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...personer var arbetslösa i 
slutet av januari 2009.  
(Källa: Arbetsförmedlingen)

...procent väntas arbetslösheten  
stiga till år 2010.
(Källa: Arbetsförmedlingen)

Den 26 januari kom varslet på Bergendahls lager i Hässleholm. 72 handelsanställda, och 22 tjänstemän riskerar jobbet. Klubbstyrelsen känner sig ändå 
väl förberedd att ta itu med frågorna om uppsägningar. På årsmötet i januari omvaldes alla utom två. Övre raden: Thomas Nilsson, Andreas Wahlgren, 
Marcus Persson. Nedre: Johan Sjöberg, Johanna Arvidsson, Luis Silvera. 

Facket ska vara en 
trygg klippa i stormen

Wanja Lundby-Wedin:

Från september till januari varslades 82 000 personer, de flesta i industrin. Många av de 
varslade blir arbetslösa. Ännu fler blir arbetslösa bland de visstidsanställda. Möt Andre-
as och Johanna som står mitt i turordningsförhandlingar på lagret, Ingmarie och Monica 
berättar om läget bland lokal vårdare i Kungälv, Satu på Gothia Towers stöttar medlem-
mar när alla visstidare får gå, Janne  berättar om mötet med de varslade på Volvo, Kenth 
om solidariteten bland byggjobbarna.
– Det är viktigt att vi utbildar oss och att vi lär av varann, säger Wanja Lundby-Wedin, 

LOs ordförande.

arbetsrätt

anaLys

omstäLLning

Tema 

medLemsstöd  

i jobbkrisen

Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se.

” Motivera noga 
varje avsteg från 
 turordningen.”

Dan Holke går igenom vilka 

regler som gäller och vad den 

förtroendevalde behöver tänka 

på för att stödja medlemmarna, 

från det att företaget börjar gå 

dåligt, via förhandlingar om tur-

ordning och villkor för de upp-

sagda, fram tills medlemmen 

lämnar företaget. Sid. 4

” sverige har tre 
kriser samtidigt”

Den globala finansiella krisen 

som började i USA nådde 

Sverige under hösten. Den har 

spillt över i en kris i den reala 

ekonomin, och gör att män-

niskor bli av med jobbet. Den 

tredje krisen finns i bilindustrin. 

Den är strukturell och beror inte 

på finanskrisen. Sid. 10

” Många har ett starkt 
jobbfokus och en 
ambition att ta sig 
an sin egen framtid.”

Catherine ger stöd till varslade 

metallare på Volvo som en del 

av deras omställningsförsäk-

ring. LO och Svenskt Näringsliv 

har tecknat försäkringen som 

omfattar 900 000 arbetare. 

Den består av ekonomisk hjälp 

(AGB) och stöd att hitta ett nytt 

jobb. Sid. 8 – 9

Lena Westerlund,  
LOs chefsekonom

Dan Holke, chef  
LO-TCO Rättsskydd

Catherine Ewerman, jobbcoach
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– Det är en unik situation vi är inne i 
också för oss som är fackligt förtroende-
valda. De flesta av oss har aldrig upplevt 
en sådan lågkonjunktur, säger LOs ordfö-
rande Wanja Lundby-Wedin.

På 90-talet var det massarbetslöshet i Sve-
rige, men det var många år sedan. Alla LOs 
förbundsordföranden har bytts ut sedan 
dess och på arbetsplatserna är en ny genera-
tion förtroendevalda som ska möta krisen.

– De flesta som är fackligt aktiva i dag har 
aldrig varit med om att möta en situation 
där så många medlemmar riskerar att bli 
arbetslösa, säger Wanja.

– Därför är det viktigt för fackligt förtro-
endevalda på alla nivåer inom LO att inse 
att krisen i dag är något nytt för oss alla, 
att vi inte stänger in oss på sammanträden 
eller låtsas att vi kan det här.

– När det händer något nytt är det viktigt 
att vi lär oss, att vi utbildar oss och att vi lär 
av varann, säger Wanja.

Fackligt aktiva på små arbetsplatser har 
ett särskilt krävande uppdrag. De är ofta 
ensamma som fackligt förtroendevalda 
och de har en motpart som inte alltid vet 
hur man ska göra. De har inte som storföre-
tagen tillgång till personalavdelningar 

– Därför är det viktigt att förbundsav-
delningarna samlar de aktiva från små 
arbetsplatser, gärna tillsammans med 
fackligt aktiva från stora arbetsplatser, så 
att de kan lära tillsammans och av varan-
dra, säger Wanja.

En erfarenhet från 90-talets kris var att 
många fackligt aktiva inte orkade med. 
Det var väldigt tuffa år och i efterdyning-
arna av krisen var 
det många som läm-
nade sina fackliga 
uppdrag.

– Därför gäller det 
nu för LO och LO-
förbunden att vårda 
de fackligt aktiva, så 
att de orkar vara ett 
stöd och en trygghet 
för medlemmarna i 
den ekonomiska kri-
sen, säger Wanja.

Det finns lärdomar att hämta från krisen 
på 90-talet. Då tog LO fram en rad förslag 
för att öka sysselsättningen i landet sam-
tidigt som man drog igång lokalt fackligt 
arbete till stöd för de arbetslösa. 

Flera LO-förbund har nu gjort nya infor-
mationsmaterial. LO planerar också till-
sammans med LO-förbunden och Runö-
skolan en utbildning i krishantering för 
fackligt aktiva. 

– Vår rådgivning till medlemmarna ska 
inte i första hand handla om vilka krav 
facket ställer på regeringen. Det ska vara 
ett konkret personligt stöd, för att stärka 
medlemmen, inte en klapp på axeln om att 

det nog ordnar sig, 
säger Wanja.

Ett bra sätt att 
möta medlemmar 
kan vara att samla 
information och 
gå igenom tillsam-
mans med med-
lemmarna vad som 
gäller vid uppsäg-
ning, vad det finns 
för omställnings-
stöd och försäk-

ringar, information om a-kassan och hur 
man kan få rådgivning om privatekonomin 
om man blir arbetslös.

En uppgift som många fackligt aktiva upp-
lever som svår och ovan när de ska förhandla 

om turordning enligt LAS, är att de företräder 
alla anställda, inte enbart medlemmarna.

– Vi arbetar på uppdrag av medlem marna, 
inte på uppdrag av alla anställda. Men vi är 
skyldiga att se vad som krävs för att öka före-
tagets möjlighet till fortlevnad.

Ibland kräver arbetsgivaren undantag 
i turordningen, till exempel för anställda 
med särskilda kunskaper. 

– Det är viktigt att inse att det går också 
att lära sig nya kunskaper. Det är inte svart 
eller vitt vem som ska gå. Och om det gäl-
ler att ta hänsyn till en enskild person så 
kan vi inte förhandla för någon annan än 
en medlem.

I krisen är det många som söker medlem-
skap för att få fackligt stöd inför stundande 
uppsägningar. 

– Alla som vill bli medlemmar är väl-
komna, och alla som blir medlemmar ska 
omedelbart få stöd, säger Wanja.

Hon oroar sig inte för hoppjerkor som 
går med i facket när det blir kris och sedan 
hoppar av för att spara in avgiften.

– De nya, särskilt de unga, har inte gått 
med tidigare, för vi har inte lyckats förklara 
vitsen med fackföreningen. Och vi kan inte 

Wanja Lundby-Wedin till de förtroendevalda i LO-förbunden

– Facket ska vara en tr   ygg klippa i stormen

” De flesta som är fackligt 
aktiva i dag har aldrig 
varit med om att möta en 
situation där så många 
medlemmar riskerar att  
bli arbetslösa.” 

– Vi arbetar på uppdrag av medlemmarna, inte på uppdrag av alla anställda. Men vi är skyldiga att se 
vad som krävs för att öka företagets möjlighet till fortlevnad, säger Wanja.

– Nu befinner vi oss mitt i en lågkonjunktur som har  
förstärkts kraftigt av en kris i den finansiella sektorn. 
Det har aldrig hänt tidigare, inte ens på 30-talet.

Mitt i jobbkrisen
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Wanja Lundby-Wedin till de förtroendevalda i LO-förbunden

– Facket ska vara en tr   ygg klippa i stormen

WANJAS RåD till fackligt aktiva i krisen

tvinga någon att vara med. Vi får visa att vi är 
så bra att de vill stanna kvar, säger Wanja.

På samma sätt är det med arbetsgivare 
som vänder sig till facket för att teckna kol-
lektivavtal först när krisen är ett faktum 
och de behöver en motpart.

– Det är alltid okej att teckna kollektiv-
avtal, men det går inte för arbetsgivaren att 
villkora avtalet, säger Wanja.

 Om det blir en avtalsturlista eller inte 
avgörs av om det är bättre för medlem-
marna på sikt.

– Huvudsyftet med en avtalsturlista är 
alltid att öka företagets möjlighet till fort-
levnad för att säkra framtida jobb.

Avsteg från regeln om sist in först ut kan 
facket gå med på om det finns något som 
gynnar alla parter, till exempel avtalspen-
sion för äldre så yngre kan få stanna. 

– Det måste finns goda skäl för avsteg. 
Acceptera inte en avtalsturlista bara för att 
arbetsgivaren ligger på!

Det får inte finnas godtycke och dolda 
skäl till varför vissa ska få vara kvar.

– Kräv att få alla kort på bordet. Dolda 
skäl är inte acceptabelt. Det är ett bristande 
ansvarstagande från arbetsgivaren.

Inför förhandlingarna är det nödvändigt 
att involvera de medlemmar som berörs.

– Vi kan inte ha en process där facket 
bara kommer ut från förhandlingen och 
meddelar resultatet. Målet är att alla tycker 
det blir en godtagbar lösning.

Men de många varslen är bara en  mindre 
del. Flertalet som får gå syns inte i varsel-
statistiken. Det är visstidsanställda och 
anställda på små företag, där det är färre 
än fem som lämnar jobbet.

– Stora varsel får mer uppmärksamhet, 
men det är en lika otrygg och svår situation 
för alla som blir uppsagda, säger Wanja.

– För medlemmar i kris ska facket vara 
en trygg klippa i stormen. 

Trygghet och saklighet är viktigt. Med -
lemmarna ska veta att det finns en facklig 
organisation på arbetsplatsen som sköter 
förhandlingarna rättvist och korrekt. 

- Det får inte smyga sig in ett godtycke i 
vem som får gå. Den medlem som blir upp-
sagd ska veta skälen, och de ska vila på saklig 
grund. Öppenhet i processen är viktigt. l

Text: Anna Holmgren

Mitt i jobbkrisen

Den medlem som blir uppsagd ska veta 
skälen, och de ska vila på saklig grund. 
Öppenhet i processen är viktigt. 
”

”
  Var tillgänglig för medlemmarna. Bort 
med telefontider, sammanträden och 
stängda dörrar!

  Involvera de medlemmar som berörs, 
det går inte att bara komma ut från 
förhandlingen och säga ”så här blev 
det”.

  Sök kunskap och erfarenhet och stöd 
varandra.

  Det är bättre med dåliga besked än 
med inga besked alls, för att förhindra 
ryktesspridning.

  Sök stöd hos andra som varit med om 
något liknande, kanske i avdelningen 
eller i LO-distriktet.

  Gå aldrig ensam till en förhandling 
med arbetsgivaren. 

– Vår rådgivning till medlemmarna ska vara ett konkret personligt stöd för att stärka 
medlemmen, inte en klapp på axeln att det nog ordnar sig.

Huvudskyddsombudet Anders Sigurdsson på Volvo Construction Equipment AB i 
Hallsberg visar Wanja Lundby-Wedin runt i fabriken.
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Skakigt
Det går en våg av varsel och uppsägningar 
genom landet. De första kristecknen på 
arbetsplatsen kan vara att medlemmarna 
märker att det är ovanligt lite att göra. Då 
behövs mer information om läget.

Rätt till information
Enligt § 19 i MBL är arbetsgivaren skyldig 
att fortlöpande informera företrädare 
för de anställda om det ekonomiska läget 
i företaget, oavsett om det är kris eller 
inte. På arbetsplatser med kollektivavtal 
är det de fackliga organisationer som har 
kollektivavtal som ska informeras och på 
arbetsplatser utan kollektivavtal är det alla 
fackliga organisationer som har medlem-
mar på arbetsplatsen som löpande ska få 
informationen.

§ 11 förhandling före beslut
Om arbetsgivaren märker att företaget går 
dåligt och börjar fundera på åtgärder är 
man tvungen att kalla till förhandling med 
fackföreningen enligt § 11 MBL. 

  Det ska ske i god tid innan företaget fattat 
beslut om förändringar. Företaget ska då 
informera facket om läget, redogöra för 
olika alternativ vad som kan göras och 
höra på fackets synpunkter.

  Det går inte att tvinga ett företag som 
går dåligt att behålla personal. Men 
medan förhandlingar om nedskär-
ningar pågår lokalt och centralt får 
företaget inte fatta beslut t ex om ned-
läggning. Och uppsägningar skall ske 
enligt reglerna i avtal och lagar som 
LAS, MBL och Främjandelagen.

Främjandelagen
Företag som planerar uppsägningar är också 
skyldiga att varsla till Arbetsförmedlingen 
om antalet anställda som är i farozonen för 
uppsägning.

Löntagarkonsult
Inom den privata sektorn har fackförening-
arna möjlighet att anlita en löntagarkonsult 
när det krisar. Enligt Utvecklingsavtalet 
mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv 
har facket rätt till löntagarkonsult inför 
större förändringar i företag med minst 50 
an ställda. Om facket och företaget inte blir 
överens om konsulten eller om priset, kan 
klubben lägga ett tolkningsföreträde. Under 
tiden rullar processen vidare. Företaget är 
inte heller skyldigt att följa konsultens råd.

  Klubben bör anlita en löntagarkonsult 
bara om den har en idé om ett alternativ 
till företagets förslag.

  Normalt, vid strukturomvandling, finns 
det ofta alternativ. I dag, när det är kris i 
hela ekonomin, är det inte så lätt att hitta 
alternativ, ens för en löntagarkonsult.

Förhandling om turordning
När arbetsgivaren planerar att säga upp 
anställda ska företaget kalla till förhand-
ling om turordningen. Lagen om anställ-
ningsskydd omfattar alla anställda, inte 
bara medlemmar i facket. Fackföreningen 
är då skyldig att företräda alla anställda i 
denna förhandling. Det är inte tillåtet att 
diskriminera den som inte är medlem, till 
exempel genom att säga att bara de som är 
med i facket får behålla jobbet. 

Men det är enbart medlemmarna i 
facket som har inflytande på vem som ska 
förhandla om turordningen och vilka prin-
ciper som ska gälla för avsteg från turord-
ningen. Och det finns stor frihet för facket 
att bedöma kvalifikationer hos de anställ-
da. Den som inte är medlem får sitta på läk-
taren och titta på.

Steg 1 – hur många?
Först i förhandlingen bestäms hur många 
som ska sägas upp och på vilka avdelningar 
det ska ske. Nu bestäms turordningskret-
sarna. Arbetsgivaren vill oftast ha många 
små, facket stora. Om facket begär det så 
har man rätt till att samla alla företagets 
arbetsplatser på samma ort till en enda 
turordningskrets – inom samma kollektiv-
avtalsområde. (Staten har andra regler för 
turordningen.)

Juristens råd på vä gen genom krisen
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Enligt § 19 i MBL är arbetsgivaren 
skyldig att fortlöpande informera 
företrädare för de anställda om det 
ekonomiska läget i företaget.

”
”

– Principen i LAS är sist in först ut, men de som är kvar måste 
klara jobbet Därför är det tillåtet enligt LAS § 22 med avsteg från 
turordningen på grund av kvalifikation. Men arbetsgivaren får 
inte plocka fritt, säger Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd. 

Holke är en erfaren arbetsrättsjurist och har framgångsrikt 
försvarat många av LO-förbundens medlemmar i Arbets dom-
stolen. Här följer Dan Holkes råd till alla förtroendevalda som 
ska bevaka medlemmarnas intressen när det blir kris och 
nedskärningar på företagen.

– Varje uppsägning kan prövas i domstol, 
säger Dan Holke, jurist och chef för LO-TCO 
Rättsskydd.
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Juristens råd på vä gen genom krisen

Steg 2 – vem?
Sedan gäller det att bestämma vem som 
ska sägas upp. 

  Grundtanken med LAS är att skydda de 
äldre arbetstagarna, eftersom de har 
svårare att få jobb, säger Holke. Princi-
pen i LAS är därför turordningen sist in 
först ut. All tid räknas.

  Det är bra att i god tid beställa en lista 
från arbetsgivaren med alla anställda 
och deras olika anställningstider. Den 
informationen har facket rätt till.

Men de som är kvar måste klara jobbet. 
Därför är det enligt § 22 i LAS tillåtet med 
avsteg från turordningen på grund av kva-
lifikation. 

  Arbetsgivaren får inte plocka fritt, utan 
ska noga motivera varje avsteg från 
turordningen i lagen. Köp inte arbets-
givarens argument om att en medlem 
saknar kvalifikationer. Kolla noga med 
medlemmen och med andra som kän-
ner till jobbet.

Om arbetsuppgifter försvinner gäller lag-
turordningen om det går att omplacera 
den anställde till andra uppgifter. Saken 
kan prövas i domstol om fack och företag 
inte är överens.

Undantag
Det finns några undantag från turordning-
en i LAS. Det gäller :

•  anställda med oersättliga 
kvalifikationer

•  förtroendevalda av särskild betydelse 
för den fackliga verksamheten, 

•  småföretag med upp till tio anställda får 
handplocka och behålla två anställda 

•  anställda med särskild anställning 
t.ex. med lönebidrag

•  medlemmar i arbetsgivarens 
närmaste familj

Bindande
Det är oerhört vanligt att man lokalt blir 
överens om undantag, en avtalsturlista. Ett 
sådant lokalt avtal om turordning är starkt 
bindande när det väl är träffat.

Det ska till  mycket speciella skäl för att få 
ändring i domstol, till exempel om någon 
dis kriminerats i avtalet.

Företag som ska säga upp folk men inte 
har kollektivavtal får lagturlista.

Det kan bli mycket mer komplicerat för 
företaget att följa reglerna i LAS utan en 
motpart att förhandla med.

Om fack och företag inte blir överens 
kan varje uppsägning prövas i domstol. Det 
finns ett starkt intresse från båda parter att 
bli överens i förhandlingen. 

För facket gäller det att få så bra villkor 
som möjligt för den som sägs upp. Det kan 
handla om utbildning, omskolning, stöd 
med coachning, längre uppsägningstid, 
pengar i handen, pensionsersättning, 
eller annat som de anställda behöver för 
sin omställning.

Vad är då bra villkor? 
Tänk på att avgångsvederlag räknas som 
lön av akassan. De uppsagda får ingen 
akasse -ersättning förrän vederlaget räknats 
av. Ibland kan det därför vara bättre att få 
ut det som pension. Och om den uppsagda 
kan få ett nytt jobb nästa dag är det ingen 
fördel med förlängd uppsägningstid.

Omställningsavtal
Omställningsavtalet är en kollektivavtalad 
försäkring och gäller alla anställda hos de 
arbetsgivare som tecknat kollektivavtal. Stö-
det ges till den som blivit uppsagd på grund 
av arbetsbrist. För tjänstemännen räcker det 
att de riskerar uppsägning för att de ska få 
del av sitt omställningsavtal. Huvudregeln i 
avtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv är 
att man får stöd till omställning efter behov, 
inte pengar i handen.

