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Posttidning A

Fokus på deltid 
ger resultat på 
Menzies
– Vi tutade ganska rejält. 
Det var kännbart, säger 
Ky Lindholm, från Seko 
Menzies nationella klubb 
för Arlanda och Landvetter.

Kampen för heltider går 
framåt inom företaget, men 
är långt ifrån i mål.

Nyheter KulturNyheter

Intervju: Nya ordföranden 
Karin Åkersten, s. 7

Inspiration  
från svunna  
tiders kamp
Linnea Garli och Bengt 
Wallman läser böcker som 
påminner oss om vad social-
demokratin en gång var  
och manar till handling.  
Och så tipsar Första Linjen 
om vad du inte får missa!

Papperslösa vågar 
inte söka hjälp
Efter polisens många razzior,  
i kölvattnet av terrorattentatet 
på Drottninggatan i Stockholm, 
märker de som jobbar med 
facklig rådgivning åt pappers-
lösa en markant förändring: 
Ytterst få vågar söka hjälp. Men 
Seko fortsätter sin verksamhet 
för gruppen.

Första Linjen är Seko Stockholms medlemstidning | #2/2017 | Årgång 4 | www.sekostockholm.se | stockholm@seko.se

FOTO: PETTER EVERTSÉN, PRIVAT (KAMRATEN), ERIK PERSSON (TELENOR), JOSÉ FIGUEROA (PAPPERSLÖSA), ROSA LUXEMBURG-STIFTUNG/CC

Kamraten. 
Skyddsombudet  
som hämtar kraft  
i backhoppningen

Kamraten: Pietro Nilsson, s. 15

Intervju.  
”Vi ska alltid göra 
vårt bästa för våra 
medlemmar”

Arbetsplatsbesök. Seko besöker enträget arbetsplatser som saknar fackklubb

Reportage, s. 8–11

Allt fler går
med i facket

Ledare: s. 2

Ledare.  
Kollektivavtalsmodellens 
legitimitet bygger 
vidare på respekt för 
den grundlagsfästa 
föreningsrätten.

Sekos aktivistgrupp, A-gruppen, har den 
senaste tiden arbetat metodiskt med att 
bearbeta anställda inom Telenor-butiker. 
Kampanjen ger goda resultat: Hittills ett 
30-tal nya medlemmar. På längre sikt är 
målet en egen klubb.

Kultur, s. 12–13Nyheter, s. 6–7Nyheter, s. 5



Framgångar. Kongressen gick i Seko Stockholms favör.

Solidaritet på första maj
l – Kortare arbetsdag ja, men hyv-
lingar nej.

Det sa Seko Stockholms nya ord-
förande Karin Åkersten, i sitt första-
majtal på socialdemokraternas och 
LO-fackens demonstration  
i Sollentuna. 

Karin Åkersten talade även om att 
det måste bli ett stopp för vinstjakt 
och urholkning av välfärden. Hon 
varnade för att låta grupper ställas 
emot varandra och avslutade sitt tal 
med att läsa upp det ”fackliga löf-
tet”, ett löfte om solidaritet: 

– En attack mot en av oss är en 

attack mot alla och då kan ingen 
ställa sig utanför.

På 1 maj slöt omkring 75 medlem-
mar upp på Seko Stockholms tradi-
tionsenliga sillfrukost. 

Seko hade även flera banderoller 
i LO:s 1 maj-tåg, bland annat deltog 
Seko Ung med sin nya logga. 

K
onflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetarför-
bundet och arbetsgivaren APM Terminals har föranlett 
regeringen att ta initiativ till en utredning vars syfte 
är att begränsa konflikträtten. Regeringen motiverar 

utredningen med att ”en utveckling där stridsåtgärder vidtas  
i andra syften än att genomdriva krav på kollektivavtalsreglering 
och där arbetsgivare riskerar att drabbas av stridsåtgärder trots 
att de redan har ett kollektivavtal äventyrar den svenska kollek-
tivavtalsmodellens legitimitet.”

Seko Stockholm försvarar den svenska modellen, där vi som 
fackförening säljer arbetsfred i utbyte mot kollektivavtal. Detta, 
i kombination med rätten att förhandla i enlighet med MBL, ger 
den fackliga organisationen en stark möjlighet till inflytande över 
frågor som rör företagets verksamhet och över våra medlemmars 
villkor. Men med detta sagt ställer 
vi oss mycket kritiska till regering-
ens utredningsförslag.

Kollektivavtalsmodellen legiti-
mitet förutsätter för det första att 
vi har parter på arbetsmarknaden 
som respekterar varandra – som 
är överens om modellen. För den 
som följt konflikten i Göteborgs 
hamn det senaste året är det up-
penbart att APMT:s nya ledning 
driver en antifacklig linje, som 
aktivt syftar till att begränsa de 
fackliga organisationernas möjlig-
het att utöva sitt inflytande. Den 
linjen har i Göteborgs hamn redan 
lett till att Unionen lagt ner sin 
fackklubb, till att Ledarnas klubb 
blivit passiv och till hård kritik från 
den lokala Transportklubben.

Oavsett vad man anser om 
Hamnarbetarförbundets metoder 
i kampen för att få motparten att respektera grundläggande fack-
liga rättigheter så är det uppenbart att en lagstiftning innebär ett 
ingrepp i förhandlingarna till fördel för en arbetsgivare som age-
rar antifackligt. Att tro att detta skulle gynna kollektivavtalsmo-
dellen är att bedra sig.

Kollektivavtalsmodellens legitimitet bygger vidare på respekt 
för den grundlagsfästa föreningsrätten. I denna ingår att arbe-
tarna har rätt att ansluta sig till den fackförening de anser repre-
senterar dem bäst. Att begränsa möjligheten för fackföreningar 
som inte har kollektivavtal att vidta konfliktåtgärder riskerar att 
öppna upp för en situation där fackföreningar kan startas upp 
utan brett stöd från arbetarna, men med brett stöd hos arbetsgi-
varen. Det tjänar ingen fackförening på.

Sist men inte minst medför regeringens åtgärd legitimitet för 
en praxis där politiken lägger sig i arbetsmarknadskonflikter. Det 
innebär att öppna en dörr som definitivt bör hållas stängd. Risken 
är stor att borgerliga partier som vill gå än längre får vind i seg-
len. Nästa gång kan det vara sympatiåtgärder som sätts i fråga.
stockholm@seko.se

Vi säger nej till 
begränsningar  
i konflikträtten!

Seko Stockholm
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, 17121 Solna.  
Postadress: Box 1032, 17121 Solna. Telefon: 0770-45 79 00. 
E-post: stockholm@seko.se.

Första Linjen är Seko Stockholms medlemstidning, den utkommer minst 4 ggr per år.
Ansvarig utgivare: Karin Åkersten. Redaktör: Gunnar Westin. Redaktionsråd: Gunnar 
Westin, Linnea Garli, Håkan Englund, Charlotte Rinaldo, Stefan Granér, Bengt Wallman 
och Karin Åkersten. Medverkande i detta nummer: Rebecka Bohlin, José Figueroa, Calle 
Fridén, Linnea Garli, Bengt Wallman och Mats Wingborg.  
Grafisk form: Petter Evertsén. Tryck: Herenco Press AB, 2017. 

l  Inför kongressen fanns en viss 
oro för hur interndemokratin i 
Seko kunde komma att påverkas 
av ett stadgeförslag från förbunds-
styrelsen (se fakta). Redan innan 
kongressen modifierades dock 
förslaget, efter kritik från bland 
annat Seko Stockholm. Och på 
kongressen reviderades förslaget 
ytterligare.

– Vi hade flera yrkanden på 
ändringar i de nya stadgarna där vi 
tyckte att förbundsstyrelsen hade 
varit ovarsam med hur stadgeför-
ändringarna påverkade internde-
mokratin i förbundet. I Stockholm 
behöver vi ett regionalt samarbete 
och det är självklart för oss att 
det ska vara så demokratiskt som 
möjligt. Därför yrkade till exem-
pel jag på att motionsrätten inte 

skulle inskränkas i och med de nya 
stadgarna, och yrkandet röstades 
igenom, så uppenbarligen var det 
flera som funderat precis som vi, 
säger Bengt Wallman, från Klubb 
Högskolor och Kultur.

Stadgemotionerna engagerade 
kongressen, men det gjorde också 
ett antal politiska motioner. Kon-
gressen beslutade exempelvis om 
ett ställningstagande för 30 tim-
mars arbetsvecka med bibehållen 
lön (motionerna kom från Seko 
Väst och Seko Skåne). 

En motion från Seko Posten 
– om förstärkt anställningstrygg-
het – krävde ett förbud mot allmän 
visstidsanställning, huvudentre-
prenörsansvar för att underentre-
prenörer följer kollektivavtal och 

KONGRESS. Sekos kongress föll väl ut för Seko 
Stockholms del. Bra beslut om demokrati, 
ungas inflytande och politiska motioner,  
menar flera av kongressombuden.

– Det hade inte kunnat gå bättre, säger  
Gunnar Westin, kommunikationsansvarig  
för Seko Stockholm.

Lyckad kongress 
för Seko Stockholm 

Först

lagstiftning, samt olika åtgärder 
mot outsourcing som metod för att 
dumpa avtalen. Motionen antogs.

Flera unga företrädare var uppe  
i talarstolen och argumenterade 
för att den som utses till ordfö-
rande i centrala ungdomskommit-
tén ska adjungeras till förbunds-
styrelsens möten. Detta för att 
stärka ungdomsarbetets ställning 
i förbundet, och för att de ungas 
röst ska höras tydligare. 

– Styrelsen yrkade från början 
avslag på motionen som förordade 
en stadgeändring om detta, men 
efter debatt blev det en kompro-
miss, det kom in i verksamhetspla-
nen. Det var en supervinst, tycker 
jag! säger Emelie Jansson, brev-
bärare på Postnord i Sollentuna 
som var kongressombud för första 
gången.

Emelie Jansson tycker att det 
var oerhört givande att vara kon-
gressombud. 

– Du får en förståelse för hur allt 
går till, hur förbundet tycker i olika 
frågor. Det som förvånade mig var 
att det fanns så mycket oenighet 
runt många motioner. Det väckte 
argumentation och kompromisser 

3 
strejkvarsel har lagts av Seko 
den senaste tiden, på avtalsom-
rådena spår, järnvägsinfrastruk-
tur och telekom. Ingen av kon-
flikterna ledde dock till strejk. 
Tack vare varslen fick facket 
igenom sina krav – och särskilt 
viktigt för Seko är att låglöne-
satsningen fullföljdes.

Ledare.

Vi uppmanar alla som 
delar vår åsikt att tydlig-
göra er åsikt till ansvarig 
minister genom att skriva 
till Arbetsmarknadsdepar-
tementet: arbetsmarknads 
departementet.registrator 
@regeringskansliet.se

Att begränsa möjlig-
heten för fackfören-
ingar som inte har 
kollektivavtal att vidta 
konfliktåtgärder ris-
kerar att öppna upp 
för en situation där 
fackföreningar kan 
startas upp utan brett 
stöd från arbetarna, 
men med brett stöd 
hos arbetsgivaren.

