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Det här är Sven Otto littorin (M). Han är 
arbetsmarknadsminister och tjänar 108 000 kronor i 
månaden. Det har varit några riktiga skitår på jobbet 
och inte blir det bättre av att jobbet hänger löst till 
hösten. Då är det bra att vara med i a-kassan. Kanske 
skulle Akademikernas a-kassa passa honom. Där får 
han ekonomisk trygghet för bara 90 kronor i månaden.

vem betalar 

för tryggheten?



vem betalar 

för tryggheten?
Det här är högerns Sverige 2010.
De som behöver trygghet mest, 
tjänar minst men får betala mest.
Ska vi skapa jobb och nya 
möjligheter behöver vi en rättvis 
a-kassa med låg avgift för alla. 

Det här är malai Pettersson. Som timanställd lokal-
vårdare på Clarion hotell i Stockholm tjänar hon 
ungefär 18 500 kronor i månaden om hon arbetar 
motsvarande heltid. Efter regeringsskiftet 
betalar hon 430 kronor i a-kasseavgift varje 
månad.

– Min man jobbar också med att städa. 
Vi jobbar också extra båda två – det 
måste vi, eftersom vi har tre barn. Jag 
försöker jobba på nätterna, eftersom det 
är dåligt med jobb på hotellet just nu. 



Det kalla Sverige 
– vem vinner när 

lönerna pressas ner?



Lägre arbetslöshetsersättning och dyrare a-kassa för de grupper som har 
högst arbetslöshet. Stora skattesänkningar för dem som jobbar. Det är kärnan i 
högerregeringens misslyckade politik för att minska arbetslösheten. De arbetslösa 
ska pressas att acceptera lägre löner och sämre villkor. En kil ska skjutas in mellan 
löntagare och arbetslösa.

Ursprungstanken med arbetslöshetsförsäkringen är den motsatta: Den som har 
ett arbete betalar till de arbetslösa så att de inte ska tvingas arbeta till lägre lön eller 
sämre villkor. 

Det ska helt enkelt inte löna sig för en arbetsgivare att byta en anställd mot 
en arbetslös. Fackligt knutna a-kassor och en generös arbetslöshetsförsäkring är 
solidariskt. 

När a-kassan sänks ökar trycket främst på de lägsta lönerna. Hårdare 
inträdeskrav, sänkta ersättningsnivåer och kraftigt höjda avgifter gör att väldigt 
många tvingats välja bort a-kassan. I högerregeringens Sverige är den så kallade 
jobbstrategin att löner ska sänkas och klyftor öka, inte att fler ska ges möjlighet att 
höja sin kompetens och rustas för framtidens jobb.

Sverige ska inte, och 
kan inte, konkurrera med 
lägre löner. Vi ska växa 
genom bättre och mer 
kunskapsintensiva jobb 
som möjliggör högre 
löner för alla.



vilka ska vi 
ta hand om?

näringsminister maud olofsson vill att det så kallade rut-
avdraget ska byggas ut och även omfatta hundpassning. 
För henne är det bara fantasin som sätter gränser för hur 
man med gemensamma skattepengar kan stimulera den 
lilla del av den privata tjänstesektorn som hushållstjänster 
är. 2008 var det bara cirka en procent av alla vuxna som 
gjorde avdraget och på så vis fick dela på 400 miljoner.

i år kan kostnaden springa iväg till en miljard samtidigt 
som det saknas resurser till omsorg av barn och äldre. 
Här blir det väldigt tydligt att politik inte handlar om att 
fantisera utan om att prioritera. mätningar visar också att 
svenska folket hellre satsar skattepengar på vård, skola 
och omsorg än på subventionerad städning och andra 
tjänster hemma för dem som har råd. 

den rödgröna oppositionen kommer vid en valseger att 
avskaffa skatterabatten för hushållstjänster.



vilka ska vi 
ta hand om?

det är svårt att jobba natt om du 
inte får hjälp med barnomsorgen. 
Barnomsorg på kvällar, nätter och 
under helger finns i dag inte ens i 
hälften av landets kommuner. de 
rödgröna har lovat att ge stöd till de 
kommuner som erbjuder nattis om de 
vinner valet.

men det är inte bara på natten som 
det finns jobb att göra inom barnom-
sorgen. alla som varit på en förskola 
vet att det behövs fler barnskötare 
och mindre barngrupper. det måste 
helt enkelt bli slut på hundåren. 



