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Lisa Björck, Transport, känner kylan från den borgerliga regeringen.

sverige har 
blivit kallt

tema: rättvisa

”Sverige är på väg att förändras  i grunden.”
 Det säger Lisa Björck, skyddsombud i Transport, när hon 
ser i backspegeln vad den borgerliga regeringen  har gjort.
 Lisa tror stenhårt på en annan framtid.
 ”Vår idé är helt enkelt för bra. Genom fackligt och 
politiskt  samarbete kan vi förbättra både arbetslivet och 
samhället för alla.” Sidorna 4–5
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”Jag vill också byta statsminister” är en knapp 
från föreningen Alliansfritt Sverige. 
Skicka e-post till info@alliansfrittsverige.se 
för information  om medlemskap.

har inte slutat av egen fri 
vilja.  Det visar en arbetskrafts-
undersökning från Statistiska 
centralbyrån 2006.
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los ordförande Wanja lundby-Wedin:

»Vi har också 
ett ansvar 

att försöka 
påverka 
politiken.«

Vad tycker du gör mest ont i den borgerliga 
regeringens politik?
– Det gör ont att se hur klyftorna ökar och 
löntagarna försvagas. Har du ett jobb och är 
frisk förlorar du inget. Men om det händer 
något, eller om vi går in i en lågkonjunktur, 
då kommer sänkta ersättningar och försäm-
rad trygghet att slå mycket hårt mot många.

Vad tror du är deras nästa steg?
– De är målmedvetna, men verkar samtidigt 
inte vara riktigt medvetna om effekterna av 
politiken. Ta flykten från a-kassan som upprör 
och förvånar arbetsmarknadsminister Sven 
Otto Littorin, den effekten borde han ha räk-
nat med när han drev igenom höjningen av 
avgiften. Regeringen är också motsägelsefull. 
De pratar om vikten av starka fackförbund och 
hyllar kollektivavtalen samtidigt som många 
förändringar handlar om att försvaga facket 
och rea in arbetskraft i företagen. Det gör det 
ganska svårt att förutsäga deras nästa steg.

Trodde du, före valet, att det skulle bli så 
här stora förändringar?
– Vi förstod att det skulle bli stora föränd-
ringar. Men jag tycker att de mörklade sina 
egentliga avsikter ganska bra. De sa att ”vi 
har politiken för jobben, vi ska minska utan-
förskapet”. Sedan för de en politik som ökar 
klyftorna mellan de som har jobb och de som 
av någon anledning inte har det.

Har LO och fackförbunden varit nog kraft-
fulla i sin kritik av politiken?
– Ja, det tycker jag. Vi har haft flera stora 
manifestationer och demonstrationer det 
senaste året. Enskilda fackförbund agerar 
också. Men vi kan inte enbart protestera och 
kritisera. Vi har också ett ansvar att försöka 
påverka politiken. Även om vi inte sett något 
direkt resultat av våra ansträngningar, så har 
vi en skyldighet att redovisa våra förslag till 
förbättringar

Är LO nog tydliga med sina alternativ till 
lösningar av till exempel arbetslösheten?
– Vi är tydliga med att vi vill ha en aktiv 
arbetsmarknadspolitik med mer och bättre 
utbildningar, större satsningar på lönebidrag 

och stabila löneavtal. Alla ska ha både rätt 
och möjlighet att bidra. Att arbetslösheten 
har minskat senaste året har inte huvudsak-
ligen att göra med regeringens politik, det 
kan vi i stället tacka konjunkturen för. Deras 
alternativ till arbetsmarknadspolitik, att 
sänka a-kassan och lönerna, får förödande 
konsekvenser om konjunkturen vänder.

Är socialdemokraterna nog tydliga med 
sina alternativ?
– De var inte nog tydliga i valrörelsen. I dag är 
det bättre, precis som vi poängterar socialde-
mokraterna vikten av förstärkt a-kassa.

Vad anser du om regeringens förslag på 
arbetsmiljöområdet? Kan smiley-gubbar 
minska skador och olyckor?
– Märkning kan ha en bra signaleffekt. Men 
när förslaget kommer från en regering som 
står för så stora försämringar på arbetsmiljö-
området, då blir det cyniskt. De har lagt ner 
Arbetslivsinstitutet, dragit ner på Arbets-
miljöverket och försämrat utbildningen 
för skyddsombuden. Det är inte värt några 
smiley-gubbar!

Ser du deras politik som en attack på fack-
föreningsrörelsen? Vad är effekten om LO 
försvagas?
– De säger själva att det inte är en attack. 
Men effekterna av deras politik gör att vi för-
svagas. Med fler otrygga anställningar, och 
dyrare och sämre a-kassa, får vi svårare att 
både behålla och värva medlemmar. Histo-
riskt har facket i Sverige alltid varit positiva 
till förändringar, under förutsättning att det 
samtidigt funnits en trygghet i omställningen 
för löntagarna. Om vi försvagas, samtidigt 
som tryggheten för våra medlemmar för-
sämras, då rubbas ”den svenska modellen” 
i grunden. Det handlar om att förhindra att 
löntagare ställs mot löntagare i kampen om 
jobben.

