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400 000 arbetslösa och ökande ojämlikhet.
Sverige kan bättre än så. En ny politik behövs
för full sysselsättning och rättvisa löner.
LOs kongressrapport visar vägen. Sidan 8
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Full sysselsättning
Politik för full sysselsättning
Målen är en arbetslöshet på 2–4
procent, sysselsättningsgraden
85 procent och det ska vara minimala
skillnader mellan olika grupper.

400 ooo

skäl för
ny politik

Massarbetslöshet och ojämlikhet

Sverige har sedan 1990–talet lidit av hög
arbetslöshet och har i dag vad som måste
beskrivas som massarbetslöshet. Fler än
400 000 (!) personer, eller nära 8 procent,
är arbetslösa.
Bakom varje siffra, varje decimal, finns en
människa, ett människoöde. Med drömmar,
förhoppningar och berättigade behov av att
få vara stolt och kunna känna självkänsla
över att ha ett jobb. Som önskar att försörja
sig själv eller sin familj och förhoppningsvis
kunna trygga en framtid. Och kanske planera för ett bättre liv.
Drygt 20 år har gått sedan krisen i början
av 1990–talet och arbetslösheten har inte
lyckats att pressas tillbaka till tidigare nivåer. Det har bidragit till ökad ojämlikhet, med
växande klyftor mellan klass och kön.
Inom industrin har lönegapet mellan
tjänstemän och arbetare vuxit till runt 50
procent. Inte sedan 1930–talet har skillnaden varit så stor.
De senaste 30 åren har nästan ingen
löneutjämning skett mellan män och kvinnor. För samtliga arbetare motsvarar kvinnors lön 88 procent av männens.

Full sysselsättning
och rättvisare löner

Uppenbart är att den förda ekonomiska politiken inte längre klarar att nå full sysselsättning. Det går heller inte att återgå till den
politik som dominerade innan 1990–talet.
Vad Sverige behöver är därför en ny politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi. Det
är bakgrunden till att LO–kongressen 2012
beslutade att inleda projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.
Detta arbete är nu färdigt och har bland
annat resulterat i 24 underlagsrapporter och
ett gediget utredningsmaterial. Vägen till
full sysselsättning och rättvisare löner är LOs
rapport till kongressen 2016. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till den viktiga
diskussionen om hur Sverige åter kan bli ett
land med full sysselsättning och om hur den
solidariska lönepolitiken kan moderniseras.

Sverige kan bättre

Denna tidning försöker att förmedla något
om vad rapporten vill berätta. Medlemmar,
många yngre, får också komma till tals och
berätta om hur de ser på till exempel jobb
och arbetslöshet, deltider och arbetsmiljö,
löner och fördelning.
Den höga arbetslösheten och de stora
inkomstskillnaderna tillhör vår tids stora
utmaningar. I deras spår ser vi ökade klyftor, en svagare inkomstutveckling för breda
löntagargrupper och att människors skaparkraft inte tas tillvara.
Sverige måste kunna bättre än så här. Det
finns minst 400 000 skäl för en ny politik.

Kickstart av ekonomin
Svensk ekonomi behöver en kickstart
med investeringar i infrastruktur,
bostadsbyggande, skola och omsorg
på mellan 1,5 och 3 procent av BNP,
60–120 miljarder.

Skolan behöver mer resurser
För att skapa en stark, jämställd
och jämlik arbetsmarknad behövs
bättre utbildning. Vuxenutbildningen
behöver byggas ut så att fler får
chansen till utbildning oavsett
tidigare bakgrund.

Höj a-kassan
Arbetslöshetsförsäkringen behöver
förbättras och anpassas efter
deltidsarbetande och timanställda.
Taket i a-kassan måste höjas.

Anställningsbarheten
Arbetsförmedlingens roll bör
stärkas och arbetsmarknadspolitiken
få utökat innehåll.
Omställningsförmågan, matchningen
mot jobben och åtgärderna för att
motverka långtidsarbetslösheten
behöver bli bättre och effektivare.
Etablering av nyanlända invandrare
måste gå snabbare.
Detta är LOs rapport om full sysselsättning och solidarisk lönepolitik till kongressen
i juni 2016. Rapporten analyserar och lämnar förslag till lösningar på vår tids stora
utmaningar – den ökade ojämlikheten och den höga arbetslösheten.
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och rättvisare löner
Sysselsättningsresurs

Solidarisk lönepolitik

Jämställdhet och offentlig välfärd
är förutsättningar för kvinnors
arbetsutbud och full sysselsättning.
Om kvinnor jobbade i samma
utsträckning som män och även
arbetade heltid i samma omfattning
så skulle 440 000 fler kunna vara
sysselsatta i Sverige.

Arbetsmarknadens parter kan bidra
till full sysselsättning genom att ta
ansvar för stabil och långsiktigt
hållbar lönebildning.

Lönebildning och fördelning
Om lönebildningens grunder, hur vi
kan arbeta med den och få rättvis
fördelning.

Makten över tanken
Få idéer har dominerat och påverkat
så mycket och så många som
den nyliberala berättelsen om
den självreglerande marknaden.
Det är dags att göra upp med den!

Arbetsmarknadens utveckling
Hur ser svensk arbetsmarknad ut och
hur har den utvecklats de senaste
decennierna?

Finanspolitiken
Regeringens ansvar för effekterna av
konjunkturförändringar, i synnerhet
arbetslösheten, måste bli större och
möjligheterna att stabilisera ekonomin
via finanspolitiken förbättras.

Hur öka efterfrågan på varor
och tjänster?
En expansiv ekonomisk politik kan
uppmuntra hushåll och privata
företag att öka sin konsumtion och
sina investeringar.

Penningpolitiken
Riksbankens mandat för penningpolitiken ska förtydligas till att
stabilisera såväl inflationen runt
inflationsmålet som arbetslösheten
runt en långsiktigt hållbar nivå.

Här ges en översikt om några av slutsatserna och de frågor som den diskuterar.
För mer information om rapporten se www.lo.se/kongressrapport2016.
Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner går att beställa på www.lo.se/distribution.
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Från åtstramning
till expansion
Det tar några år, men det kommer att gå.
LOs ordförande Karl–Petter Thorwaldsson
är övertygad om att fackföreningsrörelsens
förslag till en mer expansiv ekonomisk politik
kommer att vinna gehör.
– Vårt löfte om att hålla lönebildningen
i schack är ett erbjudande som regeringen
inte kan avvisa, säger han.
Politik för full sysselsättning

Det är tre år sedan förra LO–kongressen beslutade att ta fram en ny
politik.
Ambitionen var inte buskablyg. En
ny Rehn–Meidner–modell ställdes i
utsikt.
Namnet på kongressrapporten
förpliktigar: Vägen till full sysselsättning och högre löner. Rapporten är
LO–kansliets, att-satserna som LO
och förbunden står bakom kommer
att behandlas av kongressen 2016.
Den innehåller konkreta förslag
och krav på en lång rad områden.
Allra högst på prioriteringslistan står
en omläggning av den ekonomiska
politiken: från åtstramning till expansion.
– Det är tveklöst det viktigaste för
att nå full sysselsättning, säger Karl–
Petter Thorwaldsson när han tvingas lyfta fram det viktigaste bland de
föreslagna åtgärderna.

lönebildningen. Löftet från LO är
att förhindra framtida lönerace som
hotar eller omöjliggör en expansiv
finans- och penningpolitik. (Se artikel nästa uppslag med LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson).

Omfattande investeringar

Ett av Karl–Petter Thorwaldssons
huvudbudskap är att inte bara Sverige utan EU – eller åtminstone Sveriges viktigaste konkurrentländer
– också långsamt rör sig i samma
riktning.
Åtstramning och spariver
har ersatts av diskussioner om
vad som går att göra i stället
och vad det i sin tur kräver av
arbetsmarknadens parter.
– Ska arbetslösa ha en
chans att få jobb måste
något nytt ske och
lösningen är omfattande investeringar

LOs ordförande Karl–Petter
Thorwaldsson vill bygga och
rusta upp bostäder, vägar
och järnvägar samt satsa
mer på vård, skola och omsorg.