Sveket
mot de unga

1.  Tidigt stöd och insatser av hög kvalitet 
för arbetslösa. 

2.  Slopa kravet på tre månaders 
öppen arbetslöshet för att få delta 
i jobbgarantin för unga som saknar 
gymnasieutbildning. 



I februari var ungdomsarbetslösheten 27 procent. Det är en ofattbart hög siffra, 
lika ofattbar som regeringens politik för att göra något åt den. Dess analys beskrivs 
bäst med statsministerns egna ord: ”En viktig orsak till att många unga inte får 
jobb är att de inte söker jobb”. För att råda bot på det har högerregeringen skapat 
”jobbgarantin”.

Den är dock ingen garanti för jobb och erbjuder bara i undantagsfall praktik 
och utbildning. I februari fick bara var tionde deltagare i jobbgarantin utbildning 
eller praktik. Kvar av garantin finns då bara stöd för att bli bättre på att söka jobb 
som inte finns. Tuffast är det för unga som inte har slutbetyg från gymnasiet 
och som nu söker jobb de inte är kvalificerade för. Resultatet av den borgerliga 
regeringens politik är ett Sverige fullt av ungdomar som söker jobb efter jobb 
utan att få något. Det finns de som sökt flera hundra. Vem sa att ungdomar är lata? 
Den höga ungdomsarbetslösheten visar med all tydlighet att vi är på fel väg och 
den så kallade arbetslinjen coachar ungdomarna rätt in i en återvändsgränd. 

Våra unga behöver inte snyggare cv utan mer att fylla dem med. Det är utbildning 
och praktik som måste till. Det handlar om att få ner ungdomsarbetslösheten, men 
framför allt om att ge ungdomar tillbaka tron på framtiden.

Sveket



det här är socialförsäkringsminister Cristina 
husmark Pehrsson (m). under hennes tid 
som minister har sjukförsäkringen kraftigt 
försämrats. ersättningen har sänkts, villkoren 
skärpts och fasta tidsgränser införts som gör 
att långvarigt sjuka riskerar att förlora sin 
sjukpenning eller sjukersättning, trots att de 
är för sjuka för att kunna arbeta. 

syftet är att sätta press på individen så att 
hon eller han själv tar sig ur sin ohälsa.

att sjukskrivna verkligen får rehabilitering 
för att kunna jobba igen kan dock inte 
garanteras. ingenting har gjorts för att få 
arbetsgivare att leva upp till sitt ansvar för 
rehabilitering och arbetsanpassning. 

Resultatet av Cristina Husmark Pehrssons 
politik är att nästan 50 000 personer kastas 
ur sjukförsäkringen bara under 2010. Värst 
drabbade är kvinnor och låginkomsttagare 
med tunga jobb.

Ska vi stjälpa 

eller hjälpa?



Ska vi stjälpa 

eller hjälpa?

Det här är helena lundqvist, 
från Gnesta, väktare och medlem 
i SEKO. En arbetsskada 2005 ger henne 
ständig smärta i högerknät och problem med 
vänster knä. Efter två operationer började hon 
arbeta halvtid, men hon fick ge upp i februari 2008.

Vid förra årsskiftet blev Helena utförsäkrad. Beslutet 
är överklagat och hon väntar nu på länsrättens beslut. Nyligen 
avslutade hon en tremånaders arbetsplatsintroduktion som hastigt 
krympte till en dag, ”för jag kan ju inte jobba nu”, suckar Helena.

– Under de tre månaderna fick jag 10 000 kronor i månaden. Jag fick 
ingen ersättning av AFA, eftersom jag inte har sjukpenning och inte heller 
80 procent av inkomsten, eftersom jag inte är arbetslös. Det är helsnurrigt.