25–27 april genomfördes Sekos kongress på Folkets hus i Stockholm. FOTO: ANNA LEDIN-WIRÉN

Här följer ett angeläget uttalande antaget av Seko Stock-
holms styrelse apropå regeringens kommande utredning 
av konflikträtten. Seko Stockholm uppmanar alla våra 
klubbar och andra fackliga organisationer att anta och 
sprida uttalandet.
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Framgångar. Kongressen gick i Seko Stockholms favör.

Det är absurt att en ar-
betsgivarorganisation år 
2017 medvetet hindrar 
kvinnornas rättmätiga 
krav på att närma sig 
männens löner.
Det sa Sekos nya förbundsordförande 
Valle Karlsson, i samband med att 
Almega i ett skede av avtalsrörelsen 
vägrade acceptera en minimilön på 
20 000 kronor (för anställda på callcen-
ters, med minst två års erfarenhet).

Postuppror  
på Mynttorget
l – Vi har samlats här i dag för att 
kräva upprättelse över den negativa 
bild som har spridits av oss i media, 
där vi anses vara slarviga och 
ansvarslösa. 

Det sa brevbäraren Emelie Jans-
son, i samband med manifestatio-
nen ”Vi vill leverera”, på Mynttorget 
den 22 april.

Seko Stockholm konstaterar att 
kritiken mot postanställda är över-
driven – postanställda levererar 
varje dag. Samtidigt finns ett korn 

av sanning i kritiken, brev kommer 
inte fram i tid. Detta beror framför 
allt på att arbetsbördan är för stor.

Andreas Asp, Seko Postklubb, 
talade om att underbemanning 
och undermålig utrustning som två 
orsaker till att postanställda inte 
kan leverera idag:

– Vi vill kunna leverera! Nu och i 
framtiden, sa han på Mynttorget.

I samband med manifestationen 
krävde klubbarna som arrangerade 
manifestationen att postservicen 
måste få de förutsättningar som 
krävs för att fungera och en hållbar 
framtid för postanställda.

Förutom en rad talare från Seko, 
uttryckte även riksdagsledamöterna 
Teres Lindberg (S) och Emma Wall-
rup (V) sitt stöd för Postupproret.

Allt fler har osäkra 
anställningar

Källa: SCB, LO Fakta.

och det var väldigt givande att få 
vara med om. 

Med sina 28 år var Emelie Jansson 
en av de yngre på kongressen och 
att gå upp i talarstolen kändes stort.

– Jag kände ett stöd från min 
avdelning, det fanns en tanke om 
att alla ska upp och prata om något, 
välj något du brinner för. Pushad 
är kanske fel ord, mer att de andra 
hejar på en. Som ny var det jätte-
häftigt! Jag vågade faktiskt tala på 
kongressen! Vilken boost! När du 
vågar argumentera mot de som 
i grunden är på samma sida som 
du, känns det lättare att ta andra 
debatter, mot de som är på en helt 
annan sida. 

Även Seko Stockholms kommuni-
kationsansvarige, Gunnar Westin, 
är som helhet mycket nöjd med 
kongressen och något som gör 
honom särskilt glad är att Seko 
Stockholms ordförande Karin 
Åkersten valdes in i förbundssty-
relsen på en ordinarie plats. 

– Det är glädjande och innebär 
att vi har en bättre möjlighet att 
framöver vara med och påverka 
förbundet på central nivå. Karin, 

som varit mycket engagerad inför 
och under kongressen i arbetet med 
att försvara förbundsdemokratin, 
kommer nu att fortsätta arbetet för 
en öppen kultur där förbundsstyrel-
sens arbete förankras i hela organi-
sationen, säger Gunnar Westin. 
Rebecka Bohlin
stockholm@seko.se
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Arbetare

Tjänstemän

l LO-kvinnor l LO-män l TCO-kvinnor l TCO-män

l Hotell och restaurang l Lokalvård 
l Vård och omsorg l TCO-män

Tidsbegränsade anställningar blir allt 
fler inom LO-kollektivet i allmänhet, 
i synnerhet bland arbetarkvinnor. 

Kvinnor oftare otryggt anställda
Kvinnor, framförallt inom LO-kollektivet, är 
överrepresenterade när det gäller tidsbegrän-
sade anställningar.

Tidsbegränsade anställningar  
bland olika yrkesgrupper
De tidsbegränsade anställningarna skiljer sig 
markant mellan olika sektorer på arbetsmark-
naden. Otrygga anställningsformer är vanligare 
förekommande inom kvinnodominerade yrken.

Anställningsformer efter klass
2016 hade mer än var femte arbetare en tids-
begränsade anställning. Bland tjänstemän är 
det endast drygt var åttonde. 

Infografik.

TRAFIK. Alla strider går inte att vinna. 57 konduk-
törer avslutade i maj sina anställningar som kon-
duktörer – när betalstolpar tog över deras jobb.
– Vi har gjort allt vi kunde, kampanjat lokalt, 
samlat in över 3 000 namnunderskrifter, gjort 
kampanjtidning, känt ett stöd både från förbun-
det och från allmänheten, gått ut i media och 
legat på politiker, säger Lina Yafi, ordförande 
för Lokalbaneklubben.

l Besvikelsen är stor i Lokalbaneklubben, liksom 
oron i den berörda gruppen medlemmar.

– Vi träffar ju medlemmarna nära. Det finns en oro 
som rör den egna försörjningen, att klara lån, kunna 
ta hand om sina barn, konstaterar Lina Yafi.

Konduktörerna erbjöds i slutändan fyra alternativ 
av Arriva. Antingen en kostnadsfri utbildning till föra-
re på Saltsjöbanan eller Roslagsbanan. Utbildning till 
spårvagnsförare eller bussförare var ytterligare alter-
nativ. Man har också kunnat välja att bli arbetsbefriad 
med lön under uppsägningstiden.

– Det kunde ha varit sämre. Men samtidigt har långt 
ifrån alla möjligheten att välja dessa alternativ, först 
måste man klara testerna, vilket är ganska svårt.
Kan Seko lära någon av nederlaget, kunde ni ha gjort 

något annorlunda?

– Jag tycker att vi gjort allt lokalt som vi kunnat, det 
går inte att göra så mycket mer. Möjligen att vi kunde 
ha fått till stånd en politisk strejk, vi ville göra det, 
men det var inte möjligt, enligt Seko centralt. 

Enligt Lina Yafi är det framför allt Arriva som bär 
det största ansvaret för utgången i frågan.

– Vi är jättekritiska till hur Arriva tolkade 
beslutet när Trafiknämnden beslutade 
om ett stolp-försök. Konduktörsupp-
gifter handlar även om service och 
säkerhet, men det ville man aldrig 
lyssna på. SL bryr sig inte och Arriva 
vill spara pengar, därför fick vi ett poli-
tiskt beslut emot oss. 

Men kampanjen Rör inte min konduk-
tör läggs inte ner. Sidan har 6 000 följare på 
Facebook och nästa strid kan komma att handla om 
konduktörernas anställningar på Roslagsbanan och 
Saltsjöbanan. 
Rebecka Bohlin
stockholm@seko.se

”Vi gjorde  
allt vi kunde”

l I förbundsstyrelsens stadgeförslag 
fanns ett förslag att begränsa motions-
rätten för klubbar och medlemmar. Här 
ansåg Seko Stockholm att bevarandet av 
motionsrätten för bl.a. den regionala orga-
nisationen handlar om att försvara demo-
kratin, inte minst för att klubbarna ska ha 
en bra möjlighet att förankra sina motio-
ner. Bengt Wallman, från Klubb Högskolor 
och Kultur, lade yrkandet och argumente-
rade med framgång i talarstolen.
Beslut: Bibehållen motionsrätt för 
region, förhandlingsorganisation och 
branschorganisation.

l I förbundsstyrelsens förslag på nya 
stadgar hade regionernas uttryckliga 
ansvar för att samordna och bedriva 
jämställdhetsarbetet avskaffats. Så blev 
det inte. 
Beslut: Regionerna behåller ansvar för 
att bedriva och samordna arbetet för 
jämställdhet och integration.

l Kongressen genomfördes 25–27 april, 
på Folkets hus i Stockholm

Fakta. 

Viktig strid om demokrati

25–27 april genomfördes Sekos kongress på Folkets hus i Stockholm. FOTO: ANNA LEDIN-WIRÉN

! Fortsätt följa kampanjen Rör inte min konduktör på
www.facebook.com/rorinteminkonduktor

Lina Yafi, ordförande för Lokalbaneklubben. FOTO: PETTER EVERTSEN

RÖR INTE MIN KONDUKTÖR
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l Fast anställda 79 % l Tidsbegränsat anställda 21 %

l Fast anställda 88 % l Tidsbegränsat anställda 12 %
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l I maj tecknade Seko nya kollek-
tivavtal med arbetsgivarna på en 
rad områden, bland annat inom 
telekom. Det innebär att villkoren 
förbättras för tusentals anställda. 

Samtidigt finns det företag inom 
de branscher Seko organiserar som 
inte har kollektivavtal, och där har 
de anställda ofta sämre villkor. 

– Vid en första anblick kan an-
ställningsavtalen se bra ut, men 
om man börjar skrapa på ytan 
visar det sig ofta att det saknas 
pensionsförsäkring, andra försäk-
ringar, semesterersättning och 
annat som följer med ett kollek-

tivavtal, säger Alexander Lind-
holm, ombudsman med fokus på 
telekom, för Seko Stockholm. 

Att det saknas kollektivavtal 
är förstås ett problem för de som 
jobbar i dessa företag. Men att en 
del arbetsgivare står utanför kol-
lektivavtalen öppnar också för 
underbudskonkurrens och social 
dumpning, vilket i slutändan ho-
tar hela löntagarkollektivet. 

Generellt är kollektivavtalstäck-
ningen – andelen anställda som 
omfattas av kollektivavtal – hög 
i Sverige. 2015 omfattades 90 

utan facklig tradition, ibland med 
utländskt ägande, på områden 
som tidigare avreglerats, privati-
serats och öppnats för konkurrens.

– En del företag är också fack-
föreningsfientliga, förklarar An-
ders Kjellberg. 

Exakt hur många företag och hur 
stor andel av de anställda som 
saknar kollektivavtal inom Sekos 
avtalsområden vet man inte, men 
klart är att branscher som tåg, väg 
och telekom har förändrats rejält 
sedan 90-talet, och att utmaning-
arna för facket har vuxit. 

– Bland de större företagen  
i telekombranschen är kollektiv-
avtalstäckningen 100 procent, 
konstaterar Alexander Lindholm 
på Seko Stockholm. 

Så ser det också ut på andra 
områden. De avtalslösa hittar 
man precis som i andra branscher 
bland små och medelstora före-
tag, ofta underentreprenörer. 