foto: christina jonsson

Men också arbetsmarknadspolitiken måste ges ett helt nytt innehåll
och tillföras resurser så att insatserna
för dem som köar till arbetsmarknaden verkligen får effekt.
Och det fackliga bidraget för att
skapa full sysselsättning handlar om
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på en lång rad eftersatta områden.
Det handlar för svensk del om att
bygga och rusta upp bostäder, vägar,
järnvägar och det krävs ytterligare
satsningar på vård, skola och omsorg,
säger Karl–Petter Thorwaldsson.
LO-ekonomernas bedömning var
för några år sedan att investeringar
på minst 70 extra miljarder kronor
per år var nödvändiga. Nu handlar
det med stor sannolikhet om betydligt mer. Men hur mycket mer framgår inte av rapporten och Karl–Petter Thorwaldsson vill inte ge några
siffror.
Han konstaterar i stället med tillfredsställelse att debatten om behovet av investeringar har svängt rejält
under de år som arbetet med rapporten pågått.
När Karl–Petter Thorwaldsson talade på Norra Bantorget under första
maj i Stockholm år 2013 och använde
LO–ekonomernas beräkningar blev det
ett fasligt liv, som han beskriver det.
– Men sen dess har många ekonomer sagt samma sak. Och nu pratar
också Världsbanken, OECD, IMF och
många andra om att investeringar i
stället för besparingar är vägen ut ur
krisen.
Ett av många förslag i kongressrapporten i samma riktning är att staten
ska låna upp pengar till investeringar när priset på pengar (räntan) är
rekordlågt.
Ökade investeringar har flera
uppsidor. Det är ett sätt att förbättra infrastrukturen i samhället, rätta
till gamla underlåtenhetssynder och
samtidigt skapa fler jobb som i sin tur
leder till en ökad efterfrågan på varor
och tjänster.
Men varken den socialdemokratiska regeringen eller andra regeringar
i EUs större ekonomier som Tyskland,
Storbritannien eller Frankrike har
hittills valt den vägen. En omsvängning kommer, hävdar en trosviss
LO-ordförande.
– Sverige har en av de starkaste
ekonomierna i Europa och kan därför
absolut göra stora investeringar. Också länder som Tyskland och Frankrike
kommer att välja den här vägen.
– Men det tar kanske några år,
säger han.
När politiken läggs om och anden
är ur flaskan finns det goda förutsättningar för att bekämpa arbetslöshet och stimulera sysselsättningen,
konstaterar han. Politikerna måste i
handling visa framtidstro och att det
finns en annan ordning än den nuvarande.
I USA kickstartades ekonomin för
några år sedan och det är den vägen
Sverige och Europa också måste gå.

”Det är hos fack och
arbetsgivare kunskapen finns
om hur utbudet av arbetskraft
och den lokala efterfrågan
på arbetskraft ser ut.
Det vet ingen i Stockholm.”
Åtdragna svångremmar och stenhårda nedskärningar har inte fört
kontinenten framåt.
– När arbetslösheten är hög och
många står utanför arbetsmarknaden
skapar det oro. På många håll i Europa ser vi vad det innebär – fascistiska
partier ökar och får fler väljare, säger
Karl–Petter Thorwaldsson.
I Sverige ökar stödet för Sverigedemokraterna. Paralleller till situationen under det tidiga 1930–talet
borde vara skäl nog för att agera, konstaterar han.
I en kärv ekonomi med många
arbetslösa växer intresset för enkla lösningar och därmed stödet för
både de främlingsfientliga och de
fascistiska partierna som identifierar
syndabockar.
När andra världskriget var slut bygges välfärdssamhällen ut som svar på
människors oro. Trygghet och rättvis
fördelning av resurser blev vägledande politiska principer. Det är den
vägen Sverige och Europa ska välja
nu också, konstaterar Karl–Petter
Thorwaldsson.

EUs lägsta arbetslöshet

Tydligare mål för politiken behövs
också. Det gäller inte minst arbetslösheten.
LO och Socialdemokraterna är
överens om målet att Sverige ska ha
EUs lägsta arbetslöshet år 2020.
Men det räcker inte. Fler konkreta
mål behövs, enligt kongressrapporten.
Arbetslösheten ska inte vara högre
än mellan 2–4 procent och sysselsättningsgraden på arbetsmarknaden ska
vara 85 procent, föreslår LO i rapporten.
– Med tanke på att arbetslösheten
är nära 8 procent i dag och sysselsättningsgraden under 80 procent är det
otroligt ambitiösa, men viktiga, mål.
För att detta ska vara möjligt krävs en
ännu mer ambitiös arbetsmarknadspolitik, argumenterar Karl–Petter
Thorwaldsson.

”Ska arbetslösa ha en chans
att få jobb måste något
nytt ske och lösningen är
omfattande investeringar
på en lång rad eftersatta
områden.”

Arbetsmarknadspolitiken har legat
för fäfot under lång tid, anser han.
En rad åtgärder måste därför genomföras om de uttalade målen i rapporten ska uppnås.
Utgångspunkten är att arbetsmarknadspolitiken måste erbjuda fler
utbildningsmöjligheter. Och för dem
som står längst bort från arbetsmarknaden krävs många åtgärder, ofta ett
helt batteri.
Så här beskriver och skissar Karl–
Petter Thorwaldsson problemen och
lösningarna.
– Just nu är runt 420 000 personer
arbetslösa i Sverige. Av dem studerar
ungefär en tredjedel, lika många har
blivit arbetslösa ganska nyligen och
behöver hjälp att hitta jobb. Deras
kompentens är det inget fel på. Det
är därför i huvudsak ett matchningsproblem.
Slutligen finns det cirka 150 000
personer som behöver mycket stöd
som de inte får. De saknar både teoretisk, språklig och yrkesmässig kompetens. Lyckas vi bryta det här tillståndet har mycket uppnåtts, säger han
och ritar med pekfingret på konferensbordet.

Politiken feltänkt

Men det räcker inte med att Arbetsförmedlingen får mer pengar för att
bekämpa arbetslösheten och rusta
de arbetslösa. Fack och arbetsgivare
måste involveras mycket mer.
– Det är hos dem kunskapen finns
om hur utbudet av arbetskraft och
den lokala efterfrågan på arbetskraft
ser ut. Det vet ingen i Stockholm.
Politiken är feltänkt, fortsätter Karl–
Petter Thorwaldsson.
LO vill därför öka regionernas
möjligheter att anpassa arbetsmarknadspolitiken till de egna behoven.
Fram till början av 1990-talet fanns
representanter för parterna med i
Arbetsförmedlingens centrala och
regionala styrelser. Men när de privata arbetsgivarna valde att hoppa
av styrelserna försvann också facken
som representanter.
– Det är parterna som kan arbetsmarknaden, därför måste någon
form av ny representation ske. Att
inte använda den kunskap som finns
lokalt eller regionalt är slöseri med
kunskap. Att förslaget om att stärka
parternas roll i arbetsmarknadspolitiken och andra förslag är nygamla
är inte så konstigt, anser Karl–Petter
Thorwaldsson.
– Det kan säkert uppfattas som att
vi är nostalgiska och då är vi väl det.
Men allt handlar om att hitta sätt att
minska arbetslösheten och öka sysselsättningen och en del som gjorts
tidigare var bra, väldigt bra.
Anna Danielsson Öberg
Tommy Öberg
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Rehn–
Meidner–
modellen

På 1950–talet etablerade
LO–ekonomerna Gösta
Rehn och Rudolf Meidner
ett synsätt på lönepolitik
och ekonomisk politik
betecknat ”Rehn–Meidner–modellen”. Återhållsam finanspolitik, aktiv
arbetsmarknadspolitik
och solidarisk lönepolitik
genom samordnade löneförhandlingar var hörnstenar i denna modell.
Modellen bygger på full
sysselsättning, låg inflation, hög tillväxt och jämn
inkomstfördelning.
Lika lön för lika arbete

Under 1960–talet fortsatte tillväxten och välståndsökningen. Sveriges ekonomiska politik präglades
av den så kallade Rehn–Meidner-modellen som tagits fram av
LO–ekonomerna Gösta Rehn och
Rudolf Meidner.
Rapporten Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen
till 1951 års LO-kongress är Rehn–
Meidner–modellens grunddokument. LO avvisar där den brittiska Beveridge-rapportens linje att
regeringen ska föra en expansiv
finanspolitik och facket ska bära
ansvaret för att hålla nere inflationen. LO avvisar likaså planhushållningsbetonade idéer om prisoch lönekontroll.
I stället förordas stram finanspolitik, en samordnad lönepolitik byggd på principen ”lika
lön för lika arbete” och en aktiv
arbetsmarknadspolitik. Staten
håller finans- och penningpolitiken strikt, lönebildningen tar
ut löneutrymmet och bidrar till
strukturomvandling samt att
arbetsmarknadspolitiken hjälper
till med rörligheten och omställningen.
Modellen är unik i världen
genom sin integration av facklig
lönepolitik med statlig finans- och
penningpolitik och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Den utvecklades
inte i slutna rum utan successivt
och i samspel med den fackliga
praktiken.

Annorlunda förutsättningar

När modellen formades, årtiondena efter det andra världskriget,
var förutsättningarna på många
sätt annorlunda än i dag. Svensk
ekonomi gick på högvarv.
Dilemmat var att vidmakthålla full sysselsättning utan alltför
hög inflation. Modellen sökte en
svensk väg ur detta dilemma.
I efterkrigstidens modell fanns
ett starkt element av pragmatism,
medelväg och blandekonomi.
Den väg som vårt land slog in
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Samarbete

(Utdrag ur Fackföreningsrörelsen
och den fulla sysselsättningen,
1951)

”Arbete av likartat slag
bör i största möjliga
utsträckning bli lika dyrt
för alla arbetsgivare,
avvägningen mellan
olika slags arbete bör ske
under hänsynstagande till
arbetets art och till kraven
på arbetskraften ifråga om
utbildning och andra i det
föregående omnämnda
förhållanden. Dessutom har
den fackliga lönepolitiken
genom sina krav på hela
industriers standardiserade
lönesatser bidragit till
att eliminera eller pressa
till effektivisering
sådana företag som
genom ekonomisk
efterblivenhet
annars skulle
kunna
leva på att
underbetala
sina
arbetare.”

