljön. Det behöver satsas åtskilli-
ga miljoner. Det tar man inte fram 
hur lätt som helst. Det är en kraftig 
obalans mellan utfört arbete och 
investeringar i arbetsmiljön. 
Vi befinner oss i ett läge där kapi-
talet har internationaliserats och 
arbetarna har tappat mark. 
Hur ofta stoppar ni arbetet på 
grund av hälsorisker?

– Inte ofta under senare år. 
Företaget och facket har en sam-
syn, att vi har problem, och att 
det sker förbättringar. Vi arbeta-
re måste leva och tjäna pengar. 
Företaget är utsatt för en stenhård 
konkurrens på exportmarknaden. 
Vi kan inte slå igen hela stålver-

Tore Nord-
berg har fått 
Parkinsons 
sjukdom god-
känd som 
arbetsskada.

Parkinsons sjukdom

Sjukdomen innebär att vissa 

nervceller i mellanhjärnan som 

producerar dopamin bryts ned. 

Vanliga besvär är skakningar och 

stelhet.

Parkinson har ett långsamt för-

lopp och det är inte förrän en re-

lativt stor del av nervcellerna i 

det drabbade området dött som 

symtomen kommer. Man kan ha 

sjukdomen i fl era år utan att veta 

om det.

Några fall av Parkinsons sjukdom 

har godkänts som arbetsskada.

Dåliga arbetsmiljöer, den 
sista stora orättvisan

K ÄLL A VÅRDGUIDEN
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– Det som irriterar mig är att 
det i praktiken inte är någon skill-
nad på strålning i låga doser 
och exponering för hälsofarli-
ga kemiska ämnen i låga doser. 
Man är dörädd för strålning på till 
exempel kärnkraftverk, men tar 
inte de kemiska hälsoriskerna på 
allvar, trots att de till och med kan 
vara farligare. Vi har större natur-
lig motståndskraft mot strålning 
än mot de hemska hälsoriskerna 
som emissionerna utgör. 

om vad som gäller. De har ansvar 
för att personalen jobbar säkert.

Från exponering tills man blir 
sjuk kan det ta mellan 15 och 25 år.

Farliga kemiska ämnena kom-
mer inte bara in genom luftvägar-
na utan också genom huden vilket 
man blivit mer medveten om på 
senare tid.  Arbetarna kan frivil-
ligt lämna biologiska prov, det vill 
säga urinprov. Man tittar speciellt 
på det kemiska ämnet bensapyren 
som är cancerogent och har ett 
lågt gränsvärde. Om ämnet kom-
mer in i kroppen bildas i urinen ett 
speciellt ämne vilket provet visar. 

– Det här är en form av kontroll 
av de osynliga, farliga riskerna. 
Poängen är att det ger oss möjlighet 
att agera och vidta åtgärder innan 
folk blir sjuka. Tidigare fick arbetar-
na spotta i en kopp och man kunde 
konstatera om de hade cancer eller 
ej, drastiskt uttryckt. Då var det för 
sent att göra något i miljön.
Hur många lämnar prov?

– Jag är bekymrad. Vi måste gå 
ut med en kampanj, mellan 30 och 
40 procent lämnar prover. Vi har 
lärt oss vilka som blir exponerade. 
I den gruppen är det en del som 
inte lämnar. De kan känna vånda 
eller vara tankspridda. Vi måste få 
upp maskanvändandet och mäng-
den som lämnar prov. 

Det gäller att hantera den biolo-
giska provtagningen på ett etiskt 
korrekt sätt.

– Det får inte bli som ett doping-
test, att folk tvingas byta arbete 
om de varit utsatta för hög expo-
nering. Det skulle betyda att man 
var otrygg i arbetet, det vill vi inte 
åstadkomma. Man ska kunna pra-
ta och kräva förbättringar.  

Lasse Bergström jämför med 
kärnkraftverk. 

ket utan måste ha en längre plan. 
Under tiden ska man skydda sig 
med personlig skyddsutrustning. 

Lasse Bergström säger att fack-
et alltid har jobbat hårt med 
arbetsmiljöfrågor och hållit på 
med systematiskt arbetsmiljöar-
bete sen lagen kom år 2001. Det 
nya som hänt är att arbetsgivaren 
prioriterat arbetsmiljön på ett helt 
annat sätt under de senaste åren 
med en ny ledning. 

De farligaste ämnena finns en-
ligt Lasse Bergström på koksver-
ket. Det handlar om cancerogena 
ämnen och alla som jobbar på bat-
teridäck på ugnstaket ska ha gas-
mask. Men det slarvas. Kanske på 
grund av stress eller för att risker-
na är så abstrakta och osynliga.

Lasse Bergström är kritisk till 
arbetsledarna. De måste agera 
på ett annat sätt än idag. De är för 
mesiga. Arbetsledare ska agera 
som arbetsledare och måste tala 

»Koksgasen är 
en hälsorisk«

– Facket på SSAB 
har alltid jobbat 
hårt med arbets-
miljöfrågor och 
systematiskt ar-
betsmiljöarbete. 
Det nya som hänt 
är att arbetsgi-
varen prioriterat 
arbetsmiljön på 
ett helt annat sätt 
under de senaste 
åren med en ny led-
ning, säger huvud-
skyddsombudet 
Lasse Bergström.

»Man är dörädd för strålning på till exempel 
kärnkraftverk, men tar inte de kemiska 
hälsoriskerna på allvar, trots att de till och 
med kan vara farligare.«

 Jörgen Grafström har arbetat på 
 koksverket i 20 år: 
 – Arbetsmiljön kunde vara bätt-
re. Det förekommer läckage från 
koksugnen. Koksgas är inte häl-
sosamt. När jag började här som 
17-åring arbetade jag utan mask 
som de andra gjorde trots att 
alla förstod att det inte var nyt-
tigt. Idag skulle jag inte göra det.
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Det är både farligt och tryggt 

att jobba på SSAB. 

En ansvarsfull personal-

politik och ett starkt fack 

gör det möjligt för även icke 

högpresterande att ha kvar 

sin anställning. 

I 
tider då sjuka skräms och 
hotas med arbetslöshet får 
man nästan lust att beskri-

va serviceverkstan som ssab: s 
flaggskepp. Fast det är förstås 
precis tvärtom.

Serviceverkstan har funnits 
i 30 år. De 56 personer som är 
anställda här jobbar mellan 25 
och 100 hundra procent för att 
de inte längre klarar av sina tidi-
gare arbetsuppgifter. 

Nils-Olof Isaksson, 56 år, börja-
de på nja, det gamla statliga järn-
verket 1974. Det som senare blev 
ssab. Efter tjugo år kom han hit 
till snickeriet och är kvar än idag.

Serviceverkstan var egentli-
gen tänkt som en tillfällig rehab-
plats och att man skulle gå tillba-
ka till produktionen. Men precis 
som för Nils-Olof Isaksson har 
det för flertalet blivit en anpas-
sad arbetsplats. 

Det är ingen terapiverksam-
het utan en verkstad på riktigt. 
Mycket av det som tillverkas här 
är avsett för produktionen.

– Det är skillnad i förmåga att 
prata. Det går upp och ner från 

dag till dag, förklarar Nils-Olof 
Isaksson. Han verkar bekymrad 
över att vi inte ska förstå vad han 
säger.

Ena benet lyder inte heller all-
tid på grund av den muskelsjuk-
dom han drabbats av.

– Jag kan aldrig bli bättre men 
jag kan bli sämre. Tidigare tänk-
te jag att jag var odödlig. Det är 
antagligen en ärftlig sjukdom. 
Farsan hade samma.

UNIK ARBETSGIVARE

Nils-Olof Isaksson har även pro-
blem med hjärtat. För 12 år sen 
fick han en pacemaker och har 
sen dess bytt en gång.

I samband med operationen 
var han sjukskriven.

– Annars har jag varit här i 
princip varje dag. Jag jobbar 
halvtid och har halv sjuker-
sättning. Den möjlighet jag har 
fått på ssab finns inte ute på 
den öppna marknaden. Jag gör 
det jag orkar. Vissa dagar mer, 
andra dagar mindre. Det finns 
dagar då jag är jättetrött och går 
och lägger mig i soffan direkt 
när jag kommer hem. Jag hop-
pas att serviceverkstan får vara 
kvar även i ekonomiskt bistra 
tider.

Chefen för verkstan och per-
sonalchefen säger att den här 
verksamheten inte är så kon-
junkturkänslig. 

Panelen: 
KATHE NILSSON

Det glädjer mig 
att SSAB insett 
att omplace-
ringsmöjlighe-
ter med lättare 

arbetsuppgifter måste fi n-
nas för ett lyckat rehabarbe-
te. Med dagens hårda tempo 
i arbetslivet måste arbetsgi-
varna också ta ett större ini-
tiativ och ansvar för att ord-
na med bra friskvård för sina 
 anställda. Det går inte att se 
de anställda som förbruk-
ningsvaror som slängs ut när 
de inte duger till att produ-
cera i samma takt som när de 
var unga och friska. Och var-
för skulle inte arbetsgivarna 
ta ett samhällsansvar?

Modellen att ta tag i lång-
tidssjuka så fort som möj-
ligt är bra. Förhoppningsvis 
kommer sjukvården att kun-
na »snabbehandla« de pa-
tienter som ska vara friska 
 innan 180 dagars sjukskriv-
ning har runnit iväg. Ve den 
sjuka som inte hunnit bli frisk 
och fått en bra, rimlig reha-
bilitering av sin arbetsgivare 
innan dess!

Regeringen talar om utan-
förskap för dagens sjuka! 
Ja inte lär det bli bättre från 
den 1 januari 2009. Redan 
nu  oroar sig många av mina 
arbetskamrater för om de-
ras krämpor kommer att gå 
över eller bli värre. De som är 
långtidssjuka har fått kän-
na av regeringens/försäk-
ringskassans hårdare bedöm-
ningar och har nu inte bara 
sin sjukdom att brottas med 
utan även all oro över vad 
som kommer att hända.

Med alla varsel som läggs 
idag är det inte många som 
har hopp om att hitta ett an-
nat jobb när de blir hänvisade 
till arbetsförmedlingen efter 
att ha blivit utförsäkrade.

Serviceverkstaden, en 
reträttplats för sjuka

»Den möjlighet jag har fått på SSAB 
fi nns inte ute på den öppna marknaden. 
Jag hoppas att serviceverkstan får vara 
kvar även i ekonomiskt bistra tider.«
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– Jag gör det jag orkar. 
Vissa dagar mer, 
andra dagar mindre, 
säger Nils-Olof Isaks-
son som efter 20 år på 
stålverket drabbades 
av en muskelsjukdom. 
Nu arbetar han på ser-
viceverkstan sen mit-
ten av 90-talet. Där 
får man jobba efter sin 
förmåga. 
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SSAB tar hand om sin perso-

nal. Det betyder inte att det 

är kravlöst. Bosse Olsson har 

arbetat på Plannja som ingår i 

SSAB-koncernen i 32 år. Hans 

anställningsvillkor har nyligen 

skärpts.

– Jag har redan blåst idag. 

Jag är tvungen att blåsa varje 

dag i vakten, förklarar han näs-

tan direkt när vi sätter oss ner 

för intervjun.

B
osse Olsson berättar om sin 
tre veckor långa semester i 
sommarstugan. Tre veckors 

supande då han lullade omkring 
med en bruten fot.

– Jag var i så dålig form när jag 
kom till jobbet att jag betraktades 
som en säkerhetsrisk.

Ändå tilläts han jobba i 12 tim-
mar innan förmannen tog honom 
till vårdcentralen. Där togs det pro-
ver och konstaterades att alla vär-
den var usla. Bosse Olsson hamna-
de på sjukhus, fick blodtransfusio-
ner och dropp i fyra dygn.

– Det räckte med att jag söp i tre 
veckor. Jag var så slut, så trött. Jag 
kom till jobbet alldeles grå och sli-
ten men jag ville jobba. Det är vik-
tigt att ha jobbet. Den sociala kon-

takten betyder mycket eftersom 
jag bor ensam.
Vad drack du?

– Jag hade en dunk med hem-
bränt. Så jag hade rätt mycket 
hemma.