– På entreprenadsidan handlar 

procent av löntagarna av kollek-
tivavtal, medräknat så kallade 
hängavtal. Om man bara ser till 
privat sektor är andelen lägre, 83 
procent 2015. 

Sedan millennieskiftet har den 
fackliga organisationsgraden ra-
sat, från 74 till 64 procent i privat 
sektor, men kollektivavtalstäck-
ningen har bara minskat margi-
nellt, visar statistik som socio-
logen Anders Kjellberg har tagit 
fram för Medlingsinstitutets räk-
ning. Anledningen är att organisa-
tionsgraden är högre på arbetsgi-
varsidan. Andelen av de anställda 
som finns i företag anslutna till ar-
betsgivarorganisationer har rent-
av ökat, och de som är anslutna 
har som regel kollektivavtal. An-
dra kan teckna hängavtal. 

Samtidigt finns det tiotusentals 
företag, framför allt sådana med 
få anställda, som står utanför ar-
betsgivarorganisationerna och 
som saknar kollektivavtal. Det rör 
sig ofta om nystartade företag, 

ARBETSMARKNAD. Att alla, eller åtminstone 
nästan alla, företag tecknar kollektivavtal är 
en grundbult i den svenska modellen – vi har 
ju till följd av denna modell till exempel ingen 
lagstadgad minimilön. 

Om ett företag vägrar teckna kollektivavtal 
kan och ska facket agera. Men blockader blir 
allt mer sällsynta. 

Blockader allt  
mer sällsynta 

Exakt hur många företag och hur stor andel av de anställda som saknar kollektivavtal inom Sekos avtalsområden vet man inte, men klart är att branscher som tåg, väg och telekom har förändrats rejält sedan 90-talet, och 

Konflikt. Oftast räcker hotet om blockad för att få arbetsgivarna till förhandlingsbordet.

Vid en första anblick 
kan anställningsavtalen 
se bra ut, men om man 
börjar skrapa på ytan 
visar det sig ofta att det 
saknas pensionsförsäk-
ring, andra försäkring-
ar, semesterersättning 
och annat som följer 
med ett kollektivavtal.

Alexander  
Lindholm,  
ombudsman med 
fokus telekom  
för Seko Stock-
holm
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det framförallt om mindre före-
tag, med färre än 10 anställda, sä-
ger Alexander Lindholm. Där ser 
det inte så bra ut. Där är det också 
svårt att få in en fot. 

Om facket får reda på att det finns 
medlemmar på företag som sak-
nar kollektivavtal tas kontakt med 
arbetsgivaren och samtal inleds. 

– Och oftast slutar det väl, säger 
Alexander Lindholm. 

Men om arbetsgivaren väg-
rar har facket möjlighet att ta 
till stridsåtgärder. En åtgärd är 
förstås strejk. 2014 vägrade till 
exempel företaget 3GNS i Stock-
holm teckna kollektivavtal, trots 
att Seko hade ett tjugotal med-
lemmar på företaget. Efter ett 
strejkvarsel vek dock arbetsgiva-
ren ner sig och kom till förhand-
lingsbordet. 

En annan möjlig stridsåtgärd 
är blockad, det vill säga åtgärder 
som hindrar en viss arbetsgivare 
från att fungera på marknaden. 

Både strejk- och blockadvapnet 
har dock använts sparsamt i Sve-
rige i så kallade avtalsstrider de 
senaste decennierna. 

– Det är få sådana strider per år i 
Sverige. Det räcker i regel med att 
hota med blockad eller strejk, det 
är sällan det går så långt som till 
stridsåtgärder, säger Anders Kjell-
berg. 

En förutsättning för att Seko ska 
kunna sätta press på företaget är 
att de anställda är med på tåget 
och beredda att ta fajten. Därför 
är det viktigt att informera och 
att samtala med de anställda om 
deras villkor och om kollektiv-
avtalets fördelar. Och förstås att 
så många som möjligt går med  
i facket. 

– Det handlar om att ha många 
medlemmar och medvetna med-
lemmar, säger Alexander Lind-
holm. Då kan också kollektivavta-
len upprätthållas. 
Kent Werne 
stockholm@seko.se

l Ett kollektivavtal är ett avtal mellan två fria parter och 
utgör starten på ett långt gemensamt samarbete, lokalt på 
arbetsplatsen.
l Det finns ingen lag om att företag måste ha kollektivavtal. 
Däremot finns det regler i medbestämmandelagen som tvingar 
företag att genomföra förhandlingar om kollektivavtal. 
l I samma lag regleras fackets rätt att ta till stridsåtgärder mot 
företag när de vägrar att teckna kollektivavtal.
l Finns det inget kollektivavtal är huvudregeln att det förelig-
ger fri stridsrätt. 
l När ett företag vägrar teckna kollektivavtal kan facket, som 
ett led i att försöka påverka företaget att ändra uppfattning, 
utlysa en blockad. 
l Blockaden kan ske på olika sätt; genom att anställda tas 
ut i strejk eller att leveranser till eller från företaget stoppas 
genom sympatiåtgärder från andra förbund. Blockaden syftar 
till att tvinga företaget att skriva på ett kollektivavtal.
l 2016 kopplades Medlingsinstitutet in i sju fall som rörde 
medlingar om kollektivavtal.

Fakta. 

Få blockader

TRAFIK. För några år sedan var bara var 
tionde anställd av Menzies Aviaton av-
delning Pax heltidsanställd, i dag har Seko 
tvingat upp siffran till 40 procent.

– Vi har krigat för detta, och nu ser företa-
get själva att de också vinner på det, säger 
Ky Lindholm, huvudskyddsombud och ord-
förande för Seko Menzies nationella klubb 
för Arlanda och Landvetter.

l Kampen för heltider går framåt, men är långt 
ifrån i mål.

– Prio ett är att få bort ofrivillig deltid, där har vi 
jobbat aktivt och nått rätt bra framgång, särskilt på 
Pax-sidan, det vill säga incheckning, ankomstser-
vice och lounger, säger Ky Lindholm. 

Även på avdelningen Rampen, de som jobbar 
med att fysiskt packa gods, post och resväskor, har 
Seko lyckats förbättra statistiken.

– Där har vi gått från 40 till 50 procent heltider 
på Arlanda, förklarar Ky Lindholm.

En anställd får inte arbeta mer än 200 timmar 
övertid under ett år. Enligt det lokala avtalet ska 
företaget, om det sker, betala böter till Seko.

Ett sätt facket använt, för att förhandla om del-
tiderna till heltid, är att de vid flera tillfällen visat 
på att det funnits fog att ta ut en sanktionsavgift, 
böter för övertrasserad övertid. I vissa fall har Seko 
låtit bli att utkräva böterna, mot att Menzies Avia-
tion i stället ger fler heltidskontrakt. 

– Vi tutade ganska rejält. Det var kännbart! Vi 
kommer att fortsätta att bevaka förtursrätten för 
deltidare och vi vet av erfarenhet att om de inte 
anpassar tjänstgöringsgraderna skjuter en hel del 
i taket. 

Det är framför allt i Stockholm som fler fått hel-
tidsanställningar.

– I Göteborg har det inte gått lika bra. Men det är 
på gång även där, säger Ky Lindholm.

Han säger att Menzies Aviaton motvilligt börjar 
inse att facket har rätt på denna punkt.

– Det är bra för alla att fler får heltid.
– De sparar pengar för mindre övertid och vi får 

färre sjukskrivna. Personalomsättning och där-
med utbildningskostnaderna minskar dessutom. 
Vi har krigat fram detta, men till slut inser även 
de att det fungerar! Framgången hänger ihop 
med att vi fått en ny stationschef, Jesper, han går 
att prata med.

Samtidigt finns en rad problem som Seko arbe-
tar med inom företaget.

– Vi har inte haft något bra samarbete. Det finns 
flera exempel på att arbetsgivaren gjort ensidiga 
tolkningar av kollektivavtalet och även ändringar 
som de inte förhandlat om, så vi ligger i flera tvister.

Fler väljer nu att engagera sig fackligt på arbets-
platsen. Nyligen arrangerades en heldagskurs, 
i samarbete med A-gruppen (Seko Stockholms 
grupp för medlemsrekryteringsarbete).

– Det gick bra. Vi blev tio personer. A-gruppen 
drog facklig historia på förmiddagen. Sedan berät-
tade vi om vad vi gjort, vad som återstår och vad 
som är på tapeten.
Rebecka Bohlin
stockholm@seko.se

BLOCKAD. Anledning till att vi ser så få blockader 
är att fackföreningsrörelsen anser att det är en 
rättighet som måste användas ”med förnuft”. 

Risken för negativ publicitet kan i förlängning-
en även skada facket, och om det är ett mycket 
litet företag kanske risken inte är värd att tas.

l Två viktiga förutsättningar för att ta till stridsåtgär-
der är att det finns medlemmar (minst en medlem) på 
en arbetsplats, som önskar ett kollektivavtal – och att 
ett kollektivavtal faktiskt ger bättre villkor än de som 
fanns tidigare.

Att det finns anställda som förstår vikten av att 
strida för kollektivavtalet är framför allt viktigt om det 
blir en konflikt som uppmärksammas medialt.

I december 2006 försattes salladsbaren Wild’n 
Fresh i Göteborg i blockad av HRF, Hotell- och restau-
rangfacket, på grund av att ägaren inte ville skriva på 
kollektivavtal.

Facket hade skickat ut krav på kollektivavtal till ett 
60-tal företag. Elva företag hade varslats om blockad 
men det hade löst sig i sista sekund – de tecknade avtal. 

Wild’n Fresh var det enda företaget i denna kollek-
tivavtals-drive från HRF i Göteborg som vägrade att 
teckna avtal och följden blev att HRF ställde upp en 
blockad utanför restaurangen.

Efter åtta veckors blockad meddelade ägaren Sofia 
Appelgren att hon bestämt sig för att sälja restau-
rangen på grund av att ”pressen” på henne hade blivit 
för stor. 

Hon fick en enorm medial uppmärksamhet med ut-
talanden som: ”Facket valde att göra mig till ett slag-
trä i debatten” och ”Det fanns inget ljus i tunneln”.

Hösten därpå genomförde fackförbundet Handels 
en bockad mot företaget Videomix Syd, som vägrade 
teckna kollektivavtal för sina 247 anställda.

Ägaren, Kent Olsson sa, bland annat, till Aftonbladet 
att han hela tiden varit inställd på att förhandla med 
facket, men möttes av en ”benhård attityd”, som han 
kallade ”maffiametoder”:

– Det är inte förhandling, det är tvång. Vi har fått 
höra att vi ska skriva på, annars stängs våra butiker 
och leveranserna stryps, sa han till Aftonbladet.

Men i detta fall berördes fler medlemmar, som 
själva kunde förklara i media varför stridsåtgärden var 
nödvändig, och mediarapporteringen blev därför inte 
entydigt negativ.