LOs avtalssekreterare Torbjörn
Johansson blicker ut och ser
fram mot ökat samarbete
med tjänstemännen och
arbetsgivarna.

– Verkligheten är vår bästa vän. Den kommer att åstadkomma ett samarbete av det
enkla skälet att det gynnar alla, säger LOs
avtalssekreterare Torbjörn Johansson om
att få Svenskt Näringsliv vara med och
kontrollera lönebildningen.
Om LO–förbundens mål om att halvera
Lönebildning i en ny tid

Ingen het konjunktur ska i framtiden kunna
rubba stabiliteten i lönebildningen. Tiden för
lönerace är över. Inflationsrobust är begreppet
för den moderna lönebildningen.
Utfästelsen är det bärande temat för
morgondagens lönebildning och
återfinns i LOs kongressrapport
Vägen till full sysselsättning och
rättvisare löner.
Övervakningen av lokala lönepåslag ska vila på fackföreningsrörelsen tillsammans med arbetsgivarna. Tanken är att de gemensamt ska tygla alla tendenser till
lönerace och en hotande återgång till en ordning där löner
och priser jagar varandra.
– Vi vet att detta är känsligt,
men vår trovärdighet står och
faller med att kunna kontrollera
löneökningstakten oavsett konjunktur. Och vårt mål – full sysselsättning – förutsätter att vi orkar
ta ansvar också för strama och
understundom impopulära åtgärder på
löneområdet.

foto: christina jonsson

på var en klasskompromiss med
historiska rötter.
Men efter några framgångsrika
årtionden med full sysselsättning,
stigande reallöner och utbyggd
välfärd kom ”modellen” snarare
att präglas av ganska häftiga kast.
1970–talets strukturkris med lägre
tillväxt och högre inflation bemöttes i Sverige som en konjunktursvacka.
Staten ingrep i frågor som tidigare setts som förhandlingsfrågor
för parterna. Reallönerna stod stilla, förhandlingarna kärvade.
En serie på sex devalveringar fram till 1982 visade att den
makroekonomiska samordningen
inte längre fungerade. Avregleringen av kreditmarknaden bidrog
sedan till det sena 1980–talets
överhettning och det tidiga 1990–
talets svenska kris.

LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson
tvekar inte om svårigheterna när han lägger ut
texten kring kongressrapporten – den som kal�lats uppföljaren till Rehn–Meidner–modellen
för lönebildningen från tidigt 1950–tal. Också
då handlade det om att kombinera låg inflation
med full fart i ekonomin och stabilitet i lönebildningen.
Framgångarna för gårdagens modell måste
i backspegeln betraktas som monumentala.
Under ett par decennier var modellen för lönebildning uppskattad, för att inte säga vördad,
både på hemmaplan och internationellt.
En upprepning är kanske inte direkt vad
LO–ledningen vågar hoppas nå med sin kongressrapport i de tidigare ekonomernas anda.
Men visst finns och syns inspirationen från förfäderna.
Att i kongressrapporten lova att utgöra garanten för att morgondagens lönebildning inte ska
återfalla i de synder eller i det mönster som plågade arbetsmarknaden under sent 1970–tal och
1980 är ett löfte som både utmanar och skakar
om.

Granskning av löneökningar

På arbetsmarknaden finns flera grupper som
inte älskar att andra hårdgranskar deras löneökningar vid sidan av de centrala löneuppgörelserna.
– Om vi ska lyckas ta det ansvar vi säger oss
vilja ta måste också en del övervakning och
skarpa åtgärder till. Och vi måste göra det här
arbetet tillsammans med arbetsgivarna inom
Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, säger Torbjörn Johansson med
påpekandet att det är arbetsgivarna som betalar
ut de extra lönepåslagen, inte facket.
Riskerna med kraftiga löneökningar med
åtföljande krav på kompensation från andra
grupper är att penningpolitiken snabbt slår till
och kyler av alla tendenser till överhettning
med en kraftig räntehöjning. Det stramar åt
och leder snabbt till en inbromsning i ekonomin. Och den fulla sysselsättningen försvinner
i fjärran.
Reptricket är att kunna köra ekonomin på
högvarv utan att någon grupp tar för sig lite
extra i hopp om att det inte ska märkas. Men
så snart ansvaret inte vilar på eller tas av alla
grupper så riskerar ambitionerna att misslyckas.
Historisk erfarenhet visar emellertid att det
går att pressa arbetslösheten till mellan två och
fyra procent som är det mål som LO satt upp
i sin kongressrapport. Under tiden 1960 till
1990 varierade arbetslösheten mellan de här
procenttalen.

LOs roll i lönebildningen

De föreslagna åtgärderna på löneområdet
återger LO en mer aktiv roll i lönebildningen.
Åtminstone jämfört med den situation som rått
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gynnar alla
lönegapet mellan kvinnor och män, samt att
alla lägstalöner i avtalen ska vara minst 75
procent av genomsnittslönen, säger han:
– Våra långsiktiga mål ger oss en mycket
bra grund inför avtalsförhandlingarna. Vi är
överens om vart vi ska. Nu handlar det om
att formulera hur det ska gå till.
sedan tidigt 1990–tal då arbetsgivarna abdikerade och lämnade det centrala förhandlingsbordet, kanske för gott.
Att ge LO tillsammans med förbunden en
tydligare roll är, enligt kongressrapporten,
den enda möjligheten att inom den egna sfären kontrollera lönebildningen. Att förbunden
skulle kontrollera varandra avfärdas som en
orimlighet.
– Det fungerar inte att låta Byggnads försöka kontrollera IF Metalls löneutveckling eller
tvärtom. Kontrollen och ansvaret måste utövas
kollektivt på en annan nivå och med allas goda
minne, argumenterar Torbjörn Johansson.
Huruvida Svenskt Näringsliv tillsammans
med sina medlemsförbund kan tänka sig en
framtida armkrok med LO i rollen som ”lönepolis” är emellertid minst sagt oklart. Men
LOs avtalssekreterare är på förhand förtröstansfull.
– Arbetsgivarna ger oss inte mer inflytande
eller en starkare ställning än vad som ligger i
deras eget intresse. Och en arbetsmarknad där
lönebildningen kan vara på väg att haverera är
definitivt inget de önskar sig.
– Verkligheten är därför vår bästa vän. Den
kommer att åstadkomma ett samarbete på det
här planet av det enkla skälet att det gynnar
alla.
Men och det är ett stort men. För att verkligheten ska utvecklas i den riktning LO drömmer
om krävs ny- eller omtänkande inom den ekonomiska politiken.
Expansiv ekonomisk politik är själva grundförutsättningen för den framtid LO planerar för.
– Ja, säger Torbjörn Johansson. Det krävs en
ny politisk tankeram och vi tycker oss se sådana
tendenser, inte bara i Sverige utan runt om i
Europa.
I förlängningen av de här tendenserna har
också kontakterna mellan facken intensifierats
över gränserna. Tyskar, österrikare, holländare
och skandinaver närmar sig nu varandra på ett
nytt sätt.
Vad det kan leda till är för tidigt att sia om.
Men själva ansatsen skvallrar om en ny tid.
Om lönekontrollen av de egna är ett känsligt

”

och besvärligt kapitel så är kontrollen av tjänstemannavärlden en än större utmaning. Där
saknar LO makt och inflytande.
– Också tjänstemän måste ta ansvar för en
lönebildning som är långsiktigt stabil och inte
försöka klättra på det framförhandlade märket. Vi kommer därför att göra allt för att de ska
underkasta sig samma regelverk och ta samma
ansvar som vi är beredda att göra, säger Torbjörn Johansson.

Löneutrymmet ska
fördelas rättvist ...

... mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Sifferlösa avtal ett gissel

För att ytterligare strama åt lönebildningen så
att politiken känner sig lugnad pekar LO också
ut de sifferlösa avtalen som ett gissel som aktivt
ska bekämpas.
– Det handlar framför allt om att få arbetsgivarna att ta ansvar. De måste inse att alla försök
att runda märket utgör ett hot mot den lönestabilitet alla eftersträvar.
– Det försämrar förutsättningarna alternativt
omöjliggör kravet på en mer expansiv ekonomisk politik, betonar Torbjörn Johansson.
Men för att fackföreningsrörelsens ska kunna kräva kursändring i den ekonomiska politiken krävs egna långtgående insatser som visar
ansvarstagandet i lönebildningen.
– Om vi inte bidrar med den stabilitet som
är en förutsättning för att våga släppa den ekonomiska handbromsen talar vi för döva öron,
säger han.

... mellan tjänstemän och arbetare.