NÄRA DÖDEN

Bosse Olsson säger att sjukhusvis-
telsen blev en vändpunkt. När vi 
träffas har han varit nykter i två 
och en halv månad, är sjukskriven 
på halvtid och jobbar halvtid.

– Jag blev skrämd när de sa att 
jag varit nära döden och måste 
sluta helt. 

Företaget har ryckt in tidigare. 

Om han inte sköter sig blir det sparken

Mats Bäcklund, försäkringsrådgiva-
re, (t.v) hjälper till i de mest skiftande 
ärenden. Här tillsammans med Olof 

SSAB har en organiserad AA-verksamhet. Bosse Olsson får hjälp 
samtidigt som det ställs krav på honom. Han måste gå på AA-mötena 
och under ett halvår blåsa varje dag när han kommer till jobbet.
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Att en lång rehabprocess kan 
löna sig är Olof Medman, 53 år, 
ett exempel på. Han är tillbaka på 
heltid efter ett och ett halvt år på 
serviceverkstan. 

– Jag bar tungt och halkade på 
slaggbitar. Då fick sig ryggen en 
rejäl knäck. Jag var sjukskriven 
några veckor och har gått igenom 
olika behandlingar. Med ryggen 
är det till och från.

På snickeriet i serviceverkstan 
fick han lära sig nya arbetsuppgif-
ter i sin egen takt. Arbetstempot 
var lugnare och det krävdes inga 
konstiga rörelser. 

– Min närmaste chef ville ha 
tillbaka mig och jag fick ett lättare 
jobb. Nu håller jag på med servi-
ce och underhåll, gör lite av varje. 
Det är mer varierat än tidigare. 

1994 fick Bosse Olsson en månads 
behandling för sitt missbruk som 
företaget bekostade. 

– Vid det tillfället hade jag 
klämt mig på jobbet men förläng-
de och förlängde sjukskrivning-
en medan jag festade. Jag hade 
läkarintyg hela tiden. Då kom de 
hem till mig från företaget. Jag 
ville ha hjälp men det var ett för 
stort steg att själv be om det. 

Det har blivit en hel del återfall 
sen behandlingen. Nu måste Bos-
se Olsson gå på aa-möten på jobbet 
en gång i veckan. På företaget finns 
det en organiserad aa-verksamhet.
Kan du tycka att företaget rotar 
för mycket i ditt privatliv?

– Nej. Men det var en förhand-
ling med företaget som innebär 
att jag är under observation det 

närmaste halvåret. Om jag inte 
sköter mig blir det uppsägning. 
Villkoren är ok. Först får man en 
tillsägelse. Sen erbjuds man hjälp. 
Sista steget är där jag är nu. Om 
jag får sparken skulle jag klara 
mig ekonomiskt men det skulle 
vara en tragedi. Jobbet är viktigt 
för mig ur social synpunkt.

LÅNG REHABPROCESS

Försäkringsrådgivaren Mats 
Bäcklund finns till hands och 
backar upp medlemmar i de mest 
skiftande ärenden. Han sitter 
med i rehabgrupper och är fackets 
representant i serviceverkstaden.

– Vi har en lång rehabprocess 
på företaget. Så länge det finns 
meningsfulla jobb att utföra så löser 
man det, säger Mats Bäcklund.

Peter Sandström (t.v) försöker peppa sin storebror Tommy Sandström 
att börja träna. Tommy Sandström har gått över från femskift till dagtid 
och han har fått ett program för kost och motion på grund av övervikt.

Medman som efter en lång rehab-
process är tillbaka på heltid efter 
en ryggskada. 
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Jag har jobbat som reparatör. 
Det innebar obekväma rörelser. 
Jag har suttit i grävmaskin och 
varit utsatt för vibrationer.

Olof Medman säger att han ald-
rig känt sig otrygg eller orolig för 
att anställningen skulle upphöra. 

– Jag visste att de skulle ta hand 
om mig, facket och företaget. 
Däremot har jag känt mig depri-
merad på grund av att jag haft ont.

Britt Eriksson är rehabansvarig 
på ssab, spindeln i nätet mellan 
företagshälsovård, arbetsgivare 
och individen.

– Vi tillåter inte långtidssjuk-
frånvaro. Det finns de som inte kan 
återgå till vårt företag men vi är en 
stor arbetsplats och det är relativt 
få som vi inte hittar något till här.

Britt Eriksson anser att den nya 
rehbkedjan medför en alldeles för 
snabb process.

– I alla fall för oss som är så sto-
ra. Vi har mängder av olika yrkes-
kategorier och alternativ, det finns 
alltid möjlighet. Man är anställ-
ningsbar inom hela företaget. 

Britt Eriksson är starkt kritisk 
till att det saknas en koppling mel-
lan Försäkringskassan och arbets-
förmedlingen.

– Den finns inte idag! De har 
inte de resurser som behövs för att 
hantera rehabkedjan fullt ut vilket 
gör att sjukskrivna kan komma i 
kläm på grund av tidsfaktorn. Jag 
har en känsla av att de nya reg-
lerna som innebär att man slår ut 
människor inte kommer att hålla.

HJÄLP MOT ÖVERVIKT

Mats Bäcklund berättar att fack-
et varit pådrivande när det gäller 
friskvård och förebyggande häl-
soarbete. ssab har en ny modern 
friskvårdsanläggning för sina 
anställda där de kan träna gratis. 
Det hoppas han att också Tommy 
Sandström ska utnyttja.

I kontrollrummet till masug-
nen träffar vi Tommy Sandström. 
Till yrket är han vattenman vilket 
innebär att han kyler masugnen. 

– Jag är tjock, har socker, högt 

blodtryck och känner av övervik-
ten i knäna. Det blev för tungt att 
jobba femskift och nu har jag kon-
takt med rehabgruppen. Det finns 
en plan för mig när det gäller kost 
och motion. 

Läkaren på företagshälsovår-
den ansåg inte att skiftarbete var 
hållbart längre. Tommy Sand-
ström är nu inne på sin andra 
vecka på dagtid.

Hans lillebror Peter Sandström 
arbetar på samma ställe och för-
söker pusha sin bror. De är var-
andras motsats. Peter Sandström 
har tränat varannan dag i två och 
ett halvt år och gått ner från 118 
kilo till 92. Han lovordar träning-
en och ingår i ett hälsoprojekt.

Panelen: 
RONNY FRITHIOF

En god arbets-
miljö är viktig om 
man vill lyckas 
med att driva ett 
företag med god 

vinst. Om företaget däremot 
ger blanka tusan i sin perso-
nals liv och hälsa så mins-
kar produktiviteten i samma 
takt som skador och olyck-
or ökar. 

Det är genom information 
och upplysning vi fackliga 
kan göra de största fram-
stegen på arbetsmiljöområ-
det. Om vi inte under årens 
lopp påvisat ohälsorisker-
na så hade personalen fort-
farande jobbat i reklamkep-
sar och gympadojjor. Det tar 
tid att få ordning på allt, om 
det nu över huvud taget går 
att få en perfekt arbetsmiljö 
på ett järnverk. Och vill man 
göra en seriös satsning på 
att förbättra arbetsmiljön 
så kostar det pengar. Ty-
värr, så väger inte företags-
ledningens röst så tungt 
när vinstpengarna skall för-
delas. 

De feta vinster som före-
taget gjort genom åren, som 
bygger på arbetarnas ar-
betsinsatser, borde satsas 
på att förbättra arbetsmiljön 
ytterligare. I stället så roffar 
profi tens giriga gamar i bola-
gets styrelse åt sig en alltför 
stor del av resultatet. 

Problem med ynkryggar i 
ledande ställning är inte så 
vanligt, men det fi nns. Om 
man inte kan hantera sin ar-
betsuppgift utan vill köpa ut 
eller på annat sätt göra sig 
av med fackliga företrädare 
så talar det för själv och vi-
sar på bristande ledarskap 
och omdöme. Skam åt så-
dana människor som för-
stör för både företag och 
 arbetare. 
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IF Metallklubben på SSAB 

är välorganiserad med tolv 

gruppordförande och rep-

resentanter på alla avdelning-

ar. Vi samlar ett gäng fackliga 

företrädare för en läges-

beskrivning.

D
e berättar att det har varit 
många kamper om arbets-
organisationen innan beslu-

ten kunde flyttas ner på golvet 
och det blev mindre hierarkiskt. 
Nu består en grupp av arbetare, 
tjänstemän och tekniker. 

ssab har fått en ny ledning 

Än så länge talar han för döva 
öron. Hans äldre bror verkar mått-
ligt road av att börja motionera.

– Jag har varit överviktig i 
hela mitt liv och får ta det som 
det kommer, säger Tommy Sand-
ström.

Han började i masugnen 1974 
i ett tungt manuellt jobb och har 
genom åren jobbat allt från fem-
skift till dagtid. 

Tommy Sandström pratar hell-
re om hur man gör järn än om 
bantning och träning.

– Man blåser in luft och kolpul-
ver i masugnen. I ugnen finns det 
pellets och koks. Det är samma 
teknik som på 1700-talet. In med 
luft, ut med järn. 

Ett starkt fack är 
nyckeln till bättre 
villkor för arbetarna

Här är delar av verkstadsklubbens styrelse samlad och ger oss en 
lägesrapport. Bakre raden (fr.v)  Dick Fagerlund, Mats Bäcklund, 
Peter Thornberg och Roger Forsberg. Främre raden (fr.v) 
Lasse Bergström, Roger Almkvist och Thomas Karlsson. 
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och med den en annan positiv 
anda. Facket är mer delaktigt och 
den nya ledningen lyssnar utom 
när det gäller löneökning. Då lyss-
nar den inte. Om man går vidare 
och utvecklas i jobbet vill man ha 
mer betalt.  

När detta skrivs har stålver-
ket inte påverkats av den ekono-
miska krisen men Thomas Karls-
son som är vice ordförande i klub-
ben säger:

– Vi kommer säkert att bli 
indragna och drabbade på något 
sätt. Företaget har gått med jät-
tevinster den senaste tiden men 
mellan 30  och 50 procent har 
delats ut till aktieägarna. Man 
borde istället satsa på framtiden 

i snabbare takt. Trycket kommer 
från Asien och Kina. Där har vi 
konkurrenterna som närmar sig. 
Lösningen är att vi nischar in oss 
och konkurrerar med kvalitet. Vi 
gör ett unikt stål med en speciell 
hållfasthet. 

De senaste åren har efterfrågan 
och priserna på järnmalm och stål 
varit extraordinära. Om inte kon-
junkturnedgången blir långva-
rig stannar det kanske vid en åter-
gång till normala vinstnivåer.

På Plannja märks redan krisen 
och det är personalneddragning-
ar på gång. Förhandlingar pågår. 
Företaget ingår i ssab-koncernen 
och ligger i direkt anslutning till 
stålverket. På Plannja tillverkas 
byggelement. Så fort byggandet 
stannar upp rasar efterfrågan. 
Hur tänkbart är det att ssab 
köps upp av någon stor konkur-
rent utomlands?

– Om man är på börsen är man 
alltid till salu.

Det handlar om arbetstillfäl-
len i en globaliserad värld. Det är 
stor skillnad att bevaka arbets-
tillfällen ur ett globalt perspek-
tiv och 20 arbetstillfällen lokalt på 
det egna företaget. IF Metallklub-
ben säger att de alltid varit vana 
vid att strida för jobben så de är 
rustade.

– Det är en ständig kamp om 
jobben och trygghet. 1974 var det 
5 500 anställda här, 2008 är det 
1 300 totalt. Men vi har aldrig haft 
uppsägningar utan löst neddrag-
ningarna genom åtgärdsprogram. 

– Det som gäller i en sådan 
situa-tion och alltid är samman-
hållning, öppenhet och informa-
tion. Vi har en lång tradition av 
fackligt arbete och en kultur där 
vi suger upp nyanställda direkt. 
Vår grundsyn är den, att alla är 
viktiga, säger Mats Bäcklund.

De fackliga företrädarna är 
överens om det är viktigt att med-
lemmarna kan den fackliga histo-
riken och förstår varför man ska 
organisera sig. Det berättar man 
om på medlemsutbildningarna.  