För det lokala facket gäller det att så 

snabbt som möjligt få tag i ett coaching-
företag så man kan börja jobba. Det finns 
ingen tid att spilla. 

Tre undantag: Den som driver en tvist 
till domstol får inte del av omställningsav-
talet under den tiden. Den som jobbar hos 
en arbetsgivare som inte tecknat kollektiv-
avtal får inte del av stödet. Visstidare får 
inte heller del av försäkringen.

Uppsägningstid
Uppsägningstiden i LAS räknas på den 
anställdes samlade anställningstid i före-
taget. Om hela anställningstiden är under 
2 år är uppsägningstiden minst 1 månad, 
upp till 4 år är den 2 månader, efter tio år är 
den sex månader. Under uppsägningstiden 
har den anställd rätt att söka jobb på betald 
arbetstid.

Rätten till uppsägningstid enligt LAS 
är ett golv som inte går att skriva bort i ett 
avtal. Det är den enskilde anställde som 
godkänner villkoren för uppsägning. Fack-
et kan förhandla fram bättre saker än LAS 
stadgar, sådant behöver inte godkännas.

Anmäl företräde
Den som sagts upp på grund av arbetsbrist 
har företrädesrätt till de jobb som uppstår 
hos arbetsgivaren. Företrädesrätten gäller 
från uppsägningen och sedan nio månader 
från det den anställde slutat. Men det gäller 
bara om medlemmen eller facket anmält 
att medlemmen är intresserad av förtur

Bäst är att klubben skriver in i protokol-
let från § 11 – förhandlingen om turordning 
att de medlemmar som sägs upp är intres-
serade av företräde.

F-skatt på samma jobb
Det har hänt att arbetsgivaren sagt upp per-
sonal som sedan dyker upp på samma jobb, 
som så kallade entreprenörer med F-skatt.

Det är oftast ett solklart fall av brott mot 
kollektivavtalet, och facket bör då begära 
tvisteförhandling enligt § 10 i MBL.

Visstidsanställda
För att bli av med den som är visstidsan-
ställd behöver företaget inte göra något 
alls. Anställningen upphör efter en viss tid. 
Den som varit anställd minst ett år har rätt 
till besked om jobbet inte förnyas. I de nya 
reglerna för visstid (§ 5 LAS) gäller:

Två år under en period av fem år kan 
man visstidsanställa, uppdelat i en eller 
flera perioder. Ytterligare två år kan man 
vara vikarie under samma period på fem 
år. Totalt kan man numera alltså ha fyra års 
visstidsanställning under en femårsperiod. 
Sedan är det stopp, och visstidsanställning-
en övergår till en tillsvidareanställning.

Kolla om det finns bättre regler än LAS i 
de kollektivavtal som gäller på arbetsplat-
sen om visstidare. Sådana regler är särskilt 
vanliga i industrin.

Dan Holkes råd till de förtroendevalda är 
att inte i onödan dra ut på förhandlingarna 
om turordning.

– Det är en plågsam process om den blir 
för utdragen.

Holkes råd till de anställda på ett företag i 
kris är att genast försöka skaffa ett nytt jobb, 
inte vänta och se och hoppas på det bästa.

– Om man förstår att det drar ihop sig 
bör man ta chansen och byta jobb så fort 
som möjligt! 

Text: Anna Holmgren

  läs mer om LO-TCO Rättsskydd på 
hemsidan www.fackjuridik.com
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Vi 2 

Ditte Goldbach, 42 år 
Hovmästare till de-
cember 2007, flyttade 
till Stockholm för att 
jobba, kom tillbaka 
januari 2009. Nu job-

bar hon med servis, roomservice, hov-
mästare och arbetar extra vid behov på 
Gothia Towers. 

Är du orolig för att inte få  
tillräckligt med jobb?

– Nej, hade jag varit nyutexaminerad 
och 20 år kanske, men jag är 42 och 
har jobbat 25 år i branschen, så det 
finns alltid jobb, eftersom jag känner 
så mycket folk. Jag jobbar extra på 
Rondo också. Jag hoppas på att få en 
fast anställning här på Gothia så små-
ningom, men just nu är det viktigaste 
att jag får vara här och jobba.

Är du med i facket? 
– Nej, men tanken har slagit mig. 

Det är nog inte helt fel i de där tiderna. 
Man får ju mer hjälp. Men jag är med i 
a-kassan. Det måste man vara.

Får du stöd? 
– Ja, om man har turen att hamna 

här, där det finns en bra organisa-
tion både när det gäller facket och 
personal avdelningen. Man kan alltid 
ringa och fråga personalavdelningen, 
även om man bara är extra anställd.

Kaj Heino, 37 år har haft 
ett vikariat i ett år på 
Gothia Towers, där han 
arbetade som servitör 
och med roomservice. 

Det upphörde vid årsskiftet. Nu får 
han jobba extra om det uppstår något 
behov. I januari fick han jobba de 80 
timmar han önskade. I feb ruari blir det 
inget alls.

Är du med i facket eller a-kassan?
– Jag gick ur a-kassan för ungefär 

ett år sedan, men är med i facket. Jag 
blev dumsnål. Jag trodde aldrig att jag 
skulle bli av med jobbet hos en så stor 
arbetsgivare. Att jobba extra vid behov 
är svårt. Jag kan inte hålla alla kvällar 
i veckan fria, ifall de skulle höra av 
sig. Det blir ett praktiskt problem och i 
längden ett ekonomiskt problem. Just 
nu är jag halvtidsarvoderad ordförande 
för en organisation.

Vilket stöd har du fått  
från facket/företaget?

– Mitt skyddsombud har lovat att se 
till att allt går rätt till och hålla ögonen 
öppna för min räkning så att de inte tar 
in någon yngre eller mindre erfaren före 
mig när de behöver extra personal.

Tror du att du får något annat jobb?
– Det är svårt överallt nu i den här 

branschen. Jag blev överraskad av att 
nedgången kom så snabbt. Jag får en 
känsla av att arbetsgivaren utnyttjar si-
tuationen lite väl snabbt för att slippa 
ta in folk. De är också dumsnåla och 
passar på att spara in. Jag pluggar ock-
så, genusvetenskap och pedagogik, 
men vet inte om jag kommer att byta 
jobb. Jag trivs i restaurangbranschen.

På stora arbetsplatser som Gothia Towers jobbar 25 pro-
cent av arbetsstyrkan extra vid behov. De får nu sluta. 

– De extraanställda lever i osäkerhet hela tiden. De har 
byggt upp sin tillvaro på det sättet, säger Satu Söder-
ström, klubbord förande för HRF på Gothia Towers, där   
92 procent av de anställda är med i facket.

REPORTAGE Hotell och restaurang
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– I morse kom en av de kvinnliga städar-
na fram till mig och frågade om hela hotellet 
skulle stänga, säger Satu Söderström, klubb-
ordförande för HRF på Gothia Towers.

Satu kunde snabbt dementera ryktet, 
även om det är dags att se över bemanning-
en bland städpersonalen och eventuellt låta 
någon av de cirka 50 fast anställda sluta.

I värsta fall får Gothia Towers stänga ett 
av tornen eller ett par plan i det 18 våningar 
höga hotellet, till exempel under april som 
brukar vara en dålig månad. Men de allra 
flesta fast anställda kommer inte att sägas 
upp eftersom hotellet brukar bli fullbelagt 
i maj igen. Det blir en form av permittering, 
det vill säga betald ledighet, trots att det 
egentligen inte finns, säger personalchefen 
Per Arnevall.

Ett annat sätt för företaget att aktivera 
sysslolösa anställda är utbildning. Under 
första och andra veckan i april, när arbets-
uppgifterna blir få, kommer Satu Söder-
ström att hålla i en facklig kurs. Hon kom-
mer att ta upp kollektivavtalet, vilka för-
säkringar som ingår i medlemskapet och 
lite fackföreningshistoria. Hotell- och Res-
taurang betalar lönen för 30 anställda. 

HRF är det förbund som tappat flest 

medlemmar sedan de nya a-kassereglerna 
infördes. Under 2007 försvann nära 19 pro-
cent av medlemmarna.

På Gothia Towers har HRF dock 92 
procent anslutningsgrad, vilket är mest i 
hela förbundet, 200 medlemmar, av 220 
anställda inom HRF:s område. 

– Många har gått med i facket när de 
har hört om sådant som jag har hjälpt med-
lemmar med, säger Satu.

Nu får alla extra anställda och tim-
anställda som utgör 25 procent av alla som 
arbetar här, sluta. De som är kvar får rycka 
in där det behövs, servera i någon av hotel-
lets sju restauranger på förmiddagen och 
städa hotellrum på eftermiddagen. 

Arbetsgivaren är skyldig att informera 
Satu om ett vikariat eller en visstidsanställ-
ning skall upphöra eller inte förlängas. 

– Eftersom jag sitter med i ledningsgrup-
pen så är jag insatt i både budgetprognoser 
och beläggningssiffror, så jag vet om det 
går sämre för oss eller inte.

Rykten sprids snabbt. Inte minst bland 
personalen som inte pratar så bra svenska 
och därför inte riktigt förstår vad som hän-
der. 20 procent av de anställda har invand-

Stopp för alla extra- 
anställda på Gothia Towers
Det råder ett påtagligt lugn i foajén på Nordens största hotell, Gothia Towers, med 704 rum i centrala 
Göteborg. Antalet bokningar minskar radikalt när företagen drar in på sina affärsresor. Nu omstruktureras 
hela verksamheten, avdelningar slås ihop. Alla extra anställda får sluta och det råder anställningsstopp. 

”Extra vid behov” är en anställ-
ningsform som bara finns inom 
hotell- och restaurangbranschen.

– Det är en gammal och omo-
dern anställningsform som över-
utnyttjas, säger Dan Fransson, 
förste ombudsman på HRF, avdel-
ning 1, på sitt kontor på åttonde 
våningen med utsikt över Göte-
borgs hamn.

30 till 40 procent av HRF:s medlemmar 
arbetar i den här anställningsformen.

– Nu är det de som får gå först. De vars-
las ju inte, utan märks bara hos a-kassan. 
Dessutom har de ofta tre, fyra olika arbets-
givare. Med de tider 
som råder får de bara 
korta påhopp eller 
inga jobb alls. De får 
inget jobbskatteav-
drag, samtidigt som 
de betalar den högsta 
avgiften till a-kassan. 
De förlorar i alla delar och har ingen ärlig 
chans att överleva, säger Dan Fransson.

Den andra veckan i januari syns spå-
ren av lågkonjunkturen tydligt också i 
den västsvenska hotell- och restaurang-

branschen. När Volvo-koncernen avbokar 
40 000 av 50 000 resor märks det. Personal-
restaurangen Sodhexo har varslat ett 20-tal 
anställda och alla större hotell strukturerar 
om sin verksamhet, för att överleva bistrare 
tider. Man lägger ihop avdelningar, flyttar 
runt personal och ger varje anställd flera 
olika arbetsuppgifter för att de ska komma 
upp i en heltid. Vikarier och visstidsan-
ställda får sluta och de som jobbar extra 
vid behov blir inte inringda.

Förutom extrapersonalen är de arbets lösa 
och långtidssjukskrivna speciellt  utsatta. Nu 
blir de utförsäkrade och förväntas jobba i en 
bransch där det inte finns några jobb. Ung-
domarna som går på hotell- och restaurang-
utbildningarna får inga praktikplatser. 

– Göteborg som uni versitetsstad är extra 
utsatt, menar Dan 
Fransson, eftersom 
de som pluggar gär-
na jobbar extra under 
sämre villkor, för att 
dryga ut de snålt till-
tagna studiemedlen.

Också det fackli-
ga arbetet måste omorganiseras för att få 
ekonomin att gå ihop, eftersom så många 
medlemmar har lämnat förbundet. 

– I det läge som råder borde vi ju öka vår 
verksamhet och ha mer resurser, men den 

Dan Fransson, HRF

Staten borde satsa på utbildning

” Unga människor blir 
överutnyttjade eftersom 
de har dålig koll.”

rarbakgrund och kommer från 29 olika 
länder. Satu säger att det är dags att kalla 
till ett extra medlemsmöte.

Hon upplever att de 
anställda med invand-
rarbakgrund har ett 
stort förtroende för 
henne och vågar fråga 
henne när de undrar 
över något. När Satu 
jobbar på HRF:s kontor 
tar de sig ända ner till 
Järntorget för att träffa 
henne.

– Jag tror att den viktigaste delen i en 
facklig förtroendemannaroll är tystnads-
plikten. Jag tar alla medlemmarnas frågor 
och problem på största allvar, att lyssna är 
jätteviktigt. Medlemmarna litar på mig att 
jag kommer att göra allt vad jag kan för att 
hjälpa dem i olika frågor. Medlemmarna vet 
att det de berättar för mig stannar här. Men 
ibland övertalar jag dem att låta mig gå till 
företagsledningen för att ta upp frågan.

Satu har varit klubbordförande i fyra år 
och sitter både i klubbstyrelsen och I HRF:s 
förbundsstyrelse. På Gothia har hon jobbat i 

8,5 år. Hon började servera på restauranger-
na, men fick en frusen axel av alla tunga lyft. 
Under rehabiliteringen begärde hon ompla-

cering och hamnade i 
växeln och sedan fem år 
i receptionen. Hennes 
fackliga engagemang 
är stort, inte minst efter 
elva år i USA.

– När jag kom hem sa 
mamma till mig att gå 
med i facket. Jag vis-
ste inte ens vad det var, 
men jag gick med. När 

jag fick kollektiv avtalet, försäkringen och 
välkomstpaketet hemskickat förstod jag 
hur bra vi har det i Sverige. Skillnaden mot 
USA är stor. Trots att jag var restaurangchef 
i USA hade jag ingen fast anställning, job-
bade på minimilön och kunde få sparken 
vilken dag som helst. Ingen betald semes-
ter, ingen övertidsersättning. Ingenting 
hade jag i USA. Det väckte mitt intresse för 
facket. l

Text: Ragnhild Larsson

ekonomiska ryggraden finns inte, säger Dan.
I Göteborgsområdet har närmare 70 pro-

cent av företagen inom HRF:s område teck-
nat kollektivavtal. Dan Fransson och hans 
kollegor har bedrivit en hård kamp för att få 
de avtalslösa företagen med på tåget. Bland 
annat den numera beryktade salladsbaren, 
ett stenkast bort från HRF:s kontor.

– Vi framstod som förlorare i media. 
Svenska folket har dålig koll på vad ett kol-
lektivavtal innebär, säger Dan. 

Han berättar hur HRF bedrev utbildning 
under blockaden utanför salladsbaren och 
förklarade hur avtalet ger trygghet i anställ-
ningen och en avsättning till pensionen. 
Flera av dem som kom fram och pratade 
med ombudsmännen, var själva anställda 
utan eget kollektivavtal, och sa att de skulle 
gå tillbaka och prata med sin arbetsgivare. 

Dan menar att många utan kollektiv-
avtal inte har insett hur mycket de förlorar. 
Inte minst när det gäller avsättningen till 
pensionen, där den som står utan avtal kan 
gå miste om tusenlappar varje månad som 
pensionär.

– Unga människor blir överutnyttjade 
eftersom de har dålig koll. 

Som facklig förtroendevald råder Dan 
alla som blir av med jobbet att satsa på 
kompetenshöjning. Ungdomar försöker 
han få att prova andra jobb i Europa istäl-

let för att låsa fast sig här hemma. 
– Jag önskar att vi tillsammans med sta-

ten och arbetsförmedlingen hade kunnat 
erbjuda utbildning. Vi vet ju att det kommer 
att finnas behov av arbetskraft längre fram.

Dan har en dröm om en yrkeshögskola på 
akademisk nivå för evenemangsindustrin.

– Vi är ju en bra evenemangsstad och 
borde ta tillvara det. Det vore perfekt att 
starta en sådan utbildning i en lågkon-
junktur. Hellre än att skicka pengar hit och 
dit till ingen nytta borde staten satsa på bra 
utvecklingsmöjligheter för dem som ska 
vara kvar i branschen.

Upplevelsebranschen är den bransch 
som har störst möjlighet att växa, enligt 
Dan Fransson och han är övertygad om att 
den, inom en tioårsperiod skulle kunna 
växa förbi fordons- och metallindustrin. l

Text: Ragnhild Larsson

” Vi känner våra 
kamraters förmågor 
och kompetens, och 
vad som krävs för 
arbetsuppgifterna.”

Hotell och restaurang REPORTAGE

– De som 
jobbar ”extra 
vid behov” är 
de som får gå 
först säger Dan 
Fransson, om-
budsman på 
HRF avdelning 1.
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Jobba i Norge. Starta eget. Plug-
ga vidare. Kör spårvagn. Arbets-
lösa sökes till uppsatsarbete. 
Anslagstavlan på Volvo PV:s 
egen arbetsförmedling är fylld av 
lappar som på olika sätt försöker 
locka alla som nu måste lämna 
Volvo, in på nya vägar i livet.

Alldeles intill den stora parkeringen, ett 
trettiotal meter från fabriksporten och IF 
Metalls klubbstyrelselokal, två trappor upp 
är resurserna samlade i en tillfällig lokal, 
som vänder sig till de uppsagda volvoiter-
na. Här finns Arbetsförmedlingen, omställ-
ningsföretaget Startkraft, Vuxenskolan och 
Försäkringskassan. 

De nyligen uppsagda sitter vid arbetsför-
medlingens datorer och letar jobb i väntan 
på att få träffa en handläggare. På några 
tillfälligt uppställda stolar sitter yngre kil-
lar och en och annan tjej i väntan på att få 
träffa en coach. I deras ansikten syns både 
uppgivenhet, men trots allt också någon 
sorts tillförsikt och vilja att ta sig vidare. 
De flesta som får sluta är födda på 80-talet. 
Endast tvåhundra av de 2 250 varslade 
arbetarna är över 40 år. 

I ett av mötesrummen slår vi oss ner med 
Lennart Fält, med lång erfarenhet av att hitta 
jobb till arbetslösa människor. Tillsammans 
med ett 20-tal kollegor tar han hand om de 
än så länge 890 inskrivna. Efter 30 år som 
arbetsförmedlare har Lennart upplevt flera 
lågkonjunkturer. Inte minst varvskrisen på 
70-talet som förändrade hela näringslivet 
i Göteborgsregionen. Det handlade den 
gången enbart om varven. Dessutom fanns 
då Volvo, som kunde erbjuda nya jobb åt 
arbetslösa varvsarbetare.

Lennart Fält är trots allt försiktigt positiv. 

I början av januari anmäls 600 lediga jobb 
in till Arbetsförmedlingen varje vecka. Och 
de före detta volvoarbetarna är attraktiva 
på arbetsmarknaden. Ett 60-tal företag har 
anmält sitt intresse. I december deltog 12 
företag i en mässa här, där arbetsgivarna 
kunde få direkt kontakt med jobbsökarna. 
En ny mässa är inplanerad.

Precis som under varvskrisen, finns 
det en påtaglig yrkesstolthet bland de 
 anställda. De vet sitt värde. Delvis tror Len-
nart att det beror på att tröskeln för att bli 
anställd på Volvo är ganska hög. Alla måste 
till exempel ha klarat av gymnasiet med 
godkända betyg i alla kärnämnen. Till de 
mest utsatta hör gruppen invandrare med 
kort anställningstid på Volvo, som inte hun-
nit bli berättigade till a-kassa. 