Hur ska vi få fler medlemmar?
– Vi måste bli ännu bättre på att förklara idén 
med facket. Genom att vi är många som går 
samman blir vi starka nog att förhandla fram 
bra löner och villkor för alla.

Vad säger du till en medlem som tycker 
att det har blivit för dyrt att vara med i 
facket ?
– Det är inte fackavgiften som har höjts utan 
medlemsavgiften till a-kassan, och den höj-
ningen har regeringen bestämt. När med-
lemmar lämnar facket så försvåras möjlig-
heterna att med kraft företräda löntagarna. 
Det är också viktigt att fundera över vilka 
arbetsvillkor och löner vi skulle ha haft utan 
fackföreningar.

Vad säger du till en medlem som tycker 
att det har blivit för dyrt att vara med i 
a-kassan ?
– Ja, det är dyrt. Men du, och dina kamrater, 
förlorar mer om ni väljer att stå utan a-kassa. 
Till den som har jobb säger jag också att du 
har fått ett jobbavdrag så du har inte förlorat 
några pengar i slutänden. Det är betydligt tuf-
fare för den som är långtidssjukskriven eller 
har tillfälliga anställningar och deltider .

Vad krävs för en socialdemokratisk valse-
ger 2010?
– En mycket tydlig sammanhållen egen poli-
tik, där det är en självklarhet att alla har rätt 
till ett arbete och där alla får möjlighet att 
bidra efter egen förmåga. En solidarisk väl-
färdspolitik och ett tydligt ställningstagande 
för likabehandling – mot diskriminering.

Hur kommer du att agera för att Sverige 
ska byta regering 2010?
– Genom att träffa och prata med människor 
på arbetsplatser, i köpcentra och andra stäl-
len. Jag vill att fackföreningsrörelsen ska bli 
ett naturligt inslag i gatubilden, att vi känns 
igen, inte bara i själva valrörelsen utan långt 
innan.

Vinner vi valet 2010?
– Det finns alla förutsättningar för en soci-
aldemokratisk valseger 2010. Men för att 
jag ska bli riktigt nöjd ska det vara en stabil 
vinst som bygger på en stabil politik, inte på 
moderatregeringens misslyckande eller på 
kortsiktiga vallöften. l

annica Otter

– Deras nonchalans mot sjuka 
och arbetslösa. Det är bara 
produktivitet som gäller och är 
du inte nog produktiv så har du 
ingen plats i samhället längre. 
Det är ett svek mot oss alla.

– försämringarna för dem som 
redan har det sämst. Många 
av mina väninnor som är en-
samstående mammor har fått 
det sämre och flera känner sig 
svikna av regeringens vallöften.

– De försöker vrida sönder det 
politiska språket. arbetslöshet 
kallar de »in between jobs«. 
Lojalitet med kapitalet kallar  de 
solidaritet.

– Utförsäljningen av allt ge-
mensamt är otäck. Det är pissa-
i-byxan-politik, först får man in 
pengar men sen tar de slut och 
då är det mindre trevligt. Det är 
också svårt att reparera längre 
fram.

– Jag tycker att deras människo-
syn är bedrövlig, de sparkar på 
de utsatta genom försämringar 
i välfärdssystemet. Utförsälj-
ningen av vinstdrivande statli-
ga bolag är ju pengar som bara 
värmer för stunden.
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Vad gör mest ont  
i regeringens 
politik?

sanna Carlstedt
vissångerska, Stockholm

Zinat PirZadeh
komiker och mångsysslare, Stockholm

lasse eriksson
artist och författare, Uppsala

ronny eriksson
motborgare, Piteå

Jonas forslind
fackligt förtroendevald, Seko, Trelleborg
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med kulturen som vapen
Stefan Sundström är förbannad. Mycket förbannad.
 nu går han till motoffensiv mot den borgerliga 
regeringen  – med en turné som har målet att få 
Sverige  att byta regering 2010.
 – Jag vill sprida ett motgift mot det ”idolkoncept”, 
där människor ställs mot varandra, som genomsyrar 
borgarnas politik. Vi kan faktiskt skita i att tävla mot 
varandra och låta alla vara med, säger han.

Stefan Sundström uppträdde vid 
LOs demonstration mot försämring-
arna i a-kassan och på första maj i 
Stockholm med sången ”Nog fan finns 
det pengar”.

– Jag har gått och retat upp mig på 
en massa saker. Det känns som om bor-
garna har ett problemformulerings-
privilegium. Majoriteten av pressen 
är borgerlig och när regeringen påstår 
att folk fuskar med vård av sjukt barn 
och andra ersättningar hänger mass-
media nästan oreserverat på.

– Jag tycker det stora problemet 
verkar vara det motsatta, med många 
snoriga sjuka ungar på dagis som har 
fått alvedon för att föräldrarna måste 
jobba. Varför skriver ingen om det? 
frågar han.