Långsiktiga mål för lönepolitiken

Vid sidan av kongressrapportens löfte om att
skapa en inflationsrobust lönebildning har LO–
förbunden tidigare under vårvintern enats om
en rad långsiktiga mål för lönepolitiken.
Bland de mest uppmärksammade målen
märks halveringen av det lönegap som finns
mellan kvinnor och män, samt att alla lägstalöner i avtalen ska vara minst 75 procent av
genomsnittslönen.
– Våra långsiktiga mål ger oss en mycket bra
grund att stå på inför kommande avtalsförhandlingar. Vi är överens om vart vi ska. Nu handlar
det om att formulera hur det ska gå till.
Anna Danielsson Öberg
Tommy Öberg

Också tjänstemän måste ta ansvar
för en lönebildning som är långsiktigt
stabil och inte försöka klättra på det
framförhandlade märket. Vi kommer
därför att göra allt för att de ska underkasta sig samma regelverk och ta samma
ansvar som vi är beredda att göra.

... mellan olika förbund inom LO.

... mellan kvinnor och män.
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LO har
en plan
Sverige behöver en ny ekonomisk
politik. Detta för att uppnå full
sysselsättning och rättvisa löner.
Varken den ekonomiska politik
som har styrt innan eller efter
1990–talskrisen räcker till.
Det var budskapet när LOs
kongressrapport Vägen till full
sysselsättning och rättvisare
löner presenterades i Stockholm
i början av juni.

Arbete i fokus

Det var fullsatt när LO inför 250 personer och i direktsändning på Sveriges Television släppte kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner på
Stockholm Waterfront den 3 juni.
– Det handlar om att sätta fokus på LOs genom tiderna
viktigaste fråga, nämligen hur människor i Sverige ska få
ett arbete att gå till, sa LOs ordförande Karl–Petter Thorwaldsson.
Karl–Petter Thorwaldsson presenterade rapporten tillsammans med LOs utredare Åsa–Pia Järliden Bergström,
Claes–Mikael Jonsson och Sebastian de Toro.
Arbetslösheten har fastnat på en nivå av åtta procent.
– Det är dags att säga adjö till 1990–talet. Sverige måste

göra upp med föreställningar som präglat det politisk–
ekonomiska tänkandet sedan 1990–talskrisen. Det är
enda sättet att nå målet om EUs lägsta arbetslöshet år
2020 och på sikt kunna uppnå full sysselsättning, sa Karl–
Petter Thorwaldsson.

Kickstart

Resurser behöver ökas till nyckelområden i ekonomin som
både leder till att efterfrågan ökar och att det fungerar
bättre på dessa områden som bostadsbyggande, infrastruktur, skola och omsorg.
– Det behövs en kickstart i ekonomin för att vi ska ta oss
ur den här situationen. Vi vill skapa en slags högtrycksekonomi där efterfrågan blir så stor att också de som står

långt ifrån arbetsmarknaden lyckas etablera sig och få
fotfäste på arbetsmarknaden, sa Sebastian de Toro.
– Den kickstarten skulle kunna innebära 1,5 till 3 procent av BNP men det beror på hur konjunkturen utvecklar
sig och också på hur det går att få avsättning på satsningarna.

Ojämlikheten har ökat

Sverige blir mer och mer ojämlikt. Löneskillnaderna ökar
och arbetslösheten fortsätter att vara hög.
Det finns stora skillnader i dag mellan dem som har ett
jobb och dem som är arbetslösa. Klyftorna ökar.
Ett ansvar vilar på fackföreningsrörelsen genom att
man tappade greppet om lönebildningen på 1980–talet.
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kolla rapporten
Läs mer på www.lo.se där det också går att se
presentationen i efterhand via LO play.

LOs ordförande Karl–Petter Thorwaldsson
tillsammans med rapportförfattarna
Sebastian de Toro, Claes–Mikael Jonsson
och Åsa–Pia Järliden Bergström vid releasen
på Stockholm Waterfront den 3 juni.

– Därför kopplar vi solidarisk lönepolitik till full sysselsättning, att kontrollera löneglidning som är ett hot mot
sysselsättningen i Sverige, sa Karl–Petter Thorwaldsson.
Ojämlikheten och den höga arbetslösheten är vår tids
stora problem.
– Ojämlikheten i Sverige har ökat med 65 procent sedan
1980–talet, sa Claes–Mikael Jonsson.
Sedan krisen på 1990–talet har vi inte lyckats att komma tillbaka till full sysselsättning.
– Arbetslösheten bärs inte lika över befolkningen. Det
är ofta samma grupper som drabbas av arbetslöshet, förklarade Åsa–Pia Järliden Bergström.
LO vill se en ny inriktning för den ekonomiska politiken som förenar full sysselsättning och rättvisa löner

”

Det är dags att säga adjö till
1990–talet. Sverige måste göra
upp med föreställningar som
präglat det politisk–ekonomiska
tänkandet sedan 1990–talskrisen.
Det är enda sättet att nå målet om
EUs lägsta arbetslöshet år 2020
och på sikt kunna uppnå full
sysselsättning.

med dagens öppna ekonomi. I rapporten definierar LO
full sysselsättning som att alla som vill och kan arbeta
ska ha ett arbete som det går att försörja sig på, vilket
skulle kunna innebära en arbetslöshet på mellan två och
fyra procent och en sysselsättningsgrad på minst 85 procent.
Karl–Petter Thorwaldsson avslutade med att säga att
han hoppas att rapporten kan skapa en bred politisk
debatt om hur den ekonomiska politiken ska utformas
för att skapa jobb i framtiden.
LOs ledning åker nu på turné för att diskutera innehållet på arbetsplatser i LO–distrikten. LOs förbund arrangerar olika aktiviteter under motionstiden inför kongressen
då rapporten slutligen ska diskuteras och fastställas.
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Unga vill
mer
foto: kari kohvakka

Unga vuxna i LO–förbunden
har förslag på hur jobben kan
bli fler och lönerna rättvisare.
Det handlar bland annat om
utbildning och heltidsjobb.
Och ett rungande nej till till
lägre ungdomslöner!

Några av LO–förbundens
ungdomssekreterare.

Albin Karlsson är 28 år och
lastbilsmekaniker i Motala.
För det mesta reparerar han
lastbilar från Scania. För
några år sedan blev Albin
Karlsson vald till kontaktombud för IF Metall. I dag är
han ordförande i den lokala
klubben.
– Lönen borde höjas för
att locka fler ungdomar, säger Albin Karlsson.
Produktiviteten styr

Albin Karlsson beskriver en bransch
där trycket är hårt för att öka produktiviteten. På hans arbetsplats vid
Wahlstedts Bil i Motala finns regler
för hur lång tid olika uppgifter får ta.
Men i realiteten går det inte att
avgöra i förväg hur mycket tid som
behövs för att hinna med ett arbetsmoment.
– Det kan vara fem lastbilar som är
inbokade för service och byte av hjullager. Men plötsligt kan ett hjullager
vara fastrostat. Då tar det längre tid
och planeringen spricker. Konsekven-

sen blir att man får jobba övertid.
– Det blir alltid särskilda arbetstoppar inför sommarsemestern. När
industrierna stänger passar de på att
serva bilarna. Då får vi extra mycket
att göra.

Ökad stress

Enligt Albin Karlsson är bilden likartad på andra lokala industrier. Han
tycker det är bra att produktiviteten
ökar, men att det inte bör ske till priset av ökad belastning för de anställda.
Ett vanligt system, berättar Albin
Karlsson, är att industrin använder
gröna, gula och röda lampor. När
den gröna lampan lyser flyter produktionen som den ska. När den gula
lampan lyser har arbetet halkat efter
och när den röda tänds är det stopp i
produktionen.
– Många medlemmar klagar på
ständigt ökad stress. På sikt skadar
det människornas hälsa.
Bilverkstäderna förändras även
på andra sätt. Albin Karlsson ser lite
uppgiven ut och berättar att de flesta
har allt färre reservdelar i lager. Det
är ett sätt att minska lagerkostnaderna.

”
Det
händer
ofta att
vi får
skicka
efter
reservdelar
i panik.

foto: mats wingborg

”Stressen skadar människors hälsa”

Albin Karlsson.

Men det betyder samtidigt att det
ofta saknas reservdelar.
– Det händer ofta att vi får skicka
efter reservdelar i panik. Ibland med
taxi!
En annan förändring hänger ihop
med att bilarna har blivit alltmer
elektroniska. Albin Karlsson berättar att servicen på verkstäderna ofta
handlar om att uppdatera datorprogram. Även när olika delar i en bil
bytts ut mekaniskt krävs det ofta att
man också gör en uppdatering av programmen.
– För att klara jobbet ställs allt större krav på datakunskap. Fler borde få
sådan vidareutbildning. Då har de
större möjligheter att hitta ett nytt
jobb vid en neddragning.

Albin Karlsson hoppas att fler ungdomar vill arbeta med service av lastbilar, traktorer och maskiner. Behoven är växande.
Men då behövs en bättre information om yrkena redan på gymnasiet.
– Och företagen borde ordna studiedagar där även facket borde få
vara med.