En facklig företrädare ska kun-
na förklara ur ett ideologiskt per-
spektiv vad medlemskapet inne-
bär och kunna ta den diskussio-
nen. 

– När vi rekryterar nya med-
lemmar är ideologin det främsta 
argumentet inte försäkringar. Det 
viktigaste är ett starkt fack, säger 
Thomas Karlsson.

»Gruvisarna« i Kiruna nämns 
ofta som fackliga förebilder bland 
stålverksarbetarna ute i verket. 
Gruvarbetarna i Kiruna fick hela 
samhället med sig i den stora 
gruvstrejken. Någon liknande 
strejk har inte ägt rum vid ssab.

– Man kan agera på olika sätt. 
Sommaren 2005 pågick en löne-
konflikt. Då följde arbetarna alla 
skydds- och säkerhetsföreskrif-
ter till punkt och pricka. De tog 
rast när det var rast, höll arbetsti-
derna exakt och var två man vid 
arbetsmoment som krävde det. 
Konsekvensen blev att produk-
tionen gick ner. När vi kom fram 
till en uppgörelse och fick lönepå-
slag gick produktionen upp igen. 
Slutsatsen är att det är en oerhört 
tight organisation och att vi utför 
extrajobb som vi inte får betalt för. 
Det vet ledningen om, säger Mats 
Bäcklund.
Kan fackliga företrädare upp-
mana medlemmarna att agera 
så här?

– I allt fackligt arbete är det folket 
som håller i trådarna, säger han.

ELDSJÄLAR GICK I FÖRTID

ssab har genomfört en föryngring 
av arbetskraften som även fack-
et tyckt varit bra. Företaget erbjöd 
en pensionslösning som innebar 
att de som var 58 år och äldre fick 
gå i förtid. 

– De stod i kö. Många var utslit-
na och trötta efter att ha jobbat 
tungt i hela sitt liv. Om de skul-
le orka göra något annat i livet 
var det dags att sluta. En del lever 
och har fått en innehållsrik fritid, 
andra dog 65–67 år gamla. De som 
kunde ta vara på tiden efter stål-

 Skyddsombudet Lasse 
 Larsson (längst fram) har stop-

pat ett jobb i murarcentralen på 

grund av fallrisk. Lars Jokiaho 

(längst bak) och Benny Nordlund 

(mitten) har tvingats jobba två 

meter över mark utan riktiga 

skyddsanordningar. Kanske är det 

symtomatiskt att just den typen 

av arbete stoppas. Här fi nns det 

en konkret, synlig risk till skillnad 

från hälsofarliga luftföroreningar 

som sällan eller aldrig föran leder 

ett stopp.

Lasse stoppade 
det farliga jobbet
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verket säger att det är det bästa de 
gjort. Både företaget och vi tjänar 
på det, säger Mats Bäcklund.

Nu är det stopp med att sluta i 
förtid. Flera som är 55 år och upp-
åt säger spontant att de väntar på 
ett nytt sådant erbjudande.

Vi träffar två fackliga vetera-
ner som gick i förtid när de var 62 
år. De tycker att det var en mycket 
bra lösning.

Sören Hedman var klubbord-
förande under tio års tid, Lennart 
Engstrand huvudskyddsombud 
och gruppordförande. Båda har 
40 år bakom sig på ssab och 30 års 
fackligt jobb. 

– Om man har jobbat här i 40 
år är man sliten. De första 14 
dagarna under semestern hosta-
de, snöt och spottade man svart 
slagg. Jag var ändå inte på de vär-
sta ställena. När jag började sa 
jag att jag skulle stanna max en 
månad eller två i den där hemska 
röken. Då kom det här med kam-
ratskapet in. Det var så starkt att 
man inte ville sluta, säger Sören 
Hedman.

– Det finns de som har jobbat 
här i nästan 50 år. Det permittera-
des i slutet av 1950-talet. Sen dess 
har det inte skett, det är unikt, 
säger Lennart Engstrand. 
Var det inte svårt att gå i förtid, 
ni som var så engagerade?

– Nej, jag hade aldrig hunnit 
göra något annat. Om man har 
varit 40 år i skiten vet man inte 
hur länge man lever, säger Sören 
Hedman.

När de började på järnverket 
var det spade, spätt och slägga 
som gällde. Det var mycket folk 
och mycket manuellt arbete. 

– Det är stor skillnad på arbets-
miljön då och nu. Det är en annan 
säkerhet i processen. Man har gått 
från muskeljobb till bevaknings-
jobb. Men det finns dåliga miljö-
er fortfarande, säger Lennart Eng-
strand.

– Hjälmarna började komma i 
slutet av 1960-talet. Innan jobba-
de folk i keps eller reklammössor 

och jympaskor, minns Sören Hed-
man.
ssab gör jättevinster. Hur tyck-
er ni vinsterna ska användas?

– Vinster är bra men jag tyck-
er inte om att de har en jätteut-
delning till aktieägarna och dess-
utom extra utdelningar vid flera 
tillfällen. Man reagerar som fack-
lig företrädare. På vår tid reserve-
rade vi oss vid en del utdelningar. 
Det var som att skänka bort peng-
ar som behövts för investeringar 
i arbetsmiljön, säger Sören Hed-
man och fortsätter som den gamla 
fackföreningsman han är:

– Under de senaste tio åren har 
arbetarna jobbat som slavar och 
alla skor sig. Det är bonusar och 
fallskärmar. Man vill kräkas när 
man ser hur de sköter om pengar 
som vi jobbar in.

– Man gör det dessutom helt 

öppet idag. Vi hade aldrig styrelse-
arvoden i ssab-styrelsen. När 
Sören satt i förbundsstyrelsen 
fick han ingen lön. Det clearades 
lönemässigt. Idag låtsas folk att 
de tjänar 300 000 kronor men sen 
har de en miljon på grund av alla 
styrelsearvoden ovanpå lönen. 
De borde ha löneavdrag istället, 
säger Lennart Engstrand.

På Sören Hedmans och Lennart 
Engstrands tid var det täta politis-
ka kontakter.

– Olof Palme ringde tidigt på 
morgonen eller vi ringde honom. 
Han ville dubbelkolla att de upp-
gifter han fick från annat håll om 
företaget var riktiga genom att 
höra arbetarnas röst, säger Sören 
Hedman.

Båda tycker att fackförenings-
rörelsen bleknat och blivit för 
anonym. 

Två fackliga eldsjälar med trettio års fackligt arbete bakom sig på besök 
på sin gamla arbetsplats. Lennart Engstrand (t.v) och Sören Hedman 
tycker att fackföreningsrörelsen bleknat och blivit för anonym.
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På skänkhanteringen färdig-

ställer och servar man stål-

skänkarna. 

Underhållsreparationer är 

fortfarande ett fysiskt tungt, 

manuellt jobb och det är relativt 

många som håller på med det.

– Jag har inte sett någon 

gå i pension vid 65 och jag har 

varit här sen 1971, säger Håkan 

Lundström, skänkskötare. 

A
llt mer sker i slutna processer 
och det förbättrar arbetsmil-
jön men det finns mycket kvar 

att göra. 
– Man förstör sin hälsa men vad 

gör vi? Det finns 
inga andra jobb. 
Man är ju inte 
kvar för jobbet 
utan för arbets-
kamraterna. Vi 
är som en stor 
familj. Vi jagar, 
fiskar och har 
ganska kul, 
säger Håkan 
Lundström.

Allt är inte nattsvart. 
– Sen den tidigare ledningen 

gick ökar produktionen och det är 
fina vinster. Det är jättekul med 
en ny ledning. Den tidigare var 
den absolut sämsta. Nu känner vi 

oss delaktiga. De ger oss så myck-
et beröm. Det här är det roligaste 
jag varit med om under mina år på 
stålverket.

Håkan Lundström berättar hur 
medarbetarna kunde behandlas 
tidigare.

Bland dem som var obekväma 
och sa sin mening var det många 
som fick gå. Stålverkschefen kun-
de fråga: Hur mycket kostar det 
att bli av med dig? Folk straf-
fades ut och förföljdes. De som 
inte gjorde sitt jobb bra kallades 
skänkdrägg. 

– Det leder inte framåt om man 
är dum mot människor. Det blir 
bara otryggt. Jag beställde tid hos 
chefen för Tunnplåt och gick dit 
och sa min mening. Det hade gått 
så långt att jag upplevde att nu 
skadar vi bara verksamheten. Jag 
måste kunna gå till jobbet och få 
säga vad jag tycker men följa före-
skrifterna.  

Chefen sa: Hur mycket  
kostar det att bli av med dig?

Håkan 
Lundström

»Raggarblåsning« på skänkhanteringen. Man säger så när det gnistrar ordentligt. Håkan Lundström är skänkskötare 
och servar här en stålskänk.
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AVDELNINGEN FÖR NYHETER, NOTISER OCH BASFAKTA  – BESÖK ÄVEN WWW.ALLA.LO.SE

text. Madeleine Randquist (om inget annat anges)

MOBILISERING. Facket är en 
kamporganisation. Nu måste 
alla fackliga krafter sättas in 
för att förhindra att medlemmar 
slås ut av de nya sjukförsäk-
ringsreglerna. Det är budskapet 
på de konferenser som LO och 
förbunden i samarbete med 
LO-distrikten anordnar i landet 
under november och december. 

L
okala representanter för För-
säkringskassan, Arbetsför-
medlingen och Arbetsmiljö-

verket medverkar. På konferen-
serna presenteras lo:s nya skrift 
»Åter till arbetet 2.0«.

lo:s arbetsmiljöombudsman 
Christina Järnstedt är med på kon-
ferenserna. Hon framhåller att vi 
ska använda alla verktyg vi har – 
och de är många! – för att förhindra 
att sjuka med-
lemmar slås ut.

– Det fackliga 
jobbet ska göras 
på arbetsplat-
sen, säger hon. 
Arbetsgivarens 
ansvar är oför-
ändrat. Bland 
annat skyldig-
heten att ordna 
fram anpassade arbetsuppgifter 
och pröva omplaceringsmöjlighe-
ter. Det förstärkta anställnings-
skyddet vid sjukdom gäller ock-

Upp till kamp mot 
utslagningshotet!

så oförändrat. Om arbetsgivaren 
inte har uppfyllt sitt arbetsan-
passnings-/rehabiliteringsansvar 
har den anställda rätt till lön. Det 
finns det rättsfall på.

– Och glöm inte att facket är en 
enhet. Skaffa hjälp och stöd från 
andra delar av den fackliga orga-
nisationen om den egna kompe-
tensen eller befogenheterna inte 
räcker till. Det gäller både enskil-
da fackliga och exempelvis klub-
ben/sektionen. Ska det förhand-
las om exempelvis omplacering, 
måste den fackliga företrädaren 
ha förhandlingsmandat.

2 300 huvudskyddsombud, 
regionala skyddsombud, arbets-
miljöansvariga, försäkringsan-

svariga och ombudsmän med 
arbetsmiljöansvar deltar på kon-
ferenserna. Tanken är att de ska 
informera medlemmar och andra 
fackligt aktiva om de nya reglerna 
och hur vi ska jobba på arbetsplat-
serna för att nå bästa resultat.

– Regelverket är krångligt, men 
jag märker att även myndigheter-
nas representanter på konferen-
serna ännu inte är helt inlästa, 
berättar Christina Järnstedt. Kun-
skapsläget bland arbetsgivarna 
är säkert ännu svagare. Så vi ska 
absolut inte känna oss underlägs-
na, utan stötta varandra i det fack-
liga arbetet och använda alla de 
verktyg som står till buds, inklusi-
ve kollektivavtalen. 

»Om arbetsgi-

varen inte uppfyller 

sitt arbetsanpassnings-

/rehabiliterings-ansvar har 

den anställde rätt till lön. 

Det fi nns det rättsfall på.«
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Christina 

Järnstedt, LO
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alla.lo.se | aktuellt 

När den nya rehabiliterings-

kedjan efter årsskiftet är i 

full funktion för både nya och 

gamla sjukfall ökar kraven på 

facket. 