– Och när regeringen säger att 
ingen behöver vara arbetslös, att det 
bara beror på god vilja att få ett jobb, 
kör pressen på samma linje. Till slut 
får de folk att tro att alla fuskar och att 
allt dåligt beror på dem som inte har 
någon plats på arbetsmarknaden.

Stefan Sundström menar att den 
borgerliga regeringen vill slå en kil 
mellan dem som har det bra och dem 
som har det dåligt. Mellan arbetare 
och arbetslösa.

– Ja, och jag tror att allt är noga 
genomtänkt och planerat. Nu kör de 
en klappjakt på arbetslösa, sjuka, för-

tidspensionerade som gör ont att se. 
Och det är bara början.

– Sedan kommer attacken mot fack-
et och hela arbetarrörelsen. Därför 
måste vi sätta igång en motoffensiv.

Motoffensiven turnerar i Sverige 
under februari med bland andra San-
na Carlstedt, Zinat Pirzadeh och Ron-
ny Eriksson. Showen är en ”kabaréar-
tad historia” i regi av Ronny Eriksson 
som kommer att spelas på både små 
och stora ställen kompletterad med 
arbetsplatsbesök av Lasse Eriksson.

Vass underhållning med udden rik-
tad åt ett visst håll är vad åskådarna 
kan vänta sig av showen ”Varning! 
Livsfarlig ledning”.

– Ja, jag hoppas att vi ska kunna 
uppmuntra kamplusten hos folk sam-
tidigt som vi bjuder på bra underhåll-
ning. Som kulturarbetare har vi också 
en mission och en viktig uppgift att 
bygga broar, och att bejaka sådant 
som är gränsöverskridande. Då kan 
vi minska klyftor, diskriminering och 
annan skit som bara förstör våra liv.

Efter nästa val hoppas Stefan Sund-
ström att Sverige har en röd-grön 
regering vilken tar klimathotet på 
allvar och satsar på trygghet som gör 
människor mer kreativa.

– Jag vill också slå ett slag för den 
gamla hederliga solidariteten. Genom 
att hjälpa varandra kan vi uträtta 

mycket mer än vad regeringen kan 
åstadkomma med sitt ”idolkoncept” 
som bara går ut på att alla ska satsa 
på sig själva.

– Alla är inte effektiva 28-åringar 
hela livet, vi är starkare och svagare i 
olika livssituationer.

Att Stefan Sundström är förbannad 
är ingen nyhet. I det mesta han gör 
som artist finns ilska över orättvisor 
och utslagning, och solidaritet med 
dem som har det sämst.

– Jag har nog alltid varit politisk 
men efter valet har jag blivit ännu mer 
politisk. Tidigare var jag mer anarkis-
tisk, då skulle allt och alla störtas.

– Men när man får barn blir man 
mer bunden till samhället och lär sig 
att uppskatta en viss trygghet. Jag har 
också jobbat med utslagna människor 
och vet hur lätt det är att falla ur sys-
temet. När jag ser hur regeringen slår 
på dem som redan ligger har jag inte 
något val, jag måste engagera mig.

– När jag var inne i värsta punk-
svängen så häcklade vi både Palme 
och Carlsson. Vi tyckte ”folkhemssve-
rige” var så fruktansvärt töntigt. Men 
aldrig någonsin har ett folk haft det så 
bra. Det fanns inga tiggare, och arbe-
tare kunde plugga på universitetet.

– Ska det bara bli en parentes i 
världshistorien? l

annica Otter
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turnéplan och hur man bokar arbetsplatsbesök  l www.lo.se

Stefan Sundström går till motoffensiv mot den borgerliga 
regeringen med en turné som når åtta städer under  
februari 2008.
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facket måste prata ideologi

Lisa Björck är förtroendevald som regio-
nalt skyddsombud i Transport i Uppsala.

Hon berättar att många medlemmar 
har hört av sig till avdelningen efter valet. 
De är upprörda över regeringens försäm-
ringar för sjuka, arbetslösa och andra som 
av någon anledning har hamnat utanför 
arbetsmarknaden.

– Det är helheten i deras politik som gör 
mest ont för mig, inte någon enstaka för-
ändring. Sverige är på väg att förändras i 
grunden. Det oroar både mig och andra, 
jag tror att många ändå har uppskattat 
det samhälle som vi har byggt upp tillsam-
mans.

– Vi har också medlemmar som känner 
sig bedragna. De röstade borgerligt men 
tycker att regeringen förändrar för mycket 
och för snabbt. De bryr sig om dem som 
drabbas av försämringarna och vet hur lätt 
det är att hamna där själv, att bli sjuk eller 
arbetslös.

Under ett år gör Lisa Björck över hundra 
arbetsplatsbesök.

Hennes geografiska område är stort och 
hon tillbringar många timmar i bilen.

Som regionalt skyddsombud har hon 
även makten att stoppa arbete som ”har 
omedelbar och allvarlig fara för liv och 
hälsa”. Något som hände efter det omskriv-

na värdetransportrånet nära Arlanda 
förra sommaren. Då utfärdade Transport 
skyddstopp för värdetransportföretaget 
som inte hade följt Arbetsmiljöverkets 
bestämmelser om att bland annat göra 
noggranna riskanalyser.