Lönerna bör höjas

Men ska det vara möjligt för branschen att dra till sig fler ungdomar
går det inte att sänka ungdomslönerna, som en del politiker har föreslagit.
Det skulle ge motsatt signal.
– Då skulle ännu färre ungdomar
bli intresserade. Tvärtom tycker jag
att lönerna borde höjas för att locka
fler ungdomar.
– I min bransch skulle sänkta ungdomslöner inte heller ge några flera
jobb. Företagen skulle inte utöka
verksamheten för att det blev billigare.
Albin Karlsson berättar hur det
gick till när han själv valde fordonsprogrammet i gymnasiet.
– Jag tittade på hur lönerna låg.
Hade de varit lägre hade jag valt
något annat.

Mats Wingborg

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

”Nya förändringar väntar inom
den grafiska branschen”
Linda Högberg.

Teknisk revolution

Den grafiska branschen har gått
igenom en revolutionerande teknisk förändring. Många jobb har
försvunnit de senaste årtiondena.
Nu kommer en ny våg av förändringar, bland annat beroende på
minskningen av papperstidningar.
– Några av dem som förlorade jobbet är fortfarande arbetslösa. I en
gammal bruksort som Munkfors är
det svårt att hitta nya jobb. Dessutom
har andra industrier på orten dragit
ner.
– Nyligen flyttade Uddeholms stålverk tillverkningen av sågstål från
Munkfors till Österrike. Då försvann
ytterligare ett 50–tal jobb. Det får stor

Svårt att engagera sig fackligt

– Det tog hundra år att skapa rättigheter för arbetare i det här landet.
Men allt kan blåsa bort igen.
– Se bara vad Alliansen hann ställa till med under åtta år. Klyftorna
i samhället ökade och vi har fått
många fler otrygga jobb.
Av egen erfarenhet vet Casper Flo-

1. För att det som gäller är lika lön för lika
arbete. Lägstalönerna i dag är inte höga,
och att ge unga lägre
lön än så är diskriminering.
2. För mig handlar
full sysselsättning först och främst om
att människor får känna delaktighet i
samhället.

Solweig Larsson,
ombudsman Livs

inverkan på ett samhälle som Munkfors som bara har 6 000 invånare.

som en slutstation där ingen ser dem.
– Stödet till arbetslösa borde vara
mer enhetligt och inte peka ut dem
som varit utan jobb länge.

Intern utbildning

Linda Högberg menar att anställda
borde få mer intern utbildning på
arbetsplatsen för att klara framtida
omställningar. Det gäller inte minst
i den grafiska branschen.
Hon pekar bland annat på den
ökade efterfrågan på digital design.
Sådan kompetens har fått allt större
betydelse.
– Det handlar om kunskap som
många grafiker redan kommit i
kontakt med, men som man sällan
behärskar fullt ut. Grafiker borde
också få utbildning om olika typer av
tryckmaskiner, som lasermaskiner,
flexotryck och nya typer av offset.
– De som har kompetens inom flera områden har lättare att hitta nya
jobb.
Linda Högberg är upprörd över hur
de arbetslösa blir behandlade.
– De slussas runt i olika åtgärder
för att till sist hamna i Fas 3. Det blir

Press och stress

Förändringarna i den grafiska branschen har inte bara lett till neddragningar utan också till en ökad press på
de anställda, enligt Linda Högberg.
– Tempot är uppskruvat. Stressigast är det för dem som jobbar med
gamla maskiner som ofta krånglar.
Många biter ihop och försöker jaga
ikapp.
– Och arbetsgivarna försöker bara
få ut så mycket vinst som möjligt, vilket ökar pressen ännu mer.
En annan sak som gör Linda Högberg arg är förslaget om sänkta ungdomslöner.
– Det är rena idiotin. Ja, nedvärderande.
– Bara för att du är yngre är du inte
mindre värd. Alla ska ha samma rättigheter.

Mats Wingborg

foto: mats wingborg

”Vi måste fortsätta slåss för
de anställdas rättigheter”
Casper Flory är 21 år och bor
i Stockholm. Han arbetar
som elektriker på den stora
ombyggnaden av Karolinska
sjukhuset. Casper Flory har
en rad fackliga uppdrag,
som skyddsombud och i LOs
lokala och regionala ungdomskommitté.
– Många unga tror att de
anställdas rättigheter har
ramlat ner från himlen. De
förstår inte vilken kamp det
varit, säger Casper Flory.

Helena Gille,
ombudsman Seko

Casper Flory.

ry hur utsatt en arbetare är som inte
har trygga villkor.
– Den som inte har en fast anställning får det också svårt att engagera
sig fackligt. Jag har mött snickare
från andra länder som fått provanställningar i Sverige. Men när de har
gått med i facket har de inte fått några fortsatta erbjudanden om jobb.
– Och arbetsgivarna är förstås
smarta och säger att det inte alls
handlar om att de blivit fackligt aktiva eller om diskriminering utan alltid
om något annat.

Skolinformation ska facket satsa
ännu mer på, tycker Casper Flory.
Särskilt på yrkesprogrammen.
Skolinformationen kan följas upp
med en kontakt med det lokala facket
när byggnadsarbetare och elektriker
kommer ut på sin första praktik eller
på sitt första jobb.
– Det kan också vara bra att ta
namn och telefonnummer redan när
de går på gymnasiet. Då kan vi ringa
något år senare och följa upp hur det
går för dem.

Nej till lägre ungdomslöner

Casper Flory säger bestämt nej till
idén om lägre ungdomslöner.
– Det kommer inte skapa fler jobb.
Inte på byggarbetsplatserna. Arbetsgivarna anställer ändå bara så många
de behöver. Det skulle bara bli ett
extra bidrag till företagen.
– Problemet är snarare att ungdomarna redan nu har sämre villkor
än äldre. Framför allt har ungdomar oftare olika former av tillfälliga
anställningar.

Mats Wingborg

1. Unga vuxna har
inte lägre hyror eller
billigare mat. De
behöver också en
lön som det går att
leva på.
2. Alla ska få känna
att de är viktiga, en
del av samhället och bidra till tillväxt
och utveckling. Vi identifierar oss
genom vårt arbete.

Niklas Holmqvist,
studiesekreterare
Målareförbundet

1. Det går inte att visa
att ungdomslönerna
leder till fler jobb.
Det enda de syftar
till är att få igång en
negativ lönespiral.
Arbetarrörelsens
utgångspunkt är att
unga också har rätt till bra förutsättningar.
2. Människor ska känna att de är en
del av något, att de är med och bidrar.
Dessutom är full sysselsättning en
grund för att arbetare inte ska utsättas
för underbudskonkurrens på arbetsmarknaden.

Joel Larsson,
ungdomsansvarig
Elektrikerförbundet

1. Främst handlar det
om trygghet, både på
jobbet och i samhället. Att kunna skaffa
bostad och komma
in i vuxenlivet. Och
slippa stressen kring
att tjäna tillräckligt
mycket för att betala räkningarna.
2. Om alla som vill och kan arbeta gör
det, blir det balans mellan tillgång och
efterfrågan på arbete. Då ställs inte
arbetare mot varandra.

Isak Rudberg,
facklig–politisk
ombudsman SSU

1. Dels för att unga
vuxna är lika mycket
värda som äldre,
och dels för att
olika lön för samma arbete skapar
motsättningar och
försvagar fackets idé
om att motverka lönedumpning.
2. Det ger människor makt över sina
liv. Dessutom är full sysselsättning
en förutsättning för att kunna ge hög
kvalitet i välfärden och stabilitet på
arbetsmarknaden.
Anna Sahlée

foto: kari kohvakka

Den 17 april 2014 blev Linda Högberg uppsagd. Hon jobbade som grafiker på Calligraphen AB. Företaget
var specialiserat på att trycka jul- och
bröllopskort. Det var det holländska
ägarbolaget som begärde företaget i
konkurs. De 24 anställda i Munkfors
förlorade sina jobb.
Så småningom skulle tio av de
uppsagda få tillbaka sina jobb. Den
ursprungliga lokala ägaren tog över
verksamheten igen.
Men då hade Linda Högberg redan
börjat jobba på halvtid på GS–kontoret i Karlstad. För att komma till jobbet pendlar hon de sex milen mellan
Munkfors och Karlstad.

1. Varför ska inte unga
vuxna ha lägre löner?
2. Varför är det viktigt med
full sysselsättning?
foto: mats wingborg

Linda Högberg är 33 år och
bosatt i Munkfors. Hon har
jobbat som grafiker men blivit uppsagd. Nu arbetar hon
på GS–kontoret i Karlstad.
– Det är svårt att hitta ett
nytt jobb på en liten bruksort.
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Frida Edvardsson.

