
P
o

st
ti

d
n

in
g 

A
B

eg
rä

n
sa

d
 e

ft
er

sä
n

d
n

in
g

. R
et

u
ra

d
re

ss
:  

Se
k

o
 S

to
ck

h
o

lm
, B

ox
 1

0
3

2
, 1

7
1

2
1

 S
o

ln
a

Posttidning A

Arbetare mer 
villiga att strejka 
än tjänstemän
Ny avhandling visar att lågin-
komsttagare oftare vill gå ut 
i strejk än höginkomsttagare. 
Även unga låginkomsttagare 
som inte är med i facket kan 
tänka sig att strejka.

Nyheter KulturFörst

Nyheter, s. 4–5

Det kan  
inte komma  
uppifrån
Poeten Jenny Wrang-
borg (bilden) är re-
daktör för antalogin 
Lösa förbindelser där vi 
möter verkligheten för 
anställda inom handel 
och lager.

Dåliga villkor  
för städarna 
Företaget Sol Reneriet som 
ansvarar för städning av tåg och 
stationer inom pendeltrafiken 
och för tågen i tunnelbanan 
har först sagt upp personal och 
sedan tagit in extra personal för 
att klara städningen. 

– Villkoren är kaotiska, säger 
Rainar Andersson på Pendel-
klubben.
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Kamraten.  
Jelena vill vara  
en röst för dem  
som sällan hörs.

Intervju.  
Fatemeh kämpar 
för att unga från 
Afghanistan ska  
få stanna  
i Sverige.

Reportage. Arbetet med att skapa en fackklubb på Telenor fortskrider.

Reportage, s. 8–11

Första steget  
mot en nationell  
fackklubb

Ledare: Lina El Yafi, s. 2

Ledare.  
Vi är förbannande 
på att se våra 
villkor försämras 
för varje ny 
upphandling.

Seko Stockholms medlems-
värvningar inom Telenor ger 
resultat. Nu hoppas många 
på att det ska bildas en ny 
fackklubb. Basen skulle bestå 
av stockholmare och skåningar.

Kultur, s. 12–13Först, s. 2–3 Nyheter, s. 7

Kamraten: Jelena Elfving s. 15



Bortstädade. Städare sägs upp trots att de behövs. 

Seko och Fastighets tillsätter  
utredning om sammanslagning
l I oktober tillsatte förbundssty-
relserna för Seko och Fastighets en 
utredning om att slå samman orga-
nisationerna och bilda ett gemen-
samt förbund. Ambitionen är att 
direktiven till utredningen ska vara 
klara före årsskiftet. 

– Det finns en bred samsyn mellan 
förbunden i avtalsfrågor, arbetsmil-
jöfrågor, studier och näringspoli-
tiska frågor. Samarbetet mellan de 
båda förbunden fungerar bra, säger 
Valle Karlsson, förbundsordförande 

i Seko och Magnus Pettersson, för-
bundsordförande i Fastighets.

Ett gemensamt förbund mellan 
Seko och Fastighets skulle innebära 
en organisation med 150 000 med-
lemmar.

S
öndagen den 22 oktober höll Pendelklubben, tillsam-
mans med andra fackliga från olika branscher, ett möte 
på ABF med rubriken Upphandling, Privatisering och 
Avtalsdumpning – Hur sätter vi Stopp? Syftet var att orga-

nisera ett motstånd mot de upphandlingarna som skapar vinster 
för multinationella ägare på vår bekostnad. Den 9 november i 
Landstingshuset kommer ett annat möte äga rum, Upphandlingar 
– bra för vem? Här kommer förtroendevalda och medlemmar 
från Seko, Transportarbetarförbundet och Kommunal att vittna 
om hur det är att arbeta i en upphandlad verksamhet för att få 
beslutsfattande politiker att lyssna och förhoppningsvis förstå 
hur allvarlig situationen blivit.

Det är ingen tillfällighet att dessa möten hålls nu: att bryta 
trenden och få till en förändring är kanske en av de viktigaste 
frågorna för oss som har arbetat i en upphandlad verksamhet 
de senaste årtionden. Vi är less på det kaos varje upphandling 
medför, trötta på den oro varje ny upphandling innebär och vi är 
förbannande på att se våra villkor försäm-
ras för varje ny operatör som vinner en 
upphandling.

Ett flertal av de arbetsmarknadskon-
flikter som vi har sett den sista tiden, som 
städarna på pendeltågen, hamnabetar-
konflikten i Göteborg, sopkonflikten  
i Stockholm, och konduktörerna på lokal-
banorna har alla uppstått mot bakgrund 
av offentliga upphandlingar. Vi önskar att 
vi kunde säga att det är exempel på enskil-
da upphandlingar som gått fel. Men så är 
det inte. Det är precis så här upphandlingssystemet fungerar. Det 
ligger i dess natur att när en entreprenör vill maximera vinsten 
på ett område där driftskostnaderna är fasta, blir det enda sättet 
att hårdare utnyttja personalen. För oss som arbetar kan detta 
innebära längre eller stressigare arbetspass, kortare raster eller 
att delar av personalstyrkan sägs upp. Kort sagt, så få som möjligt 
skall pressas att arbeta så mycket som möjligt.

Vi som arbetar i offentligt finansierad verksamhet är plikttrog-
na, vi sliter och vi känner ett ansvar för att samhällstjänsterna 
ska fungera. Men vi är förbannade över att vår trygghet har tagits 
i från oss. Tidigare såg många arbete i offentlig verksamhet som 
en säker anställning. Nu finns inte den tryggheten kvar. Ingen 
sitter säker och till exempel när kollektivtrafiken har styckats upp 
mellan olika entreprenörer har omplaceringsmöj-
ligheterna, som möjliggjorde ett långt arbetsliv 
inom branschen, minskats radikalt. Vi kan 
inte längre godta att varje ny upphandling 
innebär försämringar av våra arbetsförhål-
landen och våra avtal. Gång på gång blir 
kollektivavtalen reviderade och tidigare 
förmåner vi förhandlat oss till stryks. Det är 
oacceptabelt.

Vi har kommit till vägs ände. Vi har provat det 
här med upphandling av våra samhällsfunk-
tioner. Det har visat sig vara fel väg. Regel-
verket håller inte. Vi vill därför se att allt 
fler verksamheter återtas i offentlig regi 
och utan vinstintressen!
Lina El Yafi
Tågförare på Tvärbanan  
och klubbordförande
stockholm@seko.se

Upphandlingarna 
skapar vinster på 
vår bekostnad

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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l  Den 12 december 2016 tog det 
Hongkongbaserade företaget 
MTR över ansvaret för pendeln. 
MTR tog i sin tur med sig en ny 
städentreprenör, Sol Reneriet, 
som ersatte den tidigare entrepre-
nören ISS. 