– Det är sällan det går så långt. För det 
mesta löser vi problemen tillsammans med 
arbetsgivaren och de anställda, och i bästa 
fall behöver det inte ens gå så långt utan vi 
kan förebygga problemen.

Arbetsmiljön skiljer sig åt ganska myck-
et mellan olika arbetsplatser i Transport.

För renhållarna är det en tuff miljö rent 
fysiskt, med många tunga lyft. För bensin-
mackpersonalen och väktarna är det en tuf-
fare psykosocial miljö, med hot och våld.

– För mig är det oerhört viktig att möta 
medlemmarna öga mot öga ute på arbets-
platserna. Jag kan inte lösa arbetsmiljöpro-
blem från mitt kontor på fackexpeditionen. 
Det måste vara medlemmarnas upplevel-
ser och erfarenheter som avgör hur jag som 
facklig företrädare hanterar ärendena.

– Medlemmarna är de som ska beskriva 
problemen eftersom de är på arbetsplatsen 
varje dag. Mitt uppdrag är att försöka före-
träda dem – trots att jag inte jobbar där. Det 
säger sig självt att det krävs aktiva medlem-
mar för att jag ska lyckas.

– Bakom varje arbetsmiljöproblem, som 
ofta genererar en hel del pappersexercis, 
finns det medlemmar som riskerar att fara 
illa. Det är viktigt att alltid komma ihåg.

När Lisa träffar medlemmarna är det 
trygghetsfrågorna, tillsammans med frå-
gor om inflytande, som är vanligast.

Och det är ingen skillnad mellan yngre 
och äldre, eller mellan olika arbetsplatser. 
Vilket går stick i stäv med den bild som 
bland andra centerledaren Maud Olofsson 
förmedlade i valrörelsen – att många och i 
synnerhet yngre vill ha mer flexibilitet.

– Vi måste alla ha någonstans att bo. De 
flesta vill ha familj och bygga ett liv. Då krävs 
det trygga jobb och vettiga inkomster .

Lisas absoluta hjärtefråga är rätten till 
heltid. På bensinstationerna är det vanligt 
med många deltider. Men avtalen bygger 
på att man jobbar heltid för att kunna för-
sörja sig.

– När jag frågar varför det ser ut så här 
skyller arbetsgivaren på att det är så svårt 
att schemalägga. Det stämmer inte! Jag 
tror att de schemalägger folk på 63 procent 
för att få utrymme att kalla in dem på extra-
pass när det behövs. Det ger helt enkelt mer 
flexibilitet åt arbetsgivaren, men ingen 
trygghet eller flexibilitet för den anställde.

– Heltid är också en viktig kvinnofråga. 
Jag såg en undersökning av arbetstiden på 
en elektronikaffär och en skoaffär. I elek-
tronikaffären där de anställda framförallt 
var män hade nästan alla heltid. I skoaffä-
ren där alla anställda var kvinnor hade alla 
deltid.

– Sådana här skillnader måste vi rätta 
till!

Direkt efter valet förra hösten var Lisa 
Björck ganska uppgiven och mycket besvi-
ken.

Vid sidan av sitt fackliga engagemang 
är Lisa aktiv socialdemokrat. Hon job-
bade hårt i valrörelsen och nu vill hon ha 
revansch.

– Vår idé är helt enkelt för bra. Genom 
fackligt och politiskt samarbete kan vi för-
bättra både arbetslivet och samhället för 
alla.

– Men vi måste bli bättre på att samar-
beta och vi måste vara tydligare med vad 
vi vill, vilket sorts samhälle vi står för och 
att det är annorlunda än regeringens. När 
vi beskriver verkligheten så ska folk kunna 

– Det enda positiva med den borgerliga regeringen är att 
den har tvingat oss att vässa våra fackliga argument. Det 
har lett till att fler medlemmar är mer medvetna om vad 
facket gör. Men resten gillar jag inte.
 – Jag tror på alla människors lika värde och då rycker 
man inte undan mattan för folk som har det svårt under 
en period i livet, säger Lisa Björck.
 – Och det är precis vad regeringen gör.

lisa björck, skyddsombud i transport:

– En enda gång har jag blivit utskälld av en arbetsgivare, annars har de flesta respekt för 
mig och mitt uppdrag, säger Lisa Björck.

Kassapparaten på bensinmacken fastnade i axelhöjd och det tog två månader innan det åtgärdades. Nu är Lisa på ”återbesök” och Annika Karlsson passar på att fråga henne om vad som egentligen gäller för schemalagda raster.  
– Jag räknar alltid med att det dyker upp fler frågor när jag är på plats, berättar Lisa.

”Vi måste snacka mer 
om det fackliga löftet, om 
kollektivavtal och om vilket 
samhälle vi vill ha. 
Ytterst handlar det om att  
ta politisk ställning.”
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facket måste prata ideologi

Kassapparaten på bensinmacken fastnade i axelhöjd och det tog två månader innan det åtgärdades. Nu är Lisa på ”återbesök” och Annika Karlsson passar på att fråga henne om vad som egentligen gäller för schemalagda raster.  
– Jag räknar alltid med att det dyker upp fler frågor när jag är på plats, berättar Lisa.

känna igen sig, och våra visioner ska vara 
starkt förankrade i den.