”Vi borde ha fler kurser för fackligt aktiva”
Frida Edvardsson är 25
år och fastighetsstädare
i Norrköping. Hon städar
trapphus. Frida Edvardsson
är fackligt ombud på arbetsplatsen och varvar städjobbet med facklig tid.
– Våtmoppen har gjort att
vi slipper bära de tunga hinkarna, säger hon.
Bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljön har blivit bättre, konstaterar Frida Edvardsson. Hon berättar om rengörningsmedel som inte
innehåller farliga kemikalier och om
våtmoppen med skaft som gjort att
man fått bort hinkarna.
– Det var tungt att bära fulla hinkar i trapphus utan hiss. De som har
jobbat i 30 år har utslitna knän och
handleder. Sedan några år tillbaka
använder Ekströms Fastighetsstäd,
där jag jobbar, i stället våtmopp med
skaft. Eller svep som de också kallas.
Sedan kan det vara tufft ändå.
– En del halkar och skadar sig. Vi

har svårt att ta emot oss eftersom
vi har städutrustning i händerna.
Nyligen var det en kollega som föll
baklänges och skadade ryggen. Hon
har fått gå ner i arbetstid för att klara
jobbet.
En annan tuff sida av städbranschen är att lönerna är låga. En nyanställd som arbetar heltid får ut ungefär 14 000 kronor i månaden när skatten är dragen. Frida Edvardsson säger
att det är svårt för unga människor att
få ekonomin att gå ihop.
– Då ska man flytta hemifrån och
skaffa en egen lägenhet. Det blir en
hård ekonomisk press. Sedan finns
det ju de som vill sänka ungdomslönerna ännu mer. Jag förstår inte hur
de tänker.
Frida Edvardsson berättar att det
finns både fast anställda och vikarier
på hennes arbetsplats.
– Vikarierna får alltid arbeta tillsammans med någon mer erfaren.
Om de blir kvar i företaget blir de
alltid fast anställda. Utbildningen
sker alltså i jobbet. Det handlar om
att hantera utrustningen, men också
att hitta till olika kontor i Norrköping.

Organisera fler

Hon tycker att en facklig huvuduppgift är att organisera fler. Enligt henne var det många som lämnade facket
när Alliansregeringen höjde a-kassan. När ”straffavgiften” infördes.
– Fler trygga jobb skulle leda till att
fler gick med i facket. Det är lättast
att organisera dem som har fasta jobb
och arbetar heltid, men svårare med
vikarier och de som jobbar deltid,
säger Frida Edvardsson.
Frida Edvardsson vill också satsa
mer på facklig utbildning. För henne handlar det om att lyfta fram hur
viktigt det är att de anställda håller
ihop.
– Vi måste förklara hur arbetslivet
skulle se ut utan kollektivavtal. Då
skulle de som söker jobb tvingas att
bjuda under varandra när det gäller
löner och arbetsvillkor. Och arbetsgivarna skulle kunna göra som de vill,
säger hon.
– De som är med i facket har ett
skydd. Man står inte heller ensam
om det händer något olyckligt, som
att man blir uppsagd.

Mats Wingborg

om lägstalöner

”

Fler
trygga
jobb
skulle
leda till
att fler
gick med
i facket.

• Lägstalönen är den lägsta lön en
viss person garanteras och kallas
ibland även för minimilön. LO brukar använda begreppet lägstalön.
Även begrepp som ingångslön eller
begynnelselön kan höras i debatten, företrädesvis från arbetsgivarhåll. De är dock mer oprecisa
begrepp eftersom ingångs- eller
begynnelselönen inte nödvändigtvis är lika låg som lägstalön,
inte ens i de branscher där relativt
många anställda tjänar just en lägstalön. Tvärtom är inte heller alltid
lägstalönen enbart en ingångseller begynnelselön, utan den kan
också vara en lön som en anställd
har haft i många år.
• Lägstalönen är differentierad.
Differentieringen kan avse bland
annat bransch, ålder, yrke och år
av erfarenhet i branschen. Därför
finns det inte en särskild lägstalön
för länder som Sverige där den regleras i avtal och det är i allmänhet
svårt att säga vilken nivå lägstalönen är på.

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

”Utbildning kan
minska arbetslösheten”

Bransch som förändrats

Jimmy Boelius berättar om en
bransch som förändrats i grunden.
En gång i tiden sköttes allt inom
järnvägen av SJ. Nu finns flera konkurrerande företag.
ISS där han själv är anställd är en
del av en global koncern med huvudkontor i Köpenhamn. ISS arbetar i
sin tur för det danska företaget Öresundstågen, som driver flera tåglinjer
i Sverige, och för det Hongkongbaserade företaget MTR, som nyligen
öppnat en tåglinje mellan Stockholm
och Göteborg.
Samtidigt förlorade ISS nyligen sitt
kontrakt med det franska företaget
Sodexo som ansvarar för Götalandståget.
– Det blev väldigt tufft, säger Jimmy Boelius och suckar tungt.
Jimmy Boelius berättar att 25 av
hans kollegor blev uppsagda.
– Från fackklubben försöker vi stödja dem så gott det går. Nu är också

Trygghetsrådet inkopplat för att hjälpa till med ersättning och rådgivning
Det är en otrygg bransch med fordonsoperatörernas tjänster upphandlade. Så snart ett kontrakt går ut blir
det en ny upphandling och ingen vet
vilket företag som får ansvaret för
uppgifterna.
För att öka tryggheten måste de
anställda få mer utbildning, menar
Jimmy Boelius.
– Själv fick jag en växlingsutbildning för fyra år sedan. Under tre–
fyra veckor fick jag lära mig att köra
ut tågen från stationen och parkera
dem på bangården. Egentligen är det
en form av smal lokförarutbildning.
– Den som har en växlingsutbildning får oftare behålla sitt jobb i samband med neddragningar och har
betydligt lättare att hitta ett nytt.
Jobbet som fordonsoperatör har
förändrats också till sitt innehåll. Den
digitala tekniken bryter sönder gamla
rutiner och används för att skapa nya.
Jimmy Boelius berättar om systemen för att digitalt registrera vad de
gör. Det kan handla om att fylla på en
vattentank.
– Så fort vi gjort något registrerar vi
det i en app i mobilen. Arbetsgivarna
får därmed reda på vad vi gjort och
hur lång tid olika moment tar.
Andra saker är mer oförändrade.
Jobbet som fordonsoperatör sliter
fortfarande på rygg, knä och axlar.
Under ett arbetspass blir det många
kliv upp och ner på väg in och ut ur
olika tåg.
Ett annat stort problem i branschen
är att många bara är timanställda.
– Det var den stora andelen timan-

1. Varför ska inte unga
vuxna ha lägre löner?
2. Varför är det viktigt
med full sysselsättning?

Per Jansson,
ungdomsansvarig
Byggnads

ställda som gjorde att Seko förra året
tog ut anställda vid det franska företaget Veolia i strejk. Här har ISS varit
bättre och inte använt timanställda
lika ofta.

1. Ungdomslöner
kan leda till en
lönespiral nedåt.
Dessutom har
unga också rätt att
starta sina liv med
bra förutsättningar, kunna skaffa
bostad och göra andra investeringar.
2. Arbetet är grunden för lön, starta
sitt liv, träffa arbetskamrater och
känna att man bidrar. Viljan till arbete är ett samhälles största tillgång.

För låga löner

Jimmy Boelius tycker att ingångslönerna i branschen är alltför låga. En
nyanställd fordonsoperatör tjänar
omkring 19 000 kronor i månaden
före skatt.
Han konstaterar att ungdomar
som ska flytta hemifrån har svårt att
få pengarna att räcka till.
– Och att köpa dyr ekologisk mat är
inte att tänka på.
Men den som fortsätter i yrket får
snabbt en något högre lön. Redan
andra året är den 25 000 kronor i
månaden.
Men Jimmy Boelius är inte särskilt
imponerad av den summan heller.
– En ung person ska ofta ta lån och
skaffa bostad. Då blir det inte många
kronor kvar.

Irith Blum,
ombudsman Hotell
och restaurangfacket

1. Den svenska
modellen bygger
på att komma
överens om vilka
villkor som ska
råda. Kollektivavtalet är golvet,
arbetsgivaren får
ge bättre villkor men inte sämre.
2. Full sysselsättning är människovärdigt, har jag ingen sysselsättning har jag ingen möjlighet att få
ett eget självständigt liv.

Men det är inte bara lönerna som
är viktiga. Jimmy Boelius återkommer flera gånger till hur viktigt det är
att cheferna lyssnar på facket och de
anställda.
– Att de visar empati och inte bara
ger order.
Han jobbar själv i treskift. Det gör
att han träffar nästan alla anställda.
Det ger honom chansen att lyssna på
vad de är oroliga för, men också att
berätta om vad som sker i facket.
– Grunden för en fungerande fackklubb är att styrelsen har en nära kontakt med medlemmarna. Då måste
man också träffa dem.

Mats Wingborg

Jimmy Boelius .