 Sol Reneriet har ansvaret för 
städning av stationer och tåg samt 
sanering av klotter inom pendel-
tågstrafiken. Vidare har företaget 
ansvaret för städning av tågen  
i tunnelbanan.

Sol Reneriet var väldigt dåligt 
förberedda på att ta över verk-
samheten. Mycket tyder på att 
företaget helt hade missuppfattat 
kostnaderna för verksamheten 
eller att man hade blivit lurad av 
MTR. 

I ett första skede tog Sol Reneriet 
över all den tidigare personalen 
inom pendeln, omkring 200 
anställda. Men smällen kom den 
26 juni i år då 90 anställda blev 
varslade om uppsägning. Konten-
tan blev att 113 anställda blev kvar 
på heltid, 40 erbjöds deltidstjäns-
ter och drygt 30 fick sluta. Men 
problemet var hur företaget skulle 
klara av att sköta verksamheten 
med så få anställda.

– För att någorlunda klara städ-
ningen har Sol Reneriet redan 
innan varslet och uppsägningarna 
behövt hämta extrapersonal från 
Finlandsbåtarna och tunnelba-
nan för att klara av städningen. 
Det hela är absurt, företaget har 
sagt upp anställda i ett läge där 

TRAFIK. – I dag råder i mångt och mycket kaos 
för dem som är anställda av Sol Reneriet. 
Företaget har sagt upp 60 heltidstjänster. 
Samtidigt är man tvungen att ta in nya 
anställda på tillfälliga kontrakt för att klara 
verksamheten, säger Rainer Andersson på 
Pendelklubben.

Kaotiska villkor  
för anställda vid 
Sol Reneriet 

Först 4,7 % 
Kvinnors löner ökade mest 
2015-2016 Det har inte hänt 
sedan 2007-2008. Bland kvinnor 
i arbetaryrken har lönerna ökat 
med 4,7 procent, jämfört med 
4,1 procent bland arbetarmän. 
Satsningen på undersköterskor 
i 2016 års avtalsrörelse är en 
förklaring. Men än är klyftan hög: 
i genomsnitt skiljer det 4 500 
kronor mellan män och kvinnor.

Ledare.

Så få som 
möjligt 
skall pres-
sas att 
arbeta så 
mycket som 
möjligt.

l I januari 2013 köpte den finländska 
städ- och servicekoncernen SOL aktie-
majoriteten i företaget Reneriet AB. Efter 
det fick företaget namnet Sol Reneriet. 
SOL är för närvarande verksamt i en rad 
länder, däribland Finland, Ryssland, Balti-
kum och Sverige. I samband med uppkö-
pet sade Lauri Leskinen, SOL:s operativa 
verksamhetschef, att ambitionen var att 
expandera både i Finland och internatio-
nellt. Totalt sett har SOL omkring 14 000 
anställda varav 900 i Sverige. SOL:s 
fullständiga namn är Solemo OY. 

Fakta. 

Sol Reneriet

Det hela är absurt, 
företaget har sagt upp 
anställda i ett läge där 
det fattas personal 
för att upprätthålla 
städkvalitén och detta 
enbart för att man har 
lagt ett anbud som inte 
ekonomiskt går ihop.

Rainer  
Andersson,  
Pendelklubben 
inom Seko  
Stockholm

Magnus 
Pettersson, 
ordförande 
Fastighets



Bortstädade. Städare sägs upp trots att de behövs. 

Den svenska integrationsdebatten domineras 
av föreställningen att integrationen är ett miss-
lyckat projekt. Det är en verklighetsbeskriv-
ning från höger, som inte tjänar ett syfte om en 
mer kvalitativ integration. Syftet är att använ-
da en bild av integrationen för att bereda väg 
för en nedmontering av den svenska modellen. 

Enna Gerin i rapporten  
Med integrationen som murbräcka,  
utgiven av Katalys hösten 2017

Både ris och ros till nya postlagen
l Den 12 oktober presenterade 
regeringen ett förslag till ny post-
lagstiftning. 

Seko har under lång tid arbetat 
för att få till stånd förändringar i 
postlagstiftningen och anser att 
regeringen med sitt förslag tar 
några steg i rätt riktning. Samtidigt 
är Seko kritisk till vissa delar av 
utredningen. 

Idag ska 85 procent av breven 
vara framme hos mottagaren inom 
ett dygn. Regeringen föreslår nu 
att kvalitetskravet höjs till 95 
procent samtidigt som breven ska 

vara framme hos mottagaren inom 
två dygn.

– Utifrån hur brevmarknaden 
utvecklats där färre och färre 
brev skickas fysiskt är det en 
logisk förändring. Samtidigt är 
det oerhört viktigt att detta inte 
förväxlas med varannan-
dagsutdelning. Kravet ska 
fortsatt vara att dela ut 
brev 5 dagar i veckan 
till alla hushåll, säger 
Sekos ordförande Valle 
Karlsson.

Seko kritiserar att 

regeringen inte ställer krav på att 
fastighetsboxar införs i alla fler-
familjshus. Exempelvis ansåg den 

tidigare postlagsutredningen, som 
ligger till grund för regeringens 
förslag, att krav på fastighets-
boxar skulle vara till gagn för hela 

postmarknaden. Det skulle ge 
effektivare utdelning i fler-
familjshus, vilket skapar 
bättre förutsättningar för 
god service i glesbygd.

Trakasserier är 
vanliga – särskilt 
arbetarkvinnor

Källa: Sjuk av jobbet, LO, 2017

* Siffror för chefer/arbetskamrater saknas

– När upphandlingen var klar 
sommaren 2016 började vi ställa 
frågor om scheman och arbets-
villkor. Vi fick gång på gång sva-
ret att företaget inte hade hunnit 
besöka alla pendeltågsstationer 
och inte hade tillräckliga under-
lag för att kunna presentera sin 
tänkta organisation. Vi insåg 
direkt att de var alldeles för dåligt 
organiserade och oförberedda för 
att klara uppdraget. De hade inte 
heller någon erfarenhet av att 
möta lokala fackliga företrädare. 
Det var något helt nytt för dem.