– Ska man sätta ett företag i blockad finns risken för 
att lokal media, och i undantagsfall även rikstäckande 
media, intresserar sig. Vår uppgift då blir att vara 
väldigt tydliga om varför vi genomför blockaden och 
på vilket sätt det är det bästa för såväl medlemmarna, 
företaget och branschen som helhet, säger Alexander 
Lindholm på Seko Stockholm.
Rebecka Bohlin
stockholm@seko.se

”Vi krigar  
för heltider”

Negativ publicitet  
– två uppmärk- 
sammade fall

Fler heltider.

l Menzies Aviation, som hanterar markservice på flyg-
platserna Arlanda och Landvetter, har cirka 900 anställda, 
500 på Arlanda och 400 på Landvetter. 
l Av dessa har cirka 50 personer administrativa tjänster. 
l Den operativa delen består av tre avdelningar: De två 
största är Pax och Rampen. Den minsta delen kallas Ope-
ration, där arbetar de som möter upp flygplanen, beställer 
tankning, catering med mera.

Fakta. 

Menzies Aviation

Konflikt. Oftast räcker hotet om blockad för att få arbetsgivarna till förhandlingsbordet.

att utmaningarna för facket har vuxit. FOTO: LASSE ANGANTYR
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l Papperslös är en person som arbetar  
i Sverige, men saknar tillstånd att vistas  
i Sverige eller tillstånd att arbeta. 

l Det kan handla om personer som 
kommit till Sverige illegalt eller på 
turistvisum, som fått avslag på asylan-
sökan men blivit kvar i Sverige eller om 
EU-medborgare som blivit kvar i Sve-
rige längre än tre månader trots att de 
inte har någon säker försörjning.

l Vid centret för papperslösa  
i Rågsved är det tomt och tyst. En 
trolig orsak är den jakt på pap-
perslösa som pågår sedan några 
dagar. Centret, som drivs av Seko, 
Fastighets, LO, TCO och SACO-
förbundet SSR, har öppet varje 
måndagkväll. Syftet är att ge juri-
diskt stöd till papperslösa som blir 
utnyttjade av arbetsgivare. Seko:s 
engagemang för frågan startade 
efter avslöjandet 2003 om att det 
franska företaget Connex använde 
svart arbetskraft, varav många var 

papperslösa, för att driva Stock-
holms tunnelbana.

Varje måndag vid den här tiden 
brukar några av de papperslösa 
komma. Men efter Reva-aktionen 
i tunnelbanan 2013 då polisen le-
tade papperslösa, blev det en tydlig 
nedgång. En lika tydlig nedgång 
märks efter terrordådet.

Gerardo Berrios, Seko, är en av dem 
som är med och driver centret. Han 
säger att den absolut viktigaste 
orsaken till att papperslösa söker 

sig dit är att de har blivit lurade på 
lönen. Ibland handlar det om att de 
inte har fått någon betalning alls.  
I andra fall att de fått jobba till slav-
löner. 

Det är i Sverige förbjudet att 
anställa en person utan uppehålls- 
och /eller arbetstillstånd. Det är 
också förbjudet för personer utan 
tillstånd att arbeta. 

Ändå har papperslösa rättighe-
ter:
l Arbetslagstiftningens regler 

gäller för alla, även den som saknar 
uppehålls- eller arbetstillstånd. 
l Arbetstidslagens regler om 

längsta arbetstid och rätt till rast 
och vila gäller alla – även pappers-
lösa. Diskriminering är förbjuden 
och arbetsgivaren är skyldig att 
se till att alla arbetstagare har en 
dräglig arbetsmiljö. 
l I Sverige finns ju ingen 

lagstadgad minimilön, lönerna 
bestäms istället genom kollek-
tivavtal. På arbetsplatser där kol-
lektivavtal saknas har alla rätt att 
få utlovad lön. Fackliga organisa-

tioner kan också vidta stridsåt-
gärder mot arbetsgivare som har 
löner och villkor som är sämre än 
de kollektivavtal som gäller för 
branschen. 

Sedan centret öppnade 2008 har 
det kunnat hjälpa ett hundratal 
personer att få bättre betalning. 
Om centret anser att klagomålen 
från en papperslös är underbyggda 
kontaktas det fackförbund som 
har ansvaret för den bransch där 
den papperslösa har jobbat. Det är 
sedan förbundet som förhandlar 
för den papperslöse. 

– En vanlig historia är att arbets-
givaren vid månadens slut säger 
att det för tillfället är dåligt med 
pengar i företaget, men att lönen 
ska betalas ut så småningom. Men 
ofta drar det ut på tiden, utan att 
den papperslöse får något betalt. 

Papperslösa arbetar inom 
många delar av arbetslivet, men 
särskilt ofta med städning, på 
byggen och inom hotell- och res-
taurang. 

Papperslösa vågar inte längre  söka hjälp
Seko fortsätter facklig rådgivning varje vecka

ARBETSMARKNAD. Sedan terrordådet på Drott-
ninggatan i Stockholm har det blåst snåla vin-
dar kring landets papperslösa. En effekt är att 
det har blivit mer fritt fram för skrupellösa 
arbetsgivare att utnyttja dem. 

– Mycket tyder på att de papperslösa har bli-
vit räddare för att söka juridisk hjälp, säger Ge-
rardo Berrios, aktiv i Seko och en av dem som 
engagerat sig för den här gruppens villkor.

Fakta. 

Vad är en papperslös?

Fackligt stöd till papperslösa. Arbetslagstiftningens regler gäller för alla.

En vanlig historia är att arbetsgivaren vid månadens slut säger att det för tillfället är dåligt med pengar i företaget, men att 
lönen ska betalas ut så småningom. Men ofta drar det ut på tiden, utan att den papperslöse får något betalt. FOTO: JOSÉ FIGUEROA
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– För att överleva måste de arbe-
ta hårdare än andra arbetstagare, 
inte sällan sju dagar i veckan, säger 
Gerardo Berrios.

Nästan alla papperslösa som söker 
sig till centret är män. De ansva-
riga vid centret vet att det också 
finns kvinnor som är papperslösa 
i Stockholm, men de är svåra att 
nå. Den geografiska spridningen 
när det gäller ursprungsländer är 
stor. De som fått hjälp av centret 
har bland annat kommit från Vit-
ryssland, Kazakstan, Uzbekistan, 
Ghana, Syrien, Mongoliet, Bolivia 
och Ecuador. 

För dem som driver centret är 
sekretesskyddet helt centralt. 

– Vi är de enda som stödjer de 
papperslösa och för deras talan. 
Vår uppgift är att driva deras krav 
mot dåliga arbetsgivare. Utan to-
tal sekretess vore den uppgiften 
omöjlig att sköta, säger Gerardo 
Berrios.
Mats Wingborg
stockholm@seko.se

Crossroads i Värtahamnen drivs 
av Stadsmissionen och är en 
verksamhet för EU-migranter. 

– Hit kommer alltså inte pap-
perslösa, utan EU-migranter 
som har tillstånd att arbeta 
inom EU, förklarar Gerardo 
Berrios, Seko.

Även på Crossroads finns facklig 
rådgivning en gång i veckan, ett 
uppdrag som sköts av Gerardo 
Berrios från Seko och Bengt Sand-
berg från Fastighets. 

– Många som kommer till Cross-
roads kommer ursprungligen från 
länder utanför Europa, har fått 
uppehållstillstånd i något EU-land 
och så småningom börjat arbeta i 
Sverige. Även bland dessa är det 
många som råkar illa ut, säger Ge-
rardo Berrios.

Två typfall vid Crossroads:
l X kommer ursprungligen från 

Nigeria. Han har länge jobbat som 
diskare på restaurang, men har på 
senare tid börjat dela ut reklam 
och varit behovsanställd. Plötsligt 
tog det jobbet slut och han har inte 
fått den lön som han har jobbat in. 
l Y kommer ursprungligen 

från Ghana. Han har ingenstans 
att bo så han sitter på Centralen 
tills de stänger för att sedan till-
sammans med andra bostadslösa 
gå omkring på stan, kanske hitta 
en sovplats och sedan gå till Cross-
roads när de öppnar. Han har haft 
en provanställning men fått sluta. 

Han vill veta om uppsägningen 
gått rätt till och vill ha hjälp med 
att hitta ett nytt jobb. 
Mats Wingborg
stockholm@seko.se

Papperslösa vågar inte längre  söka hjälp

ORGANISATION. Karin Åkersten, 36, är nyvald 
ordförande för Seko Stockholm.

– Vi ska alltid göra vårt bästa för våra med-
lemmar, det är ett stort förtroende de ger oss 
och det ska vi leva upp till. Politiskt ska vi ta 
tillbaka det som raserats, säger hon.

l Karin Åkersten är lokförare på Roslagsbanan 
och där har hon varit fackligt aktiv sedan minst  
15 år tillbaka. De senaste åren har hon även suttit  
i Seko Stockholms styrelse. 

Det fackliga engagemanget har alltid känts 
självklart, dels för att hon fått med sig hemifrån 
att arbetarrörelsen är viktig, men direkt ute i ar-
betslivet såg hon det med egna ögon. 

– När jag började jobba på Roslagsbanan pågick 
en lokal lönestrid. Ordföranden tog tag i det och 
fixade det. Jag såg konkret vad facket kan göra, ta 
itu med orättvisor. Det var ett kvitto. Jag blev aktiv 
och därefter har det rullat på. 
Varför fick just du medlemmarnas förtroende?

– Jag är lugn och trygg, jag har hållit på länge 
och inte gjort bort mig – och jag tror att många 
kände att det var dags nu för en kvinna. 
Vad gör Seko Stockholm bra idag?

– Mycket! Jag är jättestolt! Det viktigaste vi gör 
är organiseringen genom A-gruppen. Den har bli-
vit ett föredöme och tas upp som exempel i Seko 
hela tiden, se hur de gör i Stockholm! Vi går ut och 
värvar, vi tar hand om de medlemmar som inte 

har en klubb, vi finns där det inte fungerar och 
har kontakt med de som behöver oss.

– Vi är även bra på samarbete och sam-
ordning med andra regioner och har bra 
kontaktnät så att vi kan påverka så att Seko 
fattar bra beslut.

– Dessutom har vi en tradition av att vara 
aktiva i samhällsdebatten. Vi var till exem-

pel ute i konduktörsfrågan och markerade 
starkt mot den utveckling som sker.

Vad behöver bli bättre?

– Vi kan alltid bli bättre på att 
ta hand om våra klubbar och 

våra medlemmar. Vi måste 
värva ännu fler om facket 
ska vara en kraft att räkna 

mer. Utbildningarna är 
viktiga.
Du är även invald  

i Sekos förbundsstyrelse, 

vad vill du  

göra där?

– Företräda våra med-
lemmars intressen hela 
vägen upp i förbundet. 

Nu fick vi en vändning 
i demokratifrågorna i 
och med kongressen, 

nu har vi tagit beslut och 
nu ska vi börja jobba. En 

uppgift för mig är att se 
till att inte regionperspek-

tivet försvagas i relation till 
bransch och företag.