Juan Chacon,
ungdomsansvarig
Kommunal

foto: mats wingborg

Jimmy Boelius är 25 år och
anställd som fordonsoperatör vid järnvägen i Göteborg.
Det betyder att han städar
och växlar tåg. Sedan två år
tillbaka är han också aktiv
i Seko Väst. Han är kassör
och vice ordförande i klubben, ungdomsansvarig och
skyddsombud.
– Tidigare var våra jobb
skyddade. Nu är vi utsatta
för global konkurrens, säger
Jimmy Boelius.
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1. Ingen koppling
finns mellan lägre
löner för ungdomar och högre
sysselsättning.
Dessutom förväntas unga vuxna
prestera som äldre med samma levnadskostnader.
2. Självklart är det en fråga om att
försörja sig, men att arbeta är också
centralt. En förväntning finns om att
alla arbetar, utan jobb utanförskap.

Daniel Söderberg
Talebi, ungdomssekreterare Handels
1. Därför att vi inte
skiljer på arbetare. Pressas löner
och villkor för en
grupp så drabbas
i slutändan alla
anställda. Alla har
rätt till skälig lön
för sitt arbete, även unga.
2. Därför att ett samhälle mår
bäst då arbetslöshet inte pressar
människor och arbetsvillkor.

Malin Djuse,
ungdomssekreterare LO

1. Ingen anledning
finns att sänka
löner som redan
är låga. En sån åtgärd skapar inga
jobb, den gör bara
personalen billigare. Och varför
ska unga vara billigare?
2. Fler i arbete ger mer i den gemensamma kassan och en starkare kollektiv köpkraft. Men viktigast är att
det skyddar kollektivavtalen.
Anna Sahlée

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

foto: mats wingborg
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Laura Sumanen.

”Fler anställda i kommunerna borde få heltid”

Laura Sumanen är 29 år och
arbetar inom barnomsorgen
i Karlskoga med städning
och att dela ut mat till förskolor. För tillfället är hon
arvoderad av Kommunal.
Laura Sumanen sitter också
i den fackliga styrelsen i sektionen och är ordförande för
LO–facken i Karlskoga–
Degerfors.
– Det allra viktigaste är att
minska antalet timvikarier,
säger Laura Sumanen.
Otryggt och stressigt

I tio år har Laura Sumanen arbetat
för Karlskoga kommun. De första sju
åren var hon timvikarie. Genom ett
sms i mobilen fick hon besked om var
och när hon skulle jobba.
– Det är ett jättestort problem att
många går på bemanningslistor. Man
vet inte var, när och hur många timmar man får jobba nästa gång.
Nästan alla som jobbar med städning åt kommunen är kvinnor.
Många är födda i andra länder.
– En del av dem är så tacksamma
över att de har ett jobb att de inte stäl-

ler några krav. Fast jobbet är otryggt
och stressigt, säger Laura Sumanen.
Konsekvenserna av de dåliga villkoren visar sig ofta i slutet av ett långt
arbetsliv.
– Då är axlarna utslitna och ryggen
värker, men hittills har vi inte en enda
gång lyckats få en sådan förslitning
klassad som arbetsskada.
Kommunal i Karlskoga vill drastiskt minska andelen timvikarier,
men det går trögt med förändringarna. För Laura Sumanen hänger
kravet samman med att skapa mer
varierande uppgifter och mindre
monotoni.
Själv har hon städat daghem, tagit
emot färdiglagad mat som hon delat
ut på förskolorna och slutligen samlat
ihop disken och matresterna.
– Men jag skulle önska att vi kunde
få fler uppgifter. Vi skulle kunna sköta vissa sysslor som vaktmästarna tar
hand om i dag. Och även om vi inte är
utbildade pedagoger skulle vi kunna

få vakta på daghemsgårdarna. Nya
typer av arbetsuppgifter skulle göra
jobbet mer drägligt.
– Nu består det bara av fysiskt slit.
Då skulle det också bli lättare att skapa sammanhållna arbetsdagar.

Otryggheten försvårar
medlemsvärvning

Enligt Laura Sumanen får en timanställd bara lön för den tid som arbetsgivaren anser att uppgifterna ska ta.
Den som inte är tillräckligt snabb får
jobba övertid utan betalning.
– De otrygga jobben försvagar
också facket. Vår sektion har 1 700
medlemmar, men vi har svårast att få
med timvikarierna. De är underrepresenterade.
Bland de kommunala städarna i
Karlskoga är det nästan ingen som
arbetar heltid. Och en timvikarie får
aldrig ihop till en heltid. Det betyder
att lönen blir väldigt låg.

Det är ett jättestort problem att många
går på bemanningslistor. Man vet inte
var, när och hur många timmar man får
jobba nästa gång.

7
år var Laura
Sumanen
timvikarie.

En outbildad person som jobbar
heltid tjänar omkring 18 000 kronor
i månaden och en utbildad omkring
19 000 i månaden. Men för den som
bara jobbar några timmar varje dag
blir lönen betydligt lägre.
– Därför slåss vi för att alla ska ha
rätt till heltid. Men för kommunens
förvaltning är det helt andra saker
som står i förgrunden – att spara
pengar och räkna minuter.

Sänka lönen för unga?

Laura Sumanen skakar på huvudet åt
förslaget att ytterligare sänka lönen
för ungdomar.
– Jag tvivlar på några större effekter över huvud taget. Möjligen skulle
det bli en viss social dumpning. De
äldre skulle diskrimineras.
– Vore det önskvärt? frågar hon
retoriskt.
För tre år sedan deltog Laura
Sumanen i en facklig grundutbildning. För hennes del blev det starten
på något nytt.
– Det var det bästa jag gjort. Jag
hittade ett forum där jag ville vara
aktiv.
– Plötsligt förstod jag var facket
var för något och hur viktigt det är
med kollektivavtal, utan avtal skulle
arbetsgivaren kunna spela ut anställda mot varandra.

Mats Wingborg

Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se.
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”Borde få praktisera på flera arbetsplatser”
foto: mats wingborg

Anton Levein är 21 år och har
jobbat i tre år som elektriker
på ett familjeföretag i Karlstad. Nu är han tjänstledig
och arbetar åt Elektrikerförbundet. Han sitter också i
styrelsen för Elektrikerna i
Värmland.
– Elektrikernas kompetens behöver bli bredare,
säger Anton Levein.
Utbildningarna behöver
breddas

Det finns också andra sidor av elektrikeryrket som är tuffa. De tre klassiska problemen för elektriker när det
gäller arbetsmiljö är fall från stegar,
otjänlig luft och betongdamm. Risken
för olyckor och skador blir också större när arbetet ska gå snabbt.
Anton Leveins bild är att stressen
har ökat på grund av små tidsmarginaler och pressade byggtider.
– Många är stressade. Det ökar också risken för olyckor.

Anton Levein slår ut med armarna
och säger att yrket som elektriker är
motsägelsefullt. Det kan både beskrivas som oföränderligt och som påverkat av nya innovationer.
– Elektriciteten är densamma
och arbetet med att dra kablar har
inte förändrats. Samtidigt har nya
moment kommit till. I dag krävs ofta
att en elektriker behärskar hissar, system för programmering och att svetsa
i fiber. För att klara sig behövs en bred
kompetens.
– Det betyder också att utbildningarna behöver breddas.
Anton Levein har många förslag
på hur det skulle kunna bli lättare för
ungdomar som utbildat sig till elektriker att få ett jobb.
– För många går det väldigt bra.
Har man väl kommit in på arbets-

– Jag har just läst LOs rapport (Bör
sänkt lägstalön ingå i en svensk sysselsättningsstrategi?, A Berge, 2014)
och i den finns starka argument för
att sänkta löner inte skulle leda till
fler jobb. Men det vore också omoraliskt. Sänkta ungdomslöner skulle
leda till att det blev omöjligt för ungdomar att ta lån och skaffa bostad.
– Arbetsvillkoren för ungdomar är
ofta brutala redan i dag. Lägre ungdomslöner skulle göra det ännu värre.
Tvärtom borde de höjas, säger Anton
Levein.

Fler medlemmar till facket

marknaden är det ett ganska tryggt
yrke. Men det första steget kan vara
svårt. Framför allt gäller det att ha
många kontakter.

– Därför borde alla få praktisera på
flera olika arbetsplatser redan under
gymnasieutbildningen. Det skulle
minska sårbarheten.

Anton Levein.

För att få fler unga att bli medlemmar i Elektrikerförbundet har Anton
Levein en klar idé.
– Ska vi klara den framtida rekryteringen gäller det att vara synlig redan
under gymnasieutbildningen.
– Jag började själv mitt fackliga
engagemang som skolinformatör. Jag
vet hur viktigt det är.