Ute i väntrummet släntrar hela tiden nya 
besökare in. Hittills är det 1 200  personer 
som har bett att få träffa en av de 30 
coacherna och ännu fler har lämnat in sin 
ansökan om omställningsbidrag. Stödet 
består av individanpassad jobbcoachning 
och pågår som längst under sex månader. 

I ett konferensrum förklarar  Catherine 
Ewerman och Lars Gustavsson från om ställ-
ningsföretaget Startkraft hur deras möten 
med Volvo-arbetarna går till.

– Det är en fantastisk grupp att jobba 
med. Många har ett starkt jobbfokus och 
en ambition att ta sig an sin egen framtid, 
säger Catherine.

Till en början är det dock många som för-
nekar att de blivit av med jobbet.

– När man förlorar sitt jobb är det väldigt 
många tankar som florerar i ens huvud. Det 
är en stor chock för de flesta. I regel träffar 
du dina arbetskamrater mer än du träffar 
din familj. Dessutom förlorar du din lön, 
säger Catherine Ewermark.

Efter förnekelsen kommer ofta en reak-
tionsfas, när många blir ledsna eller arga. 

Sedan finns det de som blir glada. De har 
funderat länge på att sluta, men inte kom-
mit sig för. 

– Men det blir svårt att berätta för arbets-
kamraterna att man är glad, och det är för-
stås en viss skillnad att söka nytt jobb av 
egen fri vilja, säger Catherine.

Lars Gustavsson förklarar att rollen som 
coach går ut på att människor ska återfå 
makten över sin egen situation så att de kan 
gå vidare. Starta den egna motorn. 

Vid den första träffen går coachen och 
den arbetssökande igenom hur situationen 
ser ut just då. Coachen ställer frågor om 
hur den varslade mår och hur hon ser på 
sin framtid. Syftet är att coachen ska få veta 
vad som är viktigt för just den här perso-
nen. Den som nyss fått ett uppsägningsbe-
sked och som tänkt sig 
en framtid på Volvo, vet 
kanske inte exakt vad 
de vill göra istället. Då 
får man börja med att 
ta reda på vad den här 
personen kan och vad 
hon tycker är viktigt i 
ett jobb.

Att ringa in och bearbeta den aktuella 
arbetsmarknaden är nästa steg. Om det nu 
är verkstadsindustrin tar man reda på vilka 
arbetsgivare som finns. När den  jobbsök-
ande vet vad hon vill gäller det att inventera 
sitt nätverk, skriva ett cv och marknadsföra 
sig. Jobbintervjuer tränas med rollspel.

– Många blir förvånade över hur mycket 
de faktiskt kan, säger Lars Gustavsson och 
påpekar att det är viktigt att vara väldigt 
konkret när man ska beskriva sin egen 
kompetens och vilka arbetsuppgifter man 
har utfört. 

För att den arbetssökande ska komma 
framåt i processen ställer coachen hela 
tiden frågor.

– Ibland måste man provocera lite också, 
säger Catherine. Kanske frågar jag varför 
han nedvärderar sig själv hela tiden, eller 
om han kan tänka på något annat sätt? 

Den största utmaningen för Catherine 
och Lars är att möta en person som fastnar i 
bitterhet, som fortsätter sitta med armarna 
i kors. Ibland måste de hänvisa till företags-
hälsovården. Några terapeuter är de inte.

De positiva erfarenheterna övervä-
ger dock. Att få vara med hela vägen från 
mötet med en människa som är uppgiven 
och upprörd tills den dag då hon hittat en 
ny lösning. 

– I slutändan kommer de flesta fram till 
att uppsägningen blev något bra för deras 
del, säger Catherine Ewerman. 

Att vara facklig representant vid upp-
sägningar är svårt. Där-
för utbildar Startkraft 
förtroendevalda i den 
svåra konsten att möta 
medlemmar som riske-
rar att bli av med jobbet. 
Kursen heter ”Det svåra 
samtalet” och tar en halv 
till en dag. 

– Det är inte lätt att vara en av de få som 
vet att det är uppsägningar på gång. Eller 
att försöka stötta uppsagda medlemmar, 
när man i värsta fall ses som den som inte 
lyckades rädda jobben, säger Catherine.

När beskedet om uppsägning kommer 
är det ofta facket som förväntas bidra med 
information och vara där som ett stöd. I 
många fall riktas också ilskan över att ha 
blivit av med jobbet mot facket.

– Det viktigaste är att avsätta tid för mötet 
med medlemmarna. Men man måste också 
komma ihåg att det är individens ansvar att 
ta hand om sitt eget liv, säger Catherine. l

Text: Ragnhild Larsson

Uppsagda söker  
stöd till omställning

Catherine Ewerman och Lars Gustavsson, jobbcoacher på Startkraft, ger individuellt stöd till varslade volvoarbetare. De 
möter alla reaktioner, allt från förtvivlan till glädje. Men i slutändan brukar det bli bra för de allra flesta, säger Catherine. 

REPORTAGE Omställning

” när man förlorar sitt 
jobb är det väldigt 
många tankar som 
florerar i ens huvud.”
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Privat anställda

AGB, Försäkring om avgångsbidrag

AGB är en engångsersättning som kan 
betalas ut när någon sägs upp.

  För att få AGB-ersättning måste man 
vara minst 40 år och ha arbetat i minst 
50 månader under en sammanhäng-
ande femårsperiod hos AGB-anslutna 
arbetsgivare.

  Helt AGB är ett engångsbelopp som 
varierar mellan 26 900 kronor och 
39 440 kronor beroende på ålder. För 
deltidsanställda blir beloppet lägre.

Omställningsstöd

  Den som blir uppsagd har möjlighet 
att få individuellt anpassat stöd för 
att söka nytt jobb, starta eget eller 
liknande.

  Det anpassade stödet får kosta 
i genomsnitt 22 000 kronor per 
anställd och betalas bara ut som stöd, 
aldrig i pengar.

  Stödet kan få kosta mer för en del och 
mindre för andra. Pengar för stöd-
program får alltså omfördelas både 
mellan och inom olika omställnings-
projekt.

  Vanligtvis är det arbetsgivaren och 
det lokala facket som ansöker om 
omställningsstöd.

  Villkoret för att omfattas av omställ-
ningsstöd är att den uppsagde under 
minst ett år har haft en genomsnittlig 
arbetstid på minst 16 timmar.

Kommunalt anställda

AGF-KL, Bestämmelser om avgångs-
förmåner hos kommuner och landsting 
motsvarar de privatanställdas AGB och 
ger ersättning om verksamheten minskar 
eller läggs ned.

  Grundkrav för att få AGF-KL är att 
man har fyllt 25 år och varit anställd i 
minst tre år.

  Ersättning kan då ges som engångs-
belopp som motsvarar en tredjedel av 
senaste månadslön för varje anställ-
ningsår. Maxgränsen är sex hela 
månadslöner.

Omställningsavtal

  Kommun- och landstingsanställda 
har normalt inget omställningsstöd 
för att hitta nytt jobb. 

  Privata vårdgivare omfattas ofta av 
samma omställningsstöd som för 
andra privatanställda LO-medlem-
mar.

  För kyrkligt anställda gäller ett 
omställningsstöd som i stort är det-
samma som på den privata sidan. 
Stödet förmedlas genom Kyrkans 
Trygghetsråd.

Statligt anställda

Många statliga arbetsplatser har till följd 
av bolagiseringar fått ändrade avtal.
För arbetsplatser som Vattenfall, Posten, 
SJ, Green Cargo med flera gäller i huvud-
sak samma avtal som för privatanställda 
LO-medlemmar.

För andra statligt anställda, till exem-
pel inom olika myndigheter, regleras 
uppsägning vid arbetsbrist genom Trygg-
hetsavtalet som gäller alla som varit 
anställda minst ett år inom det statliga 
avtalsområdet.Detta avtal kan ge:

  AGE, Avgångsersättning, som fyller 
på a-kasseersättningen. 

  ITT, inkomsttrygghetstillägg.

  Den som blivit uppsagd från sin stat-
liga tjänst och får ett nytt fast jobb kan 
under en tid få en utfyllnad, inkomst-
trygghetstillägg, om den nya lönen är 
lägre än den tidigare.

Omställningsavtal

Statligt anställda kan få hjälp av Trygg-
hetsstiftelsen vid arbetslöshet. Trygg-
hetsstiftelsen är sammansatt av arbetsgi-
varen, staten, och facken där SEKO ingår.

  Likt övriga omställningsstöd ger 
Trygghetsstiftelsen hjälp till utbild-
ning, hjälp för att starta eget och 
jobbcoaching.

  Trygghetsstiftelsen kan också stå 
för en ”inskolningslön” hos en ny 
arbetsgivare under en viss tid.

Kooperativt anställda

AGB, Försäkring om avgångsbidrag är 
detsamma som för privat anställda. Där-
utöver finns två omställningsavtal:

1.   Omställningsstöd gäller för arbetare 
utanför KFO-Handels avtalsområde 
och är detsamma som för privat 
anställda (se ovan).

2.   Trygghetsfonden gäller för medlem-
mar inom KFO-Handels avtalsom-
råde och är snarlikt övriga omställ-
ningsstöd med jobbcoaching, hjälp 
att starta eget och liknande. Trygg-
hetsfonden drivs av Handels och KFO 
tillsammans.

  Ingen exakt summa avsätts till 
omställningsprogram för varje upp-
sagd arbetare.

  Ersättning kan även gå till löneut-
fyllnad på nytt jobb, studielön och 
liknande.

Text: Birgita Klepke

Fotnot: 
Privatiserade verksamheter och kommu-
nala och statliga bolag kan ha andra villkor 
och överenskommelser än de ovan. Lokala 
avtal och överenskommelser kan medföra 
vissa skillnader även på den privata sidan.

Avtalade försäkringar för den som blir arbetslös

omställningsförsäkring

FAKTA Trygghetsfonden TSL

 Fakta från 2008

  Betydligt många fler arbetare än 
tjänstemän blev uppsagda. Tillverk-
ningsindustrin, skog och trä och 
byggnadsbranschen minskade anta-
let anställda mest. 

  Nästan tre fjärdedelar av de upp-
sagda arbetarna var män. 

  Uppsägningarna ökade mest bland 
de yngre som oftast hade den 
kortaste anställningstiden. Men de 
yngre uppsagda har å andra sidan 
varit de som lyckats bäst med att 

hitta nya jobb. Sex månader efter 
start av omställningsprogrammet 
hade 94 procent ett nytt jobb. 

  Omställningsstöden ökar mest i 
Västra Götaland, Skåne och Små-
land. Bäst klarade sig Stockholms-
regionen.

  Att hitta ett nytt jobb var svårast för 
den som fyllt 60. Sex månader efter 
start av omställningsprogrammet 
var fortfarande 32 procent av dem 
arbetssökande.

 Källa: www.tsl.se

Omställningsstödet för de kol-
lektivanställda fungerar utmärkt. 
Det tycker Per Johansson, om-
budsman på LO-distriktet i Väst-
manland och ledamot i styrelsen 
för Trygghetsfonden TSL 86 
procent av dem som fått stöd av 
TSL, har fått ett arbete. 

– Det är en bra siffra. Den kommer kan-
ske inte vara lika hög när arbetslösheten 
stiger, men det är positivt att människor 
vet vad de ska göra innan de lämnar arbets-
platsen. Om de ska gå vidare till arbetsför-
medlingen, har fått ett jobb eller ska gå en 
utbildning. Syftet är ju att de ska komma 

igång tidigt, under uppsägningstiden.
Först när en person blivit arbetslös är det 

arbetsförmedlingen som gäller. Där uppstår 
ibland ett glapp eftersom arbetsförmedling-
en har en uttalad uppgift att ta hand om de 
personer som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden. Där har man inte riktig 
hittat balansen, menar Per Johansson. 

 Vad som händer under den höga arbets-
löshet som nu väntar är osäkert. Progno-
sen bygger på att systemet klarar av att ge 
omställningsstöd till 50 000 under året. 
Under fjärde kvartalet 2008 beviljades ca 
16 000 personer omställningsstöd. För hela 
året beviljades 26 146 personer omställ-
ningsstöd, jämfört 10 610 under 2007.

– Blir det fler så måste vi fundera på 
att höja avgiften till systemet, säger Per 
Johansson. RL l

 

94 procent av de unga fick arbete

Omställning REPORTAGE

I februari 2004 tecknade Svenskt Näringsliv och LO ett avtal om en omställningsförsäkring. Avsikten 
är att underlätta omställningen för den som blir av med jobbet, för företaget och det lokala facket. 
Detta avtal gäller alla privat anställda LO-medlemmar. Handels, Kommunal och Seko har tecknat lik-
nande avtal för sina medlemmar i offentliga sektorn. Uppsägningen måste ske på grund av arbets-
brist och arbetsgivaren måste ha slutit kollektivavtal för att försäkringarna ska gälla.    

Lista över godkända omställningsföretag finns på TSL:s hemsida www.tsl.se
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Lena Westerlund är ny som chefsekonom 
i LO sedan december 2008. Hon har stude-
rat ekonomi med internationell inriktning 
i Göteborg och har arbetat som LO-ekonom 
sedan mitten av nittiotalet.

Är du förvånad över att kapitalismen 
inte är stabil?

– Jag är överrumplad av snabbheten i 
krisförloppet, men inte överraskad över 
kapitalismens dynamik. Marxist kallar 
jag mig inte, men för socialdemokratin är 
historiematerialismen en viktig ideolo-
gisk grund, som jag skriver under på, säger 
Lena och fortsätter sin analys av krisen i 
ekonomin.

– I Sverige har vi tre kriser som pågår 
samtidigt: den finansiella krisen, en kris i 
den reala ekonomin och en kris i bilindu-
strin, säger hon.

Hur krisen kommer att slå mellan kvin-
nor och män är för tidigt att säga. Det är 
hittills sektorer med fler män anställda som 
varslen kommit på under 2008, men detta 
mönster ändras sannolikt under 2009, då 
även tjänstesektorerna påverkas mer.

1 En global finanskris

Den finansiella krisen utlöstes av att kredit-
marknadsföretag i USA haft för högt värde-
rade tillgångar, och när de tillgångarna har 
sjunkit i värde har framför allt bolåneinsti-
tut i USA gått i konkurs.

– Det som bland annat måste saneras 
i finansföretagen är tillgångar i form av 
skuldebrev och obligationer som funnits 

utanför balansräkningarna i kreditmark-
nadsföretag, som inte varit övervakade och 
reglerade på samma sätt som banker.

Men också i bankerna har det funnits 
instrument, till exempel obligationer med 
underliggande säkerheter som varit för högt 
värderade. Det som sedan hände var att vär-
det på alla tillgångsmarknader samtidigt. 
I USA sjönk till 
exempel alla fast-
ighetsmarknader 
i hela landet sam-
tidigt.

Det finns flera 
systemfel som 
bi drar till finans-
krisen. Ett fel gäl-
ler kreditinstru-
menten, t ex vissa 
typer av obligatio-
ner som styckats upp. Systemen har byggts 
utifrån att det alltid ska finnas motbalanse-
rande krafter. Alla marknader ska inte som 
nu falla samtidigt, enligt den riskmodell som 
använts.

Ett annat systemfel gäller värderingsin-
stituten. 

– De har inte varit oberoende. De har varit 
betalda av marknadens aktörer, av dem som 
säljer instrument, och därmed har värde-
ringsinstituten haft ett intresse av att inte 
värdera ner tillgångar i tid, säger Lena.

Nedvärderingen av tillgångar är inte fär-
dig på långa vägar.

– Det talas om att det globalt finns kvar 
osäkra tillgångar i samma omfattning som 
redan kommit fram. Vi vet inte hur lång tid 

processen kommer att ta att få systemen på 
fötter igen.

Lena Westerlund tror att det finansiella 
systemet i framtiden i huvudsak kommer 
att bestå av banker och statligt reglerade 
institut.

– Jag tror inte att de mest avreglerade 
länderna längre kommer att ge tillstånd 

till olika kreditmark-
nadsbolag att verka 
så fritt, det blir nog 
en lärdom av krisen, 
säger hon.

Krisen har också 
en bakgrund i att 
länder i Asien och 
oljeproducerande 
länder haft stora 
överskott i bytesba-
lansen och valt att 

placera dem i papper bland annat i USA, 
som finansierat sitt stora underskott med 
statsobligationer. 

Det har varit ett lågt ränteläge globalt, 
höga företagsvinster och det har funnits 
väldigt mycket likvida tillgångar som skulle 
placeras.

– En inneboende dynamik i kapitalismen 
är också att finansmarknaderna är uppfin-
ningsrika. De tenderar att hitta på instru-
ment för att gå runt det som är lagstiftat, 
säger Lena, som ser en parallell till dagens 
kris i trettiotalskrisen.

– Det är inte en exakt parallell, det fanns 
till exempel inte sådana styckade obli-
gationer då som i dag, men riskerna och 
felvärderingarna som låg i det finansiella 
systemet var väldigt stora då också.

Årets nobelpristagare i ekonomi, Paul 
Krugman, har påpekat att börskraschen 
1929 var förrförra generationens kris, det 
var morfars kris, inte mammas kris.

– Det var länge sedan sist. Politiker och 
reglerare har glömt hur farlig den inno-
vativa kraften är i kapitalismen, och vilka 
allvarliga effekter det får, säger Lena. Krug-
man har vidare sagt att Obama kan bli en 
ny Theodor Roosevelt.

– Det är verkligen ett läge för en ny 
”New Deal”, men med ett annat innehåll, 
säger Lena.

– En skillnad i dag mot trettiotalet är att 
riksbanken i USA har agerat snabb och bra.

Det gjorde den inte under trettiotalskrisen. 
Nu har de ställt likvida medel till förfo-

gande när bankerna har inbördes förtro-
endekris.

– Riksbankerna i USA, inom OECD och 
i Sverige har gjort väldigt mycket rätt som 
de inte gjorde under trettiotalskrisen, och 
bland annat gemensamt sänkt räntan för 
att stimulera efterfrågan, säger Lena Wes-
terlund.

2 Kris i den reala ekonomin

Den andra krisen i Sverige gäller den reala 
ekonomin. Den gör att människor blir av 
med jobbet.

– Jag såg i tidningen när Electrolux vars-
lade, att de aldrig tidigare sett ett sådant 
förlopp i sina orderböcker, säger Lena.

Sverige börjar få en kris i den reala eko-

Lena Westerlund, LOs nya chefsekonom:

sverige har tre kri ser samtidigt
– Den överrumplande krisen kallar jag den för, säger Lena Westerlund, när vi träffas i hennes nya arbets-

rum för en intervju om den ekonomiska krisen. 

– Många bedömare är i chocktillstånd över det dramatiska förloppet i den ekonomiska krisen. De är 
också överrumplade av att det i de finansiella systemen fanns så stora risker hos motparter av typen Car-
negie. Det är kända väletablerade bolag både i Sverige och USA som tagit oacceptabla risker, säger hon. 

– De stimulanspaket som regeringen 
föreslagit räcker inte för att stävja krisen. Vi 
måste se till att konjunkturnedgången inte 
blir längre och djupare än nödvändigt. Att 
ge kommuner och landsting extra pengar 
är ett effektivt sätt att motverka lågkon-
junkturens effekter på sysselsättningen. 
Och pengarna behövs nu, säger Anders 
Knape (m), ordförande i SKL.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
begärde i december elva miljarder från 
staten för att rädda välfärden och jobben 
i kommunerna. Enligt SKL var det under 
2008 femtio kommuner som gick med 
underskott, det lär blir betydligt fler under 
2009. Kalix kommun har vädjat till reger-
ingen om hjälp.