I februari i år fick den tidigare 
vd:n vid Sol Reneriet, Ingrid Ro-
sander, hastigt sluta. Officiellt 
lämnade hon företaget av egen 
vilja, men det är mer troligt att 
det berodde på att Sol Reneriet 
gör stora förluster, för närvarande 
omkring tre miljoner i månaden. 
Den tidigare vd:n har ersatts 
av Tina Wessman Hellstadius. 
Hon har tidigare suttit i före-
tagsledningarna för Scania och 
EuroMaint och varit VD för LRF 
Samköp.
Mats Wingborg
stockholm@seko.se

det fattas personal för att upp-
rätthålla städkvalitén och detta 
enbart för att man har lagt ett 
anbud som inte ekonomiskt går 
ihop, säger Rainer Andersson 
från Pendelklubben inom Seko 
Stockholm.

 
Särskilt påtagligt är det att Sol 
Reneriet anställer extra personal  
i samband med de så kallade INST-
mätningarna, det vill säga då SL 
kontrollerar om de upphandlade 
företagen uppfyller sina åtaganden. 
Sol Reneriet vet inte exakt vilka 
dagar kontrollerna ska ske, däre-
mot vilka veckor det handlar om. 

Enligt Rainer Andersson är vill-
koren för de anställda vid Sol Re-
neriet fortfarande mycket oklara. 

– Seko får många samtal varje 
dag där personal har frågor om 
scheman, var de ska jobba etc. 
Några har fått arbete två helger  
i följd utlagda i sitt schema, vilket 
inte följer avtalet. Läget är fortfa-
rande kaotiskt. 

 
Pendelklubben har redan från 
början slagits av hur oförberedda 
Sol Reneriet har varit. 

30

25

20

15

10

5

30

25

20

15

10

5

Procent

Procent

Procent

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

Vård- och omsorg

Restaurang

Kundservice

Försäljare

0          5          10          15

l Av chefer/arbetskamrater l Andra    

Berättelserna om sexuella trakasserier 
i arbetslivet flödar under hashtaggen 
#MeToo. LO:s rapport Sjuk av jobbet 
tecknar en mörk bild, där speciellt kvin-
nor inom LO-kollektivet är utsatta.

Utsatt för våld eller hot under  
de senaste tolv månaderna

Sexuella trakasserier i arbetet  
under de senaste tolv månaderna

Sektorer där trakasserier är vanligast

Infografik.

42 %
Nästan varannan arbetar- 
kvinna har inte råd att 
vara sjukskriven. 31 % 
av TCO-kvinnor, 17 % av 
arbetarmännen respek-
tive TCO-männen är  
i samma sits. 

Utsattheten för arbetarkvinnor har ökat, för  
20 år sedan utsattes var femte arbetarkvinna 
för samma sak. Även LO-männen är mer utsatta 
idag än tidigare, för män och kvinnor inom TCO-
kollektivetet är siffrorna mer stabila över tid. 

l MTR Corporation är ett globalt före-
tag med huvudkontor i Hongkong. MTR 
sköter bland annat driften av Hong-
kongs tunnelbana. Företaget driver 
också järnväg i bland annat Storbritan-
nien och Australien. MTR Corporation 
äger MTR Nordic som bedriver verksam-
het genom fyra dotterbolag, MTR Tun-
nelbanan AB, MTR Tech AB, MTR Express 
AB och MTR Pendeltågen AB. MTR Cor-
poration startade 1979 som ett helstat-
ligt företag, men har därefter sålt delar 
av företaget till privata aktörer. Fortfa-
rande äger dock staten i Hongkong  
76 procent av bolaget. Staten i Hong-
kong är i sin tur en självständig enhet, 
men är underordnad staten i Folkrepu-
bliken Kina, som i sin tur styrs av det 
kinesiska kommunistpartiet.

l Nyligen skickade Sol Reneriets vd Tina 
Wessman Hellstadius ett SMS till en del 
av personalen. I SMS:et anklagades Seko 
Pendelklubben för att ”sprida felaktig 
information”. Enligt VD:n skulle Seko-
klubben ha påstått att Sol Reneriet är på 
väg att gå i konkurs. Något sådant har 
dock fackklubben aldrig hävdat. Däremot 
har medlemmarna fått information om 
vad som skulle komma att gälla ”om 
Reneriet skulle gå i konkurs eller om MTR 
säger upp avtalet”. I ett sådant läge skulle 
klubben kräva att alla personal skulle få 
vara kvar med oförändrade villkor. 

Fakta. 

MTR

Falskt SMS från Sol Reneriet 
till de anställda

Företaget Sol 
Reneriet som 
ansvarar för städ-
ning av tåg och 
stationer inom 
pendeltrafiken 
och för tågen  
i tunnelbanan 
har först sagt 
upp personal och 
sedan tagit in 
extra personal för 
att klara städ-
ningen. 

– Villkoren är 
kaotiska, säger 
Rainar Andersson 
på Pendelklubben.
FOTO: GUNNAR WESTIN

För mer informa-
tion om detta se 
Seko Pendel- 
klubbens webb-
sida: sekopendel-
klubben.com.

Valle Karlsson,  
Sekos ordförande

LO-kvinnor LO-män TCO-kvinnor TCO-män*
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l När Första Linjen träffar Fate-
meh Khavari på Norra Bantorget 
håller hon i ett möte med nätver-
ket Ung i Sverige som hon leder. 
Hon har själv flytt till Sverige 
med sin mamma och sina syskon. 
Hennes pappa är försvunnen i 
Afghanistan. Hon slåss för att de 
ensamkommande ungdomarna 
från Afghanistan ska få asyl i Sve-
rige, men också mot rasister och 
islamister.

När de afghanska ungdomarna 
slog sig ner på Norra Bantorget 
deklarerade Fatemeh Khavari att 
”det hade kommit en ny folkrö-
relse till platsen”. Hon berättar 
att de protesterande ungdomarna 
fått besök av personer från LO-
borgen, men inte från någon av 
höjdarna.

– Men vi är väldigt glada att Se-
ko Stockholm har stöttat oss i ett 
uttalande.

av ekonomiska orsaker. Fatemeh 
Khavari skakar på huvudet igen.

– Jag har ingen statistik, men flera 
här på Norra Bantorget är hazarer, 
det vill säga de tillhör den fattigaste 
och mest exploaterade folkgrup-
pen i Afghanistan. Det finns också 
en annan sak som är gemensam 
för många här, att de saknar fäder. 
Antingen är pappan död eller, som 
i mitt fall, försvunnen. 