M
ånga fler medlemmar 
kommer att behöva hjälp 
– ibland väldigt tidigt i en 

sjukskrivning. För att kunna utfö-
ra det fackliga uppdraget på bäs-
ta sätt, behöver vi få fram det här 
budskapet brett bland medlem-
marna: »Du har rätt till stöd och 
hjälp från din fackliga organi-

MÅNGA RISKERAR 

INDRAGEN SJUKFÖRMÅN

Efter årsskiftet riskerar tiotusen-
tals sjukskrivna per år att få ett 
beslut från Försäkringskassan om 

indragen sjukpenning. Exakt 
hur många det handlar om 

per månad vet man inte 
än. Enligt Försäkrings-
kassans representanter 
på lo-distriktets kon-
ferens i Stockholm kan 

sjukpenningen komma 
att dras in för 35 procent av 

samtliga sjukfall som passerar 
181-dagarsgränsen.

Till dessa ska man lägga alla 
som inte får förlängning av sin 
tidsbegränsade sjukersättning. 
Den ersättningsformen ska upp-
höra helt på några års sikt. För-
längning kan beviljas, men kra-
ven är skärpta. I princip ska man 
sakna arbetsförmåga för alla 
arbeten på arbetsmarknaden.

PRÖVAS MOT HELA 

ARBETSMARKNADEN

Besked om att Försäkringskassan 
tänker dra in sjukpenningen eller 
inte förlänga sjukersättningen 
skickas till den försäkrade unge-
fär en månad i förväg.

Beslutet bygger i så fall på den 
av de nya reglerna som säger att 
Försäkringskassan ska pröva den 
sjukskrivnas arbetsförmåga mot 
hela arbetsmarknaden efter 180 
dagar.

Observera att de nya reglerna 
innebär att arbetsförmågan prö-
vas inte bara mot det egna arbe-
tet, den egna arbetsgivarens verk-
samhet eller mot arbeten inom det 
egna yrkesområdet eller bostads-
orten. Finns det något arbete på 
den reguljära arbetsmarknaden 
som Försäkringskassan bedömer 
att den försäkrade skulle kunna 
klara, så ska kassan dra in sjuk-

Åter till arbetet 2.0

I skriften Åter 

till arbetet 

2.0 fi nns hela 
regelverket 
sammanfattat. 
Dessutom fi nns 
massor av råd 
och tips på hur 
vi kan arbeta 
fackligt om/när det går snett i ett 
ärende. I skriften fi nns alla hän-
visningar till både försäkrings- 
och arbetsrättsliga paragrafer 
och rättsfall som behövs för det 
lokala fackliga arbetet. LO-TCO 
Rättsskydd har medverkat aktivt 
vid framtagningen av skriften, 
så skriften är juridiskt kvalitets-
säkrad.

Skriften Åter till arbetet 2.0 
samt OH-bilder, talarmanus 
och en checklista för återgång 
i arbete hittar du som pdf-fi ler 
på www.lo.se/home/lo/home.
nsf/unidView/C46CB657BF3E7
666C12574F90047D78B

Vill du beställa Åter till arbetet 

2.0 som tryckt skrift, ringer eller 
mejlar du till LO-distribution 
– 026-24 90 26, lo@stromberg-
distribution.se. Den kostar 20 kr 
plus frakt.

Nu gäller det att få fram bu 
sation. Kontakta facket om/när 
du blir kallad till ett möte med 
arbetsgivaren, Försäkringskassan 
eller annan aktör.«

De som är lättast att nå är 
naturligtvis medlemmar som 
är friska och finns på 
arbetsplatsen. Alla mås-
te bli medvetna om de 
nya reglerna – för sjuk-
dom och skada kan 
drabba alla. För »influ-
ensafallen« (sjuk högst 
två veckor) är det inga pro-
blem. Men så fort som sjuklöne-
perioden går över i sjukpenning 
så tickar klockan.

BUDSKAPET TILL MEDLEMMARNA

Budskapet i korthet är: Blir du 
kallad till möte med arbetsgiva-
ren, Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen eller annan aktör – 
kontakta facket. Du har rätt att ha 
med dig facklig representant och 
du får själv välja vem.

Den naturliga fackliga repre-
sentanten för diskussioner på 
arbetsplatsen om arbetsanpass-
ning är skyddsombud eller regio-
nalt skyddsombud.

Blir det fråga om omplacering, 
ska den frågan förhandlas mellan 
fack och arbetsgivare. Då behövs 
en facklig representant med för-
handlingsmandat. Skyddsombu-
det ska gärna vara med och biträ-
da förhandlaren.

Medlemmen ska själv anmä-
la att hon eller han tänker ta 
med sig facklig representant. 
Det gäller till exempel inför ett 
avstämnings-, kontakt- eller 
överlämningsmöte med För-
säkringskassan och/eller Arbets-
förmedlingen. Medlemmen ska 
veta att ingen har rätt att hindra 
fackets medverkan. Det är bara 
medlemmen själv som har rätt att 
säga nej till facket.
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penningen eller inte bevilja för-
längning av tidsbegränsad sjuk-
ersättning.

TVÅ HANDLINGSALTERNATIV

För den som är anställd (tänk på 
att även personer med tidsbe-
gränsad sjukersättning kan ha 
anställningen kvar) och råkar ut 
för detta finns två handlingsal-
ternativ. Antingen gå tillbaka till 
arbetsplatsen, ställa sig till för-
fogande för arbetsgivaren och 
begära lön – eller att anmäla sig 
som arbetssökande på Arbetsför-
medlingen. Och kontakta facket 
i båda fallen, så att medlemmen 
kan få den hjälp som hon/han 
behöver.

Oavsett vilket måste det göras 
genast, annars kan Försäkrings-
kassan nollklassa, alltså sätta 
ned den sjukpenninggrundande 
inkomsten sgi till noll kronor.

Tillbaka till jobbet och begära 
lön?! Ja, så lyder lo:s och förbun-
dens råd till den som blir »frisk-
skriven« av Försäkringskassan. 
Gå tillbaka till arbetsplatsen, 
ställ dig till förfogande för arbete 
och begär lön. Om arbetsgivaren 
nekar, säg inte upp dig själv, gå 
däremot till Arbetsförmedlingen 
– och kontakta facket.

Vem som helst förstår att en 
medlem som hamnar i den situa-
tionen behöver allt stöd och all 
hjälp som hon/han kan få från sin 
fackliga organisation!

Motiveringen är att det – åtmin-
stone enligt all facklig erfarenhet 
hitintills – är sällan som alla möj-
ligheter till anpassat arbete och/-
eller omplacering har prövats på 
allvar av arbetsgivaren. I väldigt 
många fall har arbetsgivaren allt-
så inte uppfyllt sina skyldighe-
ter enligt arbetsmiljölagen, lagen 

om allmän försäkring och arbets-
rätten.

Arbetsdomstolen har i åtmins-
tone två mål (ad 2003 nr 44 och 
ad 2006 nr 90) klargjort att 
arbetsgivaren är skyldig att betala 
lön om den anställda inställer sig 
på arbetet och står till förfogande. 
Det gäller oavsett hur länge sjuk-
skrivningen har pågått.

Om arbetsgivaren inte har upp-
fyllt sina skyldigheter eller om det 
föreligger oklarhet om möjlighe-
ten till rehabilitering, ska arbets-
givaren betala lön så länge det 
inte är gjort och klarlagt – och får 
inte säga upp den anställda.

En inte alldeles omöjlig giss-
ning är att många arbetsgivare 
kommer att försöka säga upp den 
anställda i den situationen. Det 
fackliga verktyget är då att påkal-
la förhandling om ogiltigförkla-
ring av uppsägningen. 

dskapet till medlemmarna

LO och förbunden har tagit
fram en checklista för återgång i
arbete. Den ska användas både vid 
arbetsanpassning och omplacering.

Checklistan fi nns hos förbunden 
(även på avdelningarna) och kan 
också hämtas som pdf-fi l från 
LOs hemsida. Direktadressen är 
www.lo.se/home/lo/home.nsf/
unidview/704CB 649C64107BBC 
12574F900467BB 6/$fi le/Check-
lista.pdf

Efter sjukdag 90 kan det bli 
aktuellt att utreda omplaceringsmöj-
ligheter på arbetsplatsen. Det kan 
också ske tidigare än sjukdag 90 i 
det aktuella sjukfallet, beroende på 
att gamla sjukperioder räknas med.

Använd »Checklista för återgång 
i arbete« – både när det är dags 

att kolla om det fi nns anpassade 
arbetsuppgifter som den sjukskrivna 
medlemmen kan klara och när det 
är fråga om att utreda eventuell 
omplacering. Gå igenom checklistan 
tillsammans med medlemmen.

Checklistan kan även tas med och 
användas vid ett avstämningsmöte 
eller liknande med Försäkringskas-
san/Arbetsförmedlingen. Efter års-
skiftet kommer Försäkringskassan 
att kräva att arbetsgivaren lämnar 
ett  skriftligt utlåtande om möjlig-
heterna till återgång i arbete. Detta 
utlåtande är viktigt! Använd check-
listan inför arbetsgivarens utlåtande 
till Försäkringskassan.

Om medlemmen och facket inte är 
ense med arbetsgivaren om möjlig-
heterna till återgång (och i frågan om 
alla förslag har prövats i verklighe-

ten), skicka in den ifyllda checklistan 
till Försäkringskassan. Gör detta 
även om arbetsgivaren har skickat 
in ett utlåtande utan att facket och 
medlemmen har fått vara med.

Tänk på att Försäkringskassan 
enligt instruktioner från regering 
och riksdag inte ska pröva sannings-
halten i arbetsgivarens utlåtande. 
Därför är det viktigt att facket är med 
och bevakar att det blir rätt och att 
alla möjligheter till återgång i arbete 
prövas!

Checklista för återgång i arbete

Läs mer på alla.lo.se

Detta och fl er tips om hur vi ska 
jobba fackligt med sjukfallen hit-
tar du på www.alla.lo.se
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Rörelseorganens sjukdomar 

dit belastningsskadorna hör, 

är fortfarande nummer ett 

bland orsakerna till utslagning 

ur arbetslivet. Ändå är det svårt 

att få belastningsskador god-

kända som arbetsskador. 2009 

är det dags att vända trenden!

D
et är fortfarande svårt att få 
belastningsskador godkända 
av Försäkringskassan. Många 

prövas inte ens, eftersom de inte 
uppfyller kraven för prövning. 
Om eller när prövningen sker, har 

den anställda oftast varit borta 
från arbetet under lång tid. Kanske 
har sjukersättning beviljats och då 
har också anställningen upphört.

De förhållandevis få skador 
som trots allt faktiskt både prö-
vas och godkänns av Försäkrings-
kassan förblir därför »okända«. 
Det kan vara ett av flera skäl till 
att framtida belastningsskador 
förebyggs i så liten utsträckning 
på arbetsplatserna. Försäkrings-
kassan skickar inte heller längre 
beslutsmeddelande till arbetsgi-
varen. Målet att arbetsgivarna ska 
dra lärdom av inträffade skador 
för att förebygga nya skador stan-
nar därmed vid tomma ord.

ARBETSGIVARNA 

FÖLJER INTE LAGEN

Det finns även flera andra skäl 
till varför belastningsskadorna 
inte förebyggs på samma sätt som 
olycksfall.

Ett sådant är att arbetsgivarna 
inte arbetar i enlighet med arbets-
miljölagens krav att »vidta alla 
åtgärder för att förebygga ohäl-
sa och olycksfall«. Inte heller föl-
jer de föreskriften Belastningser-
gonomi (afs 1998:01) att »utbilda 
och informera arbetarna att vara 
observanta på tidigt uppkomna 
besvär och söka hjälp«.

LÄKARNA KAN INTE TILLRÄCKLIGT

Även de behandlande läkarna 
har dåliga kunskaper om arbets-
livet och arbetsuppgifterna i oli-
ka yrken. Särskilt gäller det läka-
re på vanliga vårdcentraler och 
sjukhus. Risken finns att skadan 
varken får rätt diagnos eller rätt 
behandling. (Det är därför en väl 
utvecklad företagshälsovård är 
ett måste!) Läkaren kan myck-
et väl tro att det handlar om nyli-
gen uppkomna besvär och inte att 
det kan handla om en kronisk ska-

da och behandlar inte med tanke 
på detta.