Rebecka Bohlin
stockholm@seko.se

”Vi ska ta 
tillbaka 
det som 
raserats”

Crossroads hjälper 
EU-migranter

Fackligt stöd till papperslösa. Arbetslagstiftningens regler gäller för alla. Intervju.

Lokföraren Karin Åkersten 
är Seko Stockholms nya 
ordförande. 
FOTO: PETTER EVERTSÉN

– Vi är de enda 
som stödjer de 
papperslösa och 
för deras talan, 
säger Gerardo 
Berrios från Seko. 
FOTO: JOSÉ FIGUEROA

På Crossroads 
finns facklig råd-
givning en gång  
i veckan, ett upp-
drag som bland 
annat sköts av 
Bengt Sandberg 
från Fastighets. 
FOTO: JOSÉ FIGUEROA
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Enträgna 
besök hos
Telenor ger 
resultat

Text: Mats Wingborg • Foto: José Figueroa

– Ja, jag ska fundera på saken. Jag har inte varit så insatt 
i det fackliga, säger en av de anställda kvinnorna i en av 
Telenors butiker i Sollentuna. 

Seko Stockholms aktivistgrupp, A-gruppen, är ute på 
värvningsturné. 

I dag är det Erik Persson och Snuttan Nermfors som gör 
besök i några butiker som säljer mobilabonnemang. 
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→

Erik Persson och Snuttan Nerm-
fors från A-gruppen har besökt 
Telenor-butiken i Stinsen. 
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inte redan är schemalagd. I butikerna förklarar Erik 
Persson och Snuttan Nermfors vad konflikten hand-
lar om. Det hela är ganska tekniskt, men de anställda 
lyssnar uppmärksamt. 

Kärnan är att försvara den låglönesatsning som an-
dra arbetare redan fått i årets avtalsrörelse, men som 
motparten Almega, där mobilföretagen är medlem-
mar, inte vill acceptera.

– Alla ska ha ett lönelyft på 2 procent, men de som 
tjänar under 24 000 i månaden ska ha ett lönelyft 
som om de hade tjänat 24 000 kronor. Om det bara 
blir löneökningar där alla får samma procentuella på-
slag kommer klyftorna i lön i kronor konstant att öka. 
Vi vill tvärtom se en utjämning, säger Erik Persson.

Bland de aktiva i Seko Stockholm finns en stark ir-
ritation över aggressiviteten hos Almega. Konflikten 
om hur det centrala avtalet ska tolkas handlar inte 
om särskilt mycket i kronor och ören. Däremot är den 
underliggande frågan avgörande. Hur bör lönerna ut-
vecklas på sikt? Seko vill se en utjämning där de lägsta 
lönerna höjs mer än andra. Almega gör däremot sitt 
yttersta för att försvara löneskillnader. Till detta kom-
mer också att många anställda i Almegas medlems-
företag arbetar deltid, inte sällan ofrivilligt. När det 
uppstår en kombination av låg lön och deltid kan den 
faktiska månadslönen bli mycket låg. Här finns också 
en viktig könsaspekt eftersom det är långt fler kvinnor 
än män som arbetar deltid. Bland LO-grupperna är 
deltid mer än dubbelt så vanligt än bland kvinnor.

Erik Persson tillägger att det blivit ett växande problem 
att nyanställda inte arbetar heltid.

– Och här har arbetsgivarna upptäckt ett nytt va-

När samtalet pågått en stund brukar en rad frågor 
dyka upp. Många av de butiksanställda har tidsbe-
gränsade kontrakt och känner osäkerhet inför framti-
den. Andra är missnöjda med arbetsmiljön. 

– En del tvingas att stå upp under hela arbetsdagen 
och flera butiker saknar höj- och sänkbara bord. Det 
innebär en hård belastning på rygg och axlar. 

Lönerna är inte det första som de anställda brukar 
ta upp, även om det också är en viktig fråga. Jämfört 
med andra branscher är lönerna låga. För en heltid 
varierar den från ungefär 19 000 kronor i månaden 
till 24 000 kronor beroende på hur länge den anställ-
de har arbetat, och därtill kommer en gruppbaserad 
provision. 

Samtalen på arbetsplatserna ger tillfälle för de 
fackliga organisatörerna att svara på frågor om rät-
tigheter som de anställda har, redan i dag. Den första 
anställningen är väldigt ofta en så kallad ”allmän 
visstid” (se fakta). 

– Vi berättar om tidsgränsen när arbetstagaren 
ska kräva rätt till fast anställning. Men där vi har 
inflytande för vi också protokoll över när allmänna 
visstidsanställningar har inletts. När två år har gått 
skickar vi brev till arbetsgivaren och berättar att det 
nu är dags att omvandla tjänsten till ett fast jobb, sä-
ger Erik Persson.

När Första Linjen följer med A-gruppen ut till Telenor-
butiker finns emellertid något specifikt att informera 
om, för aktivistgruppen. Seko har varslat om strids-
åtgärder. Visserligen hotar inte Seko att ta ut några 
medlemmar på Telenor i konflikt, men det kan däre-
mot bli en blockad mot att ta in personer på tid som 

l Seko Stockholm försöker värva fler medlemmar  
i Telenors butiker. Det är ett strategiskt val. På Telias 
butiker finns redan många medlemmar. Värvningen 
sker genom att besöka butikerna och prata med de 
anställda. Men också genom att hålla kontakt med 
medlemmar och förtroendevalda som redan finns. 

Snuttan Nermfors är en särskilt viktig person i sam-
manhanget. Hon jobbar sedan länge inom Telenor 
och känner många av de anställda. 

– Det är en fördel att komma ganska tidigt till bu-
tikerna. Vid 10-tiden är det nästan inte några konsu-
menter där och då har de anställda ofta tid att prata 
med oss, säger Snuttan Nermfors.

Kampanjen har pågått under hela våren. I en tidi-
gare omgång besökte aktivistgruppen 24 butiker och 
lyckades värva ett 20-tal nya medlemmar. 

– Målet är att värva så många att vi kan bilda en 
lokal fackklubb inom Telenor. Vi vill inte bara ha fler 
medlemmar, utan också stärka den fackliga organisa-
tionen, säger Erik Persson. 

Upplägget vid besöken är att först berätta vilka de 
är och ge snabb information om vad som händer in-
om Seko. Sedan handlar det om att låta de anställda 
själva ställa frågor. 

– Många av dem som jobbar i butikerna är unga. De 
flesta har inte fyllt 30 år. Och flera har ytterst dim-
miga föreställningar om vad facket är och vad kollek-
tivavtal innebär.

Det blir ofta en tankeställare när de förstår att lagar och 
avtal inte ramlat ner från himlen utan tillkommit efter 
hård dragkamp, säger Erik Persson.

A-gruppens 
organisatörer på 
väg mot Telenor-
butiker. Det är en 
fördel att komma 
ut ganska tidigt. 
De får lättare 
kontakt med de 
anställda med 
färre kunder  
i butiken.
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kamrater. Det tar en stund innan det överhuvudtaget 
blir något samtal om fackliga frågor. Först måste de 
avhandla gamla minnen och vad som hänt med ge-
mensamma vänner. Till sist påminner Snuttan Närm-
fors om att hon faktiskt besöker butiken i egenskap av 
företrädare för Seko.

– Ja, ja, men jag är med i Unionen. De har väldigt 
låga avgifter. Varför skulle jag gå med i Seko. Jag får 
väl samma hjälp från Unionen? undrar mannen.

En kort diskussion följer. Erik Persson och Snuttan 
Nermfors berättar att Seko har ambitionen att bygga 
upp lokala fackliga klubbar och att Seko verkligen 
är engagerade i vilka arbetsvillkor som de anställda 
har, vilket understryks av att det finns Seko-förtroen-
devalda i butikerna. Mannen lyssnar uppmärksamt, 
men ser aningen tveksam ut. 

Erik Persson och Snuttan Nermfors lämnar ar-
betsplatsen. Två arbetsplatsbesök har genomförts 
denna förmiddag, men inget har resulterat i någon 
ny medlem. I den första butiken tvekade den enda 
närvarande anställda om hon skulle ansluta sig. I den 
andra butiken var den manlige anställde skeptisk till 
att lämna Unionen. På eftermiddagen ska de besöka 
fler arbetsplatser inom Telenor. Kanske kommer det 
ge bättre utdelning.

Så ser arbetet ut för A-gruppen: Vissa dagar värvar 
de inga medlemmar, utan ägnar sig ”bara” åt in-
formation. Andra dagar rekryterar de desto fler nya 
medlemmar.

Efter tolv dagars insatser har 29 medlemmar vär-
vats till Seko och ett flertal butiker har nått full orga-
nisationsgrad.
stockholm@seko.se

pen. När vi ställer krav på heltid för nyanställda har 
det blivit vanligt att de hotar med hyvling, det vill 
säga att alla anställda på arbetsplatsen tvingas ner  
i arbetstid. Tyvärr har ju Arbetsdomstolen gett ar-
betsgivare rätt. Enligt rådande lag är det tillåtet med 
hyvling. Här behövs verkligen en lagändring.

För Seko Stockholms aktivistgrupp är de personliga 
mötena med butiksanställda avgörande. Det märks 
också att de anställda är väldigt positiva till att Seko 
vill träffa dem, att facket visar intresse för deras villkor. 

– För oss är det viktigt att vara synliga. Vi vill att 
medlemmarna ska känna att de ingår i en organisa-
tion där de har kontakt med andra medlemmar och 
med förtroendevalda. Vi är inte som Unionen som 
värvar medlemmar men som inte anstränger sig för 
att bygga upp den lokala fackliga verksamheten, sä-
ger Erik Persson. 

Det är inte någon hemlighet att det finns en 
dragkamp mellan Seko och Unionen när det gäller 
mobiltelefonbutikerna. Sekos företrädare menar att 
Unionen främst försöker värva genom låga avgifter 
och genom ett gratis medlemskap under de tre första 
månaderna. Seko erbjuder istället en avgift på bara 
50 kronor under de sex första månaderna. 

Erik Persson och Snuttan Nermfors äntrar en ny Tele-
nor-butik i Sollentuna. Den manlige anställde som för 
tillfället arbetar ensam i butiken rusar entusiastiskt 
fram och kramar om Snuttan Nermfors.

– Men hej, vad roligt att ses. Det var länge sen. Och 
vad gör du här?

Snuttan Nermfors har arbetat på många av Telenors 
butiker och en gång i tiden var hon och mannen arbets-

Målet är att 
värva så 
många att vi 
kan bilda en 
lokal fack-
klubb inom 
Telenor. Vi vill 
inte bara ha 
fler medlem-
mar, utan ock-
så stärka den 
fackliga orga-
nisationen.
Erik Persson,  
A-gruppen

Fakta

Detta är A-gruppen
l Aktivistgruppen ”A-gruppen” består av 
ett 20-tal medlemmar i Seko Stockholm 
som beger sig ut till arbetsplatser ungefär 
två gånger i månaden. De tar då ledigt från 
sina vanliga jobb och får betalt från Seko för 
förlorad arbetsinkomst.

l A-gruppen rekryterar medlemmar på 
arbetsplatser och hjälper nystartade klub-
bar att komma igång. I vissa fall besöker de 
samma arbetsplats 3–4 gånger – de lägger 
den tid som krävs för att få klubben att 
fungera.