Fatemeh Khavari har fått myck-
et uppmärksamhet i media. Hon 
har intervjuats i Aftonbladet, ETC, 
DN och i tv. Men hon tycker inte 
att hon själv blivit påverkad av all 
uppståndelse. 

– Jag är helt inriktad på att 
kämpa för att ungdomarna från 
Afghanistan ska beviljas asyl. Det 
är tufft. Många har redan skick-
ats tillbaka till Afghanistan och 
många är rädda och oroliga.

I en artikel i Aftonbladet konsta-

Hittills är det bara Liberalerna och 
Vänsterpartiet som gett ungdo-
marna sitt stöd och som krävt att 
avvisningarna till Afghanistan ska 
stoppas, men inte den rödgröna 
regeringen. Ett argument i debatten 
är att om besluten om avvisningarna 
skjuts upp eller om ungdomarna 
beviljas asyl så skapas ett prejudikat 
för andra flyktinggrupper. Fatemeh 
Khavari skakar på huvudet när hon 
hör resonemanget.

– Många har inte bott i Afgha-
nistan eller varit där på väldigt 
länge. Nu är också situationen  
i landet mer instabil än tidigare. 
Den som gör en rimlig bedöm-
ning måste komma till slutsatsen 
att vi ska få stanna i Sverige.

På flera rasistiska forum i Sverige 
sprids uppgiften att de ensamstå-
ende ungdomarna från Afghanis-
tan skulle komma från rika famil-
jer som skickat dem till Sverige 

ASYL. Det börjar bli höstkallt och ungdomarna 
är insvepta i filtar. De bor på Norra Bantorget 
utanför LO-borgen. Presenningar skyddar mot 
regn och de sover på liggunderlag. De protes-
terar mot utvisningarna till Afghanistan. För 
tillfället finns ett 40-tal afghanska ungdomar 
på plats. De flesta är unga män men den ut-
sedda talespersonen är en kvinna, Fatemeh 
Khavari, 17 år.

Fatemeh Khavari, Ung i Sverige:

”Vi är glada för  
stödet från Seko”

Fatemeh Khavari är en välkänd företrädare för Ung i Sverige. Hon slåss för att ensamkommande ungdomar från Afghanistan ska få asyl i Sverige. FOTO: MATS WINGBORG

Jag är helt inriktad 
på att kämpa för att 
ungdomarna från 
Afghanistan ska 
beviljas asyl. Det är 
tufft. Många har redan 
skickats tillbaka till 
Afghanistan och många 
är rädda och oroliga.
Fatemeh Khavari,  
talesperson Ung i Sverige.

De ensamkommande. Sittstrejken är över, men kampen fortsätter.
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teras att om det varit en annan 
tid hade Fatemeh Khavari blivit 
betraktad som en ”hjältinna” och 
blivit jämförd med ”historiska 
människorättskämpar”. Fatemeh 
Khavari har visserligen blivit känd, 
men har inte lyckats hindra utvis-
ningarna av afghanska ungdomar. 
Samtidigt har rörelsen Ung i Sve-
rige fått ett enormt genomslag. 
Stöd har kommit från bland annat 
nätverket ”Vi står inte ut” som har 
samlat in namn till stöd för att alla 
ensamkommande flyktingbarn 
och unga upp till 21 år ska bevil-
jas amnesti. I ledningen för nät-
verket finns skådespelaren Björn 
Kjellman som lämnat över namn-
insamlingen till statsminister Ste-
fan Löfven. Även Liberalernas Jan 
Björklund har krävt att utvisning-
arna av de afghanska ungdomarna 
stoppas. 
Mats Wingborg 
stockholm@seko.se

l Efter nästan två månader avslutade 
nätverket Ung i Sverige sin uppmärk-
sammade sittstrejk. Den började vid 
Mynttorget, flyttade till Medborgarplat-
sen för att under sista tiden befinna sig 
på Norra Bantorget. Den 2 oktober 2017 
blev sista dagen för aktionen. 

– Vi byter strategi, men protesterna 
kommer att fortsätta, kommenterar 
Fatemeh Khavari.

Fakta. 

Ung i Sveriges sittstrejk

Uttalande. Konduktörerna.

I anständighetens 
namn – stoppa  
utvisningarna  
till Afghanistan

100 konduktörer förs-
vunna från Tvärbanan

Sedan början av augusti sittstrejkar unga flyk-
tingar från Afghanistan i Stockholm. De kall-
lar sig Ung i Sverige. Genom sin aktion och sin 
rörelse har de kunnat vända sin utsatthet till en 
imponerande kraft för att göra sina röster hör-
da, grundad i sammanhållning och solidaritet.

l Ung i Sverige kräver ett stopp för utvisningarna till 
Afghanistan, men har även använt sin plattform för att 
visa solidaritet med andra grupper i Sverige. De har till 
exempel uttalat sitt stöd för ockupationen av BB i Sol-
lefteå och ställt sig bakom krav på höjda pensioner.

Den 1 september flyttade Ung i Sverige från Med-
borgarplatsen till Norra bantorget, eftersom detta 
– som de skrivit i sitt upprop – ”är en plats där männis-
kor samlats genom historien för att lova varandra att 
hålla ihop och bygga landet”.

Vi i fackföreningsrörelsen har ett stort ansvar att stå 
sida vid sida med förtryckta och utsatta människor. Så 
värnar vi den internationella solidariteten, och i för-
längningen våra gemensamma intressen.

Att Sverige utvisar människor till Afghanistan vittnar 
om en moralisk kollaps i den förda flyktingpolitiken: 
I 32 av Afghanistans 34 provinser råder vad Migrations-
verket själva benämner som en ”inre beväpnad kon-
flikt”, och situationen beskrivs som ett ”eskalerande 
dödläge där kon-
fliktaktivitet och 
stridigheter inten-
sifieras”. Dagligen 
nås vi av nyheter 
om exploderande 
bomber och andra 
terrordåd runt om i 
Afghanistan.

En stor del av 
de sittstrejkande 
i Ung i Sverige 
tillhör dessutom 
den förtryckta minoritetsgruppen hazarer. De utsätts 
för ett omvittnat systematiskt våld som de afghanska 
myndigheterna oftast blundar för, om de inte är direkt 
delaktiga.