Därmed blir det svårt både för 
den skadade och för den behand-
lande läkaren att se koppling-
en till arbetet och i stället använ-
da förklaringar som »naturliga 
åldersförändringar«.

DE SKADADE SÖKER VÅRD FÖR SENT

Belastningsskador har normalt ett 
långsamt förlopp och inte ens den 
drabbade inser alltid sambandet 
mellan arbetet och besvären.

Det är viktigt att få de skadade 
att söka vård i ett tidigt skede. 
I det tidiga skedet kommer och går 
besvären. Ofta söker man hjälp 
först när besvären inte längre går 
över av sig själva, inte ens under 
semestern. Arbetarna är ett tål-
modigt släkte som inte springer i 
onödan till läkaren utan litar på de 
självläkande krafterna. När besvä-
ren inte går över, först då söker 
man läkarvård – men har kanske 
då en kronisk och bestående skada.

En sak är dock säker: Om 
besvären beror på arbetet och 
man fortsätter att arbeta på sam-
ma sätt och i samma omfattning 
är det en tidsfråga tills dess kro-
niska och därmed svårbehand-
lade besvär uppstår. Det i sin tur 
kan medföra sjukskrivning, sjuk-
ersättning eller leda till arbetslös-
het och a-kassa – kort sagt utslag-
ning från arbetet.

DAGS ATT AGERA!

Om 2009 ska kunna bli året då 
en ny trend startar – en kraftig 
minskning av belastningsskador-
na – så är det dags:

… för arbetsgivarna att inse 
att man har det främsta och 

yttersta ansvaret för arbetsmiljön. 
Idag finns det ofta en slapp upp-
fattning att arbetsgivaren har 

2009 tar vi krafttag mot belastning

När prövas 
belastningsskador?

Prövning av en belastnings-
skada (som räknas som arbets-
sjukdom) kan enbart ske av 
Försäkringskassan och enligt 
lagen om arbetsskadeförsäkring, 
LAF. Det enda undantaget är 
vibrationsskador som kan prövas 
även av AFA Försäkring enligt 
den så kallade ILO-listan. För att 
Försäkringskassan över huvud 
taget ska ta upp en skada till 
prövning måste den skadade 
göra en bestående inkomstför-
lust på lägst 1/15, en femtondel, 
och att inkomstförlusten varar i 
minst ett år. Om detta krav inte är 
uppfyllt, »kvalar« skadan inte in 
för prövning.

Skadehandboken 
5:e upplagan ute nu

LOs Skadehandbok (med Len-
nart Stéen och Allas medarbe-
tare Madeleine Randquist som 
författare) kom ut i sin femte 
upplaga i maj 2008. Du kan ladda 
ned den från www.alla.lo.se (gå 
in under Verktyg) eller köpa 
den för 50 kr plus frakt från LO-
 distribution 026-24 90 26, 
lo@strombergdistribution.se.
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ansvar först om man inte kan läg-
ga skulden på någon annan. I 
praktiken blir det skillnad på age-
rande. I stället för ett aktivt före-
byggande blir det ett agerande 
som i stor utsträckning präglas av 
att vänta och se.

… för de anställda att tillåta 
sig att känna efter i tid och 

söka vård för besvären och söka 
hjälp med att få arbeta på ett 
sådant sätt att besvären inte för-
värras till skador.

… för skyddsombuden att 
kräva och se till att utbild-

ning genom arbetsgivaren eller 
via företagshälsovården sker av 
de anställda enligt föreskriften 
Belastningsergonomi. Det är ett 
fåtal arbetsgivare som gör detta 
trots att föreskriften nu är 10 år 
gammal! Det är dags att i sam-
band med skyddsronder och 
genom samtal med arbetskamra-
terna förvissa sig om detta och 
klarlägga att arbetet inte utförs på 
ett på sikt skadligt sätt.

… för företagshälsovården 
att bli mer aktiv och till 

beställarna – arbetsgivarna – offe-
rera och kräva att få utbilda de 
försäkrade i de föreskrifter som 
ges ut av Arbetsmiljöverket så att 
de inte blir bokhyllevärmare.

… för Arbetsmiljöverket 
och dess inspektörer att age-

ra kraftigare i enlighet med före-
skriften sam (Systematiskt 
arbetsmiljöarbete). Vi ska dock 
också vara medvetna om att 
Arbetsmiljöverket genom den bor-
gerliga regeringens agerande tap-
pat åtskilligt av sina på senare år 
uppbyggda resurser. 

Lennart Stéen, 
LO-TCO Rättsskydd AB

sskadorna
När man tänker »trafi kskada«, så är 
nästa tanke oftast »bil« och kanske 
»krock« eller »påkörning«. I verk-
ligheten är det dock inte så enkelt. 

Exakt vilka fordon som omfattas 
av trafi kskadelagen och vilka 
händelser som berättigar till er-
sättning är ibland oklart också i 
AFA Försäkrings handläggning av 
arbetsskador.

AFA FÖRSÄKRING KAN 

MISSA ATT HÄNVISA

Trafi kskador under färd till/från 
arbetet kan över huvud taget inte 
ersättas enligt villkoren för TFA, 
TFA-KL och PSA. Det kan däremot 
trafi kskador som skett i tjänsten 
– och det är här som det kan ske 
misstag och förbiseenden.

När skadan inte ska prövas av 
AFA Försäkring, så får den skadade 
oftast – men inte alltid – hänvisning 
till att anmäla och begära ersättning 
hos fordonets trafi kförsäkringbo-
lag. Därifrån kan den skadade få 
full ersättning för inkomstförlust 
och sveda och värk ersättning från 
första dagen samt ingen självrisk på 
kostnader.

Det förekommer dock att udda 
händelser inte alltid uppmärksam-
mas utan handläggs enligt villkoren 
för TFA, TFA-KL eller PSA men utan 
hänvisning till trafi kförsäkringen.

MÅNGA TYPER AV FORDON 

I TRAFIKSKADELAGEN 

Självklart omfattar trafi kskade-
lagen personbilar, lastbilar, bussar, 
motorcyklar, mopeder, men de 
trafi kförsäkringspliktiga fordonen 
är fl er än så.

Även truckar (oavsett var de an-
vänds), åkgräsklippare och andra 
lättare fordon omfattas. Kravet är 
att de ska vara avsedda för både 
person- och godsbefordran. Alltså: 
Förse åkgräsklipparen med drag-
krok så blir den trafi kförsäkrings-
pliktig!

Även grävmaskiner och andra 

tunga arbetsfordon är trafi kförsäk-
ringspliktiga, oavsett var de an-
vänds förutsatt att de väger över 
två ton.

MÅNGA TYPER AV 

ERSÄTTNINGSBARA SKADOR 

Många olika händelser omfattas av 
trafi kskadelagen. Det räcker med 
att ett trafi kförsäkringspliktigt 
fordon är inblandat. Här är några 
exempel:

Batterisyra läcker ut.

Du kör trucken gående och kör 

över din fot.

Bildörren stängs och du får ditt 

fi nger i kläm.

Du skadas av fallande last från 

lastbilen (under färd eller vid last-

ning/lossning).

Du går ut ur fordonet, exempelvis 

grävmaskinen, halkar på trappste-

get och blir hängande i handtaget 

och skadar axeln.

Du halkar på marken och slår dig 

mot fordonet.

 Exempellistan är inte heltäck-
ande – så rådet till dig som skadats 
är följande:

Begär prövning hos trafi kför-
säkringsbolaget så fort som ett 
trafi kförsäkringspliktigt fordon är 
inblandat. Om trafi kförsäkring inte 
fi nns, så vänd dig till Trafi kförsäk-
ringsföreningen i Stockholm.

 Lennart Stéen 
LO-TCO Rättsskydd AB

Har du råkat ut för en trafik-
skada utan att veta om det?
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Fackets stöd är viktigare än 

någonsin för de arbetsskadade. 

Socialförsäkringsnämnderna 

som även hade ledamöter med 

facklig bakgrund har avskaf-

fats. Nu fattas besluten om 

arbetsskadelivränta av tjänste-

män på Försäkringskassan.

D
ärmed har försäkringsråd-
givares, skyddsombuds och 
andra fackliga företrädares 

stöd blivit ännu mer betydelse-
fullt – både vid ansökan och om 
beslutet behöver överklagas.

1. Ta hjälp av ditt 
lokala fack
Skyddsombudet är en 

naturlig facklig kontakt för allt 
som gäller arbetsmiljön. Finns det 
inget skyddsombud eller annan 
facklig företrädare på arbetsplat-
sen, kontakta din avdelning/sek-
tion.

Se till att du har facklig repre-
sentant med dig till exempelvis 
avstämningsmöten och andra 
möten på Försäkringskassan, med 
arbetsgivaren eller andra aktö-
rer. Det är bara du – ingen annan! 
– som har rätt att hindra facklig 
medverkan.

2. Anmäl alla 
arbetsskador
Anmäl alltid snarast 

till Försäkringskassan och till afa 
Försäkring om du drabbats av en 
arbetsskada, olycksfall eller sjuk-
dom. Se till att både arbetsgiva-
ren och skyddsombudet fyller i och 
skriver under arbetsskadeanmä-
lan! Skicka in anmälan även om du 
inte är helt säker på att dina hälso-
besvär har samband med arbetet 
eller om de är lindriga.

Anmälan ska således göras 
även av misstänkta arbetsska-
dor. Det är angeläget både för det 

förebyggande arbetet på arbets-
platsen (så att inte fler skadas) 
och för att du ska kunna ansöka 
om ersättning i form av livränta 
ifall du senare förlorar inkomst på 
grund av din arbetsskada.

Om du dröjer för länge med att 
söka läkare och anmäla arbets-
skada kan det innebära att sam-
bandet mellan besvär och olyck-
an ifrågasätts när du ansöker om 
livränta.

3. När ska man ansöka 
om livränta?
Ansökan till Försäk-

ringskassan om livränta förutsät-
ter inte att samband med säkerhet 
har konstaterats mellan dina häl-
sobesvär och dina arbetsförhål-
landen. Det räcker med att visst 
stöd finns för detta i läkarutlåtan-
det och i din egen och eventuellt 

också andras beskrivning av arbe-
tet och arbetsmiljön.

Lagliga förutsättningar för att 
få ansökan om livränta godkänd 
är att din arbetsförmåga på grund 
av skadan är nedsatt med minst 
en fjärdedel och att detta är var-
aktigt, det vill säga minst ett år. 
Dessutom gäller att du ska göra en 
inkomstförlust på minst 1/15 i för-
hållande till din tidigare inkomst. 
Det kan ske genom att du fått sjuk-
ersättning (förtidspension) eller 
tvingats byta till ett arbete med 
lägre lön.

Kravet på varaktighet inne-
bär att livränta inte kan beviljas 
så länge som en eventuell ope-
ration på grund av den anmäl-
da skadan inte genomförts, eller 
annan medicinsk behandling 
som kan påverka arbetsförmå-
gan pågår.

GODA RÅD till dig som ska an

»Se till att skaffa utlåtande från specialister, det vill säga läkare som är 

yrkesarbetsmedicinare, företagsläkare eller specialister på det slag av 

skada som du drabbats av.«

8
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4. Korrekt läkarintyg 
viktigt
Vikten av en tydlig och 

noggrann diagnos kan tyvärr för-
bises av behandlande läkare. Det 
kan till exempel vara skäl att se 
upp med »breda« diagnoser som 
exempelvis fibromyalgi. Om du 
har fått sjukersättning och ansö-
ker om arbetsskadelivränta bör 
läkarutlåtandet som ligger till 
grund för sjukersättningen helt 
eller delvis överensstämma eller 
ha samband med de hälsobesvär 
som din arbetsskada innebär.

Se därför till att skaffa utlåtan-
de från specialister, det vill säga 
läkare som är yrkesarbetsmedici-
nare, företagsläkare eller är speci-
alister på det slag av skada som du 
drabbats av. 

5. Att tänka på vid psykiska 
stressbesvär
De kanske svåraste 

arbetsskadorna att få godkända är 
psykiska stressåkommor, utmatt-
ningsdepression/utbrändhet 
med flera diagnoser. I dessa fall 
är det viktigt att du har en korrekt 
och uttömmande beskrivning av 
de arbetsförhållanden som kan 
ha lett till din ohälsa. Ta hjälp av 
skyddsombudet och se till att både 
skyddsombudet och arbetsgiva-
ren skriver under anmälan.