Allmän visstidsanställning
l ”Allmän visstid” betyder att anställningen 
är tidsbegränsad – utan att arbetsgivaren 
behöver motivera varför den är tidsbegrän-
sad (till skillnad från exempelvis vikariat och 
säsongsarbete, där tidsbegränsningen just är 
motiverad). 

l I praktiken benämns ofta den allmänna 
visstiden som sms-anställningar eller tim-
anställningar. 

l Konsekvensen är en oavbruten otrygghet. 

l Den allmänna visstiden får dock pågå i 
högst två år, därefter ska den övergå i en fast 
anställning. 

l Om arbetstagaren inte känner till detta är 
emellertid risken överhängande för att den 
allmänna visstiden fortsätter.
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”Om strejken kommer att lyckas den här gången? En onö-
dig fråga! Kampen i sig är en seger för arbetarnas sak”

l Orden är Rosa Luxemburgs. Hon föddes 1871  
i Zamość, Polen, och mördades 1919 i Berlin, Tysk-
land, av paramilitära frikårer. Hon var socialdemokrat 
(den tidens socialdemokrat, måste tilläggas) och ville 
ha en socialdemokrati gemensam för arbetare i alla 
länder. Arbetarklassens gemenskap över landsgrän-
serna var viktigare än gemenskapen med de rika inom 
samma land. Rosa Luxemburg var författare, agitator 
och aktivist. Till följd av detta satt hon i fängelse flera 

gånger. Hon kämpade för arbetarnas rättigheter, mot 
tsaren i Ryssland, mot kriget, för den socialistiska 
revolutionen, för ett samhälle där ingen lever gott på 
andras arbete och slit. För att arbetarna själva skulle 
ta ansvar för, och makten över, sina liv. Hon trodde på 
masstrejk som viktig faktor för en rättvisare värld, och 
att även bakslagen var lärorika: ”var skulle vi befinna 
oss i dag utan dessa ’nederlag’, ur vilka vi har fått histo-
riska erfarenheter, insikter, makt och tro?”

Med en diger samling källor har Nina Björk skrivit 
en bok med många dimensioner: Det är en historie-
lektion om Rosa Luxemburg och om tiden i Europa 
före, under och strax efter första världskriget. Det är 
en pedagogisk text om vad kapitalism egentligen är. 
Det är en tankeväckare om varför så få ska bestämma 
över så många. Det är en beundran inför Rosa Luxem-
burgs vackra formuleringar i texter och tal. Det är ett 
försök att föra in hennes tankar i nutiden. Och det är 
en inblick i vad socialdemokratin varit, och vad den 
har blivit.

För den som redan vet allt om Rosa Luxemburg och 
tiden hon verkade i, skrapar denna bok bara på ytan 
av alla ämnen som behandlas. Men som ett första 

möte med Luxemburgs skarpa hjärna och de idéer 
hon hade, är Nina Björks framställning utmärkt och 
stundtals av aha!-karaktär. Vi får lära oss om föga 
fantasieggande begrepp som taylorism, superprofiter, 
bruksvärde, och samhälleligt nödvändig arbetstid, på ett 
så lättbegripligt sätt som det går.

Vad spelar den här boken för roll då, varför förtjä-
nar den läsning utöver rent allmänbildande och his-
torieintresserade skäl? Vad har vi brevbärare, järnvä-
gare, museiarbetare, spärrvakter och vårdare för nytta 
av att känna till detta som hände för ungefär hundra 
år sedan? Det är väl ändå det som är Nina Björks upp-
såt, att vi ska lyssna på vad Rosa Luxemburg hade att 
säga, stod för, och slutligen dog för?

Ja kanske ska vi lära oss om vikten av att gå sam-
man. Ett upplyftande exempel är detta om tyska 
sjömän: 

”Matroserna hade upptäckt någonting grundläggande, 
men samtidigt oerhört: ’Nu till slut, efter så många år, har 
de underordnade eldarna och sjömännen insett att ingen-
ting, absolut ingenting, kan åstadkommas utan dem.’” 

Och så gjorde de myteri därför att de inte ville vara 
med i ett sjöslag mot den engelska flottan. De ville 
inte döda, eller dödas av, andra arbetare. Och: De 
hade förstått sin makt.

Rosa Luxemburg var inte särskilt intresserad av fack-
föreningsrörelsen, hon kallade den rentav för ett 
sisyfos-arbete (ett arbete som aldrig tar slut), men 
hennes övertygelse om att det är massorna av män-
niskor som verkligen kan förändra saker går lätt att 
ta med in i nutiden. Hon skulle antagligen inte tycka 
att förhandlingsbordet är den viktigaste platsen, utan 
det vi själva gör för att förbättra vår situation. Det är 
viktigt att historierna om kollegor som pratar ihop 
sig och försöker vinna något tillsammans blir hörda. 
Oavsett om det handlar om 1910-talets soldater som 
inte vill attackera demonstranter eller om 1980-talets 
lokförare som inte vill ha höjd pensionsålder. 

Att, samtidigt som hamnarbetare i Göteborg lock-
outats av en arbetsgivare som verkar behandla sina 
anställda som skräp, läsa den här boken sätter kon-
flikten på västkusten i ett annat ljus. Det är magstarkt 
att jämföra världskrig med dagens arbetsmarknads-
konflikter i Sverige. Men det går utmärkt att jämföra 
känslor, och känslan av besvikelse kan ha många olika 
orsaker. Som en regering som sviker sina löften och 
ledstjärnor.

Man kan bli besviken över att ett så kallat arbetarparti 
med låtsat sunt förnuft vill begränsa strejkrätten 
och låter som Svenskt Näringsliv när de pratar. Man 
kan också, som Rosa Luxemburg, bli besviken över 
att det egna partiet bestämde sig för att stötta första 
världskriget. Världen blev uppdelad i tyskar och 
icke-tyskar. Allt hon trodde på om gemenskap över 
landsgränser övergavs, och istället valde den tyska 
regeringen att skicka ut sina arbetande ungdomar i 
krig för att slå ihjäl och bli ihjälslagna av andra arbe-
tande ungdomar. 

Besvikelse över politiker som befinner sig långt bort 
från arbetsplatserna, eller över regeringar som inte 
begriper de praktiska konsekvenserna av sina ord och 
pennstreck, är dock inget skäl till långvarig apati. Det 
är bara att kavla upp ärmarna och fortsätta prata ihop 
sig. Och det visar Nina Björks Rosa Luxemburg, som 
fortsatte att slåss mot orättvisor in i döden.
Linnea Garli, lokförare och ledamot i Seko Stockholms styrelse
stockholm@seko.se

Hon slogs mot  
orättvisor in i döden

Nina Björks bok om Rosa Luxem-
burg är ett försök att föra in hen-
nes tankar i nutiden och påminner 
om vikten av att gå samman. 

Boken ger, inte minst, en inblick 
i vad socialdemokratin varit, och 
vad den har blivit, skriver Linnea 
Garli.

Drömmen om 
det röda Rosa 
Luxemburg, 
socialism, språk 
och kärlek
Nina Björk,
Wahlström & 
Widstrand

Recensioner.

Boken är 
en tanke-
väckare 
om varför 
så få ska 
bestäm-
ma över 
så många.
Linnea Garli

Nina Björk
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1871 i Zamość 
i Polen, mördad 
15 januari 1919 
i Berlin i Wei-
marrepubliken, 
var en polsk-
tysk socialist 
av judisk här-
komst. 

Rosa  
Luxemburg
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Skriv i tidningen att hela söders arbetarbefolkning svälter! 
För de rika finns mat, men inte för de fattiga. Tror ni att 
man svälter på Östermalm? Ånej! Mat kan man inte skaffa 
oss, men hetsa polisen på oss – det kan man. Och från 
andra håll manas vi till lugn. Lugn? – när barnen skriker 
efter mat och vi själva är utmattade av hunger och lönlöst 
springande gata upp och gata ner efter en liter potatis. 
Arbetarkvinnor från Södermalm uppvaktar  

tidningen Folkets Dagblad Politiken 8 maj 1917.

l Håkan Blomqvist är historiker verksam vid Söder-
törns högskola och författare till ett flertal böcker om 
arbetarrörelsens historia. I Potatisrevolutionen har han 
skrivit ett historiskt reportage om hunger, efter både 
mat och demokrati. Boken målar upp ögonblicks-
bilden av Sverige på randen till revolution, ett land 
tyngt av social orättvisa, avspärrningar, brist och krig. 
Mitt i detta armod uppstår spontana protestaktioner 

över hela landet. Värnpliktiga lämnar sina kaserner 
för politiska massmöten, arbetare strejkar och arbe-
tarkvinnor i tusental söker upp matproducenter och 
handlare för att inventera deras lager och tvångsköpa 
hamstrade varor. På sina håll tar arbetarråd över livs-
medelshushållningen och det borgliga Sverige vajar 
under trycket av massrörelsen, högern organiserar 
paramilitära skyddskårer och låser in de värnpliktigas 
vapen av rädsla för revolutionen. Den revolution som 
redan störtat det ryska tsardömet.

Blomqvist koncentrerar allt detta och mycket mer  
i ett antal personers öden några dagar i maj 1917. Han 
beskriver detaljerat hur området mellan Folkungaga-
tan i norr och Ringvägen i söder, Götgatan i väster och 
Renstiernas gata i öster, blir skådeplatsen för ett folk-
ligt uppror mot nöd och umbäranden, ett uppror som 
drar med sig tusentals söderbor. En våldsam drabbning 
mellan ordningsmakten och upprörda folkmassor som 
utlösts av söderkvinnornas försök att lindra hungern i 
arbetarhemmen. Vi får möta de centrala personerna, 
via rättegångsprotokoll och tidningsartiklar. Poliser och 
demonstranter vittnar om upploppet och tillsammans 
tecknar de en bild av ett orättvisans Sverige där potatis 
är en symbol för ett ojämlikt samhälle: När maxpris in-
fördes på potatisen så hamstrade handlarna för att sälja 
på svarta marknaden till de som hade råd att betala för 
sig. Samtidigt försvann potatisen från arbetarnas bord. 

Just upploppet på Södermalm, som har sin upprin-
nelse i att polisen försöker splittra en samling män-
niskor som inventerat en handlares lager, blir en när-
studie av ett land på gränsen till revolution. Även om 
andra dramatiska händelser berörs i boken så är det 

detta som tecknas mest intensivt. Blomqvist beskri-
ver hur folkliga spontana protestyttringar, som de på 
Söder, satte press på makten och banade vägen för so-
cialdemokratins krav på allmän rösträtt och öppnade 
för kvinnors rätt i samhället. 