Regeringens svar till kommunerna i låg-
konjunkturen är att de får lära sig att prio-
ritera. I dagens Eko den 23 januari sade 
finansminister Anders Borg till Ekot:

– Staten kan inte kompensera för att 

vissa kommuner inte förmår att balansera 
sina budgetar, det måste de lokala politi-
kerna ta ansvar för.

Samma dag hade Ekot en debatt med 
kommunminister Mats Odell och Anders 
Knape från SKL.

– Vi måste prioritera i staten så att våra 
resurser räcker under hela den här krisen. 
Kommunpolitikerna måste också prioritera. 
Man kan inte fortsätta med budgetar som 
var gjorda för högkonjunktur. Nu måste man 
ta ansvar och prioritera, sade Mats Odell.

Han hävdade att statens nya budget för 
2009 måste verka innan regeringen revide-
rar den.

Anders Knape replikerade:
– De prognoser regeringen presenterade 

i budgeten för 2009 stämmer inte längre 
överhuvudtaget. Regeringen måste vara 
beredd att snabbt ompröva sina siffror

– Regeringens egna kalkyler är inte läng-
re relevanta. AH l

Om inte regeringen agerar kraftfullt för 
att få igång kreditmarknaden – blodomlop-
pet i ekonomin – kommer företag att slås 
ut och de som finns kvar att tvingas säga 
upp många fler, skriver Urban Bäckström, 
vd för Svenskt Näringsliv och tidigare riks-
bankschef i ett kritiskt inlägg i SvD den 24 
januari i år.

– Finanskrisen fungerar som en strypsna-
ra på företag och hushåll, säger Bäckström. 

Även Bäckström ser att företagen har sto-
ra problem att finansiera sina investeringar 
och att återfinansiera sina lån till kunder. 
Han är mycket kritisk till regeringens brist 
på effektivitet när det gäller att få kredit- 
och finansmarknaderna att fungera.

Han anser att de åtgärder regeringen hit-
tills vidtagit är selektiva och otillräckliga, 
till exempel paketet med lån till fordons-
industrin. Och det paket regeringen lagt 
fram för att råda bot på bankernas kredit-
givning, anser Bäckström är ”snävt” och 

”räcker inte”.
– Det är hög tid för regeringen att göra 

ett omtag, säger Urban Bäckström, som 
förordar generella statliga garantier för 
bankerna, i stil med det skedde i bankkri-
sen på 90-talet. AH l

” Politiker och reglerare 
har glömt hur farlig den 
innovativa kraften är i 
kapitalismen, och vilka 
allvarliga effekter det får.”

Anders Knape (m), Sveriges Kommuner och Landsting 
– Statens pengar behövs nu!
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Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv 
– Situationen blir mer och mer allvarlig.

Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv.
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I november uppgick varslen till nära 
20 000. Under oktober och novem-
ber har 40 000 personer varslats, de 
flesta i Örebro och Blekinge län och 
i tillverknings industrin. I december 
varslades ytterligare 17 960 perso-
ner och i januari 17 049.  
( Källa Arbetsförmedlingen)

sverige har tre kri ser samtidigt

nomin, det vill säga i produktionen och i 
sysselsättningen. Det är den finansiella kri-
sen som samspelar med den reala krisen.

– Kreditåtstramningen, som följer av finan-
siella krisen, spelar en roll för det dramatiska 
förloppet med de snabbt ökande varslen.

Krisen i den reala ekonomin hänger i hög 
grad ihop med att storföretagen har fått 
problem med sin finansiering. Normalt sett 
lånar inte stora företag som Volvo, Saab, 
General Motors och Vattenfall av bankerna. 
De finansierar sig på en egen kreditmark-
nad genom att ge ut företagsobligationer.

– Företagens obligationsmarknad har 
nästan havererat internationellt och fung-
erar nu oerhört dåligt. Det har inte myndig-
heterna lyckats lösa upp, säger Lena. 

De stora företagen vänder sig då i stäl-
let till bankerna för att få låna. Det har lett 

till att bankerna lånar ut en massa pengar, 
men inte till små och medelstora företag. De 
små saknar avtal med banken om framtida 
finansiering. När de små företagen kommer 
till banken har de stora företagen trängt ut 
dem. Banken kan inte låna ut hur mycket 
som helst. De har krav på sig från staten att 
hålla en viss nivå på sitt egna kapital.

– Ta till exempel den där lastbilen som 
var beställd och stod färdig för leverans. 
När det medelstora företaget ska hämta ut 
den nya lastbilen, då behöver de låna peng-
ar, till exempel genom en checkkredit. Då 
kanske krediten blivit dyrare, eller man får 
inte använda krediten längre, och kan inte 
hämta ut lastbilen, förklarar Lena. 

Industrin har fått ett snabbt fall i order-
ingången genom att det som är beställt inte 
hämtas ut. Och det är inte bara underleve-

rantörer som varslar när de får problem 
med krediterna, också stora företag vars-
lar, när deras kunder, t ex åkerier, är drab-
bade av kreditåtstramningen.

3 Kris i fordonsindustrin

Den tredje krisen finns i bilindustrin där 
Volvo och Saab och deras underleverantö-
rer har varslat tusentals anställda.

– Krisen i personbilsindustrin beror 
inte på finanskrisen, utan är en struktur-
fråga som dykt upp oavsett finanskrisen, 
säger Lena.

Strukturkrisen handlar bland annat 
om att bilindustrin i de rika länderna inte 
ställt om sin produktion av personbilar till 
efterfrågan. 

– Det kan handla om efterfrågan på 
småbilar, eller lyxbilar, eller säkerhet, eller 
design, eller något annat. Den globala kon-
kurrensen är hård, säger Lena.

När det gäller personbilar finns det en 
överkapacitet i den rika världen, inte bara i 
Sverige, utan också i Europa och USA. 

– Men i Sverige har bilindustrin dubbel-
trubbel, säger Lena. 

I Sverige ägs bilindustrin av USA-företag 
som Ford och General Motors. USA är dess-
utom en viktig exportmarknad, och befin-
ner sig i en krympande ekonomi.

Inom lastvagnar är det inte en struktur-
kris, men de påverkas också av kreditkris 
och lågkonjunktur. Hela fordonsindustrin 
sysselsätter också många underleveran-
törer i Sverige. l

Text: Anna Holmgren

Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv 
– Situationen blir mer och mer allvarlig.

Antal personer berörda av varsel och uppsägning januari 1980 – november 2008

Den 20 oktober 2008
– Krispaket till bankerna

Krispaketet för att lugna finansmarkna-
den innehöll en stabilitetsfond på 15 mil-
jarder och en statlig garanti på 1 500 mil-
jarder för vissa lånepapper som bankerna 
har, till exempel obligationer. Om staten 
ska ge kapital till en krisbank kräver sta-
ten i gengäld aktier som ska ge hög ränta 
och hög röststyrka. Programmet gäller till 
30 april, men kan förlängas året ut. 

Den 5 december 2008 
– Krispaket med åtgärder för jobb och 
omställning

Detta krispaket innehöll totalt 22,9 mil-
jarder; netto 8,3 miljarder för 2009, 8,8 
miljarder 2010 och 5,8 miljarder 2011. 
2009 går 3,5 miljarder främst till coach-
ing via Arbetsförmedlingen, 3,6 miljarder 
till ett permanent ROT-avdrag till hushål-
len, 0,4 miljarder till en infrastruktursats-
ning, 0,9 miljarder till halverad arbetsgi-
varavgift i nystartsjobben, 0,1 miljard 
till yrkeshögskola, samt 0,3 miljarder till 
yrkesutbildning i gymnasiet.

Den 11 december 2008 
– Krispaket till fordonsindustrin

Krispaketet till bilindustrin innehöll 
totalt 28 miljarder. De bestod av 20 mil-
jarder i kreditgarantier för omställning 
till grön teknologi, 5 miljarder i undsätt-
ningslån till bilföretag i kris, samt tre 
miljarder till forskning och utveckling i 
bilindustrin.

Den 3 februari 2009
 – Nytt krispaket till bankerna

Efter kritik bland annat från Svenskt 
Näringsliv för passivitet beslutade reger-
ingen om ett krispaket med ett erbjudan-
de om kapitaltillskott till svenska banker 
på 50 miljarder kronor. Det kan jämföras 
med börsvärdet på SEB som var 24 mil-
jarder vid samma tidpunkt. l

Regeringens krispaket hittills
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när tusentals får gå  testas klubben

– Det här är det yttersta testet en facklig 
organisation kan utsättas för, säger han. 

Av 2250 varslade metallare är 1800 
uppsagda. De senast anställda har redan 
lämnat fabriken.

Samma dag som vi besöker IF Metalls 
expedition, den andra veckan i januari, 
ryktas det att Volvo Torslanda kanske ska 
få tillverka kombiversionen av den nya 
S60-modellen. Produktionen ska påbörjas 
under 2010. Ett svagt ljus i mörkret, men 
inget som just nu hjälper de som nu blir av 
med jobbet.

När Janne kom till Volvo i början på 
90-talet diskuterades nedläggningarna 
av Uddevalla- och Kalmarfabriken. När 
konjunkturen gick ner användes kompe-
tensutveckling för att kunna behålla de 
anställda.

– När det svängde uppåt stod de väl rusta-
de. Nu ser verktygslådan inte ut på samma 
sätt. Vi har en arbetsmarknadspolitik som 
är nedrustad. Jag kan bara konstatera att vi 
är i ett läge där vi aldrig varit tidigare.

De första illavarslande tecknen kom under 
våren 2008 och i juli varslades de första 600 
personerna. Så många hade aldrig tidigare 
varit varslade i Volvos historia. 

– På metallsidan slår svängningarna i 
produktionen direkt. 

Redan under våren när de första oros-
molnen började hopa sig, träffade Janne 
och hans kollegor flera omställnings företag 
som skulle hjälpa de varslade vidare. Klub-
bens val föll på Startkraft som Volvo sam-
arbetat med tidigare. Också arbetsförmed-
lingen kontaktades. Till en början saknade 
arbetsförmedlingen helt resurser för att 
ta hand om nyligen uppsagda volvoiter, 
eftersom deras budget var öronmärkt för 
långtidsarbetslösa. 

I oktober kom det stora varslet på 2 250 
personer på Volvo Personvagnar. På AB 
Volvo var totalt 3 000 varslade. Nu var när-
mare 30 procent av klubbens cirka 10 000 
medlemmar varslade.

 Och det är inte bara nyanställda som vars-
lats, många av dem har jobbat här i sju år.

På Jannes överbelamrade skrivbord lig-
ger det senaste numret av verkstadsklub-
bens medlemstidning. Framsidan har rubri-
ken 8/12 – En svart dag i klubbens historia. 

– Det var ett varsel som inte bara ska-
kade varje medlem hos oss, utan i stort 

sett hela Sverige, säger Janne. 
Varselförhandlingarna intensifierades 

på alla nivåer, på bolagsnivå, på produk-
tionsnivå, på alla enheter.

Parallellt pågick arbetet med att få 
igång arbetsförmedlingen och omställ-
ningsföretaget Startkraft på Volvo Last-
vagnar, någon mil norrut på Hisingen. De 
lösningar som användes på Volvo Person-
vagnar kunde direkt omsättas av klubben 
på Volvo Lastvagnar.

Janne Nilsson förstod att de stora varslen 
skulle kräva en enorm styrka hos IF Metall, 
klubbens 700 förtroendevalda och dess 
medlemmar.

– Vi la mycket tid 
och kraft på att för-
söka förbereda oss 
mentalt för på vad 
som komma skulle.

Startkraft ordna-
de en utbildning för 
de förtroendevalda 
om ”Det svåra sam-
talet”. Närmare 70 
personer deltog under oktober för att bland 
annat lära sig vilka olika faser en människa 
i kris genomgår. 

– Jag kan bara konsta tera att hur väl för-
beredd du än är som förtroendevald , så är 
det ändå en kraftansträngning utan dess 
like att möta alla som kommer att bli av 
med jobbet. De medlemmar som fått ”lap-
pen” på arbetsledarkontoret kom direkt 
till oss. Där stod vi och tog emot alla som 
var förbannade, som var förtvivlade, som 
grät. Där fanns alla känslor du kan tänka 
dig. En del av de fackliga företrädarna var 
dessutom själva varslade.

Janne tycker att det viktigaste är att vara 
där, i mötet med de varslade medlemmarna. 
Att förhoppningsvis kunna svara på alla frå-
gor, att vara tröstande för den som behöver 
det och uppmuntrande för den som behöver 
det. Men framför allt handlar det om att vara 
där och att lyssna, menar han.

– Man ska vara medveten om att i den 
stunden hjälper inga argument. Men ingen 
ska i efterhand kunna säga att vi inte var 
där. Vi var verkligen där och alla fackligt 
aktiva gjorde ett fantastiskt jobb när de fick 
ta den första stöten. De ställde verkligen 
upp för sina kompisar.

Den skriftliga informationen till med-
lemmarna har också varit omfattande. 
Att rykten sprids snabbt när en sådan stor 
förändring sker är oundvikligt och metall-
klubben har jobbat hårt för att dementera 
och rätta till felaktigheter. 

Alla uppsagda har fått ett personligt 
brev från metallklubbens ordförande Olle 
Ludvigsson, information om a-kassan, 
omställningsföretaget, vilka försäkringar 
som finns, innestående komptid och slut-
lön, allt samlat i en svart tygmapp med IF 
Metalls logga på utsidan.

Nu återstår arbetet med uppfölj ningen. 
Metallklubben planerar att skriva en vitbok 

som tar tillvara alla 
erfarenheter. Att ta 
hand om alla som är 
kvar är också viktigt. 
Vad är det för arbets-
plats de kommer till 
när halva kompis-
kåren är borta? Hur 
kommer företagets 
organisation att se 
ut? Än så länge kör 

fabriken två skift. 
– Och så den viktigaste frågan. Att få hit 

biltillverkningen igen. Idag har vi ju fått lite 
positiva besked. 

Men tror han verk ligen att biltillverk-
ningen har en framtid i Västsverige?

– Klart jag tror på det. Vi måste se fram-
åt. Alternativet är så förbaskat mycket 
tråkigare. l

Text: Ragnhild Larsson

– Vid tidigare lågkonjunkturer har perso-
nalen kunnat behållas med hjälp av kompe-
tensutveckling. Idag ser verktygslådan inte 
ut på samma sätt på grund av en helt ny ar-
betsmarknadspolitik, säger Janne Nilsson.

Volvo Personvagnar

” alla fackligt aktiva gjorde 
ett fantastiskt jobb när de 
fick ta den första stöten.  
De ställde verkligen upp  
för sina kompisar.”

Före uppsägningarna var ca 27 procent 
av de anställda kvinnor på Volvo Person-
vagnar i Göteborg. Av de uppsagda var 
andelen kvinnor ca 30 procent.

2001 var andelen kvinnor ca 22 pro-
cent. Under de sista åren har det funnits 
fler kvinnor bland de nyanställda. Bilden 
för invandrare är ungefär densamma.

Inga visstidare har arbetat på Volvo 

personvagnar i Göteborg. Däremot har 
man haft bemanningsföretag inne på 
arbetsplatsen, som fasades ut under 
våren 2008 med anledning av lägre 
takter och volymer.

De flesta som får sluta är födda på 
80-talet. Endast tvåhundra av de 2250 
varslade arbetarna är över 40 år. RL l

Janne Nilsson, metallklubbens vice ordförande ute 
på Volvo Personvagnar på Hisingen i Göteborg, 
 stoppar in en snus och lutar sig fram över skriv-
bordet efter en tuff höst. Han har  aldrig varit med 
om något liknande. Eller värre.

Vilka har slutat?

REPORTAGE IF Metall
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när tusentals får gå  testas klubben

Janne Nilsson, vice ordförande i 
metallklubben på Volvo personvagnar 
jämför med krisen på 90-talet. 

– Då gick vi in i ett rum och satte oss 
ner runt ett bord; Länsarbetsnämnden, 
skolförvaltningen, Göteborgs 
Kommun, facket, arbetsförmedlingen 
och vuxenutbildningsförvaltningen. 
Tillsammans kunde vi kavla upp ärmarna 
och göra något vettigt av situationen. Den 
möjligheten har inte funnits nu. 

  Varselförhandlingarna blev klara 
den 8 december 2008. Slutresulta-
tet blev att 2721 anställda sägs upp 
från Volvo Personvagnar i Sverige, 
2367 kollektivanställda och 354 
tjänstemän. 

  IF Metall har gått med på att göra 
undantag från turordningsreglerna 
för cirka 400 anställda, på Volvo PV 
i Göteborg. De flesta jobbar med 
montering.

  Utan undantaget hade företaget 
inte klarat av att köra igång fabri-
ken efter nyår med de få som var 
kvar, enligt Olle Ludvigsson, ordfö-
rande för Volvos verkstadsklubb. 

  På Volvo Personvagnar i Göteborg 
varslades 2250 varav 1800 har 
sagts upp.

  140 erbjuds avtalspension, 160 får 
ett ett-årigt utbildningspaket, 45 
personer får jobb i ett nyinrättat 
materialcenter och 38 personer får 
ett par extra månadslöner vid upp-
sägningen. RL l

Richard 
Ehrnbring, 25 år, 
montör sedan fyra 
år, uppsagd från 
och med 9 mars.

– Vid uppsägningen fick jag 
ett samtal med den fackliga 
representanten, som berättade 
vad som skulle hända och en 
mapp med lite grejer. Idag ska 
jag träffa Startkraft och skriva in 
mig på arbetsförmedlingen.

– Jag är ut efter ett jobb, vad 
som helst och kan tänka mig att 
flytta till Norge, men vill först för-
söka hitta något i Göteborg.

– Jag är med i a-kassan och 
facket, men har funderat på att 
gå ur eftersom det är så dyrt och 
för att jag inte har fått ut så myck-
et av facket. Nu avvaktar jag.

 

Admir Catak, 
28 år. Har arbetat 
med logistik på 
TA-avdelningen i 
två år. Arbetar sin 
sista dag idag och 

får gå hem med två månadslöner. 
Ska börja på Proffice om en vecka.

– Både arbetsförmedlingen 
och Startkraft har hjälpt mig 
på traven, bland annat med att 
skriva en jobbansökan.

– Ja, jag är med i facket och jag 
har inte tänkt gå ur.

Niclas Walldén, 
23 år. Har 
jobbat på Volvo 
i drygt 2,5 år. 
Blev uppsagd 
10 november. 

Amställningen upphör den 9 
januari. Har hittat arbete om 
butiksbiträde i en mataffär.

– Jag har fått mycket informa-
tion, annars har jag inte känt att 
jag har behövt så mycket stöd. 
Hade jag velat hade jag fått det. 
Men jag är tvungen att gå hit 
till arbetsförmedlingen för att 
få a-kassa. Det är första gången 
jag är här. 

– Ja, jag är med i facket. Det är 
en så pass låg kostnad.

Louise Larsson, 
23 år, har jobbat 
på Volvo i tre år. 
Blev uppsagd den 
9 december och 
uppsägningstiden 

slutar 9 februari. Ska studera 
turistvetenskap och resa till 
Ecuador.