Många av de som i dagsläget utvisas från Sverige är 
hazarer som på grund av förtrycket har vuxit upp som 
papperslösa i Iran, och har inget nätverk eller anknyt-
ning till Afghanistan.

Det borde vara en självklarhet att Sverige inte ska utvisa 
människor till krigets fasor. Att utvisningarna till Afgha-
nistan under nuvarande förhållanden tillåts att fortsätta 
betyder att de mänskliga rättigheterna sätts ur spel.

Då många flyktingar inte kan återvända utan stor 
fara för sina liv resulterar den nuvarande politiken 
därtill i att allt fler tvingas att leva som papperslösa. 
De arbetsvillkor som dessa ofta tvingas att underkasta 
sig undergräver tryggheten på våra arbetsplatser, och 
på sikt även kollektivavtalen. Genom att stödja de 
afghanska flyktingarna, som står redo att komma in 
på den svenska arbetsmarknaden, värnar vi också om 
våra villkor på arbetsplatserna.

Vi vill med detta uttalande uppmana regeringen 
att i humanitetens och anständighetens namn stoppa 
utvisningarna till Afghanistan. Vi uppmanar alla or-
ganisationer inom arbetarrörelsen, fackföreningar, 
partier och andra sociala rörelser att ansluta sig till 
detta krav, att anta detta uttalande som sitt eget, och 
att ställa sig solidariska med de modiga ungdomarna  
i Ung i Sverige.
Seko Stockholm
Karin Åkersten, ordförande 

Gunnar Westin, vice ordförande 

Kadir Kasirga, fackligt-politiskt ansvarig

Totalt har 100 konduktörer försvunnit från 
Tvärbanan. Nu finns risk för neddragningar 
av konduktörer även på Roslagsbanan och 
Saltsjöbanan. 

– Det är en stor försämring för trafikanter 
som får sämre och information och trygg-
het. Neddragningen betyder också att 
spårvagnsförarna får jobba ensamma. Det 
försämrar säkerheten, säger Lina El Yafi, 
ordförande i Seko Lokalbaneklubb.

l Inom lokaltrafiken i Stockholm pågår ett 
projekt för att minska antalet konduktörer. Vid 
tvärbanans hållplatser har betalstolpar satts upp. 
Dessa har ersatt konduktörerna. Tidigare arbe-
tade 100 konduktörer vid tvärbanan, av dessa har 
60 sagts upp. Resten har fått andra jobb eller gått 
i pension.

Lina El Yafi, ordförande i Se-
ko Lokalbanekubb, berättar att 
det sker en översyn av om det 
också går att dra ner på kon-
duktörerna inom Saltsjöbanan.

– Men den lyder under järn-
vägslagen. Det betyder att kon-
dukterna också har till uppgift 
att se till att dörrarna stängs 
och att ge tecken till lokföraren 
när tåget kan köra. Dessvärre är 
det ändå inte säkert att konduk-
törerna får behålla sina jobb. 
Nu undersöks om konduktörer-
nas arbete kan ersättas av kameraövervakning.

Även Roslagsbanan lyder under järnvägslagen. 
Betalstolpar kommer att ersätta kondukternas 
biljettkontroller, men det finns ännu ingen diskus-
sion om att ersätta säkerhetsarbetet med kamera-
övervakning.

– Konduktörernas framtid är ändå osäker. Men 
jag tror inte att det händer något på kort sikt. Om 
3–4 år ska de gamla tågen ersättas med nya. Innan 
dess blir det knappast någon större omorganisa-
tion, säger Helena Wallin, ordförande för Seko 
klubb Roslagsbanan.

Både Lina El Yafi och Helena Wallin är kritiska 
till att automatisering resulterar i ett många jobb 
försvinner inom kollektivtrafiken. Lina El Yafi 
säger att konsekvenserna blir negativa både för 
trafikanterna och för de anställda som blir kvar.

– Det finns behov av personal ombord på tågen. 
Det skapar trygghet, både för trafikanter, spår-
vagnsförare och lokförare. Den utveckling vi ser 
nu är mycket bekymmersam, säger Lina El Yafi.
stockholm@seko.se

Att Sverige ut-
visar människor 
till Afghanistan 
vittnar om en 
moralisk kollaps 
i den förda 
flyktingpolitiken.

l Personal som kör tvärbanan och spårvagnar kallas 
för spårvagnsförare. Personal som kör Saltsjöbanan och 
Roslagsbanan kallas för lokförare.

Fakta. 

Spårvagns- och lokförare

Lina El Yafi

Helena Wallin
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l Seko och flera LO-förbund varslar 
om konflikt när det gäller avtalet för 
Samhall-anställda. Skälet är att Almega 
återigen inte vill gå med på den låglöne-
satsning som fack och arbetsgivare har 
kommit överens om i de andra avtalen  
i årets avtalsrörelse. Diskussionerna 
med arbetsgivarna har varit tuffa, menar 
Mats Ekeklint, avtalssekreterare på Seko.

– Vi kommer inte längre i diskus-
sionerna med Almega och vi ser därför 
ingen annan utväg än att lägga ett 
varsel. Vi accepterar inte att Almega 
förvägrar de lågt avlönade Samhallan-
ställda den låglönesatsning som är norm 
i övriga avtal. Därför tar vi strid för att 
också Samhalls anställda ska få ta del av 
låglönesatsningen som alla andra bran-
scher har fått, säger Mats Ekeklint.

Källa: https://www.seko.se/press-och-
aktuellt/nyheter/2017/seko-och-flera-lo-
forbund-varslar-om-konflikt-pa-samhall2

l Seko har slutit 23 branschav-
tal. Det som skiljer förbundet från 
många andra är att det handlar om 
avtal inom stora delar av arbets-
marknaden. Totalt omfattar avta-
len nio olika branscher. 

– Men branschavtalen ser väl-
digt olika ut. En del innehåller 
detaljerade överenskommelser 
om löner och arbetsvillkor. Så är 
ser exempelvis avtalen ut inom 
Väg och Ban och Sjöfolk. Andra 
branschavtal är betydligt mer tun-
na. Då blir det upp till de lokala 

förhandlarna på de företagen att 
fylla avtalen med ett konkret inne-
håll, säger Mats Ekeklint.

Flera av branschavtalen är slutna 
med arbetsgivarorganisationen Al- 
mega. Det handlar bland annat om 
avtal inom järnvägsinfrastruktur, 
spårtrafik, telekom, kommunika-
tion och bemanning.