– Vi måste helt enkelt vara mer ute bland 
folk, prata och lyssna på vad de har att 
säga. Därför tror jag det behövs fler fackligt 
aktiva i politiken. Vi har bra kontakt med 
medlemmarna och deras verklighet, och 
stor förståelse för deras situation.

Om politiken behöver fler fackligt aktiva 
så behöver facket fler medlemmar. Gärna 
aktiva medlemmar.

Men för att fler ska engagera sig krävs det 
en hel del förändringar, anser Lisa.

– Vi måste bli mer synliga på gator och 
torg och i bostadsområden, inte bara på 
arbetsplatserna. Det är ju inget konstigt att 
stå på torget och prata arbetsmarknads-
frågor samtidigt som vi bjuder på rättvise-
märkt kaffe.

– Alla medlemsmöten ska leda till någon 
sorts aktivitet. När folk vill göra något så 
måste de få en uppgift. Alla kanske inte 
vill hålla tal på torget, men det finns mas-
sor av andra saker som man kan hjälpa till 
med; koka kaffe, skaffa polistillstånd, dela 
ut flygblad. Vi måste ta vara på människors 
vilja att göra något.

Facket måste också bli bättre på att prata 
ideologi, menar hon.

– Ja, vi måste snacka mer om det fackliga 
löftet, om kollektivavtal och om vilket sam-
hälle vi vill ha. Ytterst handlar det om att 
ta politisk ställning. Hur stor del av vinsten 
ska arbetarna ha? Vi är inget försäkrings-
bolag, det finns det alternativ till.

– Men vad är alternativet till ett Sverige 
utan fackföreningsrörelse? l

annica Otter

”Vi måste snacka mer 
om det fackliga löftet, om 
kollektivavtal och om vilket 
samhälle vi vill ha. 
Ytterst handlar det om att  
ta politisk ställning.”

Hål i golvet är självklart ett ärende för 
skyddsombudet. Men först ska arbetsgiva-
ren få en chans att åtgärda det.
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varför gör de  
på detta viset?

Jobben kommer. Det var ett socialdemokratiskt mantra i 
valrörelsen 2006. Och jobben kom. På hösten samma år. 
Innan den borgerliga regeringen gjorde a-kassan sämre, 
dyrare och mer orättvis.

Det talar emot att försämringar i a-kassan är nödvändiga 
för att få fler i arbete. En politik för full sysselsättning kan 
gå hand i hand med en bra arbetslöshetsförsäkring.

De genomförda och planerade besparingarna i a-kassan 
är inte bara oanständiga – de är onödiga. Frågan är varför 
regeringen gör på detta viset. Svaret är att de vill sparka ut 
människor från ersättningssystemet.

Den borgerliga regeringen försvårar att få ut ersättning 
från a-kassan och försämrar villkoren för den. Det ska bli 
så oattraktivt eller svårt att använda försäkringen vid 
arbetslöshet att ett jobb till låg lön och osäkra villkor blir 
nödvändigt.

Regeringen tycker att LO-medlemmarnas löner är för 
höga och att arbetslösa bör ta första bästa jobb. Det under-
stryks av att systemet för avgifter till a-kassorna ändras för 
att motverka att facken driver igenom ”oansvariga löne-
ökningar”.

Avgiften blir lägre i a-kassor med låg arbetslöshet och 
högre i a-kassor med hög arbetslöshet. Ett system som 
innebär högre avgifter i arbetaryrken och lägre i tjänste-
mannayrken där lönerna är högre.

Den borgerliga regeringen vill skapa fler jobb genom att 
sänka ersättningen och skärpa villkoren så att arbetslösa 
snabbare tar de jobb som erbjuds.

Men en försämrad a-kassa utövar inte bara ett tryck 
på arbetslösa att snabbare ta jobb, utan också att ta lägre 
betalda jobb med sämre arbetsvillkor. Vilket i sin tur pres-
sar löner och övriga villkor nedåt.

LO vill i stället att en generös a-kassa ska kombineras 
med aktiva insatser som rustar arbetslösa för kommande 
jobb med tydliga krav på att söka arbete. Arbeten med lön 
och övriga villkor enligt avtal.

För att skapa fler jobb sänker den borgerliga regeringen 
även ersättningen i sjukförsäkringen.

Tidigare har taket i sjukpenningen sänkts av regeringen. 
Den sänkningen innebar att inte hela inkomsten blir ersätt-
ningsgrundande för månadsinkomst över 25 000 kronor.