Den 1 april gjorde Helena en ny ansökan om sjukpenning. 
– Men jag vet inte om Försäkringskassan tar emot mig som sjuk, trots att 

Arbetsförmedlingen menar att jag inte har någon arbetskapacitet.  



Jobb via sms
– säger något om en 
          förlorad trygghet

Nej till försämrade 
anställningsvillkor för 
unga. Stärkt rätt till 
heltid och fasta jobb.



Jobb via sms
Få grupper på arbetsmarknaden omgärdas av så många föreställningar och fördomar 
som gruppen unga upp till 30 år. Samtidigt är det en grupp som drabbas hårdare än 
många andra i lågkonjunktur och hög arbetslöshet. 

– Det är inte alls så att man helst av allt väljer en osäker tillvaro och njuter 
av att hamna i ännu en visstidsanställning bara för att man är ung, säger LOs 
ungdomssekreterare Sophia Andersson. Unga kan också vara ensamstående 
föräldrar, ha samma behov som alla andra av att betala hyra och ha en fast anställning. 

Att så många som 50 procent i gruppen upp till 24 år är visstidsanställda samt att 
arbetsmarknaden luckrats upp allt mer vad gäller rättigheter innebär att problemet 
knappast är marginellt. Oron och osäkerheten bland unga märks tydligt i de frågor 
Sophia och hennes kollegor möter. 

– Arbetsmarknaden för unga ser i dag radikalt annorlunda ut mot för några år 
sedan. Att man i dag kan få jobb via sms säger något om en förlorad trygghet. Jag har 
vänner vars arbetstider under långa perioder bygger på när och om de blir inringda 
för jobb. För dessa blir livet i längden omöjligt att planera, framför allt ekonomiskt. 



vem värnar den 

svenska modellen?
det här är lars gellner, arbetsrättsjurist 
på svenskt näringsliv. Han är nöjd med 
Lavaldomen och att arbetsdomstolen 
dömde fackförbunden Byggnads och 
elektrikerna att betala 2,5 miljoner kronor 
i skadestånd och rättegångskostnader till 
det lettiska byggföretaget Laval. 

i vanliga fall brukar svenskt näringsliv 
inte gilla retroaktiv (bakåtverkande) 
lagstiftning, men när facken följt svensk 
lag som senare ogiltigförklarats av eg-
domstolen applåderade svenskt näringsliv 
domstolens beslut. 

när målet är att skrämma facken från 
att använda sitt starkaste vapen – att 
vidta stridsåtgärder – har uppenbarligen 
inte svenskt näringsliv något emot att 
rättsstaten naggas i kanten. 

nu har svenskt näringsliv fått hjälp 
av regeringen som i en ny lag begränsar 
konflikträtten och öppnar upp för 
låglönekonkurrens.



vem värnar den 

svenska modellen?
Det här är Dan holke, chefsjurist på LO-
TCO Rättsskydd. Han är bekymrad. Den nya 
Lavallagstiftningen kräver att utländska 
företag kan visa papper på att de uppfyller 
delar av det svenska kollektivavtalet. Men 
kontrollmöjligheter saknas. 

– Vår erfarenhet är att de största 
skurkarna alltid har oklanderliga 
handlingar att visa upp. 

Man kan, menar Dan Holke, misstänka 
att företag som till varje pris inte vill 
skriva på kollektivavtal inte har rent mjöl 
i påsen – för det innebär ju faktiskt ingen 
kostnad att intyga att man uppfyller de 
villkor som krävs. 

Risken är också stor att ett 
ökat inslag av oseriösa företag 
leder till lönedumpning – att 
lönerna pressas ned. Exempel 
på det finns från andra 
branscher. 



Jämlikhet
– bäst för alla



Klassklyftorna ökar i Sverige. Det är ingen slump. I arbetsgivarpropagandan 
liksom i nyliberalernas diskussioner utmålas ekonomisk jämlikhet som en 
bromskloss och som ett hinder för framsteg. 