Uppgifter som är angelägna att 
redovisa är eventuellt övertidsar-
bete, minskad bemanning, ökad 
produktion/verksamhet – allt-
så ökad arbetsbelastning – okla-
ra ledningsförhållanden och bris-
tande möjligheter att påverka 
arbetet.

Undvik dock att ta upp aspekter 
på arbetet som företagsnedläggel-
se, arbetstvist, bristande uppskatt-
ning, vantrivsel med mera. Det är 
faktorer som är undantagna enligt 
lagen om arbetsskadeförsäkring. 

6. Om du får eller riskerar 
avslag på livränteansökan
Tänk på följande om det 

verkar som att Försäkringskassan 
har för avsikt att avslå sin ansökan 
(eller om du fått ett avslagsbeslut 
som du tänker överklaga):

Om du inte gjort det tidiga-
re, är det hög tid nu att du redovi-
sar vilka arbetsförhållanden du 
haft i eventuella tidigare arbeten . 
Det kan ju vara så att skadliga för-
hållanden i olika arbeten förstär-
ker varandra. Och inte minst, var 
noga med att ange tiden i nuva-
rande och andra arbeten som du 
vill åberopa. Även den tid som 
du varit utsatt för en skadlig fak-
tor beaktas när samband mellan 
arbetet och dina hälsobesvär ska 
bedömas.

Kontrollera att inga felaktig-
heter förekommer i utredningen. 
Särskilt bör du granska försäk-
ringsläkarens utlåtande, eftersom 
den ofta tillmäts stor vikt. Kon-
trollera om tillräckligt underlag 
verkligen finns för att ta ställning 
angående sambandsfrågan.

Kontrollera om försäkrings-
läkaren har den specialistkom-
petens som fodras för att kunna 
bedöma din arbetsskada. Ifråga-
sättas bör även om enbart en hän-
visning, referens, ges till stöd för 
utlåtandet, oftast »Arbete och 
Hälsa« nr 2001:14 -Tommy Hans-
son och Peter Westerholm (red) 
utgiven av afa Försäkring. Det 
gäller i synnerhet om försäkrings-
läkaren – som blivit rätt vanligt – 
hänvisar till boken för att rekom-
mendera avslag.

Acceptera inte att det enbart 
konstateras att det är åldersfak-
torn eller genetiska/ärftliga fak-
torer som bidragit till dina hälso-
besvär. Enligt lagen om arbets-
skadeförsäkring (laf) är man 
försäkrad i »befintligt skick«, 

något som tyvärr i varierande 
utsträckning tas hänsyn till. 

7. Var aktiv 
själv
Begär att få delta i sam-

band med att ditt ärende behand-
las inom Försäkringskassan om 
du har möjlighet till detta. Det 
gäller särskilt om det finns upp-
gifter i utredningen som du anser 
inte beaktats eller som du anser 
är felaktiga. Centraliseringen av 
Försäkringskassans handlägg-
ning försvårar dock för många att 
utnyttja denna rättighet på grund 
av långa resvägar. Du kan även ha 
ett ombud med dig vid deltagan-
det eller låta ett ombud företräda 
dig om du själv inte vill eller har 
möjlighet att närvara. Om du är 
missnöjd med Försäkringskassans 
beslut, så överklaga om det finns 
minsta möjlighet till ett annat 
ställningstagande från högre 
instans. Det är inte så sällan som 
en överklagan godtas i Länsrät-
ten, i synnerhet om nytt underlag 
kan tillföras som stöder din ansö-
kan om livränta.

8. Till sist: 
Glöm inte söka rättshjälp
Glöm inte möjligheten 

att söka rättshjälp från ditt för-
bund! 

Carina Nilsson 
tidigare LO-utredare och ordförande 

i en Socialförsäkringsnämnd

söka om arbetsskadelivränta

Boktips

Sedan Carina Nilsson gick i pen-
sion från LO har hon fortsatt att 
skriva böcker om arbetslivs- och 
arbetsmiljöfrågor. Hennes tre 
senaste hittar du uppgifter om på 
www.carinanilsson.se.
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Närmare 800 personer sam-

lades på Mynttorget för att 

visa sitt missnöje med den 

borgerliga regeringens politik 

och för att försvara de fackliga 

rättigheterna. 

Många uttryckte en oro för vad 

Lissabonfördraget innebär och 

ansåg att en ratifi cering från 

Sverige måste villkoras för att 

skydda kollektivavtalet.

Manifestation i Stockholm den 18 november 2008 

Stoppa angreppet 
på löntagarna 
– sabba inte den svenska modellen!

Eva Byegård, Grafi kerna: – Jag 

manifesterar för vårt svenska 

kollektivavtal.

Thomas Gardell och Matti Marja-
mäki, Byggnads: – Kollektivavtalet 

är hotat på grund av Lissabonfördra-

get. Vi vill ha en garanti för att kol-

lektivavtalet kommer att gälla.

Wanja Lundby Wedin, LOs ordföran-

de tillsammans med Harri Taliga, 
EAKL, Estlands fackliga central-

organisation höll tal vid manifesta-

tionen.

Elisabeth Brandt 
Ygeman, ombuds-

man i LO-distriktet 

i Stockholm:

– Jag hoppas att 

»Stoppa angrep-

pet på löntagarna« 

ska bli ett begrepp 

mot den borgerliga 

regeringens politik 

och en plattform 

för att försvara 

våra fackliga rät-

tigheter.

Sigge Simonsson, 
IF Metall: – Jag 

demonstrerar mot 

orättvisorna. 

Regeringen vill 

försämra allt som 

vi byggt upp.

Ivan Garcia, 
Byggnads med 

sonen Oskar 
Granbom Garcia:

– Vi måste demon-

strera mot angrep-

pen från regering-

en och visa att alla 

arbetare ställer sig 

bakom manifesta-

tionen.
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Ove Ståhl, Lars Eriksson, Percy Kindahl och Jan-Olof Gustavsson tillhör alla 

Målarna utom Percy Kindahl som är med i Elektrikerna. Alla fyra är eniga om att 

ratifi ceringen av Lissabonfördraget borde villkoras så att kollektivavtalet skyddas. 

Anna Arvidsson, LO-distriktet i Värmland och Daniel Kallur, Byggnads: – Rege-

ringen trampar på löntagarna och hela fackföreningsrörelsen. Vi arbetare 

måste visa att vi är starka ihop, säger Anna Arvidsson. – Det är hemskt att rati-

fi cera Lissabonfördraget innan man har sett konsekvenserna av Lavaldomen, 

säger Daniel Kallur.

Blessy Santiago och Maria Cupén båda 

HRF:  – Vi manifesterar mot de som för-

söker leka med oss. Regeringen jobbar 

inte för oss arbetare utan för sina egna. 

De som redan har ska få mer, de som inte 

har ska få ännu mindre.

Anders Ericson, Elektrikerna: – Jag 

vill manifestera mot lönedumpning. 

De som kommer från andra EU-län-

der ska inte tjäna sämre. Vi ska ha 

lika lön för lika arbete.

Reband Reza, Handels: – Jag är här 

och manifesterar för att jag delar 

LOs värderingar. Vi måste synas och 

höras! Alla tillsammans!

Ann Westin, ståuppkomiker: – Man har 

höjt avgiften i a-kassan. En del klarar 

inte att betala avgiften. Vad ska folk göra 

utan a-kassa med nya varsel hela tiden?

Natasa Stojkovic, Livs: – Jag tror på 

facket som en samlande kraft om vi 

ska kunna stoppa den borgerliga 

regeringen.
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Margot Wallström

»EUs viktigaste  
    fråga är 
    klimatet 
    – och vi måste 
    agera nu!«

 För 14 år sen röstade Sverige ja till eu-medlemskap. 
 Lavaldomen och Lissabonfördraget känner de flesta 
 till. Men hur bra koll har du på annat som pågår 
 i Bryssel? Allas reporterteam åkte dit och träffade 
 Margot Wallström som blivit ett av unionens ansikten 
 utåt. Hennes huvuduppgift är att skapa en modern 
 strategi för kommunikation som tvättar bort stämpeln 
 av eu som ett elitprojekt. 



nära

 

»Jag är uppfostrad på så sätt 
att hårt arbete är en dygd. Att 
någon skulle säga att jag är lat, 
är det värsta som skulle kunna 
hända. Samtidigt, om jag ska 
vara riktigt ärlig, så älskar jag 
att ligga på soffan och zappa. 
Jag får dåligt samvete förstås 
men det är så otroligt underbart 
att bara se på tv.«



 M argot Wallström har sin arbets-
plats i Europakommissionens väl-
diga byggnad i Bryssel, en arki-
tektoniskt modern maktkoloss. 
Direkt i entrén möts vi av de 27 

medlemmarna i kommissionen med ordförande José 
Manuel Barroso i spetsen. Tyvärr inte live men väl på 
bild i storformat. 

Det var Barroso som år 2004 utsåg den svenska (s)-
politikern Margot Wallström till vice ordförande, en 
hög och inflytelserik post. 

När han är frånvarande är det Margot Wallström 
som leder kommissionens sammanträden.

– Kommissionen är otroligt viktig. Vi har alla lovat 
dyrt och heligt att jobba för det europeiska samarbets-
projektet. Vi ska sätta nationella hänsyn åt sidan för 
det som står i fördragen, det som medlemsländerna 
har kommit överens om, förklarar Margot Wallström.

Det är bara kommissionen som kan lägga fram för-
slag till politik på olika områden och därmed styra den 
politiska agendan för Europa. 
När du sitter och fikar med Barroso vad talar du 
för språk då?

– Engelska eller franska eller så blir det en bland-
ning av språken.
Talar du franska obehindrat efter alla år i eu?

– Ja, hyfsat i alla fall. Man kämpar ju ständigt för 
att lära sig mer.

Du började i kommissionen 1999. Varför har du 
valt att jobba här i Bryssel istället för att vara poli-
tiker på hemmaplan?

– Man väljer ju inte riktigt så. Jag var på Sri Lanka 
när frågan kom första gången. Jag har nominerats av 
regeringen och är nu inne på min andra mandatperi-
od. Det har varit otroligt spännande frågor som jag har 
fått jobba med. Utvidgningen, införandet av euron, 
miljö- och klimatfrågor och hela demokratiutveck-
lingen. Så man kan inte be om mer.

Arbetet i kommissionen innebär ett annat arbets-
sätt än i svensk politik.

– Det är jättestor skillnad om man jämför med Sveri-
ge. En gammalmodig inställning, rädsla för öppenhet, 
Det är verkligen olika kulturer som möts. Fast jag tycker 
att det finns mycket mer av en öppen kultur nu, det finns 
ingen väg tillbaka, det kan bara bli mer och mer öppet.
Pågår mycket bakom stängda dörrar?

– Det är framför allt i ministerrådet och där skul-
le det nya fördraget (Lissabonfördraget) faktiskt ha 
inneburit att man måste öppna upp. Så fort det fattas 
ett beslut ska det ske inför öppen ridå. Där kan Sveri-
ge och ett antal länder visa vägen. 

EURON EN FRAMGÅNG

Införandet av euron ser Margot Wallström som en av 
eu:s största globala framgångar. Idag har 15 av med-
lemsländerna euron som valuta vilket bland annat 

Här på tolfte våningen i Europakommissionen arbetar Margot Wallström. Hon har inrett sitt arbetsrum i nordiskt blont. 

Det skiljer sig från de andra ledamöternas rum i den manligt dominerade kommissionen, där skinnsoffor och mörka, 

murriga färger dominerar.
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sätter stopp för valutaspekulation. Den gemensamma 
valutan har även underlättat för eu-länderna att till-
sammans hantera den senaste ekonomiska krisen. 
Är du inte besviken över att just Sverige inte har 
valt euron?

– Det är bara att acceptera att vi är oss själva nog. 
Margot Wallström vill under intervjun inte gärna 

kommentera vad som pågår i hennes parti eller i Sve-
rige.