– En jobbcoach hos Startkraft 
och en arbetsförmedlare. Bland 
annat har jag fått hjälp med att 
bygga upp ett cv. Det är bra att 
ha någon att fråga stället för att 
behöva fixa allt själv. 

– Ja, jag har tänkt att vara 
kvar i facket ett tag och se om 
det är till någon fördel. Eftersom 
jag inte ska söka jobb nu så får 
jag se hur jag kommer att göra i 
framtiden.

Zulfi Berajmi, 
35 år, har jobbat 
på Volvo i sex år. 
Blev uppsagd den 
9 december.

– Jag har träffat en coach hos 
Startkraft en gång och ska träffa 
henne idag igen. Jag har också 
skrivit in mig på arbetsförmed-
lingen. Jag vill ha hjälp med att 
hitta en utbildning eftersom jag 
tror att det kan bli svårt att få 
jobb. 

– Ja jag är med i facket och jag 
tror att jag ska vara kvar.

FAKTA Turlistan

Vi 5 Vilket stöd har du fått? Är du med i facket?

IF Metall REPORTAGE
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Oron är stor bland Kommunals 
medlemmar i Kungälv. Men på 
sektionsexpeditionen är det tyst.

– Telefonerna borde gå varma, 
säger Ingmarie Magnusson, hu-
vudskyddsombud på Kommual 
Väst, sektion 45. Antingen är 
människor rädda för att bli av 
med jobbet om de börjar protes-
tera, eller så är de för utslitna för 
att orka agera, tror hon. 

Upp till 150 kommunala tjänster ska bort 
under 2009 i Kungälvs kommun. Tim-
vikarier och extrapersonal får sluta. Fast 
anställd personal omplaceras. De tidigare 
ekonomiska problemen förstärks av finans-
krisen. Skatteintäkterna har minskat med 
28 miljoner kronor under 2008 och de vän-
tas sjunka även nästa år. Kommunchefen 
Kenth Johansson förklarar i en ekointervju 
strax före jul att man måste renodla och 
fokusera på kärnverksamheterna, vilket 
innebär att personalstyrkan måste minska. 
Än så länge är inga varsel lagda, men oron 
sprider sig bland de anställda.

För att minska anta-
let anställda hoppas 
kommunledningen 
att många väljer att 
hoppa på kommu-
nens omställnings-
program där den 
som slutar frivilligt 
erbjuds ett avgångsvederlag som varierar 
beroende på hur lång anställningstiden är.

– Vi tror inte att det löser situationen. 
Även om vi har en hög medelålder bland de 
anställda, är det inte många som är så gam-
la att de har råd att gå i pension nu, säger 
Maria Steen, ordförande för sektion 45, när 
vi träffas uppe på den fackliga expeditio-

nen mittemot sjukhuset och intill Kungälvs 
köpcentrum. Tystnad råder.

Många anställda är rädda för att bli bort-
valda av privata aktörer, när kommunen 
väljer att konkurrensutsätta sin verksam-
het. Framför allt gäller det lokalvårdarna, 
fastighetsskötarna och entreprenadavdel-
ningen. De fackliga företrädarna kommer 
att kräva att nya arbetsgivare ska ta över 
befintlig personal, enligt § 6b i lagen om 
anställningsskydd, som reglerar övergång-
en till en ny arbetsgivare.

– Men hoten om konkurrensutsättning 
ställer till det i huvudet på folk. De vet inte 
vilka lagar och regler som gäller, säger Maria. 
Kraven på goda prestationer ökar, samtidigt 
som personalstyrkan minskar och cheferna 
påpekar att de anställda måste vara konkur-
renskraftiga för att få vara kvar. 

Ibland bryts tystnaden på den fackliga 
expeditionen trots allt av ett telefonsam-
tal eller ett besök där en upprörd medlem 
berättar om orimliga arbetsvillkor. Men 
de vill inte att deras förtroendevalda ska 
agera. Bara lyssna. Andra ringer och vill gå 
med i a-kassan igen. 

Maria blev nyligen uppring av förtro-
endevald som var förtvivlad över att hon 
fick stå till svars inför sina kollegor för vad 
politikerna beslutat. 

– Det handlar om att enhetscheferna 
inte tar sitt ansvar och 
ser till att alla är väl 
informerade om vad 
som händer och hur en 
förändring ska gå till. 
Istället säger de till sina 
anställda: Det löser ni.

– Många äldre är 
med lemmar i facket av gammal vana. De 
yngre tycker ofta att det är för dyrt medan 
de som är med, klagar över att de betalar 
sin höga fackavgift utan att få igen något. 

För att förklara vitsen med ett medlem-
skap ordnar sektionen utbildningar.

– Plötsligt får människor en insikt i att man 
faktiskt har fått hjälp under alla år, på ett sätt 

som kanske inte alltid syns så tydligt. 
Till skillnad från bilindustrin där verk-

samheten rullat på för fullt för att nu tvär-
bromsa, har besparingarna i den offent-
liga sektorn pågått under många år. Det 
är ett långsamt tärande som sliter hårt på 
personalen, menar Maria Steen. Någon 
arbetsbrist råder inte heller, bara brist på 
skattepengar.

Medelåldern är hög bland medlemmar-
na, där en majoritet är kvinnor som har 
jobbat i många år. De sliter på som vanligt. 
Tills det tar tvärstopp.

– Att få de här damerna att sänka ribban 
är inte lätt. Och de har ju krav på sig från sin 
arbetsgivare och från de anhöriga att vården 
ska fungera, säger Ingmarie Magnusson. 

Hon menar att politikerna räddas av alla 
dessa yrkesstolta, träget arbetande kvinnor 
som vill ge brukarna det bästa. Sedan förra 
lågkonjunkturen har sjukskrivningarna ökat 
i kommunen.

– Människor klarar av att jobba mycket 
till en viss gräns och kan lösa många situa-
tioner om arbetsmiljön är okej. Om man 
bara fortsätter när villkoren inte är bra, då 
mår man dåligt. Som huvudskyddsombud 
blir jag arg. Man måste ju visa att det inte 
går att fortsätta som förut med minskade 
resurser, säger Ingmarie. 

Hon berättar hur kompetenta och dukti-
ga medarbetare plötsligt slår över och inte 
längre kan hantera vardagssituationer och 
mötet med sina brukare.

Både Maria och Ingmarie betonar vikten 
av att göra konsekvensbeskrivningar, som 
visar hur de anställda drabbas. De har märkt 
att många analyser enbart fokuserar på de 
ekonomiska följderna för kommunen.

De anställda som sliter ut sig idag och 
blir sjukskrivna blir snabbt utförsäkrade 
med de nya reglerna.

– Den som kan röra lillfingret anses ha 
arbetsförmåga, men vem anställer en 62-årig 
kvinna med bruten höft, undrar Ingmarie. l

Text: Ragnhild Larsson

För att klara konkurrensen 
från privata aktörer, tvingas 
de kommunalt anställda lokal-
vårdarna i Kungälv att jobba 
kvällar. 

– Om jag hade tackat nej till att jobba 
kväll hade jag fått säga upp mig. Man får 
ta vad som erbjuds för att hålla sig kvar. 
Som kommunalare har man alltid varit 
trygg i sin anställning. Så är det inte idag, 
säger Monica Roos. 

Monica tar en paus i städningen av 
Mimers Hus, som ligger mitt inne i cen-
trala Kungälv och innehåller ett stort bib-

liotek i flera våningar och en stor gymna-
sieskola. En strid ström av besökare små-
springer in genom den stora glasentrén 
för att slippa gråvädret. Så länge Monica 
har arbetat har hon varit fackligt engage-
rad. Idag är hon ombud för lokalvårdarna 
i Kungälv, men hon har också jobbat fack-
ligt på SKTF och SIF.

– Det går inte bara att klaga, man 
måste engagera sig. Just nu är det extra 
viktigt. Vi är hela tiden hotade med att 
läggas ut på entreprenad. Det är jobbigt. 
Vi vet inte hur det blir. Folk mår psykiskt 
dåligt, säger Monica.

Under 2008 har Monica och hennes 
kollegor kämpat för att ta igen ett minus 
i budgeten på 100 000, och i somras togs 

alla timvikarier bort.
– Vi får jobba mer och prioritera bort 

vissa arbetsuppgifter.
Ytterligare en konsekvens av kommu-

nens dåliga ekonomi var 
att det sedvanliga julbor-
det drogs in i december.

– Men vi fick en jul-
klapp. En vit frottéhand-
duk med Kungälvs kom-
munlogga tryckt på. Min 
enhetschef ville inte tala 
om vad den kostade, men jag tog reda 
på att det var 105 kronor. De pengarna 
kunde väl ha gått till något annat. Gesten 
var väl fin, men i detta läget, det kändes 
som ett slag i ansiktet.

Monica känner sig väldigt osäker på 
hur det blir om ett privat företag skulle 
ta över kommunens anställda. 

– Det finns ingen garanti för att vi får 
behålla jobbet. Vi kommuna-
lare måste hålla ihop för att 
klara av det här. 

Om Monica Roos och hen-
nes kollegor i kommunen 
skulle bli utkonkurrerade av 
ett privat företag hoppas hon 
på turen.

– Jag har en dröm. Om jag vinner dröm-
vinsten på Lotto skulle alla mina arbets-
kamrater få en miljon var. Själv skulle jag 
öppna en egen städfirma, kanske ett fik. 
Men det händer ju aldrig. RL l

tyst och tufft hos K ommunal i Kungälv

” om man bara fortsätter 
när villkoren inte är bra, 
då mår man dåligt”

” Det går inte 
bara att klaga, 
man måste 
engagera sig.”

Alla timanställda försvann

REPORTAGE Kommunal
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tyst och tufft hos K ommunal i Kungälv

Ingmarie Magnusson och Maria Steen på Kommunals sektion 45 i Kungälv, betonar 
vikten av att visa hur de anställda drabbas av personalminskningarna. 

– Alla timanställda försvann i somras. Det blev kris, så vi fick ta in en tillfälligt på timmar, 
men hon fick gå nu i december. Det är tufft, vi har ingen att ta in. Men så är det överallt, 
säger Monica Roos. 

Kommunal REPORTAGE

Fackförbundet Kommunal presen-
terade den 5 februari en under-
sökning som visar att personal-
minskningarna ökar i den offent-
ligt finansierade välfärden i kom-
muner och landsting. Sammanlagt 
7 555 av Kommunals medlemmar 
riskerar att beröras av nedskär-
ningar bland personalen. 

Denna undersökning är en uppföljning av 
en tidigare i december 2008. Motsvarande 
siffra då var att 4 559 berördes.

– Varningssignalen som fanns i slutet 
av förra året är nu ännu högre. Den här 
undersökningen visar tydligt att kommu-
ner och landsting skär ner och att det sker 

i snabb takt. Om inte regeringen tar detta 
på allvar och skjuter till pengar riskerar 
vård, omsorg, skola, äldrevård och andra 
verksamheter i välfärden bli lidande, säger            
Kommunals ordförande Ylva Thörn. 

Kommunal har frågat fackligt förtroen-
devalda på lokal nivå, i Kommunals sek-
tioner, om de ser att arbetsgivarna skär 
ned på personal. 391 av Kommunals totalt 
456 sektioner deltog. 65 % av dem som 
deltagit i undersökning uppger att arbets-
platser inom sektionens verksamhetsom-
råde skär ned på personalen. I förra under-
sökningen var den siffran lägre, 60 %. De 
fackligt förtroendevalda uppger även att 
7 555 medlemmar berörs eller kommer att 
beröras av de nedskärningar som görs. 

På frågan hur neddragningarna görs sva-
rar 31% att arbetsgivare drar ner på antalet 

timanställda. På andra plats ligger indrag-
na tjänster, 25 %. På tredje plats att lediga 
vikariat inte tillsätts, 21 %. Sedan följer 
anställningsstopp, 14%, och annat, 7%.

– De tysta varslen, som drabbar dem 
med otrygga anställningar, måste upp-
märksammas. Det syns inte i statistiken att 
arbetsgivaren gör sig av med dem, men det 
märks i verksamheterna och självklart är 
det också en tragedi för dem som förlorar 
arbetet, säger Ylva Thörn. 

Ny fråga i denna undersökning var vilka 
verksamheter som drabbas av neddrag-
ningarna. Den verksamhet som verkar 
drabbas mest är äldreomsorgen vilket 23 % 
har svarat. Därefter följer barnomsorg (20 
%) skola (16 %) kök och städ (15 %) hälso- 
och sjukvård (10 %). l
Källa: Kommunal

7 555 jobb hotas i offentlig sektor
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FÖRDJUPNING Polit iken

Krisen i Sverige präglas av kreditåtstram-
ning och stort efterfrågefall.

– 90-talskrisen kunde vi exportera oss 
ur. Nu kan vi inte exportera oss ut ur denna 
kris, eftersom konjunkturfallet är interna-
tionellt, säger Lena Westerlund.

– Det är en mycket allvarlig skillnad. Vi är 
helt beroende av att den inhemska efterfrå-
gan stimuleras väl 2009 och 2010.

Hon anser att den borgerliga regeringen 
saknar en effektiv finanspolitik för att möta 
konjunkturnedgången och sysselsättnings-
krisen. Regeringens ROT-avdrag tar hon 
som ett exempel. Ett annat exempel är att 
budgeten för 2009 med cirka 30 miljarder i 
stimulanser, till hälften utgörs av det tredje 
steget i jobbskatteavdraget.

– Det är strukturpolitik i skattesystemet 
och ger inte en god sti-
mulans av efterfrågan 
och fler jobb, säger Lena 
Westerlund.

Det gäller att agera 
snabbt för att stabilisera 
konjunkturen.

– Det är bråttom. Att regeringen vilar på 
hanen är inte särskilt klokt.

– Då kan man inte bryta pessimismen hos 
hushållen, och då får man inte effekten att 
möta nedgången i tid.

Hon tycker inte det offentligas budget-
underskott är något hinder idag för finans-
politiken, eftersom staten har en mycket 
låg skuldnivå. Det gäller tvärtom att mot-
verka underskott i statsbudgeten i framti-
den, genom åtgärder för att hålla uppe sys-
selsättningen nu.

– Den trånga sektorn är att hitta effektiva 
åtgärder för att snabbt öka efterfrågan och 
sysselsättningen, säger Lena.

Hon ger några exempel på sådana åtgärder.

  Förbättra arbetslöshetsförsäkringen 

  Aktiva program för utbildning och  
omställning

   Statsbidrag till kommunerna

  Tidsbegränsade ROT-avdrag

– 500 000 personer har lämnat en fung-
erande försäkring. Det är ett allvarligt poli-
tikmisslyckande, säger Lena Westerlund.

Även om det var goda reallöneökningar 
2008 så är hushållen pessimistiska. De ris-
kerar att spara sig genom krisen, genom 

att exempelvis snabbare amortera på sina 
lån. Den privata konsumtionen är på kraf-
tig nedgång. Och när efterfrågan faller för-
djupas krisen.

– A-kassan är fundamental i konjuktur-
politiken, för den håller efterfrågan uppe 
autimatiskt. Den minskar också inkomst-
klyftorna, håller uppe lägstlönerna, och 
är en trygghet för individen, samt höjer 
värdet av att arbeta. Det är först vid arbete 
man kan gå med i a-kassan.

– Regeringen har försämrat det kanske 
viktigaste trygghetssystemet av alla i detta 
läge. Det har skapat en otrygghet för många 
av LO-förbundens medlemmar som fått en 
exceptionellt dålig situation, säger hon.

I dag är det bara cirka 25 procent av de 
försäkrade som får ut 80 procent av sin 

inkomst i ersättning. 
LO kräver att taket i 
dagpenningen höjs 
på en gång i ett steg 
från 680 kronor till 
omkring tusen kro-
nor om dagen.

– Omkring tusen kronor krävs om de 
allra flesta löntagarna ska få 80 procent av 
inkomsten i ersättning. 

LOs långsiktiga mål är att de flesta lön-
tagarna ska få 90 procent av inkomsten i 
ersättning vid arbetslöshet.

– Avgiften till a-kassan kan regeringen 
också snabbt göra något åt, säger Lena.

Det är många som lämnat a-kassan och 
inte träder in på grund av den höga kost-
naden att vara med, de skärpta villkoren 
för att få ersättning och skärpta regler för 
deltidsarbetslösa. 

– Vissa människor med hög arbetslös-
hetsrisk är nu underförsäkrade. Tidigare 
betalade en LO-medlem vanligen cirka nit-
tio kronor i månaden i avgift, säger Lena.

– Då var det en mycket bättre försäkring 
än nu, men ändå inte perfekt. Vi vill se en 
generös och trygg försäkring som alla som 
behöver också har råd med.

Arbetsmarknadsutbildningarna är nere 
på rekordlåg nivå. Regeringen har plane-
rat för att cirka två procent av arbetskraften 
ska finnas med i olika konjunkturprogram, 
förutom nystartsjobben.

– Det behöver höjas med ungefär en pro-
centenhet, eller ca 45 000 platser, redan 
2009. Det har vi inte sett tillräckliga pengar 
till ännu, säger Lena.

Nystartsjobben är inte effektiva i låg-

Lena Westerlund:

– regeringen  
måste stimulera 
efterfrågan

konjunkturen. De bygger på att det finns 
en efterfrågan på arbetskraft. 

– I det här läget behövs det fler arbets-
marknadsutbildningar och praktikplatser.

Riksbanken har sänkt räntan kraftigt. Det 
ger stimulanseffekt, men det tar tid. Först 
2010 blir det en sysselsättningseffekt. Under 
2009 är det nu främst regering och riksdag 
som kan göra något för att rädda jobben.

– När sysselsättningen faller i hela eko-
nomin finns det två saker som politiken kan 
göra snabbt som också är effektiva. Det är 
statsbidrag till jobb i kommunerna och det 
är ROT-avdrag, säger Lena.

Det kostar ca sex miljarder kronor brutto 
att upprätthålla 10 000 jobb i välfärden 
genom statsbidrag till kommuner och 
landsting. Regeringen bör försöka upprätt-
hålla cirka 30 000 jobb genom statsbidrag 
till kommunerna anser Lena.

– Då undviker man att tidsbegränsade 
anställningar upphör, och man kan rädda 
en hel del fasta anställningar, säger Lena.

– Detta verktyg har politikerna inte 
använt ännu. Det är upprörande.

– Riktigt utformade ROT-avdrag är en 

sysselsättningsskapare som går fort att få 
igång, säger Lena Westerlund.

– Ett ROT-avdrag ska vara tidsbegränsat 
för att vara effektivt mot lågkonjunkturen, 
kanske under 18 månader, inte permanent. 

Med tidsbegränsning tidigarelägger man 
konsumtionen av dessa tjänster. Regering-
en lade in ett ROT-avdrag på cirka tre mil-
jarder i sin tilläggsbudget, ett avdrag som 
inte var tidsbegränsat och som riktade sig 
till hushållen.

– Det avdraget var inte rätt utformad. Det 
var ganska dyrt och fungerar inte som kon-
junkturpolitik. Det var strukturpolitik för 
att minska skattekilen för de hushåll som 
vill renovera hemma, säger Lena.

Regeringen har inte riktat någon ROT-
subvention till fastighetsägare som vill 
göra större projekt, till exempel stambyten 
i flerbostadshus, eller till att renovera mil-
jonprogrammet. 