En ny försämring är att sjukpenningen ska baseras på 
historiska inkomster i stället för som i dag aktuella. Rege-
ringen säger att man inte rör ersättningsnivåerna, men i 
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Tumskruvarna dras åt för sjuka och arbetslösa. ett faktum som inte  
ens den borgerliga regeringen kan förneka.
 Vem kan tro att lösningen på problemen i arbetslivet är att piska 
människor friska genom att försämra anställningsskyddet och den 
ekonomiska  tryggheten?
 Och varför måste arbetslösa få det sämre för att det ska bli fler jobb? 
Ökade skillnader mellan de som har jobb och de som inte har ökar 
klyftorna  i samhället.
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10 myter som sprids

den borgerliga regeringen säger … det betyder …

… att sänkt ersättning för arbetslösa leder till fler jobb. … att ”hungriga vargar jagar bäst”. Pressas arbetslösa 
mycket hårt sänker de kraven på lön och arbetsvillkor. 
Det leder till lägre löner och sämre villkor för dem som 
redan är svaga.

… att höjd avgift till a-kassan är inget problem. Jobbav-
draget är ju större än höjningen av avgiften. alla som 
arbetar kompenseras alltså för den ökade kostnaden. 
arbetslösa på heltid påverkas inte heller negativt; de 
slipper också i fortsättningen att betala den högre 
avgiften.

… att de inte bryr sig om arbetslösa på deltid. Deltids-
arbetslösa som oftast är kvinnor med otrygga anställ-
ningar får ingen lägre a-kasseavgift. De som löper hög 
risk att bli av med sina jobb får svårare att betala sin 
avgift till a-kassan. Jobbavdraget gör samhället mer 
orättvist och minskar värdet av de solidariska försäk-
ringarna.

… att för att höja a-kassans försäkringsmässighet ska 
premien öka med risken. Den nya avgiften kommer 
bättre att spegla risken för arbetslöshet. Trots allt är 
det ett val att satsa på en karriär som musiker eller att 
stå i butik. Liksom det är ett val att söka sig till yrken 
med lägre risk för arbetslöshet.

… att en solidarisk, generös försäkring vid arbetslös-
het håller på att försvinna. arbetslöshet ska ingen av 
oss ensam behöva ansvara för. risken ska bäras ge-
mensamt, inte var och en för sig. nu lägger regeringen 
i stället ansvaret för arbetslösheten på den enskilde.

… att a-kassan ska bli obligatorisk för att fler ska om-
fattas av den.

… att fackliga a-kassor hotas som en del av den 
svenska modellen med hög organisationsgrad och 
starka kollektivavtal. Det är inte heller säkert att fler 
kommer att få ersättning eftersom regeringen har gjort 
det svårare  att få ersättning.

… att alla som jobbar tjänar på jobbavdraget. … att klyftorna mellan de som har arbete och de som 
inte har ökar. Jobbavdraget gynnar i första hand hög- 
och medelinkomsttagare samt män, i andra hand 
låginkomsttagare och kvinnor.

… att nystartsjobb är bättre än plusjobb. nystarts-
jobben gör det lättare att hitta jobb för dem som har 
svårast  att få ett.

… att plusjobben var ett mer generöst stöd som gjorde 
att 20 000 personer vilka stod mycket långt bort från 
arbetsmarknaden snabbt fick utvecklande arbeten 
med avtalsenliga löner. Det förstärkta anställnings-
stödet gällde även privata företag.

… att arbetsmarknadsutbildningar inte ger någon 
effekt  på sysselsättningen.

… att fakta läggs åt sidan om att arbetsmarknadsut-
bildning ökar deltagarens inkomst och sysselsättning. 
i den goda konjunkturen bidrar den också till att av-
hjälpa arbetskraftsbrist. företag kan då ta in fler order, 
inflationen hålls tillbaka och jobben kan bli fler.

… att en rehabiliteringskedja införs i sjukförsäkringen 
för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet.

… att människor ska tvingas att själva bli friska. 
ansvaret läggs på arbetstagaren i stället för arbetsgi-
varen.

… att en förlängd sjukpenning införs. … att de som inte hinner bli friska får sänkt ersättning.

… att ersättningsnivåerna inte sänks för sjuka. … att som sjuk får man leva på långt under 80 procent 
av sin lön efter skatt – tryggheten urholkas genom 
lägre ersättningsgrundande inkomst och jobbavdrag 
samt direkt sänkning av ersättningen vid längre från-
varo än ett år.

Den borgerliga regeringen för en politik mot LOs medlemmar. 
för dem är människor utanför arbetslivet lata och trygghets-
systemen för generösa. Beskrivningen görs i myter och får inte 
bli upphöjd till sanning. av den enkla anledningen att den inte 
beskriver verkligheten för våra medlemmar.
 regeringens politik gör människor osäkra. Otrygga människor 
får svårare att ställa krav, känner att de måste acceptera sämre 
villkor.
 Det får inte bli verklighet. Därför måste myterna ifrågasättas.