Vid förra valet till Europaparlamentet, år 2004, var 
Sverige ett av de länder som hade lägst valdeltagande, 
knappt 38 procent. Margot Wallström tror att eu och 
Europafrågorna fortfarande känns avlägsna för svens-
ka folket och konstaterar att politiken är väldigt natio-
nell. Ett exempel är den senaste valrörelsen i Sverige. 
Det var få som nämnde Europa och eu trots att parla-
mentet har fått ökad makt och idag beslutar om frågor 
som rör människors vardag. Det gäller arbetsmark-
nad, miljö, klimat och konsumenträttigheter.

– En annan förklaring är att man ser ingen direkt 
effekt av valet, man påverkar inte vilken regering det 
ska vara på eu-nivå. Men det har likafullt betydelse 
vem som styr Europa eftersom det är samma ideolo-
giska skillnader här som i varje land.
Är det komplicerat att informera om eu:s politik?

– Jag ser kommunikationsuppdraget som en fråga 
om demokrati som sätter eu-medborgarna i centrum. 
Det är deras rätt att få reda på vad som händer, säger 
Margot Wallström.

Allt kan inte göras från Bryssel. Det krävs att det 
finns ett ledarskap på nationell och lokal nivå som kan 
förklara vad som sker i eu och arbetar hand i hand 
med Bryssel. 

Informationen ska ges på 23 officiella språk och 
handlar om allt från att märka kor till att mäkla fred i 
mellanöstern eller Kaukasus. För det mesta tas beslu-
ten med konsensus eller att man gör kompromisser. 
Det är inga stora politiska dramer. 

– Jag minns  själv vad som förväntades när jag var 
minister. Helst skulle man komma hem och beskriva 
ett beslut som om man vunnit ett slag, inte att man 
kommit fram till en kompromiss.

När vi träffar Margot Wallström har det just blivit 
klart att eu-motståndaren Marita Ulvskog blir ett av 
socialdemokraternas affischnamn i valet till Europa-
parlamentet år 2009. 
Vad säger du om att eu-motståndare väljs in som 
representanter i Europaparlamentet?

– Det är ju varje politiskt parti som nominerar.
Är det inte motsägelsefullt att de som säger nej till 
eu ska sitta med?

– Personligen tycker jag att det skulle vara svårt att 
engagera sig fullt ut, att man ska sitta här och uppbära 
lön för något man inte tror på men det beror på att jag 
själv är så beroende av att känna att jag har ett engage-

mang, att jag tror på det jag 
gör. En del ser det väl bara 
som en karriärväg eller att 
de gör nytta trots att de inte 
tror på hela idén.

VIKTIG GLOBAL FRÅGA

eu:s viktigaste fråga är 
klimatfrågan och hållbar 
utveckling. Växthuseffek-
ten innebär en global kris. 
Ett område där Margot 
Wallström tillhör de politis-
ka pionjärerna.

– Det har varit ett privile-
gium att få jobba med mil-
jöfrågor. Nu har vi också ett 
helt annat politiskt stöd än 
tidigare. Men vi måste age-
ra nu! 

Ett sätt att få ner utsläppen 
är handeln med utsläpps-
rätter. eu har etablerat den 
enda handelsmarknaden i världen av det här slaget 
och förhoppningen är att det ska fungera som en glo-
bal modell framöver.

– Vitsen är att man använder sig av marknadskraf-
terna i klimatkampens tjänst. Vi sätter ett pris på kol-
dioxid samtidigt som vi anger hur mycket vi ska redu-
cera utsläppen med. Genom att ge ut eller auktione-
ra ut utsläppsrätter i den omfattning som tillåts totalt 
måste marknaden själv ta hand om handeln. Det går 
ut på att göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Om 
man har en utsläppsrätt över är det bara att sälja till 
någon som behöver. För klimatets roll spelar det ing-
en roll om det är i Sverige eller på andra sidan jord-
klotet.
Bland industrierna i Sverige har ssab den största 
gratis utsläppsrätten trots att koncernen går med 
jättevinst. Varför?

– Det här var jag själv med och satte igång. Vi hade 
aldrig fått något system med utsläppsrätter om vi inte 
hade gett ut dem gratis till att börja med. Vi hade dess-
utom inga tillgängliga data så att vi visste vad vi skulle 
handla med. Därför var första perioden en försökspe-
riod. Nu kan vi skruva åt och sätta tuffare mål genom 
att tilldelningen av utsläppsrätter minskas, genom att 
de ska auktioneras ut istället för att delas ut gratis. Det 
är precis det som sker nu, helt enligt planen. 
Flyget, vad kommer att hända med det?

– Flyget måste med i systemet med handeln om 
utsläppsrätter och tvingas dra ner på utsläppen. Vi 
började med de industrier som släpper ut mest. Fram-
över ska fler sektorer inkluderas i systemet, förutom 
flyget också bredare industrisektorer. 

Boktips!

Margot 

Wall-

ström 

har 

skrivit 

boken »Elitprojekt 
nej! Folkets Europa« 
tillsammans med 

Göran Färm, europa-

parlamentariker. 

Boken kan du 

köpa på Bilda förlag. 

Det fi nns också en 

studiehandledning 

till boken som du 

kan ladda hem kost-

nadsfritt från 

www.bildaforlag.se 

under vinjetten »stu-

diehandledningar«.
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Kan vi kräva att privatpersoner drar ner på sina 
flygresor? Till exempel att man bara får flyga till 
Thailand vart femte år eller något liknande?

– Nej, vi kan inte kräva det. Vi kan inte lägga den 
bördan på enskilda personer och säga att nu får du inte 
resa längre, det skulle vara absurt.
Var går gränsen för ingrepp i människors vardags-
liv?

– Jag tror att det är en moralisk sak för många att 
man själv tänker mer och mer på hur man kan bidra 
till att rädda miljön. Det innebär att man är en med-
veten konsument, köper miljövänliga produkter, inte 
överkonsumerar, inte använder bil i onödan. Men vi 
kan inte lägga det formella ansvaret på privatpersoner 
eller skapa dåligt samvete. Vi måste istället se till att 
det blir en ordentlig prislapp på produkter som påver-
kar miljön negativt för då kommer vi också att styra 
konsumtionen.  
Vad är det för nya jobb som kan komma om vi ska 
lyckas med en hållbar utveckling?

– Det kan ingen veta, men jag tror att det vi kan kon-
kurrera med inte handlar om de där arbetsintensiva 
jobben utan på jobb som bygger på att vi är välutbil-
dade, att vi är kreativa och förstås mycket mer jobb i 
tjänstesektorn. Varför inte också gröna tjänster?
Skulle man ha kunnat undvika alla varsel på Vol-
vo den senaste tiden om man varit mer framsynt 
och satsat på miljövänliga bilar som det varit en 
efterfrågan på?

– Rent generellt så tycker jag att europeisk bilindu-
stri har gnällt för mycket. De har motsatt sig föränd-
ringar trots att de har förstått att det är den sektor som 
härnäst kommer att bli reglerad när det gäller utsläp-
pen. Det har de känt till länge men jag tror ändå att de 
har haft ett hopp om att de skulle kunna hålla emot 
och skjuta på det. Till slut så går det inte längre. Nu 
blir det antagligen Asien som kommer med de första 
riktigt miljövänliga bilarna. Då ligger vi i Europa illa 
till om vi inte satsar på samma sätt. 

SKA TURKIET FÅ KOMMA MED?

Kroatien står närmast på tur att bli medlem i eu. Turkiets 
eventuella medlemskap har stötts och blötts. Förhand-
lingarna har startat 18 år efter Turkiets medlemsansö-
kan men har än så länge inte kommit särskilt långt.

– Jag tror att eu-politiskt finns det ingen viktigare 
uppgift för oss. Vår generation har, vill jag påstå, möj-
lighet att åstadkomma något helt unikt, att skapa en 

bro över till hela den muslimska världen och på så sätt 
påverka också vad som sker i mellanöstern genom att 
Turkiet blir medlem. Det finns en rad frågor vi måste 
ställa oss. Om Turkiet inte blir medlem var kommer 
landet i så fall att söka bundsförvanter och leta före-
bilder? Vilka krafter är det man stödjer om man inte 
hjälper Turkiet att knyta dem närmare till eu? 

Turkiet skulle kunna utgöra en förebild, ett alter-
nativ till arabisk och iransk fundamentalism. Turkiet 
i eu skulle kunna föregå som ett modernt, sekularise-
rat och demokratiskt land i den muslimska världen, 
menar Margot Wallström.

Det finns fördomar mot Turkiet. Inte bara bland 
högerextrema och främlingsfientliga krafter utan 
också bland ledande franska, tyska och österrikiska 
konservativa och kristdemokratiska politiker.

Att ifrågasätta om ett muslimskt land kan bli med-
lemmar håller inte enligt Margot Wallström. Det bor 
redan mellan 20 och 25  miljoner muslimer i Europa.

Turkiet måste fortsätta att reformera på en rad 
områden. Det gäller mänskliga rättigheter, grundläg-
gande demokratiska rättigheter som yttrandefrihet.  
Hur lång tid kommer den här utvecklingen i Tur-
kiet att ta?

– Det vet ingen och många tror att det kanske kom-
mer att ta ytterligare tio eller femton år. Det viktiga nu 
är att de kan känna att de kan lita på de löften vi stäl-
ler ut och att det är tydligt vilka krav vi ställer. Turkiet 
ska uppfylla kraven precis som alla andra och de må 
ha mycket arbete framför sig men när de gör det ska 
de också kunna bli medlemmar.  
Hur ser du på att vi som turister åker till Turkiet, 
bor på hotell, äter på restauranger där människor 
jobbar sju dagar i veckan, kanske fjorton timmar 
eller mer per dygn?

– Det är den inkomst de har. Det är klart att vi ska se 
till att vi kämpar för fackliga rättigheter och schysta 
villkor för människor var de än jobbar, men vi hjälper 
ingen genom att säga att då åker vi inte till Turkiet.
Kan du känna en konflikt när du är på ställen där 
människor har dåliga arbetsvillkor? 

– Vi sa samma sak om Sydeuropa. Länderna där har 
faktiskt varit hjälpta av att komma med i eu. Nu finns 
det regler som gäller i hela eu för hur man ska betala 
löner och att man inte får diskriminera. Folk klagar på 
att det börjar bli för dyrt i Baltikum men det är ju ett 
tecken på att vi lyckats och att välståndet ökat.
Kan man generellt konstatera att det har varit posi-

1988–1992 
civilminister

1993–1994 
vd för TV 
Värmland

1979–1985 
riksdagsledamot

Margot Wallström

SOCIALDEMOKRATISK POLITIKER

ÅLDER 54 år   FAMILJ Gift, två barn
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tivt för alla länder som blivit medlemmar i eu? 
– Ja, det har inneburit att man konsoliderat demo-

kratin, ökat sin ekonomiska tillväxt och dessutom fått 
en rejäl politisk plattform och tillgång till en europe-
isk marknad som är jätteviktig för oss allihop. En sak 
som man kanske glömmer bort ibland är miljöfrågan. 
Där har jag verkligen sett hur mycket eu-medlemska-
pet betytt för att städa upp, för att få vattenrening, 
som gör att både hälsan och miljön rent allmänt mår 
så mycket bättre idag.

LEVA TILLSAMMANS

Margot Wallström tror att det kommer att vara en lång 
och besvärlig väg innan vi har hittat ett sätt att leva till-
sammans i ett Europa som är mångkulturellt. Hur res-
pekterar vi skillnader samtidigt som vi måste kräva att 
människor respekterar de lagar och regler som gäller?

– Jag vet faktiskt inte om någon har hittat den rätta 
lösningen på det ännu men med tolerans, gene rositet 
och en gnutta disciplin kommer man långt. 

På eu-nivå försöker man att samordna flykting- och 
asylpolitiken. Tanken är att år 2010 ska eu ha etablerat 
en gemensam politik på de här områdena.
Hur är det egentligen, vill man ha ett öppnare eu 
eller ett slutnare eu?

– Jag tror att man vill både och. Man vill bekämpa det 
som är illegal invandring och det faktum att det är så 
många som tjänar på att exploatera människors utsat-
ta situation. Samtidigt behöver vi arbetskraftsinvand-
ring. Vi behöver nya medborgare som kan jämna ut vår 
demografiska kurva, många fler barnrika familjer. 