– Regeringens ROT-avdrag ger därför en 
mycket mindre sysselsättningseffekt och 
bör snabbt göras om. l

Text: Anna Holmgren

” arbetsmarknads
utbildningarna är nere 
på rekordlåg nivå”
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– Jag tycker inte att det är en höger-vänsterfråga om 
man ska bedriva omfattande konjunkturpolitik nu. Men 
det verkar finansminister Anders Borg tycka. Han driver 
mest strukturpolitik, och hanterar därför inte krisen bra, 
säger LOs chefsekonom Lena Westerlund.

I år bedöms BNP minska med 0,7 pro-
cent och sysselsättningen falla med 
100 000 personer, varav hälften inom 
industrin. Arbetslösheten år 2010 beräk-
nas till 8,5 procent. LO-ekonomerna 
uppmanar i sin prognos Riksbanken att 
sänka reporäntan från 2 till 1 procent 
redan i vår. Regeringen måste satsa på 
att förhindra ett ras i sysselsättningen 
i industrin som befinner sig i nödläge. 
LO-ekonomerna kräver att regeringen 
ska vidta snabba åtgärder för att

  fler industriföretag ska få nödlån 
via Riksgälden.

  öka insatser för utbildning i stället 
för uppsägningar i industrin

  skapa 50 000 nya platser i arbets-
marknadsutbildning och praktik

  öka statsbidrag till kommunerna 
med 20 miljarder som ger 35 000 
jobb

  tidigarelägga offentliga investe-
ringar

  införa tidsbegränsat ROT-avdrag 
2009 och 2010.

Februari 2009

LO-ekonomernas prognos

– Industrin befinner sig i nödläge, säger Lena Westerlund, chefsekonom LO.
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Läget är mörkt, vecka 5 i februari 
är 209 504 personer arbetslösa i 
Sverige. Arbetsmarknadsminister 
Littorin  talar i media om 2009 
och 2010 som ”två skitår”.

– Vad arg jag blir när han säger 
så. Det är så föraktfullt att ut-
trycka sig så, som om han inte 
kan göra något åt saken, som 
om det vore någon annans fel, 
säger Wanja Lundby-Wedin.

Hon är kritisk till 
bristen på handlings-
kraft hos regeringen 
i krisens Sverige.

– Tryggheten för 
de arbetslösa är till 
stor del borta i dag. 
Flertalet arbetslösa 
får inte ut 80 procent 
av sin inkomst av 

a-kassan. Och den låga nivån sjunker ner 
till 70 och snart till 65 procent av inkomsten 
för den arbetslösa. Numera är det bara ett 
fåtal som får nödvändiga arbetsmarknads-
utbildningar, så de kan hitta nya jobb. 

Resurserna på Arbetsförmedlingen går i 
stället till ”coachning” och ”matchning”.

– När det inte finns några jobb att coacha 
och matcha till, kan det i längden bli krän-

kande för en arbetslös, som inte får vara 
aktiv på något annat sätt än att gång på gång 
söka jobb som inte finns, säger Wanja.

Hon tycker det är hånfullt och föraktfullt 
när Littorin säger att 
det var rätt att försämra 
a-kassan och uppmanar 
folk att gå med igen. 

– Det är ett bevis 
på att han inte ser hur 
människor drabbas och 
att han inte ser det egna 
uppdraget.

Under år 2009 och 2010 kommer allt fler 
arbetslösa att hamna i en svår situation där 
de inte ser någon ljusning.

– Det är helt onödigt Politikens kärna 
är att mildra konsekvensen av lågkon-
junkturen och finanskrisen. Politiken kan 
göra mycket mer. Varje ansvarsfull reger-
ing skulle i detta läge agera kraftfullt, det 
finns pengar!

– För oss handlar det i första hand om att 
öka tryggheten för dem som blir arbetslösa.

Därför är det självklart för oss att kräva 
en bättre arbetslöshetsförsäkring och star-
kare arbetsmarknadspolitik.

– Regeringen har orsakat massflykt från 
a-kassan och sedan tror man att marginella 
förändringar som en något billigare avgift 
ska räcka för att vända den utvecklingen. 
Det visar en bristande insikt i de svårighe-
ter som möter den som blir arbetslös.

– Jag tycker också att man ska diskutera 

möjligheten till ett nytt kunskapslyft, så 
att alla kan få en gymnasiekompetens och 
låt dem som har ett jobb gå ett år på en 
utbildning, så att en arbetslös kan få jobb 
under tiden.

Wanja är också 
kritisk till den politik 
regeringen för gente-
mot företagen.

– Den svenska 
modellen är att ta 
lite mer avgifter av 
arbetsgivarna i goda 
tider. När lågkonjunk-

turen kommer har företagen rätt att ställa 
krav på att samhället ska gå in med stöd 
till omställning och utbildning. Den nor-
mala strukturomvandlingen får företagen 
i huvudsak klara själva.

En fråga som är viktig både för företa-
gen och för de enskilda anställda, är att de 
som blir arbetslösa ska kunna ställa om till 
ett nytt jobb.

– Även där sviker regeringen. Platserna i 
arbetsmarknadsutbildningen ligger på en 
historiskt låg nivå. Här krävs ett rejält till-
skott av resurser!

Wanja anser att politikens uppdrag är 
att se till att marknaden inte förvandlas till 
rå kapitalism. Och politiken ska skapa ett 
skyddsnät mot marknaden och hjälpa män-
niskor till utveckling.

– De borgerliga för en politik där a- kassan 
är så låg att arbetskraften blir billigare. Folk 
ska bli så hungriga att de tar billigare jobb. 

Det är helt fel. I lågkonjunkturen ska man 
använda politiken för att skapa jobb och 
öka efterfrågan.

– Det är också helt obegripligt att reger-
ingen i detta läge inte ger ett kraftfullt stöd 
till kommuner och landsting. Det ansvaret 
kan de inte fösa över på någon annan. Det är 
ett samhälleligt ansvar att se till att inte den 
offentliga sektorn tvingas till nedskärning-
ar och därmed spär på lågkonjunkturen.

Även om det ser mörkt ut just nu när det 
gäller möjligheten att skapa nya jobb kan 
regering påverka även det, till exempel 
genom att ge möjligheter inte bara till pri-
vatpersoner utan även till fastighetsägare 
att göra nödvändiga energieffektivisering-
ar och reparationer.

– Det kan regeringen göra genom att 
satsa miljarder på upprustning av miljon-
programmet, säger Wanja.

I stället går Littorin går in med subven-
tioner till enskilda för att renovera bosta-
den. Det ger inte lika stor effekt på syssel-
sättningen.

– Det finns mycket mer politiken kan 
göra. Regeringen måste absolut ta ett  större 
ansvar. Det behöver inte bli som Littorin 
säger ” två skitår”, även om det bjuder mig 
emot att använda hans ord, säger Wanja 
Lundby-Wedin. l

Text: Anna Holmgren

– Det finns mycket  
mer politiken kan göra

Wanja Lundby-Wedin om regeringen:

Polit iken FÖRDJUPNING

” För oss handlar det i 
första hand om att öka 
tryggheten för dem 
som blir arbetslösa”
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Rapporten beskriver den mycket allvarliga situation med ett stort antal 
varsel och kraftigt försämrad a-kassa, och att Sverige saknar en fungerande 
arbetsmarknadspolitik. Antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen har 
skurits ner från 14 000 till knappt 4 000 sedan 2006. 

500 000 löntagare i Sverige har lämnat a-kassan sedan 2006. Och för-
säkringen har urholkats. Bara var fjärde arbetslös får ut 80 procent av sin 
inkomst i ersättning.

LO KRÄVER ATT 
  antalet platser i arbetsmarknadsutbildningar 
ökas kraftigt till en nivå om cirka 15 000 platser 
per månad i  genomsnitt 2009.

  de allra flesta löntagare genom den allmänna 
arbetslöshetsförsäkringen ska omfattas av ett 
inkomstskydd som motsvarar 80 procent av 
tidigare inkomst.

  ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen 
på sikt blir 90 procent av tidigare inkomst.

akut läge
– LOs krav på brådskande insatser för arbetslösa och varslade
en LO-rapport av Madelene Syrén och Tomas Hagnefur.
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Antal platser i arbetsmarknadsutbildning 
oktober 2006 – oktober 2008
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insatser för arbetslösa och varslade
Författare: Madelene Syrén,
Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad.
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Var tredje anställd på Bergen-
dahlsgruppen har varslats på 
grund av att Vi-kedjan byter 
leverantör till Axfood. Det är ett 
nytt läge för företaget som stän-
digt har vuxit. Oron är stor bland 
de anställda över vem som ska 
tvingas gå, och antalet medlem-
mar i facket har ökat.

Det går raskt undan för expeditörerna 
mellan de höga hyllorna på Bergendahls 
stora lager i industriområdet alldeles intill 
centrala Hässleholm. Det plockas smått och 
stort bland kött, kryddor och andra varor 
för leverans över halva landet. Truckarna 
pilar runt i ordnat kaos. Här märks ingen 
nedgång i ekonomin, inga minskningar i 
konsumtionen. Det är dags att fylla på efter 
julhandeln.

En sordin på humöret sätter dock den 
trista informationen på Bergendahls att 
Vi-kedjan återgår till Axfood, efter att den 
bröt sig ur och valde Bergendahls för fyra år 
sedan. I oktober upphör kontraktet, med-
delades det precis innan julen inträdde.

– Det var ju dålig tajming med finan-
siella krisen, säger Andreas Wahlgren, 
klubbordförande för Handels. Man talar 
om en tredje dels leveransbortfall. Å andra 
sidan växer Bergendahls koncept med City 
Gross. Det kan delvis väga upp. Dessutom 
finns nog Vi-butiker som stannar kvar.

Klubben har fått löpande information 
om ekonomiska läget hela tiden sedan 
jul. Andreas Wahlgren sitter med i bolags-
styrelsen och har därigenom varit varse 
problemet sedan i höstas.

Å andra sidan är inte företaget vant att 
gå baklänges. När det skrev kontraktet 
med Vi-butikerna tillkom en stor grupp 
ny anställda. Men tjänstemännen gick ige-

nom ekluten för tio år sedan.
Så den 26 januari kom varslet. På kol-

lektivsidan varslas 72 anställda, medan 22 
tjänstemän riskerar att få lämna jobbet.

– Ett tag trodde tjänstemännen att de 
skulle slippa denna gång, men nu drabbas 
även administrationen. Vi har ett nära sam-
arbete med Unionen inför förhandlingarna, 
säger Andreas Wahlgren. Det är tungt nu.

Reaktionen på varselryktena och nu 
varslet har blivit mycket oro på flera håll 
hos de anställda. Klubben har mött allt från 
”de som tänker gå ner i källaren och skjuta 
sig” till ”de som säger att allt ordnar sig”, 
som Andreas uttrycker det.

Klubbstyrelsen känner sig dock väl för-
beredd att ta itu med frågorna om upp-
sägningar. Den fungerar väl som ett gott 
kamratgäng. Alla i styrelsen har gått hela 
steg-utbildningen för förtroendevalda.

– Avdelningen har erbjudit sig att sköta 
förhandlingarna åt oss, men vi känner oss 
mogna att ta dem själva, säger Luis Silvera, 
vice ordförande. Vi känner våra kamraters 
förmågor och kompetens, och vad som 
krävs för arbetsuppgifterna.

Klubben tycker att de oftast har bra kon-
takt med arbetsgivaren, och känner ett för-
troende för den. Även om man har haft sina 
fighter, främst om löner, flyter samverkan 
oftast bra.

Det gäller även jämställdhetsarbetet, 

där företaget har varit svag tidigare. Först 
nu skapas en plan för jämställdhet som 
även ska omfatta andra grupper i en lika-
behandlings-plan.

Fler kvinnor har anställts på lagret, 
andelen har ökat från fem till tio procent i 
år, och två kvinnor har nyligen blivit biträ-
dande skiftledare. Men de ligger efter i lön 
genom kortare anställningstid.

– Cheferna har upptäckt att unga kvin-
nor jobbar lika bra och ofta är mer pålit-
liga i arbetet än unga män, säger Andreas 
Wahlgren. Även utlandsfödda anställda 
har ökat i antal.

– Vi får hoppas att inte det blir återgång 
när turordningslistorna skapas. Men lager-
jobbet har varit ett genomgångsyrke så kan-
ske slår inte sist in först ut så hårt mot kvinnor 
och utlandsfödda, säger Johanna Arvidsson, 
sekreterare och enda kvinnan i styrelsen.

Det har varit en tuff tid för klubbordföran-
den. Ibland har nätterna blivit som långa 
förhandlingar innan sömnen slagit till, och 
det har varit jobbigt att hålla tyst om viss 
information som han fått. Oron på golvet 
möter Andreas Wahlgren genom att stän-
digt finnas till hands, jobba själv på lagret, 
och möta klubbkamraterna öga mot öga. 
Nu blir frågorna ännu fler, i väntans tider.

– Det jag missar en del är att samla med-
lemmarna till information, det borde vi ha 
mer av. Men jag knatar runt och berättar 
så mycket att det liksom inte blir tid över. 
Å andra sidan kan man ju glömma bort 
någon då.

Styrelsen tar inte emot de tiotalet nya 
medlemmarna (av 170) enbart med öppna 
famnen. Det finns ett missnöje med flera av 
dem som tidigare inte varit intresserade, 
och som man misstänker stannar över kri-
sen för att sedan gå ur. Finns energin att 
förhandla lika starkt för dem som de trogna 
medlemmarna, är en fundering.

Å andra sidan gäller det att samla styr-

korna nu, inte låta irritationen störa, menar 
Andreas Wahlgren.

– Jag känner mig mentalt väl rustad för 
förhandlingar. Förberedd på det värsta 
men hoppas på det bästa. Där är styrelsen 
ett jättestort stöd för mig, och även för de 
andra två, tre som förhandlar. Vi har även 
ett omställningsavtal som ska ge stöd åt dem 
som behöver lämna jobbet. Dessutom tror vi 
på företagets egen kraft att leva vidare.

Fast, trots självkänslan ska avdelningen 
vara med vid den första förhandlingen. Det 
känns trots allt säkrare, menar Andreas 
Wahlgren. Så att man kommer på rätt för-
handlingsspår.

På Handels avdelning 4 i Kristianstad 
håller ombudsman Per Sandkvist tät kon-
takt med klubben i Hässleholm. Avdel-
ningens ombudsmän står till förfogande, 
de erbjuder förhandlingshjälp och kollar så 
att inte klubben sviktar i självförtroende, 
men samtidigt inte heller har ett orealis-
tiskt högt sådant.

– Det är så mycket man ska tänka på i en 
turordningsförhandling, och det handlar 
om ens kamrater och vänner. Därför är det 
viktigt att ha avdelningen med åtminstone 
i bakgrunden, säger Per Sandkvist.

– Vi har en stor vana med enstaka upp-
sägningsförhandlingar och det är kutym att 
vi medverkar, antingen vi håller i klubban 
eller stöttar upp klubbens förhandlare.

Avdelningen har gett ut en specialuppla-
ga av sin tidning Handelsglimtar om krisens 
effekter och tagit fram ett informationsma-
terial kring varsel och uppsägningar. 

– Ombudsmännens kontakter med för-
bundet är inte fler än normalt, berättar Per 
Sandkvist. Det rör sig om enstaka fall där vi 
har hört sig för hos LO-TCO Rättskydd. l

Text: Torbjörn Uhlin

en väl förberedd klubbstyrelse

” Vi känner våra 
kamraters förmågor 
och kompetens, och 
vad som krävs för 
arbetsuppgifterna.”

Påfyllnad av varor efter jul- och mellandagsrushen sker med högsta hastighet. Än märks 
inte nedgången i konsumtionen här på lagret. Och varorna åker ut och in på lagret med 
hög fart. Det finns dock en oro bland de anställda inför våren.

Hela styrelsen är fackligt välutbildad och känner tilltro till sin förmåga att förhandla även 
vid det aktuella stora varslet, med stöd av avdelningen. 

– Vi känner de anställda och arbetet, säger Luis Silvera.

REPORTAGE Handels
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Råd och tips 
vid varsel och 
uppsägning

Jan Madsen, 
expeditör, 34 år

– Nej, jag tar 
inte ut någon oro 
i förskott. Händer 

det något får det väl lösa sig då.
– Jag känner mig trygg, framför 

allt med arbetsgivaren men även 
med facket.

Monica Rosén, 
expeditör, 36 år

– Lite grand, 
men jag har fyra 
år i jobbet och 

säkert finns det 40, 50 som fått 
jobb efter mig.

– Facket har jag stort förtroende 
för, och arbetsgivaren är schysst.

Lisa Walther, 
expeditör, 28 år

– Jo, en del oro 
känner jag. Efter-
som jag bara har 

vikariat sedan ett år så är jag väl 
i riskzonen.

– Jag tycker att vi fått rätt bra 
med information och känner ett 
stöd så långt det nu räcker från 
fackets sida. Företaget vill säkert 
behålla så många som möjligt.

Bora Florin, 
expeditör, 32 år

– Lite orolig 
är jag, trots fyra 
år här på lagret. 

Dessutom vet jag inget om läget. 
Facket gör vad det kan, det har 
jag ju betalt för. Vi får nog den in-
formation som de kan ge oss.

Thomas Månsson, 
skiftledare, 25 år

– Själv känner 
jag ingen oro, jag 
har varit anställd 

så länge. Men jag är orolig för 
mitt skift, att inte alla ska få vara 
kvar. Färre gör att jobbet blir 
tyngre, och så kommer vi att sak-
na varandra som arbetskamrater.

– Jag känner stort förtroende 
för både facket och arbetsgiva-
ren, de har god kompetens.

Inom Handels avdelning 6 i Nord-
västra Skåne är 400 medlemmar 
varslade, och det är bara början.

Inom avdelning 6 i Helsingborg råder en 
febril verksamhet med ett fyrtiotal för-
handlingar om uppsägningar inom de små 
butikerna. Totalt har runt 80 av de sam-
manlagda 130 varslen lagts på små arbets-
platser. Avdelningen har cirka 5 000 med-
lemmar på strax under 900 arbetsplatser, 
av dem är 400 varslade.

– Jag brukar säga att om IF Metall är som 
Ryssland så är Handels som grekiska övärl-

den, säger Lennart Nilsson, avdelningens 
ordförande. Men, de många små varslen är 
lika trista och tråkiga, även om de inte ger 
några rubriker.

De stora varslen finns inom kosmeti-
kaleverantören Yves Roches, där 65 per-
soner har varslats, och inom Saba Frukt 
och Grönt med 20 varslade. För Saba:s del 
handlar det sannolikt mest om övergångar 
till andra företag.

– En risk vid småvarslen är att de anställ-
da dras in i ett ansvar för sin lilla arbets-
plats, att de inte ställer krav utan håller en 
låg profil. På större arbetsplatser har man 
ju sina kollegor till stöd. Å andra sidan 

finns på vissa småbutiker en stark lojalitet 
mellan ägare och personal, säger Lennart 
Nilsson.

Han minns kriserna i början av nittiota-
let, då hög arbetslöshet och ett hårt tryck på 
medlemmarna försvårade fackligt arbete.

– Så är det inte i dagens läge. Ännu. För 
vi har nog bara sett början, snart sätter det 
nog ännu högre fart med fler varsel, säger 
Lennart Nilsson. Värre är det i dagens läge 
för timanställda och de utan a-kassa. De 
blir lätt av med jobbet och kommer inte 
in i Arbetsförmedlingens statistik. Många 
ungdomar får det svårt nu av att de inte är 
anslutna till a-kassa och fack. l  TU

Få stora varsel men många min-
dre drabbar Handels medlem-
mar. Enbart i december sades 
600 upp på små arbetsplatser. 
Läget för branchen är mörk och 
förvärras närmaste halvåret en-
ligt konjunkturbarometern. 