– Alla de avtalen är inte lika hel-
täckande. Almega säger helt nej 
till att precisera nivåerna på in-
gångslönerna. Almega är överhu-

vudtaget allergisk mot siffersatta 
löner.

När branschavtalet är tunt blir de 
upp till fackklubbarna inom de 
berörda företagen att sluta mer 
preciserade avtal med den lokala 
arbetsgivaren. En effekt blir att 
lönevariationerna inom en och 
samma bransch kan bli stora. Enligt 
Mats Ekeklint handlar det ofta om 
mer än 1  000 kronor per månad.

Ett problem med svaga bransch-
avtal är att det kan komma in nya 
aktörer i en bransch och då är 
dessa bara bundna av vad som står 
i branschavtalet. Risken är helt 
enkelt att det bildas nya företag 
inom en bransch som kan dumpa 
villkoren. 

Med svaga branschavtal blir det 
svårare att sluta avtal som kan 
gälla under en längre period. Mats 
Ekeklint säger att det särskilt på 

avreglerade marknader, som inom 
Spårtrafiken, kan bli snabba för-
ändringar av villkoren.

– Nya aktörer kan komma in på 
marknaden. Det kan handla om 
företag som vägrar att teckna ett 
avtal med villkor som är likvärdiga 
med de som normalt förekommer 
i branschen. Det skapar osäkerhet. 
Ingen vill binda sig för avtal som 
kommer att gälla under en lång pe-
riod när läget snabbt kan förändras.

En konflikt som handlade precis om 
detta utspelade sig efter att Veolia 
2014 tog över driften av Öresunds-
tågen och krävde att två av tre 
tågvärldar och hälften av alla lok-
förare skulle tvingas att bli deltids-
anställda. Bakgrunden var just att 
den lokala uppgörelsen med den 
tidigare arbetsgivaren DBS inte 
längre gällde och att det centrala 
branschavtalet inte hade tillräck-
liga regler i avtalet.

Seko och Almega oense om  starkare branschavtal
Tunna branschavtal kommer leda till att företag försöker vinna anbud genom att försämra     de anställdas villkor, säger Sekos nya avtalssekreterare Mats Ekeklint.

ARBETSMARKNAD. För att få upp låga ingångs-
löner behövs tydliga nivåer i de centrala 
branschavtalen. Men det är en hållning som 
arbetsgivarna inte alltid gillar. Särskilt inte  
Almega, säger Sekos nya avtalssekreterare 
Mats Ekeklint. 

Fakta. 

Risk för konflikt  
inom Samhall

Branschavtal. Utan heltäckande branschavtal kan avtal dumpas vid upphandling.

Är branschavtalen tunna kommer det, som i exemplet med Veolia, alltid finnas företag som försöker vinna anbud genom att försämra villkoren för de anställda, menar Mats Ekeklint. FOTO: SEKO
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l Mats Ekeklint 
tog över som ny 
avtalssekreterare 
i Seko vid kon-
gressen i april  
2017 då den 
tidigare avtals-
sekreteraren 
Valle Karlsson 
blev ny förbunds-
ordförande. Mats 
Ekeklint kommer 
från Göteborg och 
har sin fackliga 
bakgrund i 
bransch Sjöfolk. 
Han har sedan år 
2000 arbetat som 
ombudsman på 
Seko och sedan 
2004 på för-
bundskontoret.

– Vid upphandlingar gäller det 
att pressa priserna. Är bransch-
avtalen tunna kommer det, som i 
exemplet med Veolia, alltid finnas 
företag som försöker vinna anbud 
genom att försämra villkoren för 
de anställda.

När branschavtalen inte innehåller 
detaljer om lönenivåer blir det upp 
till arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna inom företagen 
att förhandla om hur lönerna ska 
fördelas.

– Det tycker Almega är bra, de 
hävdar att det är positivt om det 
finns stort utrymme för lokal lö-
nespridning, det vill säga stora 
skillnader i lön mellan olika an-
ställda. 

I de lokala förhandlingarna för-
delas lönerna sedan bland dem 
som har en anställning.

Till förlorarna hör de som kom-
mer att nyanställas framöver, det 

vill säga de som inte är inne i sys-
temet. Om det inte finns precise-
ringar i branschavtalen om hur 
mycket ingångslönerna ska höjas 
kan arbetsgivarna hålla nere lönen 
för de nyanställda. 

Om klyftan i lön ökar mellan de 
som redan är anställda och de som 
nyanställs får arbetsgivarna också 
ett incitament för att byta ut per-
sonalen.

– Det går att tjäna stora pengar 
genom hög personalomsättning. 
Anställda som fått upp lönen kom-
mer att ersättas av nya personal 
med väldigt låga ingångslöner. 

Enligt Mats Ekeklint har SEKO 
en medveten strategi för att stärka 
branschavtalen. Men hittills har 
SEKO:s krav mött hårt motstånd 
inom flera branscher och för det 
hårdaste motståndet står Almega.
Mats Wingborg
stockholm@seko.se

Seko och Almega oense om  starkare branschavtal
Tunna branschavtal kommer leda till att företag försöker vinna anbud genom att försämra     de anställdas villkor, säger Sekos nya avtalssekreterare Mats Ekeklint.

l Låginkomsttagare är mer 
positiva till att facket tar mer 
strid genom till exempel strejker, 
än höginkomsttagare. Det gäller 
även unga låginkomsttagare, trots 
att många inte är medlemmar i 
facket. Det visar en ny avhandling 
som har lagts fram av Johanna 
Palm vid sociologiska institutio-
nen vid Stockholms universitet.

Förutom lön har yrke stor bety-
delse för de anställdas stridslyst-
nad. Tjänstemän som exempelvis 
läkare, jurister och lärare är mer 
negativa till fackliga stridsåtgär-
der, medan arbetare som under-
sköterskor, busschaufförer och 
byggnadsarbetare är positiva.

– Det skiljer stort mellan olika 

yrkespositioner som arbetaryrken 
och tjänstemannayrken. Klass, 
som jag i studien definierar som 
yrkespositioner, förklarar synen 
på stridsåtgärder, säger Johanna 
Palm.

Avhandlingen visar även att frågor 
kring klass, ekonomisk ojämlikhet 
och ideologi fortfarande är viktiga 
för unga som går med i facket. 