LIVET EFTER KOMMISSIONEN?

Som kommissionär är du inne på din andra man-
datperiod och ska sluta om ett år. Kommer du att 
delta i den kommande svenska valrörelsen?

– Det vet jag inte ännu. 
Om jag frågar vad du ska göra efter kommissio-
nen, vet jag att du kommer att ge samma svar.

– Ja, det är ganska skönt att inte veta. Jag kommer 
väl att behålla mitt politiska engagemang men vad jag 
kommer att göra det vet jag inte.

Margot Wallström är aktuell med boken »Elitpro-
jekt nej! Folkets Europa« som hon har skrivit tillsam-
mans med europaparlamentarikern Göran Färm.

Den som väntar sig skvaller från eu-korridorer-
na eller en personlig skildring av arbetet i eu blir 
besviken. Det här är snarare en lärobok skriven 
av två erfarna och entusiastiska eu-politiker. 
 text. Kerstin Fredholm foto. Leif Claesson

Strax efter åtta på morgonen börjar Margot Wallström i regel 

att jobba. Hon får skjuts till kommissionen, har egen bil och 

chaufför. »Jag försökte cykla några gånger, det var med livet 

som insats. Men jag tar mig tid för motion.« .

EG, Europeiska gemenskapen, var mellan 1957 och 
1993 namnet på nuvarande EU och hade från starten 
sex medlemsländer: Västtyskland, Frankrike, Eng-
land, Italien, Belgien och Luxemburg.

Europeiska unionen (EU) bildades 1993 och består 
idag av 27 medlemsländer.

De viktigaste institutionerna inom EU är 
ministerrådet, Europeiska kommissionen 
och Europaparlamentet.

15 av medlemsländerna har 
euron som valuta.

Ett av målen med EU är att 
medborgarna fritt ska kunna 
resa, bosätta sig och arbeta 
i medlemsländerna.

EU

1998–1999 
vice vd för 
Worldview Global 
Media i Sri Lanka, 
Colombia

1999–2004 
ansvar för miljöfrågor 
i Europakommissionen

2004–

vice ordförande i Europa-
kommissionen och kom-
munikationsansvarig, ett 
femårigt mandat

1994–1996 
kultur minister

1996–1998 
social minister
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Plötsligt avslag på arbets-
skadelivränta, vad göra?

Hej! Jag har haft livränta 
på grund av en arbetsskada 
som har visandedatum för 

över tio år sedan. Livränta har jag 
haft de senaste fem åren. Nu har 
jag fått avslag på livräntan. Behö-
ver lite råd och tips om vad jag ska 
skriva. Behöver jag juridisk hjälp 
och hur ska jag få det? Finns det 
någon fond som man kan söka 
bidrag från? Har inte råd att be-
tala dyra advokatkostnader.

 Orolig för framtiden

Hej! Min grunduppfattning är 
att det ska mycket till för att 
Försäkringskassan ska ha stöd 

för att på detta sätt ändra/slopa ett 
tidigare beslut! Det ligger nära till 
hands att tro att Försäkringskassan 
nu gör gällande att dina besvär är av 
sådant slag att du för fem år sedan 
inte borde ha medgivits livränta. 
Är det detta som Försäkringskassan 
anför?

Vilken diagnos har dina besvär? 
Vilken motivering har Försäkrings-
kassan framfört som skäl för sitt 
avslag? Har du haft sjukersättning 
också och har även den dragits in? 
Eller beviljades du livränta för att 
du gått ned i arbetstid eller bytt till 
ett lägre betalt arbete på grund av 
skadan?

Du har haft livränta i fem år och 
jag förmodar att dina besvär inte har 
blivit lindrigare sedan dess. Har du 

noga läst de medicinska handling-
arna så att inte fel eller missuppfat-
ning noterats, till exempel att dina 
besvär har avtagit eller försvunnit?

Den här spalten är till för korta 
frågor och svar och jag skulle be-
höva veta mer för att kunna ge dig 
råd och tips i just ditt ärende.

Som svar på din sista fråga kan 
jag bara säga att ja, ärenden av 
detta slag kräver i allmänhet juridisk 
hjälp. Mitt generella råd är därför 
att du vänder dig till din fackliga or-
ganisation och begär rättshjälp. Om 
ditt fackförbund medger rättshjälp 
så kan ärendet komma till LO-TCO 
Rättsskydd och du får då juridisk 
hjälp.

 Hälsningar Lennart Stéen

Kan hjärtinfarkt bli god-
känd som arbetsskada?

Jag arbetar med försäkring-
ar på en förbundsavdelning. 
Jag har en medlem som har 

fått hjärtinfarkt. Han har jobbat 
skift i 40 år, oftast i 12-timmars-
pass som varit förlagda till både 

kvällar/nätter, helger och varda-
gar. Han har de sista åren fått sto-
ra sömnsvårigheter efter nattskif-
ten. Hur stor chans är det att man 
kan få igenom detta som arbets-
skada? Medlemmen har efter 
infarkten kommit tillbaka till 
arbetet men får jobba bara dag-
tid, med betydligt lägre inkomst. 
Tips på vad man ska tänka på vid 
arbetsskadeanmälan mottages 
tacksamt. Tacksam för snabbt 
svar.

  Medlemmen betalar med 
dålig hälsa och lägre lön

Hej! Denna spalt är ju till för 
korta frågor och korta svar. 
Mitt svar kanske därför inte är 

så uttömmande som jag skulle vilja.
Vi har under åren haft hjärt-

infarktärenden som godkänts. 
Särskilt många är de dock inte och 
alla ärenden är ju olika.

Generellt så råder jag dig och 
din medlem att kontakta närmaste 
arbets- och miljömedicinska klinik. 
Din medlem kan på eget initiativ 
söka direkt dit, men helst vill man 
att det ska gå genom remiss från 
den behandlande läkaren. Kliniken 
kan utreda din medlems arbetsmiljö 
och uttala sig om denna kan anses 
ha utgjort skadlig inverkan och om 
det fi nns ett samband mellan denna 
skadliga inverkan och din medlems 
besvär.

Du har redan pekat på skiftarbete 
i 40 år, arbete i 12-timmarspass och 
stora sömnsvårigheter de senaste 
åren. Men som jag skrev ovan så 
gäller det både att göra sannolikt 
att detta utgjort skadlig inverkan 
och att denna skadliga inverkan 
skadat din medlem.

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 Stéen, Allas arbetsskadeexpert om 

arbetsskador och skadeanmälan. Lennart Stéen har 

arbetat i mer än 30 år på LO-TCO Rättsskydd med 

främst arbetsskadeärenden och skadeståndsrätt.

Det ska mycket till för 
att Försäkringskassan 
ska ha stöd för att på 
detta sätt ändra/slopa 
ett tidigare beslut!«

»

?

!!
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Din medlem kanske redan nu 
har ett bra läkarintyg att bifoga 
men frågan att ta ställning till är ju 
om det är tillräckligt. Därför råder 
jag er att gå vidare till arbets- och 
miljömedicin eftersom frågan om 
samband mellan arbetsmiljö, skift-
arbete och hjärtinfarkt inte ställs 
särskilt ofta.

Om det läkarintyg som medlem-
men har inte är det allra starkaste, 
så kan det ju vara bra att göra 
enligt ovan i stället för att forcera 
fram en arbetsskadeprövning. 
Försäkringskassan har inte för vana 
att anstränga sig för att hitta ett 
positivt samband.

 Hälsningar Lennart Stéen

Kassörska med karpal-
tunnelsyndrom

Hej Lennart! Jag har läst 
reportaget i förra numret av 
tidningen Alla om arbeta-

re som opererar sig för att klara 
av att fortsätta jobba och känner 
igen mig. Skillnaden mot många 
är att jag faktiskt har anmält min 
arbetsskada, fast det inte verkar 
leda någonvart.

Jag har arbetat på en stor varu-
huskedja i snart 30 år, mestadels 
i utgångskassorna. Jag har haft 
ont i mina händer i många år, 
men jag sökte inte läkare förrän 
2007. Jag opererade då båda hän-
derna för karpaltunnelsyndrom 
och var då sjukskriven i samman-
lagt tre månader. Nu har jag fått 
ont i båda mina tummar men har 
ännu inte sökt läkare. Däremot 
har jag anmält skadan till Försäk-
ringskassan och fått svaret att de 
tagit emot min anmälan men att 
de bara utreder om det blir aktu-
ellt att pröva ersättningsfrågan, 
alltså arbetsskadelivränta.

Min fråga är: När är det aktuellt 
att pröva livränta och hur ska jag 
bäst gå vidare med detta? Är oro-
lig för att jag inte klarar av mitt 
arbete i så många år till och skulle 
därför vilja ha detta utrett.

  Trogen Alla-läsare

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

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

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

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

100100
KRONORKRONOR

butiken

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

Armband, antal: 

Namn: 

Adress:

Postadress:

Telefon: 

E-post:

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



Hej! Arbetsskadeförsäkringen 
är i dag i huvudsak en livrän-
teförsäkring. Förutsättning för 

prövning av rätt till livränta är att 
man gör en inkomstförlust som inte 
är lägre än 1/15 av lönen och som 
bedöms som bestående i åtminstone 
ett år framåt. Eftersom du arbetar 
som tidigare har du ännu inte haft 
någon inkomstförlust.

Den fråga som du bör ställa dig är 
om du kan fortsätta att arbeta heltid 
fram till 65 års ålder. Du kanske fi n-
ner att du inte kan arbeta heltid, till 
exempel om/när du har opererats för 
dina tummar. Begär då ett intyg från 
din behandlande läkare och begär 
hos Försäkringskassan sjukersätt-
ning motsvarande den nedsättning 
av din arbetsförmåga som du anser 
rimlig.

Om sjukersättning medges, så 
ansök om arbetsskadelivränta för 
att täcka den inkomstförlust som du 
gör. Förutsättning för livränta är att 
försäkringskassan ska anse att dina 
besvär i form av karpaltunnelbesvär 
respektive tumbesvär är en följd av 
skadlig inverkan i ditt arbete. Det 
kan tänkas att Försäkringskassan 
anser att karpaltunnelbesvären är 
en följd av skadlig inverkan i ditt 
arbete men att tumbesvären inte är 
det. Om just detta kan jag dock inte 
uttala mig om i frånvaro av diagno-
ser och läkarintyg.

Om Försäkringskassan till ex-
empel skulle anse att hälften av din 
arbetsoförmåga beror på arbetet, 
kan man då i så fall bevilja halv 
arbetsskadelivränta. Anledningen 
att jag varslar om tummarna är att 
försäkringskassan ofta anser att 
tumledsartroser (om det nu är det 
i ditt fall) ofta är hormonellt be-
tingade och inte beror på arbetet.

Hoppas att ovanstående har varit 
tillräckligt klarläggande.

 Hälsningar Lennart Stéen
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Suduko: svår

Suduko: medelsvår

hjärngympa

Läs mer på www.alla.lo.se

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

!

42  alla 4.2008



reflektion  |  »Fromma förhoppningar«  Jan Stenmark

4.2008 alla  43

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN LO



Shoppingboom

i Haparanda
fi xade jobben

Sjukt systemskifte

– den borgerliga
regeringen försämrar 
sjukförsäkringen

Jakten på det goda arbetet:

SSAB – här fi nns anpassade
arbeten för den som blir sjuk

Arbetare betalar med 

sina kroppar – tusen -
tals opererar sig
istället för att arbets-
miljön åtgärdas

Låglönetvätten

– kampen om lönen,
jobben och den
skitiga tvätten

Alla avslöjar gift-

skandal på Astra

Vågar vi bli gamla?

Vilka rättigheter har 
du på ålderns höst?

Efter stormen 
– om hur facket vann 
kampen om lika löner 
för utländska arbeta-
re i den småländska 
skogen

Tragisk dödsolycka 

i Kirunagruvan  
– arbetarna kräver 
bättre arbetsmiljö 
och högre löner

År 2000 kom tidningen Alla ut för första gången. Sen dess har du fått 

32 fackligt fullspäckade nummer. Nu är det år 2008 och du håller det 

sista numret i din hand. Tack för den här tiden!

HE  D  ALLA!