På förbundskontoret håller Stefan Car-
lén och Ulrika Vedin, statistiker, ögonen 
på prognoser och faktiska uppsägningar 
och varsel. I en ny databas för förhand-
lade uppsägningar finns 600 registrerade 
tjänster som upphört inom handeln enbart 
i december 2008.

Det handlar om många små uppsägning-
ar, men få stora. Ingen av de stora kedjorna 
har lämnat stora varsel. Ett av undantagen 
är Kooperativa förbundet, som har annon-
serat om minskning av antalet anställda 
med upp till ettusen heltidstjänster fram 
till år 2010. Förhandlingar har hållits, men 
inga uppsägningar har genomförts än.

– Det handlar för kooperationens del 
om att anpassa kostymen så att man får 
samma bemanningsstruktur som konkur-
renterna, säger Thomas Holm, ombuds-
man på förbundet.

Men i det stora hela rör det sig om ”en 
osthyvelseffekt” för Handels, med många 
enstaka uppsägningar. Många av dem gäl-
ler timanställningar och tillfälliga jobb. 
Förbundet försöker få en uppfattning om i 
vilken omfattning som personer med dessa 
anställningsformer drabbas.

Ulrika Vedin skapar en databas av genom-
förda förhandlade uppsägningar med start 
1 december 2008. När hon har räknat sam-
man timmarna rör det sig om totalt 600 
heltidstjänster fram till årsskiftet, som rap-
porterats från klubbar och avdelningar.

– Det är svårare att få uppgifter om tim- 
och visstidsanställda. Där har jag kontakt 
med Statistiska Centralbyrån, SCB, för att 
hitta en lösning, säger hon.

Flest varsel har lagts inom sällanköps-
handeln, som kläder, elektronik och andra 
varor, medan livsmedelshandeln verkar 
klara sig bättre. Å andra sidan brukar 
januari och februari vara svåra månader 
för hela handeln, då krisen riskerar att för-
värras genom allt fler varsel och uppsäg-
ningar. Ulrika Wedin räknar med att takten 
kommer att öka drastiskt framöver.

Förbundet krävde i december att reger-
ingen skulle satsa 65 miljarder kronor extra 
för att stimulera konsumtion och handeln.

– Det gäller att stimulera konsumtionen 
för att hålla igång ekonomin i kristider. Där 
är då handel och tjänstesektorn extra goda 
motorer, skriver Handels till regeringen.

– Konjunkturbarometerns alla siffror 
visar all time low, säger Stefan Carlén. Vi 
varnar för fritt fall för detaljhandeln.

Konjunkturbarometern, som är ett prog-
nosverktyg för Konjunkturinstitutet, har 
sedan starten 1996 aldrig varit så entydigt 
negativ i förväntan bland handlarna, vad 
gäller inköp, hushållens konsumtion och 
anställningar.

– Normalt är handlarna optimistiska, i 
överkant. Så detta är en extremt svår sits, som 
vi inte skådat tidigare, säger Stefan Carlén.

Just med tanke på de många små upp-
sägningarna har förbundet för övrigt inga 
större gemensamma insatser gentemot 
drabbade avdelningar och klubbar.

– I stället har vi en beredskap för att ge 
stöd när sådan önskas från medlemmar 
och klubbar, säger Thomas Holm. Vi erbju-
der kunskaper kring förhandlingar rent all-
mänt, och vid större varsel hjälp till sådant 
som upphandling av omställningsstöd och 
löntagarkonsulter. l  TU

Vi 5  Är du orolig för ditt jobb? Känner du dig trygg med arbets givarens och 
fackets ambition att rädda jobbet för dig?

Förbundsekonom Stefan Carlén 

– Fritt fall i detaljhandeln

Många små varsel i Handels avdelning 6

Råd och tips vid varsel och uppsägning 
är en guide för Handels medlemmar. 
Den berättar om gången vid varsel och 
uppsägningar, liksom vad som gäller 
ifråga om uppsägningstid, turordnings-
lista, återanställningsrätt, rätt till ledigt 
för att söka jobb, med mera. Den be-
skriver kollektivavtalets innehåll, som 
omställningsstöd och avgångsbidrag. 
Den tar även upp om inkomstförsäk-
ringen, a-kassan samt vad som händer 
när den uppsagde kommer till arbets-
förmedlingen.Skriften finns i tryckt 
upplaga och som pdf-fil på nätet, se 
www.handels.se. 

FAKTA Råd och tips
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– Jag tycker om att lösa problem, säger Kenth 
Engström, fackombud på Peabs bygge i Farsta. Han 
har varit med om kriser förr och har gott hopp om att 
alla uppsagda kommer tillbaka när det vänder. 

REPORTAGE Byggnads
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Det halvfärdiga bygget i Farsta ska bli 196 
hyreslägenheter på T-baneavstånd från 
Stockholm City. 

Medan Kenth Engström visar runt på 
den isiga och leriga arbetsplatsen berät-
tar han om en olycka för några år sedan på 
ett annat bygge. En arbetskamrat föll flera 
våningar och skadade sig illa. Hemma hade 
han hållit på att bygga färdigt sin villa, och 
hans fru skulle snart föda. Kamraterna sa 
åt dem att ta hand om sig, och så gick de dit 
på helgerna och byggde färdigt deras hus.

Kenth blir blank i ögonen när han berättar. 
– Solidariteten är stark mellan grabbar-

na, säger han.
Förr var det lagbasen som anställde. Än 

idag har han stort inflytande över vem som 
får jobba. Basen vill ha bra folk omkring 
sig, hantverkarna lever av sitt nätverk. De 
flesta i Kenth Engströms lag har jobbat till-
sammans i tio år.

I slutet av november kom varslet från 
Peab Bostad Stockholm: Av 800 anställda 
skulle 195 sägas upp, varav 140 hantver-
kare och 55 tjänstemän. Av hantverkarna 
är samtliga män.

På Kenth låter det som om Peab har 
skött allt enligt handboken. När vi träffas 
på bygget den sjunde dagen i januari så 
pågår förhandlingar om turordning. Kenth 
Engström räknar med att 15 av de 50 i hans 
bygglag kommer att sägas upp. Dessutom 
fem unga lärlingar som försvinner redan 
vid kommande månadsskifte. 

Det ska visa sig bli precis så illa.
Kenth är 54 år och var med även vid den 

förra byggkrisen, i början av 90-talet.
– Då kände man i förväg vart det blåste, 

med överbelånade fastigheter och annat. 
Men den här gången var det som att dra 

proppen ur badkaret. Som om hela landet 
gick i putten för att några nissar i USA hade 
ställt till det.

Efterfrågan på bostäder dök och bygg-
företagen fick svårt att få loss byggkreditiv 
från de krisande bankerna. Peab fick inga 
nya kontrakt efter sommaren.

På våren hade det fortfarande varit glada 
dagar. ”Alla hade lackskorna på sig”, som 
Kenth Engström uttryck-
er det. Byggjobbarna tjä-
nade bra, köpte lägenhe-
ter och bilar. 

Peab erbjöd sina 
anställda konvertibler, 
det fanns de som lånade 
för att köpa. Sen kom 
krisen och värdet dök. 
Bittert för de unga som 
har skuldsatt sig och som nu blir varslade, 
menar Kenth. Om fem år kan papperen 
konverteras till aktier. 

– Vi köpte för 68 kronor, nu är de värda 
20. Det är bara att hoppas att de går upp 
igen tills dess, säger han.

Via omställningsavtalet, en försäkring 
som Peab betalat in, kan uppsagda få fort-
bildning inom yrket eller hjälp att byta 
bransch. Och under tiden ska Kenth Eng-
ström försöka hålla kontakten med de upp-
sagda. Man håller ihop.

– Jag räknar med att plocka tillbaka dem 
så fort det vänder. De är för bra för att hålla 
på med andra jobb.

– Hela branschen handlar om kontakter. 
Du kan vara jättebra, men om ingen känner 
till dig så är det bara att kliva rätt ut i snön.

Under julhelgerna har han ringt runt i sitt 
nätverk för att hitta möjligheter åt de sina.

Och han berättar att cheferna på Peab 

under den senaste tiden ”räknat på allt från 
Friggebodar och uppåt” för att få in jobb. 
Häromdagen kom besked om ett kontrakt 
i Fagersjö på 78 nya lägenheter.

– Det är bra, men det skulle behövas tio 
såna jobb till.

Företaget skickade i december ut vars 
och ens sammanlagda anställningstid. 
Summan ligger sedan till grund för upp-

sägningstid och turord-
ning. 

Både Kenth och kam-
raterna som nu drop-
par in i baracken för att 
duscha och klä om för 
hemgång tycks vara 
mest bekymrade över de 
unga. Är man etablerad 
hantverkare så finns det 

fler möjligheter, som att jobba på en min-
dre firma under en tid.

– Det måste kännas bittert för unga kil-
lar som just har köpt lägenheter. Det var en 
som berättade att frugan skulle bli arbets-
lös. Hon är målare. Och nu hänger varslet 
över honom.

Jag ber Kenth om några råd till andra 
fackliga förtroendemän i varseltiden. Han 
understryker hur viktigt det är att gå runt 
och snacka med kamraterna, att förmedla 
deras frågor och berätta vad som händer.

– Man får supporta killarna så mycket 
man kan, vara ett moraliskt stöd.

Han sover hyfsat gott på nätterna, med 
lång erfarenhet som huvudkudde.

– Vi kan hjälpa en och annan. Jag vet att 
vi inte kan få ett varsel att dras tillbaka. Och 
grabbarna vet det också. Man måste inse 
sin begränsning.

Kenth Engström låter optimistisk när vi 
skiljs åt.

– Jag tror att de som får gå kommer tillbaka.
En vecka senare är förhandlingen avslu-

tad. Det är kollegan Tommy Andersson som 
har suttit med Peab. Han är lagbas, facklig 
förtroendeman och sammankallande i 
medbestämmandegruppen. 

Det förekommer att företag varslar med 
råge för säkerhets skull, och sedan backar. 
Men nu blev det som befarat.

– Det blev 140 kompisar som får gå hem, 
säger Tommy.

Hantverkarna delades upp i fyra grupper 
– förrådsarbetare, kranchaufförer, betong-
are och träarbetare. Varje grupp fick en 
egen turordningslista. Sist in först ut. Strikt 
matematiskt, enligt fackets förhandlare.

Han låter bekymrad över de krisreak-
tioner som kan komma. Det är tufft att bli 
uppsagd. Men än så länge kan branschen 
suga upp många av dem som blir över i den 
första vågen, tror han. Mindre företag kan 
rent av bli glada att få in duktigt folk.

– Någon tar kanske chansen att gå i pensi-
on tidigare och så anställs någon ny istället.

– Men om det blir en andra och en tredje 
våg av uppsägningar, då är den markna-
den mättad.

Och då kan det bli som på 90-talet, det 
oroar sig både Kenth Engström och Tommy 
för: Att hantverkare söker sig till andra sek-
torer och byggbranschen åderlåts. 

– Om det blir mer varsel nu så kan fle-
ra generationer hantverkare försvinna. 
Då blir det riktigt jobbigt, säger Tommy 
Andersson. l

Text: Roland Cox

byggare satsar 
på solidaritet

Var fjärde varslad på Peab Bostad

” man får supporta 
killarna så mycket 
man kan, vara ett 
moraliskt stöd.”

Byggnads REPORTAGE

– Det handlar om att hålla sig vid liv tills marknaden vänder, säger Kenth Engström.  
En fjärdedel av de anställda på Peab Bostad har varslats. Kenth lever på hoppet. Han är 
lagbas och facklig förtroendeman och försöker hålla kvar killarna. Det handlar både om 
kompetensförsörjning och solidaritet. Han har sett kriser förut.

Lars Krigström, 38 år, 
 snickare på Peab Bostad i 
Stockholm där en fjärdedel 
av de anställda varslats. 
Ingen uppsägning är klar 
vid intervjutillfället, men 

Lars har börjat kolla  a-kasseregler och nya 
jobbmöjligheter. 

– Ja, företaget har lovat att vi kan få 
träffa präst, kurator och bankman. Jag har 
jobbat i 2,5 år och kommer antagligen 
att bli arbetslös. Det finns inget nytt stor-
bygge på gång.

– A-kassan ger ungefär 50 procent av 
den ordinarie inkomsten. Jag hoppas att 
Byggnads inkomstförsäkring ökas från 100 
till 200 dagar.

Mattias von Euw, 20 år, 
snickare på Peab Bostad i 
Stockholm. Han är lärling 
och en av de första som 
måste sluta, efter varslet 
som kom i november. 

– Ja, lagbasen försöker hjälpa oss. Jag 
har kontakt med en mindre firma. Jag vän-
tar besked från dem.

– Vi lärlingar kan få utbildning när vi har 
slutat, något att göra istället för att ligga 
hemma. Och för att vi ska vara kontakt-
bara om det vänder.

Vi 2 Får du något stöd?
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Arbetet handlar inte bara om 
pengar, det handlar också om 
identitet, vem man är.

– Jag är snickare, vem är jag 
utan ett jobb? Att bli arbetslös 
är känslomässigt drabbande, 
säger Christer Carlsson, som är 
snickare och ansvarig för arbets-
marknadsfrågor på Byggnads. 

Vi sitter på Byggnads provisoriska kontor 
på Liljeholmen i Stockholm och pratar om 
de förtroendevaldas möte med varslade 
medlemmar.

– Byggnads är en manlig bastion, det 
finns en grabbig jargong på ett bygge, och 
det finns en vana vid uppsägningar, säger 
Christer. Det är kanske därför det finns en 
sida av arbetslösheten som många fackligt 
aktiva glömmer.

Christer var 23 år när han själv blev 
arbetslös. Det var i Göteborg under krisen 
på 90-talet. Han trivdes med sitt jobb som 
snickare, han var förtroendevald och hade 
fått ansvar för att förhandla för sina arbets-
kamrater om vem som skulle bli uppsagd.

Christer hade till uppgift att åka ut på 
byggen i Göteborg och informera medlem-
marna som skulle sägas upp. Arbets givaren 
lyste med sin frånvaro. Många som blev 
uppsagda var unga, många hade just bil-
dat familj, en medlem började gråta öppet 
på bygget.

– Det var bland det svåraste jag gjort. Till 
sist blev min egen uppsägning en befrielse, 
säger Christer.

Det fackliga arbetet handlar inte bara 
om pengar och avtal, det handlar också 
om att förstå känslorna i krisen. Ansvaret 
för medlemmar som blir uppsagda är tungt 
att bära.

– Som förtroendevald är man ganska 
maktlös i den förhandlingen. Det är en 

otroligt jobbig sits att förhandla om andras 
jobb. Det gäller att inte ta skuld på sig själv, 
säger Christer.

Efter sin uppsägning fick Christer ett 
ALU-jobb på Byggtolvan i Göteborg. Han 
skulle stödja arbetslösa medlemmar och 
hade illusionen att arbetslösheten skulle 
förena de arbetslösa.

– Jag blev förvånad när jag upptäckte 
att det inte fanns någon samhörighet 
bland dem. Det är svårt att enas kring 
något man inte har.

I krisens Sverige 
ordnar Byggnads då 
som nu möten och 
demonstrationer för 
att öka trycket på 
politikerna.

– Som förtroen-
devald är det lätt 
att tappa sugen om 
de arbetslösa inte 
kommer till demonstrationerna. Men man 
får inte bli nedslagen för det! Det gäller att 
förstå att de flesta arbetslösa inte orkar 
vara aktiva.

Christer är kritisk mot den förda poli-
tiken. Han tycker att regeringens miljard-
paket med avdrag för ombyggnader i hem-
met är missriktat.

– När den privata efterfrågan faller sam-
man är det inte troligt att folk börjar bygga 
om sina badrum.

Det behövs andra och större satsningar.
– Renovera miljonprogrammet. Och 

gör som i Halmstad på 90-talet, där sat-
sade staten och fastighetsägarna på att 
lärlingar skulle få jobb med att renovera 
kulturbyggnader.

I det vardagliga förhandlandet om upp-
sägningar har de förtroendevalda stöd av 
att byggbranschen har så tydliga yrken.

– En snickare är en snickare, och en 
betongare en betongare, säger Christer.

Turordningskretsarna på ett bygge 

bestäms av yrkesbevisen. Alla med yrkesbe-
vis anses klara jobbet, oavsett bakgrund eller 
kön, och det blir inte så mycket diskussion 
om kvalifikation som i andra branscher.

En nackdel inom byggsektorn är att arbets-
givarna säger upp omedelbart när orderin-
gången viker.

– De satsar sällan på kompetensutveck-
ling och utbildning av de anställda för att 
vänta ut krisen, säger han.

Mest kritisk är han mot hur arbetsgivar-
na behandlar de unga. 

– I den här krisen är det första gången 
som byggarbetsgi-
varna sagt upp lär-
lingar. 

Av 5 000 varsla-
de i september och 
 oktober var 1 000 
lärlingar.

– Det är otro-
ligt många. Vi är 
upprörda över att 

företagen säger upp unga människor som 
lovats en framtid i branschen. De har satsat 
tre år i gymnasiet och måste få minst två års 
praktik till för att få ut yrkesbeviset. I stället 
får de sparken precis innan utbildningen är 
klar, säger Christer.

– Det har aldrig hänt förut. Arbetsgi-
varna har utnyttjat ett kryphål i avtalet. Vi 
är överraskade att man behandlar lärling-
arna så cyniskt.

Han är också kritisk mot hur varslen läggs. 
Det finns ett avtal inom bygg sektorn att 
företagen inte behöver varsla till Arbetsför-
medlingen om det är under tjugo personer 
på företaget som riskerar jobbet. I andra 
branscher är det fem personer.

– Vi har alldeles för många byggföretag 
som sagt upp just 19 personer, säger Chris-
ter som tror att det finns ett stort mörkertal 
i Arbetsförmedlingens alarmerande siffror 
om byggsektorn.

När motgångarna står som spön i backen 
är viktigt att inte vara ensam. 

– Stötta varandra, lätta på trycket, till-
låt er att bli förbannade , till och med på 
arbetslösa medlemmar, säger Christer.

Och det piggar upp att hitta på upptåg 
och spratt. På 90-tal åkte Byggtolvan runt 
landet med en symbolisk kista där den 
borgerliga arbetsmarknadspolitiken var 
begravd.

– Det var kul. Ministern blev nog ganska 
förvånad när han fick in en politisk kista på 
sitt tjänsterum! l

Text: Anna Holmgren

– Våra lärlingar behandlas cyniskt

” Det är en otroligt jobbig 
sits att förhandla om 
andras jobb. Det gäller att 
inte ta skuld på sig själv”

Christer Carlsson, Byggnads

REPORTAGE Byggnads

Hanna Dahlstedt, 20 år, snickarlärling vid NCC Örebro. Sätter stolformen inför gjutningen av väggar till ett sexvåningshus i bostadsområdet Mårbacken i Örebro. 
foto: lars forsstedt

– Vi är på väg in i en värre kris än 
den som lamslog branschen i början av 
1990-talet. Arbetslösheten bland våra 
medlemmar stiger lavinartat, säger 
Kjell Dahlström, ordförande i Skogs- 
och Träfacket.