– Mina resultat visar att vi ska 
vara försiktiga med att dra slutsat-
sen att unga blir mer individuali-
serade alltför långt. Jag kan inte 
säga att det inte finns en sådan 
rörelse, men den är absolut inte 
entydig, säger Johanna Palm.
stockholm@seko.se

Busschaufförer är mer  
positiva till strejker än läkare

Fakta. 

Ny avtals-
sekreterare

Johanna Palm

Läs Johanna Palms 
avhandling There 
is power in a union. 
Trade union organi-
zation, union mem-
bership and union 
activity in Sweden 
här: bit.ly/2yvBGNt

Branschavtal. Utan heltäckande branschavtal kan avtal dumpas vid upphandling.

Om ingångslönen är låg tjänar arbetsgivaren på en stor personalomsättning. Det blir lönsamt att ersätta befintlig personal med ny. FOTO: ANNA LEDIN WIRÉN
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Nästa steg 
– fackklubb  
på Telenor

Text: Mats Wingborg • Foto: José Figueroa

Regnet knastrar mot fönsterrutorna i Seko Stockholms 
lokaler på femte våningen i Folkets hus i Solna Centrum. 
På bordet i konferensrummet är det uppdukat med ost-
frallor och kaffe. Stämningen bland de sju som har sam-
lats är förväntansfull, även om mötet inte blivit riktigt  
så fullsatt som de hade hoppats på. 
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→

Johan Eriksson, ombudsman för 
Seko och stationerad i Växjö, har 
ordet på ett möte om att bilda 
en nationell företagsklubb för 
Telenor. 
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Johan Eriksson tycker att det är hög tid att träffa Tele-
nors HR-avdelning. 

– Det är viktigt att Telenor internt informerar che-
ferna om att alla nyanställda har rätt till ett möte med 
facket och att alla nyanställda ska få gå på en femtim-
mars facklig introduktion på betald arbetstid. Sedan 
borde vi också begära att få åka ut till alla butiker och 
prata med personalen. Allra bäst vore om det kunde 
ske direkt på morgonen innan butikerna har öppnat.

En viktig fråga är vad som ska hända vid besöken  
i butikerna. Snuttan Nermfors och Erik Persson 
berättar om erfarenheterna från Stockholm. Ibland 
lyckades man värva nya medlemmar, i andra fall hän-
de inte lika mycket. Men det var ändå en klar poäng 
att träffa anställda och medlemmar direkt i butiken.

– Sedan var det en enorm fördel att Snuttan, som är 
anställd inom Telenor, var med. Hon kände många av 
de anställda sedan tidigare. Det uppfattades inte som 
att det var några utifrån som kom och försökte värva, 
utan som information från en facklig företrädare som 
de redan kände. 

Johan Eriksson understryker att det också är 
avgörande att ha en klar idé om vad mötena på ar-
betsplatserna syftar till. En sak är att rekrytera med-
lemmar, en annan vilken information det är som ska 
lyftas fram.

mötet. Nu blir det några steg till. En orsak är att en del 
av de nya medlemmarna har fått förhinder.

– Många hamnar i en lojalitetskonflikt. Lönepre-
mierna är baserade på hur mycket de anställda inom 
varje kluster, som består av flera butiker, kan sälja av 
mobilabonnemang, företagsabonnemang och bred-
band. Men om en är borta dras resultatet ner för hela 
gruppen, säger Snuttan Nermfors.

Johan Eriksson, ombudsman för Seko och statio-
nerad i Växjö, menar att det är en typ av frågor som 
måste lösas genom överläggningar med Telenors HR-
avdelning.

– För min del är frågan redan ordnad, säger Anna 
Carlstedt. Jag arbetar fackligt 50 procent av tiden, 
men det går aldrig ut över andra anställda. Enligt en 
överenskommelse med företaget behöver jag bara 
bidra med 30 procent av den försäljning som en an-
ställd vanligen svarar för.

Både Snuttan Nermfors och Anna Carlstedt hävdar 
att de har goda relationer med företagsledningen. De 
tror till och med att Telenor kan vara det mest fack-
föreningsvänliga företaget inom telekombranschen.

– Men det betyder inte att det alltid är lika positivt 
på lokal nivå. Inte sällan finns ett glapp mellan fö-
retagsledningens syn och de lokala cheferna, säger 
Snuttan Nermfors.

l Syftet med mötet är att ta ett första steg mot att 
bilda en nationell företagsklubb inom Telenor. Att 
frågan blivit aktuell beror på att Seko Stockholm 
framgångsrikt värvat många nya medlemmar genom 
att systematiskt söka upp Telenors butiker. Under 
13 dagar besökte Seko Stockholm samtliga butiker i 
Storstockholm vid två tillfällen. Det har gett resultat 
och nu har förhoppningarna om ett fackligt genom-
brott skruvats upp.

Sedan tidigare finns ganska många medlemmar på 
Telenors butiker i Skåne. Både i Stockholm och Skåne 
finns också medlemmar som kan tänka sig att ta ett 
förtroendeuppdrag. Däremot finns färre medlemmar 
i Västsverige. Även i norra Sverige är det sämre, men 
där finns också ganska få Telenorbutiker. Totalt i lan-
det är organisationsgraden i landet under 50 procent, 
men den är tydligt på väg upp.

Runt bordet finns både förtroendevalda inom Seko 
från Stockholm och Skåne, Snuttan Nermfors och 
Anna Carlstedt. Andra vid bordet har jobbat med 
Aktivistgruppen i Stockholm, som organiserar med-
lemsvärvningen, eller är ombudsmän från olika delar 
av landet med ansvar för facklig organisering.

Några hade hoppats på att det skulle vara möjligt att 
fatta ett beslut om att bilda en ny klubb redan vid 

Ovan: Erik Pers-
son, ombudsman 
på Seko, har varit 
med och värvat 
medlemmar på 
Telenords butiker. 
Nu skissar han 
på en plan för 
hur det ska gå 
att bilda en fack-
klubb.
På nästa sida: 
Anna Carlstedt 
har sedan länge 
byggt upp en 
stark facklig bas 
inom Telenord  
i Skåne. Nu Seko 
fått fler med-
lemmar också i 
Stockholm, men 
det är sämre 
ställt i västra och 
norra Sverige.
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– De anställda måste stå vid ett bord under hela 
arbetsdagen. Ibland saknas nödutgångar. Jag tvivlar 
på att brandskyddsmyndigheterna besökt de här bu-
tikerna, säger Erik Persson. 