Högerregeringens politik bygger på att de ekonomiska klyftorna ska öka och för 
varje dag som går blir det allt tydligare att ekonomisk jämlikhet inte är något mål. 

Det tycks som att Sverige går baklänges in i framtiden. I boken ”Jämlikhetsanden” 
visar de brittiska forskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett på ett övertygande 
sätt att jämlika samhällen nästan alltid är bättre samhällen – för alla. Och de visar, 
med hjälp av jämförande statistik och analyser varför det är så. Bokens slutsatser, 
baserad på omfattande forskning, är upplyftande – och borde sända en skammens 
rodnad över varje högerpolitikers kinder. Budskapet är: Det går att åstadkomma 
stora sociala förbättringar – för alla grupper i hela samhället – om politiken inriktas 
på det mest väsentliga: att minska ojämlikheten.

Den fackliga rörel-
sen kämpar för frihet, 
jämlikhet och rättvisa. 
Politiken bör ha som ett 
av sina övergripande mål 
att minska inkomstskill-
naderna. Välfärds- och 
skattepolitiken är cen-
trala instrument för att 
uppnå detta.
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Fem poäng

Fyra poäng

tre poäng

två poäng

ett poäng

ett valår

detta år dansade ulf adelsohn 
i bastkjol på en nattklubb i 
manila. 

den svenska rapparen Ken 
Ring och Prins Carl Philip 
föds. sid Vicious, från punk-
gruppen sex Pistols dör.

Kärnkraftsolyckan i Harrisburg 
inträffar detta år. i valrörelsen 
besöker moderatledaren gösta 
Bohman Ringhals kärnkraft-
verk och säger att ”Kärnkraft 
inte är farligare än att cykla”. 

det blir en borgerlig valseger 
detta år.

Året efter arrangeras som-
marolympiaden i moskva. en 
olympiad där idrott verkligen 
blev politik.

iDrOttSPrOFil

Kallades Pelle i början av 
sin fotbollskarriär.

146 a-landskamper. Fyllde 
50 i år.

tränar världens bästa 
fotbollslag. 

nobbade en inbjudan att 
åka till Vita huset och träffa 
president george Bush.

Pia i förnamn. 

ett tOrg

i mitten av 1800-talet var 
området som nu är ett av 
sveriges mest kända torg 
en sumpmark. 

Kallades på den tiden 
Barnhusdyn eller Barnhus-
ängen.

Här låg august strind-
bergs intima teater.

Här kan du se Hjalmar 
Branting med knuten näve.

Kallades förr i tiden  
ibland för “Röda  
Bantorget”.
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rätt svar frågesport: 

ett valår: 1979. 

en idrottsprofil: Pia sundhage. 

ett torg: norra Bantorget.

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.34)
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Fler jobb, inte ökade klyftor. mer pengar till kommuner och 
landsting för fler jobb i skolan, sjukvården och omsorgen.  
 
lämna inte unga i sticket. garantera alla jobb, utbildning eller 
praktik. Övergången mellan skola och arbete måste underlättas.
 
ge arbetslösa en andra chans. genomför snarast ett 
kunskapslyft så att arbetslösa kan studera med studiestöd på a-kassenivå.
 
Bättre trygghet för sjukskrivna. ingen bortre gräns i 
sjukförsäkringen. Rehabilitering måste fungera bättre och arbetsgivarna 
måste ta sitt ansvar. 
 
trygg ekonomi vid arbetslöshet. Höj taket i a-kassan kraftigt 
så att man får 80 procent av tidigare inkomst. 
 
Offentliga investeringar för infrastruktursatsningar och 
klimatomställning. inför ett större, tillfälligt rot-avdrag för reparationer 
och ombyggnader i alla fastigheter. det ska även omfatta hyreshus. 
 
Förhindra osund konkurrens med sämre löner och 
arbetsvillkor. schyssta villkor ska gälla alla på svensk arbetsmarknad.  
 
Stötta dem som står längst från arbetsmarknaden  
med lönebidrag och arbete på samhall.

Sverige kan bättre
– fler jobb och nya möjligheter!