1. arbetet var tidsbegränsat 29,91 %
2. hälsoskäl 20,54 %
3. Studier 11,34 %
4. Personal- eller driftsinskränkning 10,88 %
5. förtida pension 8,07 %
6. nedläggning/konkurs/sålt företaget 5,70 %
7. Ville sluta 2,92 %
8. andra personliga skäl/familjeskäl 2,69 %
9. Missnöje med arbetsförhållandena 2,39 %
10. Vård av barn eller vuxna anhöriga/släktingar 1,32 %
11. Ålderspension 1,18 %
12. Värnplikt 0,41 %
13. Långa resor/dåliga kommunikationer 0,31 %

26 302 personer har svarat på frågan: Vilken var den 
främsta anledningen till att du slutade ditt arbete? frågan 
ställdes endast till dem som är utan arbete, men som har 
haft arbete de senaste åtta åren.

Källa: ScB, arbetskraftsundersökningen 2006

vanliga skäl till arbetslöshetsCb Vad döljer sig bakom den borgerliga  
regeringens  förslag  om sänkt a-kassa  
och ”rehabili teringskedja ”?

verkligheten innebär det att man kan få 600 kronor lägre 
sjukpenning per månad.

Därutöver vill den borgerliga regeringen sänka ersätt-
ningen för dem som inte kan återgå i arbete utan behöver 
sjukpenning under längre tid än ett år.

Efter 12 månaders sjukfrånvaro sänks ersättningen till 
75 procent, men eftersom inte hela inkomsten är ersätt-
ningsgrundande är minskningen i verkligheten större – 
sjukskrivna kan få upp till 1 800 kronor lägre sjukpenning 
per månad före skatt.

Dessutom vill regeringen göra det omöjligt att få komp-
letterande ersättning från bland annat avtalsförsäkringar 
efter 12 månaders sjukfrånvaro.

Människor vilka drabbas av allvarlig sjukdom som kräver 
längre tids behandling, typ cancer, får under denna svåra tid 
en sänkning av sjukpenningen. Förutom oron över sjukdo-
men kan man behöva oroa sig för om pengarna ska räcka.

”Därmed blir det mer lönsamt för personer som är sjuk-
skrivna att återgå till arbetet”, skriver regeringen.

Sjuka personer anses alltså inte behöva vara sjukskrivna 
lika länge som i dag – eller så menar regeringen att de är 
sjukskrivna trots att de inte är sjuka.

Särskilt allvarligt om man råkar bli sjuk är förslaget om 
”rehabiliteringskedja”. Den innebär att anställningsskyddet 
utnyttjas till att arbetsgivare kan säga upp anställda efter 
sex månaders sjukskrivning. Till exempel efter en stroke.

Modellen med prövning av arbetsförmågan vid tre och 
sex månader verkar vara utformad så att den sjukskrivna 
tvingas att själv aktivt bidra till att arbetsgivaren får saklig 
grund för uppsägning.

Att rehabilitera sig med sikte på annat jobb som inte 
finns hos arbetsgivaren kan vara saklig grund för uppsäg-
ning enligt lagen om anställningsskydd. Det samma gäller 
om den sjukskrivna arbetstagaren försöker men inte klarar 
att återgå i arbete, vilket man blir hänvisad till att göra om 
sjukpenningen dras in.

Regeringen sänker ersättningen samt inför striktare vill-
kor, hårdare krav och därmed ett försämrat anställnings-
skydd för sjuka utan att skapa tryck på arbetsgivarna att 
följa lagen. Förslaget riktar sig mer mot den sjukskrivnas 
plånbok än att rusta för ett jobb på arbetsmarknaden.

Det ställs höga krav på sjukskrivna att snabbt bli friska, 
rehabilitera sig själva och på egen hand hitta ett nytt arbete 
om inte hälsan finns att gå tillbaka till samma arbete.

LO vill att de sjuka som behöver stöd att hitta arbete ska 
få aktiva insatser av samhället.

Den borgerliga regeringens jobbskatteavdrag innebär 
lägre skatt på inkomst från arbete jämfört med inkomst 
från a-kassa, sjukpenning och pensioner.

Med denna förändring av skatten urholkas ersättnings-
nivåerna i trygghetssystemen. Ersättning därifrån blir 
i jämförelse mindre värda. Att det enligt regeringen ska 
löna sig att arbeta innebär att värdet av försäkringar som 
man har genom arbete minskar.

För en genomsnittlig arbetarlön blir ersättningsnivån i 
sjukförsäkringen lägre efter skatt. Vid sjukdom får en per-
son som tjänar 20 000 kronor i månaden leva på 75,7 pro-
cent av sin lön efter skatt – alltså långt ifrån en ersättnings-
nivå på 80 procent. Om de nya reglerna om sänkt sjukpen-
ning efter ett år skulle gälla redan i år skulle det innebära att 
den sjukskrivna får leva på 71,4 procent av den inkomst hon 
eller han skulle ha haft som frisk.

Beräkningarna gäller 2007 års skatteregler. År 2008 
avser regeringen att höja jobbskatteavdraget. Det kommer 
att ytterligare minska värdet av försäkringar som man har 
genom arbete. l

reine Boström
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Tid för politik
”Vi måste snacka mer om det fackliga löftet, om kollektivavtal och 
om vilket samhälle vi vill ha. Ytterst handlar det om att ta politisk ställ-
ning.”