Hungeraktionerna var alltså inte samma sak som 
genombrottet för allmän och lika rösträtt, men en vik-
tig förutsättning. Härtill kom, att kvinnoaktionerna 
1917 medförde att kvinnor knöts till statliga och kom-
munala kristidsorgan i stor skala när deras kunskaper 
visat sig oundgängliga.

På många sätt är boken en ögonöppnare om hur 
Stockholm har förändrats under hundra år, och den lå-
ter läsaren möta några av de människor som förändrade 
staden. Blomqvist lyfter fram människoöden som för en 
stund stod i centrum för demokratins utveckling. Trots 
att de, som han skriver, bara ”var trötta på orättvisor, 
ville ha mat åt sina barn och blev förbannade när de hin-
drades och fick stryk”. Lärdomen är att det exakta till-
fället när historia skapas i sig är omöjligt att identifiera, 
därför är det avgörande att engagera sig och aktivera sig 
i sin närmiljö varje dag. Blomqvist summerar:

När människors vägran att bara stillatigande godta 
maktlöshet, fattigdom och hunger förenades med en 
strävan efter medborgerliga fri- och rättigheter på jämlik 
grund, utvecklades en social kraft som kunde försätta 
berg – och g jorde det. 

Bengt Wallman, museivärd på Millesgården  
och sekreterare i Seko Klubb Högskolor och Kultur
stockholm@seko.se

Hunger efter potatis och demokrati
Värnpliktiga lämnar sina kaserner 
för politiska massmöten, arbetare 
strejkar och arbetarkvinnor i tu-
sental söker upp matproducenter 
och handlare för att inventera 
deras lager och tvångsköpa ham-
strade varor.

Håkan Blomqvist har skrivit ett 
historiskt reportage om hunger, 
efter både mat och demokrati. 

Potatis- 
revolutionen
Håkan Blom-
qvist, Hjalmar-
son Högberg 
Bokförlag

På sina 
håll tar 
arbetar-
råd över 
livsmed-
elshushåll-
ningen och 
det borg-
liga Sve-
rige vajar 
under 
trycket 
av mass-
rörelsen.

kulturtips

Vi vill se …

l  Det nya livet: Historien om Fria Proteatern
1968–69 brann världen. Vietnamkriget, studentrevol-
terna, gruvstrejken – men inget av detta återspeglades 
på de stora teaterscenerna. Några yngre engagerade 
skådespelare från Dramaten bildade Fria Proteatern 
1971. Gruppen blev en av de mest framgångsrika fria 
grupperna från denna tid.
www.svtplay.se

Vi vill gå på …

l  Medelhavsmuseet 
Utställningen Berättelser från Syrien rymmer personliga 
tillhörigheter som bär på berättelser och minnen. Före-
målen tillhör människor som är födda i Syrien. En del 
har bott i Sverige under lång tid medan andra har kom-
mit hit som flyktingar under det nuvarande kriget. En 
bild av Syrien bortom krigsrubrikerna.
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2. Fri entré

Vi vill lyssna på …

l  Genushistoriepodden
Genushistoria med Linda Segtnan och Justus Björk – en 
podcast om historia med genusanalytisk och feministisk 
grund, och ämnen som Aktivister, Skönhetsideal och 
Onda kvinnor!
www.genushistoriepodden.podbean.com

Håkan Blomqvist talar på 
100-årsdagen av Kvinno-
upploppet på Södermalm. 
FOTO: BENGT WALLMAN
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– Privatiseringen av postväsendet  
i Ryssland har försämrat servicen på 
landsbygden och på mindre orter. Där 
är också arbetsvillkoren sämst, säger 
Dmitry Dozorin, vice ordförande i fack-
förbundet ”Kommunikationsarbetare  
i Ryssland”. 

l Problemet, som Dmitry Dozorin under-
stryker, är att det är lönsamt att distribuera 
post i stora städer, men olönsamt i småstä-
der och på landsbygden. Konsekvensen har 

blivit att stora privata 
koncerner har tagit över 
den postverksamheten 
där det går att tjäna 
pengar medan de olön-
samma delarna blivit 
kvar i offentlig regi.

Den fackliga organi-
sationsgraden i Ryssland har sjunkit under 
de senaste tio åren. Även kollektivavtalens 
betydelse har försämrats, antingen genom 
att det saknas avtal eller av många olika 

avtal på företagsnivå med ytterst varierande 
villkor. 

– När det gäller löner har det blivit en 
enorm klyfta mellan storstäder och övriga 
landet. I städerna kan en postanställd tjäna 
motsvarande 500 euro per månad, men på 
landsbygden är lönen ofta kring 100 euro per 
månad. Den tilltagande ojämlikheten är en 
effekt av att marknadskrafterna släppts fria. 

Den fråga som mest oroar Dmitry Dozo-
rin är vad som kommer att ske på sikt. I dag 
upprätthålls postväsendet på småorter och 

på landsbygden genom olika stödåtgärder. 
Subventioneringen har i realiteten minskat, 
vilket gett upphov till de större klyftorna i 
service och arbetsvillkor, men vad skulle 
hända om subventioneringen helt upphörde?

– Det vore spiken i kistan. Då skulle post-
väsendet slås ut i stora delar av landet.  
I kombination med liknande förändringar 
inom andra delar av den offentliga servicen 
är risken stor för att allt fler människor skulle 
se sig tvingade att flytta till städerna.
Mats Wingborg

Häxjakt drabbar
facken i Turkiet
95 000 offentligt anställda har sparkats i häxjakten på Gülen-sympatisörer

Den turkiska regeringen har sagt 
upp mer än 95 000 offentligt 
anställda och anklagat dem för 
samröre med kuppmakarna i juli 
2016. Ytterligare 30 000 offentligt 
anställda är under utredning. 
Flera av de gripna är fackligt ak-
tiva inom olika förbund som orga-
niserar offentliganställda.

reträdare som organiserar offentliganställda. Flera 
fackliga företrädare har gripits av polis. Till de drab-
bade förbunden hör det som organiserar offentligt 
anställda inom vården, lärarförbundet samt de för-
bund som organiserar kommunala respektive statliga 
administratörer. 

Den turkiska regimens hårda grepp om politiken har 
också drabbat de fackliga organisationerna. Den 1 maj 
2017 attackerade polis fackliga 1-majtåg med tårgas 
i bland annat Istanbul. Demonstranterna förbjöds 
också att samlas på Taksimtorget, en plats som för-
knippas med protester mot Erdogan. Polispådraget 
under 1 maj var stort, med mängder med poliser som 
bevakade de fackliga protesterna och helikoptrar som 
följde protesterna ovanifrån.

Den internationella fackliga rörelsen har i flera ut-
talanden fördömt den tilltagande repressionen mot 
fackligt aktiva i Turkiet. ITUC, den globala rörelsen 
för fackliga centralorganisationer, har påpekat att 
Turkiet kränker mänskliga rättigheter och krävt att 
offentliganställda som blivit avskedade ska få sina 
jobb tillbaka. ITUC vill också att Turkiets regering ska 
respektera medias frihet och yttrande- och tryckfri-
heten. PSI, den fackliga internationalen för offentlig-
anställda, har startat en särskild solidaritetsfond för 
att stödja de fackliga organisationerna för offentligan-
ställda i Turkiet. 
Mats Wingborg
stockholm@seko.se

l President Erdogan, som är ytterst ansvarig för 
avskedandena och utrensningarna, hävdar att det 
var den så kallade Gülenrörelsen som låg bakom det 
tidigare kuppförsöket. Det har inte gått att belägga. 
Dessutom är rörelsen snarast ett lösligt muslimskt 
nätverk än en entydig organisation. Gülenrörelsen 
leds av Fethullah Gulen, bosatt i Pennsylvania i USA, 
varifrån han påstås infiltrera den turkiska statsför-
valtningen.

För president Erdogan råder dock inget tvivel. 
Gülenrörelsen ska kastas ut från Turkiet och alla of-
fentliganställda som misstänks hysa sympatier för rö-
relsen avskedas. Eftersom det inte förekommer någon 
offentlig bevisföring har detta också blivit en möjlig-
het för Erdogan att sparka offentliganställda som är 
kritiska till landets alltmer auktoritära styre.  
I synnerhet har repressionen ökat mot fackliga fö-

Försök att krossa  
fack i Sydkorea
l Statsapparaten i Sydkorea försöker krossa 
fackförbundet för offentliganställda, KGEU. Hit-
tills under 2017 har 137 centrala företrädare för 
förbundet fått sparken av sina arbetsgivare. Flera 
stora protester har genomförts av den fackliga 
rörelsen mot repressionen i 
Sydkorea. Vidare har ordfö-
randen i KEGU, Kim Jungnam, 
genomfört en 16 dagar lång 
hungerstrejk. 

Den tidigare presidenten Park 
Geun-Hye har varit pådrivande 
i den antifackliga politiken. Hon 
är dotter till Park Chung-hee som var diktator i Syd-
korea från 1961 till 1979. Efter anklagelser om kor-
ruption tvingades dock Park Geun-Hye avgå i mars 
2017. Hon hotas nu av riksrätt, men repressionen 
mot KGEU fortsätter med oförminskad styrka i det 
nuvarande politiskt oklara läget.

Oljearbetare gripna 
i Kazakstan
l En domstol i Kazakstan har dömt den fack-
liga ledaren Amin Eleusinov till två års fängelse. 
Eleusinov leder en lokal fackförening för oljearbe-
tare. Han greps av polis i janu-
ari efter att hundratals oljearbe-
tare deltagit i en hungerstrejk 
i protest mot att regimen för-
bjudit en facklig allians mellan 
privat- och offentliganställda. 
Oljeindustrin är avgörande 
för Kazakstans ekonomi och 
president Nursultan Nazarbaev 
tolererar inte någon som helst opposition inom 
branschen.

Notiser.

Park Geun-Hye

Nursultan  
Nazarbaev

Dmitry Dozorin

l I Turkiet finns 
flera fackliga 
organisationer. 
Kesk är central-
organisation som 
enbart ansluter 
fackförbund för 
offentliganställda. 
l Kesk uppger att 
organisationen  
i dag har omkring 
300 000 enskilda 
medlemmar. 
l Türk-is är 
landets största 
fackliga central-
organisation 
med 1,7 miljoner 
medlemmar. Den 
kännetecknas 
av en försiktig 
framtoning. 
l Hak-is är en 
muslimsk fack-
lig rörelse med 
340 000 medlem-
mar. 
l Vidare finns 
den vänsterin-
riktade fackliga 
organisatio-
nen Disk med 
omkring 300 000 
medlemmar.

Fakta. 

Fack  
i Turkiet

Första maj firas i Istanbul 2011. FOTO: BARISABAK/CC

Tengiz oljefält i västra Kazakstan. FOTO: ROB HOWDLE/CC

KGEU demonstrerar i maj 2013. FOTO: KGEU

Sämre postservice efter rysk privatisering
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l Vi träffas på jobbet, i fackets rum på Infranord  
i Sundbyberg. Bakom Pietro Nilssons skrivbord 
hänger tidningsurklipp och löpsedlar som vittnar om 
en framgångsrik idrottskarriär som backhoppare. Elva 
VM-guld har det blivit, som veteran.