Regeringen har inte satsat för att 
möta behovet av nya bostäder trots att 
nästan hälften av landets kommuner 
uppger att de har bostadsbrist. Åtgär-
der för att öka produktionen av nya 
bostäder skulle ge fler möjlighet att 
få en egen bostad och samtidigt hålla 
igång byggandet och upprätthålla sys-
selsättningen, allt enligt Skogs- och 
Träfacket.

Till och med den sista november var 
5 057 personer varslade inom förbun-
dets branscher. Till det kommer tusen 
inhyrda och visstidare som förlorar 
jobbet. Arbetslösheten befaras ham-
na över 20 procent bland förbundets 
medlemmar under första halvåret 
2009. AH l

Skogs- och Träfacket 
Bygg bort  
bostadsbristen nu! 
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 VARSEL
Arbetsgivaren är skyldig att informera Arbetsförmed-
lingen två till sex månader i förväg om man planerar 
att säga upp personal på grund av arbetsbrist. Arbets-
givaren ska också informera den lokala fackliga orga-
nisationen om varsel och förhandla enligt MBL före 
eventuella uppsägningar.

 TURORDNING
Den som är sist anställd står först på tur att bli upp-
sagd på turordningslistan. Den som inte har ”till-
räckliga kvalifikationer” kan riskera att bli uppsagd 
trots längre anställningstid. Facket ska begära kom-
petensprövning av de tjänster som arbetsgivaren vill 
undanta från turordningen, och undersöka om den 
anställde som riskerar att bli uppsagd kan skaffa sig 
tillräckliga kvalifikationer inom rimlig tid.

 

 AVTALSTURLISTA
Det är en förhandlad turordning där de lokala par-
terna av olika skäl enas om att lämna turordningen 
enligt LAS för en annan turordning. Ett sådant skäl 
kan vara att företaget erbjuder avtalspension för 
äldre, som då väljer att sluta, trots längre anställ-
ningstid.

 AVGåNGSVEDERLAG
Innan du tackar ja till avgångsvederlag, tänk på att 
det innebär att det då dröjer innan du får någon 
ersättning från a-kassan. A-kassan räknar om sum-
man till månadslöner, och du räknas inte som arbets-
lös förrän de månadslönerna passerat. Kontrollera 
med din fackliga företrädare om avtalspension kan 
vara ett bättre alternativ.

 UPPSÄGNINGSBESKED
Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att informera 
dig skriftligt om din uppsägningstid och från vilket 
datum anställningen upphör. Anmäl samtidigt om 
du vill använda din återanställningsrätt.

 åTERANSTÄLLNINGSRÄTT
Den som blir uppsagd på grund av övertalighet 
har rätt till återanställning i nio månader efter att 
anställningen avslutats. Villkoret för det är att den 
uppsagda skriftligt hävdat sin rätt till återanställ-
ning. Arbetsgivaren ska bekräfta detta. 

 OMSTÄLLNINGSSTÖD
För LO-förbundens medlemmar finns ett omställ-
ningsavtal. Det ger möjlighet till stöd att göra en per-
sonlig handlingsplan, och annat stöd att söka jobb 
eller få information om att starta eget. Mer info finns 
på www.tsl.se

 ARBETSFÖRMEDLINGEN
Den som är uppsagd ska gå till Arbetsförmedlingen 
på sin första arbetslösa dag. Ta med arbetsintyg för 
hur mycket du arbetat det senaste året. Det är bara 
de dagar du är anmäld till Arbetsförmedlingen som 
kan få ersättning för. På Arbetsförmedlingen ska du 
få stöd att söka nytt jobb, och studievägledning.

 TRE BLANKETTER
På Arbetsförmedlingen får du blanketten ”Anmä-
lan om arbetslöshet”. Fyll i den och skicka till din 
a-kassa. Skicka också in ditt arbetsgivarintyg som 
du ska ha fått från arbetsgivaren. Det ska gälla de 
senaste tolv månaderna, all arbetad tid, övertid och 
frånvaro. Om du haft flera jobb under året, skicka in 
ett intyg per anställning.

Om du studerade ska du skicka in blanketten ”Stu-
dieintyg”.

 KASSAKORT
Snart efter ditt besök på Arbetsförmedlingen kom-
mer de första kassakorten. Där ska du intyga vilka 
dagar du är arbetslös, vecka för vecka. På korten står 
det vilka veckor det är. Fyll i det första kortet genast 
och skicka in det till din a-kassa.

 MEDLEM I A-KASSAN
För att få en ersättning måste du ha varit medlem 
i en a-kassa i minst ett år. Just nu råder en tillfällig 
undantagsregel att det räcker med ett halvår. Det 
finns regler för hur mycket man måste ha jobbat 
under denna intjänandetid. Du måste också aktivt 
söka och vara beredd att ta ett jobb. 

 ERSÄTTNING FRåN A-KAS-
SAN
Taket för ersättningen är 680 kronor om dagen vid 
en inkomst av 18700 kronor i månaden. Den som 
jobbar deltid får maximalt 75 ersättningsdagar. Den 
som inte är medlem i en a-kassa, men som uppfyller 
arbetsvillkoret kan få en grundförsäkring med högst 
320 kronor per arbetslös dag. Den som har ersätt-
ning från försäkringskassan måste avsluta det innan 
någon ersättning betalas ut från a-kassan.

 INKOMSTFÖRSÄKRING
Åtta LO-förbund har någon form av inkomstförsäk-
ring för inkomster över 18700 kronor som är taket i 
a-kassan. Det är Byggnads, Elektrikerna, Handels, 
Kommunal, Livs, Transport, Seko och Målarna. 

 AVGåNGSBIDRAG
Den som till sist blir uppsagd på grund av arbetsbrist 
kan få ett engångsbelopp, om man är 40 – 65 år och 
under fem år jobbat minst 50 månader hos en arbets-
givare med kollektivavtal. Du ansvarar själv för 
ansökan, det lokala facket kan hjälpa till. Mer info: 
www.afaforsakring.se

  KOLLA UPP DINA  
FÖRSÄKRINGAR! 

Boka en medlemskvart med en försäkringsrådgivare  
i ditt förbund! www.medlemskvart.lo.se

Några ord till dig som riskerar att bli uppsagd

I december kom Arbetsförmedlingen 
med sin prognos för 2009 och 2010. 

Arbetslösheten väntas öka mest bland 
ungdomar och utlandsfödda, det vill säga 
de grupper som är på väg in på arbets-
marknaden. Många av dem kommer att 
sägas upp från sina arbeten, eller få sluta 
sina visstidsanställningar. 

Enligt Arbetsförmedlingens prognos 
minskar sysselsättningen med 145 000 
jobb till år 2010, arbetslösheten kommer 
att stiga från 6,2 procent å 2008 till 7,6 
procent år 2009 och till nio procent år 
2010. Då är den lika hög som under mass-
arbetslöshetens år 1993 – 1997.

Ungdomar, utomeuropeiskt födda, 
funktionshindrade äldre arbetslösa och 
personer med högst grundskoleutbild-
ning är de grupper som kommer att ha 
störst behov av arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder. Samtidigt har de arbets-
marknadspolitiska programmen minskat 
kraftigt sedan 2006 från 3,0 procent av 
arbetskraften till 1,9 procent år 2008.

Sysselsättningen väntas minska i alla 
län under 2009, mest i industritunga län 
som Västra Götaland. Jönköping, Ble-
kinge, Kronoberg, Gävleborg, Gotland, 
Västerbotten och Kalmar väntas få större 
nedgångar än genomsnittet. Storstadsre-
gionerna väntas tappa betydligt fler jobb 

än övriga landet.
Under perioden september till novem-

ber 2008 varslades över 47 000 personer 
om uppsägning. Verkstadsindustrin hade 
under den perioden högst antal varsel 
som någonsin registrerats. I december 
varslades ytterligare 18 000 personer 
och i januari varslades 17 000. Totalt 
varslades 8 200 personer på fem måna-
der. Många av de varslade blir arbetslösa 
men ännu fler har blivit arbetslösa efter 
att deras tidsbegränsade anställningar 
upphört. Typiska visstidsbranscher är 
vård och omsorg, handeln och hotell- 
och restaurang.

Industrin är den bransch som väntas 

tappa flest jobb 2009 och 2010, byggsek-
torn kommer på andra plats och väntas 
förlora cirka 10 000 jobb under 2009. Den 
starka tillväxten av privata tjänster 2008 
vänder till en minskning med 8 000 jobb 
under 2009. Även den kommunala sek-
torn räknar med nerdragningar, främst 
inom skola och äldreomsorg. Totalt 
beräknas den offentliga sektorn syssel-
sätta 10 000 färre 2009. 

På några års sikt tror Arbetsförmed-
lingen att efterfrågan på arbetskraft 
ökar. Viktigaste orsaken är att befolk-
ningen åldras. Pensionsavgångarna 
väntas bli större än antalet nya i arbets-
kraften redan under 2011.

Bristyrken på sikt kom-
mer då enligt Arbetsför-
medlingen att vara yrken 
inom teknik och data, 
hälso- och sjukvård, försko-
la och yrkesskola, bygg- och 
anläggning, kvalificerade industri-
jobb samt yrken inom vård och omsorg. 

Allra bäst arbetsmarknad på sikt får 
enligt prognosen yrken som läkare, IT-
specialister, yrkeslärare, sjuksköterskor, 
anläggningsmaskinförare, civilingenjö-
rer, förskollärare, tandläkare, VVS-mon-
törer, och kvalificerade industriarbetare 
som CNC-operatörer. AH l

Flest arbetslösa bland unga och utlandsfödda
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Är regeringen 
modig nog att 
ändra sin politik?
Den svenska fackföreningsrörelsen har aldrig 
låtit sig skrämmas av strukturomvandlingar på ar-
betsmarknaden. Sverige har haft en välfärd som 
varit unik. Människor har visserligen blivit av med 
sina arbeten när det varit dåliga tider eller när 
verksamheten rationaliserats men det har funnits 
en grundläggande trygghet att luta sig mot. Med 
en arbetslöshetsförsäkring på en hög nivå, möj-
ligheter till omskolning och studier har det varit 
möjligt att få ett nytt arbete.

Politiskt har det handlat om en progressiv och 
framåtsyftande arbetsmarknadspolitik. Sedan 
den borgerliga regeringen tillträdde har vi smärt-
samt fått följa hur arbetsmarknadspolitiken mon-
terats ner, tagits bort och lämnat människor utan 
trygghet. Samtidigt har Sverige drabbats av en 
ekonomisk kris av oanad styrka. 

Enskilda individer som drabbats av varsel mås-
te omgående börja fundera på att sälja hus och 
hem, flytta barnen till en annan skola, lämna sin 
tillvaro abrupt och utan återvändo istället för att i 
lugn och ro tänka över sina alternativ.

Den borgerliga regeringen har inte bara kraftigt 
försämrat arbetslöshetsförsäkringen och höjt av-
gifterna så att hundratusentals personer lämnat 
försäkringen. Man har också gjort stora ingrepp 
i sjukförsäkringen. Det är oroande att varken 
regeringen eller Försäkringskassan säger sig veta 
vilka konsekvenserna av de nya sjukskrivnings-
reglerna kommer att bli. Samtidigt ser vi hur fack-
ligt förtroendevalda förhandlar för medlemmar 
som tydligt behöver rehabilitering men som 
arbetsgivarna anser vara ”friska” där-
för att Försäkringskassan stämplat 
dem som ”friska”. Möjligheten att 
medlemmen kan återkomma i ar-
bete är i ett sådant fall oftast inte 
särskilt gynnsam.

Regeringen måste i det 
svåra läge som råder på 
arbetsmarknaden och där-
med i landet, visa mod 
och handlingskraft och 
justera de delar av sin 
politik som uppen-
barligen inte kom-
mer att fungera. 
Löntagarna ska 
inte behöva 
betala priset 
för obeslut-
samheten i 
regeringen.

Per Bardh,  
LOs avtalssekreterare

LOs avtalssekreterare Per Bardh

Det svåra samtalet
Många förtroendevalda tvingas att 
vara med om förhandlingar som 
leder fram till negativa konsekven-
ser för medlemmarna, till exempel 
uppsägningar. Den förtroendevaldes 
roll blir då att så långt möjligt mildra 
konsekvenserna för medlemmen. Den 
förtroendevalde behöver ett professio-
nellt förhållningssätt och hitta stöd för 
att kunna gå vidare utan att själv gå 
under i en negativ process. Kursen ger 
en inblick i förhållningssätt, stöd och 
verktyg, som kan hjälpa den enskilde 
förtroendevalde att förbättra sin för-
måga att kunna ta det svåra samtalet.

Förkunskaper: Insikter eller motsva-
rande kunskaper
Målgrupp: Förtroendevalda, i första 
hand med förhandlingsrätt
Kurskostnad: 6 550 kronor.

Kurstider 2009

vecka 19, 4 – 7 maj på Runö 
sista ansökningsdag 20 mars

vecka 44, 26 – 29 oktober på Runö 
sista ansökningsdag 11 september

Informera och agitera
Tycker du att det är svårt att informera 
om fackliga frågor på ett intresseväck-
ande sätt? Tvekar du ibland för att 
ge dig in i diskussioner om knepiga 
frågor med arbetskamrater? Med den 
här kursens praktiska talövningar vin-
ner du en ökad självkänsla i att prata 
i fackliga sammanhang och du lär 
dig att ur trist formulerade skrivelser 
hämta intressant muntlig information. 
Du får även veta mer om informa-
tionsteorier som tar upp hur, när och 
varför informationsinsatser lyckas eller 
misslyckas. 

Förkunskaper: Insikter eller motsva-
rande kunskaper 
Målgrupp: Fackligt förtroendevalda 
Kurskostnad: 4 085 kr för internatkurs 
och 1 400 kr för externatkurs. 

Kurstider 2009

vecka 39, 20 – 25 september på Runö 
sista ansökningsdag 7 augusti

vecka 50, 6 – 11 december på Runö 
sista ansökningsdag 23 oktober

Kursen genomförs också som  
externat med regional rekrytering

vecka 41, 5 – 9 oktober i Stockholm 
sista ansökningsdag 21 augusti

vecka 46, 9 – 13 november i Malmö 
sista ansökningsdag 25 september

Medlem i facket
Medlem i facket ger dig de första 
grundläggande kunskaperna om den 
fackliga organisationen på arbetsplat-

sen, på arbets-
marknaden och 
i samhället. LO-
distribution, pris 
70 kr,  
566-2488-9

Fackliga utbildningar på nätet
LO erbjuder redan idag utbildningar 
på nätet för förtroendevalda och med-
lemmar, främst korta självstudiekurser 
om facket och arbetsrätt, till exempel 
om Lagen om anställningsskydd. I 
utbildningen finns texter, problem och 
övningar som hjälper dig förstå de 
olika delarna i lagen om anställnings-
skydd (LAS). Grundtanken är självstu-
dier, men utbildningarna med fördel 
användas i studiecirklar och som 
diskussionsmaterial på möten. www.
lo.se/natutbildning

Vald på jobbet
Vald på jobbet är LOs och förbundens 
grundbok för utbildning av förtroen-
devalda. Den utgår från de lagar och 
regler som styr arbetsmarknaden och 
kan användas på utbildningar där 
deltagarna har rätt att gå enligt FMLs 
§§ 6 och 7. Materialet är anpassat 
för minst 24 timmars utbildning. LO-
distribution, pris 55 kronor.

Vald på jobbet kan kompletteras 
med den mer omfattande handboken 
Förtroendevald i facket. Då blir priset 
110 kronor per paket.

Medlemsutbildning
LO har en ny utbildning för medlem-
mar. Krisen och neddragningarna i 
produktionen, har skapat en ökad 
efterfrågan på medlemsutbildning. 
Använd möjligheten – anordna en 
medlemsutbildning!

Medlemsrekrytering
Den kanske mest grundläggande 
uppgiften för förtroendevalda är alltid 
medlemsrekryteringen. Som stöd i 
detta arbete finns ett nytt material 
med stödjande argument och en tea-
terföreställning.

”Samtal pågår” med Tage Granit  
– teater för medlemsrekrytering
LO och teatergruppen Tage Granit har 
tillsammans skapat en föreställning 
som man kan använda på styrelsemö-
ten, repskap och kurser. Samtal pågår 
är ett verktyg i arbetet med att stärka 
medlemsrekryteringen. Åskådarna 
deltar aktivt genom att muntligt ändra 
repliker och scenerier till skådespe-
larna, från det som spelas upp till hur 
det istället bör gå till.

Föreställningen bokas genom 
Pamela Flores på LO, 08-796 25 51 
eller e-post: pamela.flores@lo.se. En 
föreställning kostar 12.750 kronor 
inklusive moms. Kostnader för resa, 
boende och traktamente för skåde-
spelare och samtalsledare (tre perso-
ner) tillkommer. Vill du veta mer om 
Samtal pågår kan du även kontakta 
Tage Granit, 08-783 77 28

– Satsa på dig själv med  
fler i facket
Broschyren berättar om medlemska-
pets värde och hur du kan argumen-
tera för facket. Den är tänkt att använ-
das av fackligt aktiva inför möten med 
framtida medlemmar. Den lämpar sig 
för alla fackliga utbildningar och för 
självstudier. 
LO-distribution, pris 5 kr, 566-2502-2

M
edlem

 i facket  

Medlem i facket
Medlem i facket ger dej de första grundläggande kunskaperna 

om den fackliga organisationen på arbetsplatsen och om din 

och vår roll på arbetsmarknaden och i samhället. 

Boken berättar om medlemskapets möjligheter och ger ex-

empel från den fackliga vardagen på olika arbetsplatser. 

Du får förståelse för samband, värderingar, målsättningar och 

orsaker till villkoren på arbetsplatsen och på arbetsmarkna-

den.

Du får också kunskaper om samhällets trygghetssystem.

Vill du skaffa dej mer och djupare kunskaper om ditt med-

lemskap i din fackförening, kan du hitta fler material och 

webbkurser på LOs hemsida, www.lo.se. 

Medlem i facket är skriven av Inti Chavez Perez, född 1984, 

bor i Skärholmen i Stockholm och arbetar idag som journa-

list, bl a på Sveriges Radio.

www.lo.se
ISBN 978-91-566-2488-9

facklig utbildning

Om den fackliga organisationen 

på arbetsplatsen och i samhället

Medlemsutb_omslag_2.indd   1

2008-12-12   09:56:32

Du tjänar på facket

Du tjänar på att vara med i facket. 

Det är budskapet i denna broschyr för medlemsvärvning.

Broschyren berättar om medlemskapets värde och hur du kan 

argumentera för facket. Begrepp som solidaritet och kollektivavtal 

förklaras genom exempel.

”Satsa på dig själv med fler i facket” är tänkt att användas av 

fackligt aktiva inför möten med framtida medlemmar. 

Den lämpar sig på alla fackliga utbildningar och för självstudier.

www.lo.se
isbn 978-91-566-2502-2

Satsa på dig själv  

med fler i facket
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Studier i jobbkrisen
Till stöd för klubbar, förtroendevalda och förbundsmedlemmar planerar LO facklig 
utbildning för förtroendevalda och medlemmar i jobbkrisen. Det handlar om centrala 
internatkurser, självstudier på nätet, studiecirklar för medlemmar på arbetsplatserna 
och mobila team för skräddarsydda utbildningsstöd till klubbarna. LO:s Kunskaps-
system har redan idag många kurser för de förtroendevalda. Ett par av dem kanske 
särskilt väl kommer till nytta under jobbkrisen.