Mats Wingborg

”Väktarbranschen har snabbt globaliserats”

Otrygga anställningar

Sanna Tolkki säger att jobbet som
säkerhetsvakt är varierat. Hon trivs
bra. Ibland kan det visserligen vara
stressigt, då får hon hoppa över lunchen, men ofta är det lugnare.
– Sedan finns en risk för våld. Men
det är vanligare att vi blir psykiskt trakasserade än att vi råkar ut för fysiskt
våld. Det kan exempelvis handla om
människor som blir sura när de ska
visiteras.
Det stora problemet är de otrygga
anställningarna, hävdar hon.
Det avtal som gäller för branschen
öppnar för så kallade behovsanställningar. Det innebär att vakter får
arbeta vid behov. De blir kallade till
nya jobb med sms.
– I vår avdelning är ungefär var
fjärde medlem behovsanställd. De vet
inte i förväg hur mycket de kommer

att få jobba. Även om det i realiteten
blir mycket jobb är det en ständig
otrygghet.
– De som är nya i branschen får särskilt ofta behovsanställningar, vilket
betyder att många är unga.
Sanna Tolkki säger att de tuffa villkoren gör att det blir svårt för unga
väktare att leva ett liv utanför jobbet.
Har man ingen reglerad arbetstid är
det svårt att ha en aktiv fritid.
Att höra människor argumentera
för lägre ungdomslöner gör henne
upprörd.
– Unga anställda har redan de
sämsta villkoren. Anställningarna är
otrygga och lönen knaper, för närvarande knappt 120 kronor i timmen.
– Det är ungdomen som är Sveriges
framtid. Då borde samhället och företagen i stället satsa på ungdomarna.

foto: mats wingborg

Sanna Tolkki är 28 år och
arbetar som säkerhetsvakt i
Oskarshamn, men hon kan
inte berätta om jobbet eftersom det är skyddsklassat.
Sedan tre år tillbaka är hon
aktiv i Transport och har flera
förtroendeuppdrag inom avdelning 51.
– En av fyra medlemmar är
behovsanställda. Det är för
många, säger Sanna Tolkki.

Globaliserad bransch

Bevakningsbranschen växer. Antalet
anställda vakter i Sverige blir successivt fler.
En expanderande bransch betyder också att många företag slåss om
att få del av vinsterna. Sanna Tolkki
beskriver en snabb globalisering, där
företag med bas i Sverige etablerar
sig utomlands och utländska vaktbolag i Sverige.
Det är också en bransch där företag
ofta köper upp varandra.
– Det är en hel vetenskap att följa
hur ägandet förändras.
– Globaliseringen riskerar också
att flytta en del av makten utanför
Sverige.

Tysta arbetsplatser

Sanna Tolkki är en av dem som är
med och organiserar Transports ungdomsforum, en stor årlig konferens
för unga medlemmar. Hon argumenterar för hur avgörande det är med en
aktiv rekrytering.
– Kanske det allra viktigaste är
att fackligt aktiva pratar med unga
anställda om jobbet och om villkor.
De som jobbat länge i branschen kan

Sanna Tolkki.

berätta om hur yrket har förändrats.
Jag tycker arbetsplatserna är för tysta.
När Sanna Tolkki talar med unga
medlemmar brukar hon särskilt lyfta
fram betydelsen av kollektivavtal.
– Det vore hemskt om en annan
människa utför samma arbete som
jag men får mindre betalt. Då skulle
den människan inte ha samma värde.

Mats Wingborg

Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se.
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Full sysselsättning och
solidarisk lönepolitik
Sverige behöver en ny ekonomisk politik som förenar full sysselsättning och rättvisare löner
med dagens öppna ekonomi. Det är bakgrunden till att LO-kongressen 2012 beslutade att
inleda projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.
Projektet har resulterat i ett gediget utredningsmaterial, 24 delrapporter samt kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner till LOs kongress 2016.
Rapportserien har tagits fram av såväl LOs egna som externa experter. Rapporterna ska
bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten.
Slutsatserna är författarnas och beslutas inte av LOs styrelse.
Nedan finns serien listad plus lite mer information om tre av rapporterna.
Alla rapporterna går att beställa på www.lo.se/distribution.

Vilja, få och förmå

6

Sysselsättningspolitiken har fokuserat på ekonomiska incitament.
Jobbskatteavdragets effekter på
sysselsättningen är osäkra och
mycket kostsamma. Det finns bättre
fundament att bygga en sysselsättningspolitik på än skattesänkningar
och försämrade trygghetssystem.
Det skriver LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik i
en rapport som analyserar Sveriges
sysselsättningspolitik 2006–2013.
I rapporten Vilja, få och förmå ger LO–ekonomerna
Åsa–Pia Järliden Bergström, Lars Ernsäter och Anna–
Kirsti Löfgen en beskrivning av vad alliansregeringens
sysselsättningspolitik gått ut på och dess effekter.
F U L L S YSSE L S ÄT T N I N G O CH SO L I DA R ISK LÖ N E P O L I T I K

Vilja, få och förmå

Synpunkter på en sysselsättningspolitik
byggd på ekonomiska incitament
Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström,
Lars Ernsäter och Anna-Kirsti Löfgren

Den svenska modellen Investeringar i Sverige

12

Karl Marx skrev att allt fast förflyktigas. Den här rapporten handlar
om hur den svenska modellen har
utvecklats tillsammans med förändringarna i omvärlden. Hur har globaliseringen påverkat modellen?
Har allt förflyktigats?
Rapporten Modellen som klev ut
genom ett fönster tar sin utgångspunkt i den samhällsekonomiska
modell som utvecklades i Sverige
under 1950–talet och framåt. Rapporten som skrivits av LOs jurist Claes–Mikael Jonsson och
den tidigare LO–utredaren Ingemar Lindberg inom ramen
för projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik
diskuterar den svenska modellens framtida utmaningar.
F U L L S YSSEL S ÄT T N I NG O CH SO L I DA RISK LÖ N EP O L I T I K

Modellen som klev ut
genom ett fönster

– om globaliseringen och
den svenska modellens framtid

Författare: Claes-Mikael Jonsson och Ingemar Lindberg
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De statliga investeringarna bör öka
med tio miljarder per år för att sedan
växa i takt med utvecklingen av BNP.
Dagens saldomål bör ersättas med
ett mål för den offentliga sektorns
totala sparande. Dessutom bör ett
tidsbegränsat investeringsstöd till
hyresrätter och studentlägenheter
införas.
I rapporten Investeringar och sysselsättning i Sverige till projektet
Full sysselsättning och solidarisk
lönepolitik diskuterar LOs chefsekonom Ola Pettersson
hur det kommer sig att det investeras så lite i Sverige.
Vidare presenterar han flera förslag på hur investeringsvolymen kan öka.
F U L L S YSSEL S ÄT T N I N G O CH SO L I DA R ISK LÖ N E P O L I T I K

Investeringar och
sysselsättning i Sverige
Författare: Ola Pettersson

Delrapporter i projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik
1 Sverige behöver ett bättre banksystem (T Hållö, 2014)
2 Hundra år av ojämlikhet – löner
och löneutveckling efter klass och
kön (M Larsson, 2014)
3 Bör sänkt lägstalön ingå i en
svensk sysselsättningsstrategi?
(A Berge, 2014)
4 Hur många har erfarenhet av arbetslöshet? (T Carlén, 2014)
5 Den ”nya” strukturomvandlingen? Jobbpolariseringen och konkurrensen om jobben (T Carlén,
2014)
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6 Vilja, få och förmå (Å–P Järliden
Bergström, L Ernsäter, A–K Löfgren, 2014)
7 Skolan sviker – hur, varför och
vad vi kan göra åt det? (D Kessel,
E Olme, 2014)
8 Inflation – allt du behöver veta
men aldrig vågat fråga om
(E Molin, P Roth, 2014)
9 Investeringar och sysselsättning
i Sverige (O Pettersson, 2015)
10 Bostadsbrist och arbetsmarknad – hur får vi en bostadsmarknad i balans? (J Hall, 2015)

11 Samhällsekonomi i koma –
kan höjda löner återuppliva den?
(E Bengtsson, 2015)
12 Modellen som klev ut genom
ett fönster (C–M Jonsson, I Lindberg, 2015)
13 Penningpolitik och full sysselsättning (L EO Svensson, 2014)
14 Vägval när det gäller marknadsmekanismer i utbildningssystemet (K Edmark, 2015)
15 Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen – missbedömd eller dömd att misslyckas?

(A Cronert, 2015)
16 Tillsammans – LO–samordning och samverkan i praktiken (S
Rehnström, R Sjunnebo, 2015)
17 Ungas färdigheter och etableringsproblem på arbetsmarknaden (L Wennemo Lanninger, 2015)
18 Lönebildning bortom NAIRU
(T Johansson, L Erixon, M Lavoie
med flera, 2015)
19 Totalrenovering av Sverige
(P–O Edin, 2015)
20 Etablering i skuggan av hög
arbetslöshet, skillnadsskapande

och migrationseffekter (U Vedin,
2015)
21 Workers Ownership and Profit-Sharing in a New Capitalist
Model? (R B Freeman, 2015)
22 Lön eller sysselsättning eller
bådadera (M Morin, 2015)
23 Fem nyanser av rättvisa (C–H
Grenholm, 2015)
24 Tillbaka till framtiden – hur en
bättre redovisning av samhällets
tillgångar och skulder kan höja
Sveriges välstånd (D Andersson, S
de Toro, 2015)
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