– Störst kändes det att ta det tionde guldet, konsta-
terar Pietro Nilsson.

Backhoppning har han hållit på med sedan han var 
tio år. Känslan av att flyga, hastigheten, att övervinna 
”det där pirret” och ta kontroll över situationen är 
några av de faktorer som gör att han älskar sporten.

Pirret innan ett hopp bottnar i en anspänning som 
är tillfredsställande att bemästra. Men rädd är Pietro 
Nilsson aldrig. Sporten är inte farlig.

– Många tror det, men det är okunskap. Det finns 
statistik, procentuellt ligger backhoppning långt ner i 
skalan för farlig idrott. Fotboll, innebandy och slalom 
är statistiskt mycket farligare.

Pietro Nilsson är eltekniker och jobbade de första 
åren av sitt yrkesliv med att laga elfel vid järnvägen, 
nattetid. Men han bad snart om förflyttning till dag-
tjänstgöring. Det som fanns var ett lärarjobb, att fort-
bilda om elsäkerhet.

– Jag tackade ja direkt!

Så småningom kom säkerhetsfrågorna att bli allt vikti-
gare för Pietro Nilsson. Han är idag huvudskyddsom-
bud på Infranord och även kamratstödjare.

– Jag brinner för att personalen ska komma hem i 
samma skick som de kom hit. Det är min roll i Seko. 
Jag har egentligen alltid varit intresserad av säkerhet, 
tack vare idrotten.

Det största problemet han ser i sin bransch är att järn-
vägsunderhållet är avreglerat och konkurrensutsatt. 

Så sent som i april flyttade till exempel olycksplats-
ansvar (Opa) för Stockholm Mitt, efter upphandling, 
från Infranord till Strukton, något som Pietro Nilsson 
arbetat med i många år. 

– Som Opa-ansvarig är du trafikledningens ögon 
och öron därute och din roll är även att hjälpa rädd-
ningstjänsten. Hur tog sig räddningstjänsten dit, 
skar de sönder stängsel som behöver lagas? Att fixa 
bärgning, sanera runt spåret om det är grisigt och det 
brukar det vara. Slutligen att koppla på trafiken. Du 
har ansvar för elsäkerhet och erfarenheten är viktig, 
konstaterar han.

När företag konkurrerar med varandra under en upp-
handling försöker det företag som vunnit upphand-
lingen ofta anställa erfarna personer från det företag 
som förlorade upphandlingen – men de lyckas inte 
alltid. Då går erfarenhet förlorad, nya människor bör-
jar från noll, vilket bekymrar Pietro Nilsson.

Ändå trivs han. Framför allt gillar Pietro Nilsson 

jobbet som skyddsombud för att det är möjligt att 
åstadkomma konkreta förbättringar.

– Det är så kul när det går att påverka, om man är 
med och för talan. Kvittot är när en åtgärd blir till det 
bättre. Ofta går det att förändra.

Pietro Nilsson räknar upp en lång rad exempel från 
den senaste tiden: förbättrad ventilation, ett brunns-
lock som behövde svetsas fast och en grind som be-
hövde hindras från att svänga ut mot spåret.

Han tvekar inte att lägga ett skyddsstopp om det 
behövs. Och medan många skyddsombud vittnar om 
att de är motarbetade och till och med trakasserade 
på sina företag, har Pietro Nilsson aldrig känt av något 
sådant inom Infranord.

– Tvärtom! Vi är inte i mål, men säkerhetstänket blir 
hela tiden bättre.

Ibland bär han med sig tankar på jobbet hem. Sär-
skilt när han varit först på plats som Opa-ansvarig då 
människor förolyckats eller tagit självmord, på spåret.

– Jag minns en olycka. Det är inte min roll att skrapa 
upp rester av kroppar, men det var en kvinna som dog 
och hon var söndertrasad. Vissa händelser fastnar 
mer än andra, konstaterar han.

Då är idrotten en oas, där han kan låta tankarna 
skingras. 

– Idrotten, det är livet, det. Faktiskt!
Rebecka Bohlin
stockholm@seko.se

Alla ska landa säkert

Ålder: 51 år 
Yrke: Eltekniker (men jobbar 
som lärare i elsäkerhetsfrågor 
samt är huvudskyddsombud och 
kamratstödjare på Infranord).
Bor: Sollentuna
Fritidsintresse: Backhoppning. 
Ordförande i Sollentuna Back-
hopparklubb samt ansvarig för 
backhoppning i Svenska skidför-
bundet.

Önskar sig: Att ansvariga poli-
tiker reste till Schweiz, där 
järnvägstrafik och järnvägshun-
derhåll fungerar: ”Där handlar 
förseningar om sekunder. Verk-
samheten är inte avreglerad. 
Varför ingen vill lära av det som 
faktiskt fungerar är för mig en 
gåta.”

Det är så kul när det går att 
påverka, om man är med och 
för talan. Kvittot är när en 
åtgärd blir till det bättre.  
Ofta går det att förändra.

I varje nummer 
intervjuar vi en 
av våra fackligt 
engagerade 
medlemmar. Vet 
du någon som vi 
borde intervjua? 
Skicka då ett mejl 
till stockholm@
seko.se

Idrott och säkerhet. Det är två ledord i Pietro 
Nilssons liv. Och på Infranord får han utlopp 
för dem båda.

FO
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Pietro Nilsson
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I
bland kommer jag att fundera kring det där med 
utbrändhet. Läser i tidningar om framgångsrika 
människor med roliga jobb och hög lön som en 
vacker dag vaknar och inte kommer iväg till job-

bet. Sitter kvar i morgonrocken – i ett nytt kök i en villa 
– och bara kräks på jobbet. Vill inte, vill inte, vill INTE 
gå dit. Och sen gör de inte det. De stannar hemma. 
Blir sjukskrivna, får en rehabiliteringsplan, får börja 
med mjukstart på jobbet – folk runtom tassar på tå för 
att ingen ska må dåligt igen.

Och jag minns egna jobb där man hade konstant 
ont i magen, där varje natt var en mardröm, där man 
bara inte ville vara kvar – men man var tvungen. För 
det är liksom inte riktigt samma sak att säga att man 
är utbränd när man är postis eller tågvärd eller asfalt-
släggare. Det existerar liksom inte. Som en före detta 
chef sa till mig när jag någon gång (bara en gång) 
nämnde att det inte var så kul på jobbet, stressigt så-
där: Men det är bara att sticka då!

 Så vi stannar ju kvar, i ett arbetsliv som blivit allt-
mer uppskruvat och prestationsinriktat, där utbränd-
hetssymtomen finns hos allt fler och inte alls längre 
bara hos chefer och andra som ändå hade lön för att 
oroa sig. Idag ska alla oroa sig. Alla ska minsann veta 
att om firman går dåligt så går det dåligt för oss alla, 
jojo … Och i bakgrunden ska man ha att om man krä-
ver sin rätt så kommer chefen att få jobba extra och 
samla tomglas.

J
ag hade aldrig råd att vara utbränd. I efter-
hand har jag förstått att vi är rätt många som 
legat svettiga på natten och bara tänkt på 
jobbet, men i mina kretsar så har det som sagt 

aldrig varit tal om att sjukskriva sig. Att prata om det 
på jobbet fick folk att se misstrogna ut, av typen vad 
pratar du om? 

Undersökningar visar att ju sämre man tjänar, ju 
sämre yrkesstatus man har – ni vet läkare och profes-
sorer är finast, och sen kan ni själva räkna ut var ni 
hamnar – desto sämre mår man. Men man pratar inte 
om det – man upprätthåller den fina knegartraditionen 
av att lida i tysthet, med små korta utbrott av ilska eller 

sorg (när man krökat) men får man frågan på företags-
hälsovården håller man naturligtvis truten – man vill 
inte att företaget ska veta hur man mår, för se företaget 
kan man inte lita på (gammal knegarkunskap). Man 
pratar inte om det, och så var det bra med det.

D
et är både en fråga om tolerans och själv-
säkerhet, och bägge dessa ökar ju högre 
upp på den där statusstegen som ens jobb 
hamnar. Därför är det helt okej för en jurist 

eller inredningsarkitekt att däcka hemma och känna 
sig less på hela skiten, och det möts med förståelse på 

deras jobb – men är man längst ner på samma stege 
kommer chefen att ringa och fråga när man kommer 
tillbaka, och kollegorna kommer att fnysa och prata 
om arbetsskygghet.

 För hur vi har det på jobbet speglar oss alla, och 
över tid har det som förr var chefernas stress sipprat 
ner för att idag nå nästan allra längst ner, till de som 
ändå har otrygga villkor och pissig lön att oroa sig 
över. Men där är det inte okej att vara utbränd – där 
går man till jobbet ändå. För utbrändhet är en klass-
fråga idag, men det talas det inte om.
calle.friden@seko.se 

Chefernas stress har sipprat ner 
för att idag nå nästan allra längst 
ner, till de som redan har otryg-
ga villkor och pissig lön att oroa 
sig över.

Calle Fridén förklarar utbränd-
het – ur ett klassperspektiv.

Stressen sipprar ner till alla

Calle Fridén,
ombudsman 

Seko Stockholm 
(ursprungligen 

byggnads- 
arbetare)

Från Branting till Palme
En vandring i arbetarrörelsens historia
Följ med på en guidad vandring i arbetarrörelsens kvarter, mitt i centrala Stockholm. Från Norra Ban-
torget, via Folkets Hus, över Olof Palmes gata till Adolf Fredriks kyrkogård där vandringen avslutas.

Här sätts monumenten, konstverken och byggnaderna i samband med händelser och skeenden som 
förändrade det svenska samhället och formade historien. Personerna bakom historien lyfts fram i en 
skildring av den sociala och ekonomiska bakgrunden för den fackliga och politiska arbetarrörelsens 
framväxt. Under vandringen berättas om demonstrationerna, tidningarna, möteslokalerna och om 
platsen där det socialdemokratiska partiet bildades en påskhelg 1889. Om enighet och splittring och 
hundraårig kamp för rösträtt och rättvisa.

Guidade vandringar torsdagar sommaren 2017 
l Juni: 15, 29 l Juli: 6, 27 l Augusti: 3, 10
Samling kl 18.00 vid Brantingmonumentet på Norra Bantorget.
Ingen avgift. Varmt välkomna!

Krönika.

Sist
Kontakt
Seko Stockholm
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, 17121 Solna.  
Postadress: Box 1032, 17121 Solna.  
Telefon: 0770-45 79 00. E-post: stockholm@seko.se.
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Arrangörer: ABF Stockholm, Arbetarrörelsens Arkiv & bibliotek 
och Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap 

Tipsa oss!
Kontakta 
redaktionen på 
stockholm@seko.se

!