Så säger Lisa Björck, skyddsombud i Transport, på mittuppslaget i 
denna bilaga.

Det är något att ta fasta på. Att prata politik. I byggfutten och sjukhu-
sets uppehållsrum, på gator och torg, i hem och skola, på bussen och i 
affären, på mötet och bloggen.  

Den borgerliga regeringens politik går ut på att var och en ska klara 
sig själv, inte att vi ska hjälpas åt. En politik där de som har arbete ställs 
mot arbetslösa. Heltidsarbetande mot deltidsarbetande. Kvinnor mot 
män. Friska mot sjuka.

Politiken drabbar dem som har låg lön. Den drabbar kvinnor och del-
tidsarbetande hårdare. Hårdast slår den mot sjuka och arbetslösa.

För att få oss att acceptera ett hårdare samhälle odlas ett antal myter. 
Mer om myterna och vad de egentligen betyder finns på sidan 7.

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin konstaterar om regeringen på 
sidan 2: ”De pratar om vikten av starka fackförbund och hyllar kollek-
tivavtalen samtidigt som många förändringar handlar om att försvaga 
facket och rea in arbetskraft i företagen.”

I går var de emot fack och kollektivavtal, i dag säger de sig vara för.
Så har borgerligheten egentligen alltid varit.

Olof Palme reflekterade över fenomenet i en partiledardebatt i tv 
den 17 september 1982:

”Visst är jag demokratisk socialist. Jag är det med stolthet över vad 
denna demokratiska socialism har uträttat i vårt land, jag är det med 
glädje för jag vet att vi har viktiga arbetsuppgifter framför oss efter det 
borgerliga vanstyret.

Och med tillförsikt, för nu vet människorna vad som händer med job-
ben och tryggheten och stabiliteten när högerkrafterna har ansvaret .

Jag är det på sätt och vis med ett roat leende för jag vet att den 
moderna svenska historien är full med värdefulla reformer som ni har 
skildrat som elak socialism men sedan slåss ni om äran av reformerna 
när människorna fått erfarenhet av vad de betyder.

Visst är jag demokratisk socialist; som Branting när han genomförde 
rösträtten; som Erlander när han byggde ut den sociala tryggheten och 
ATP. Det handlar om solidaritet och omtanke människor emellan.” l

reine Boström
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Fler jobb – bättre jobb
LOs 26:e kongress 2008

A-kassan 
är till för dig 
som har arbete

Vem vinner på  
en bra arbetsmiljö?

Fler jobb  
– bättre jobb 
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A-kassan är till för 
dig som har arbete 
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En svår match 
– om vägval i förmedling av 
jobb och aktiva program

iSBn 91-566-2398-4

Pris: 20 kr/st
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Vem vinner på  
en bra arbetsmiljö? 
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Sjukas rätt till stöd 
– en idéskrift om morgon-
dagens sjukförsäkring 
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Åter till arbetet
– Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete,    

 arbetsanpassning  och rehabilitering

Åter till arbetet
– nya regler vid rehabilitering

Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se.
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Sverige har
blivit kallt

Lisa Björck, Transport:

”Sverige är på väg att förändras  i grunden.”
 Det säger Lisa Björck, skyddsombud i Transport, när hon 
ser i backspegeln vad den borgerliga regeringen  har gjort.
 Lisa tror stenhårt på en annan framtid.
 ”Vår idé är helt enkelt för bra. Genom fackligt och 
politiskt  samarbete kan vi förbättra både arbetslivet och 
samhället för alla.” Sidorna 4–5

Åter till arbetet  
– Fackliga riktlinjer för före-
byggande arbetsmiljöarbete, 
arbetsanpassning  och reha-
bilitering 

iSBn 91-566-2073-x

Pris: 50 kr/st

 antal ex  

Åter till arbetet 
– nya regler vid  
rehabilitering

iSBn 91-566-2397-6

Pris: 20 kr/st

 antal ex  

LOaktuellt: ”Sverige 
har blivit kallt” 

iSBn 91-566-2410-7

Gratis

 antal ex  

Varför en gemensam a-kassa för alla LO-förbund? 
LOs representantskap har beslutat om att utreda förutsättningarna  
för en gemensam a-kassa för alla LO-förbund.

Hämta på www.lo.se

Sjukas rätt till stöd
En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring

Författare:
Åsa Forssell och Linda Grape,
Näringspolitiska enheten.
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En svår match –
om vägval i förmedling av jobb
och aktiva program

Författare:
Lena Westerlund, LO-ekonom.

Ett stort antal manifestationer och andra fackliga arrangemang 
kommer att genomföras  under november och december. 

Arrangörer är förbundsavdelningar, LO-distrikt och/eller  
LO-facken i kommunerna. Kontakta ditt LO-distrikt så får du 
veta mer om vad som händer på din ort.

mer att genomföras  under november och decem-
ber. 

Arrangörer är förbundsavdelningar, LO-
distrikt och/eller  
LO-facken i kommunerna. Kontakta ditt LO-
distrikt så får du veta mer om vad som händer på 
din ort.