Diskussionen går över till att analysera hur Seko 
ska få ett genombrott i Telenors butiker i Västsverige, 
det vill säga i Göteborg, Halmstad, Trollhättan och 
Borås. Ett område som i dag nästan är en vit fläck.

– Om vi får fart på organiserandet i övriga landet 
kommer det bli enklare också där, säger Anna Carl-
stedt.

Flera vid mötet nickar instämmande och återigen 
säger flera att det snart behövs butiksbesök även 
i Västsverige. Det skulle knyta ihop en nationell 
klubb.

– Det här är verkligen kul. Enormt roligt. Finns 
det något mer spännande än att försöka bygga en 
ny lokal facklig struktur? Jag skulle kunna jobba hur 
mycket som helst med Telenor, säger Johan Eriksson 
innan han lämnar mötet aningen i förtid för att hinna 
med ytterligare ett fackligt möte före avresan till 
Seko-kontoret i Växjö.

Även de andra runt mötesbordet är optimistiska, 
men också otåliga. De vill ta nästa steg, att verkligen 
bilda en nationell klubb.
stockholm@seko.se

Flera vid mötet understryker att relationerna till 
Unionen fungerar okej, men är övertygade om att 
den senaste avtalsrörelsen visade att det är Seko som 
verkligen har viljan och gör jobbet för att förbättra de 
butiksanställdas villkor.

– Men visst, det kan ändras. Det kan också bli total 
solförmörkelse och fåglarna börjar flyga på rygg, sä-
ger ombudsman Johan Eriksson.

Inom hela telekombranschen märks förskjutningar 
i de anställdas uppgifter. Konkurrensen är hård och 
betoningen på försäljning blir tydligare. Förändring-
en märks även inom Telenor där servicefunktionen 
tonas ner till förmån för försäljning. Flera på mötet 
tycker att det ofta är svårt att övertyga slipade försäl-
jare om det fackliga medlemskapet.

– En del har bara försäljning i huvudet. Och på ett 
sätt kanske vi också uppfattas som försäljare, som vill 
sälja in ett fackligt medlemskap. Det blir en match 
mellan försäljare, säger Thomas Laséen.

Anna Carlstedt menar att det gäller att vidga diskus-
sionen. Många försäljare kan ha en ganska stressig 
arbetsmiljö. Det kan vara ett argument som biter. 
Även Snuttan Nermfors är inne på samma spår. Både 
hon och Erik Persson berättar att butikslokalerna kan 
vara ganska bedrövliga.

– Att besöka anställda och bjuda på wienerbröd är 
alltid lätt, men vad är det vi vill?

Mötet börjar diskutera hur en framtida facklig 
struktur bör se ut inom Telenor. Totalt har företa-
get omkring 65 butiker i landet. Ofta är butikerna 
organiserade i mindre grupper, där det ingår tre–fyra 
butiker i varje kluster. För varje kluster finns också 
en försäljningschef. I norra Sverige, där det är mer 
glest mellan butikerna, finns dock bara en butik per 
kluster. En möjlighet vore att Seko hade en lokal 
förtroendevald per kluster. Det borde väl vara rea-
listiskt? 

Inläggen är många och några pekar på att det be-
hövs både arbetsplatsombud och skyddsombud. Var-
je butik är ett eget skyddsområde. Då har de anställda 
rätt till ett skyddsombud på butiksnivå. Till sist får 
ändå diskussionen ett slut.

– Låt oss inte grotta ner oss i den frågan alltför 
mycket. Framtiden får visa vad som är bäst. Det är 
en puck som vi måste svara på så småningom, säger 
ombudsman Thomas Laséen som skrattar åt sitt eget 
bildspråk.

Ingen annan i mötesrummet verkar emellertid 
lägga märke till Thomas Laséens ordval utan alla 
nickar allvarsamt. 

Det här är 
verkligen 
kul. Enormt 
roligt. 
Finns det 
något mer 
spännande 
än att för-
söka bygga 
en ny lokal 
facklig 
struktur?
Johan Eriksson,  
ombudsman 
Seko
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l Lösa förbindelser heter en ny antologi som beskri-
ver verkligheten för anställda inom handel och lager. 
Vi får bland annat möta personal på Ullared utanför 
Falkenberg, Coop i Uppsala, Åhléns i Lycksele, Netto 
i Höör, Ikea i Karlstad och på lager i Enköping och 
på Hisingen. Vi får höra röster av många fackligt 
förtroendevalda. Vi får läsa om elände i många olika 
skepnader. Om ökad övervakning, om hot och våld, 
om kunder vars ”skämt” snarare liknar sexuella över-
grepp, om hur en ökad andel bemanningsanställda 
gröper ur gemenskapen och skapar stressig konkur-
rens, och om 90-talister som aldrig förväntat sig en 
trygg anställning. Vi får siffror, fakta och statistik som 
säger hur vi mår, hur skillnader ser ut mellan nu och 
då i anställningstrygghet, och vad det kostar samhäl-
let med våra dåliga villkor. 

Ekonomin för företagen blir bättre, men det är 
personalen som betalar priset med sämre hälsa och 
mindre in på lönekontot. 

Nog om det mörka och deppiga. Vi får också lära oss 
om kollegor som håller varandra om ryggen och hjälps 
åt, och om taktikerna som fungerat. Vi får ta till oss 
en enig kör av röster som upprepar att det viktigaste 
är det vi gör tillsammans. Till och med jurister på LO 
säger att de bästa strategierna för att stoppa så kallad 
hyvling (minskning i anställningsgrad) är att klubbar 
och medlemmar är kreativa och kommer med egna 
förslag. Det kan inte komma uppifrån. Självklart gäl-
ler det också i alla andra frågor som handlar om att 

l Hur ofta föreställer du dig en vanlig arbetsdag 
för en annan yrkesgrupp än din egen? Inte bara 
det som syns, som att ”köra bussen” eller ”sitta i 
kassan”, utan mer det där andra. Varje arbetsplats 
har massor av moment som vi utomstående inte 
har en susning om. 

Även ölhyllor måste dammtorkas. Emil Boss har 
skrivit poesi som ger oss en glimt av hur det kan 
se ut på en spritbutik nära dig. Flaskor och burkar 
hamnar inte på hyllor av sig själva, de hamnar 
inte där slumpmässigt, de har inte levererats till 
butikslagret lite hipp som happ. De hamnar där 
genom utstuderade system där varje människa 
räknas in i de ekonomiska ekvationerna, och där 
varje människa är en kostnad som till varje pris 
ska hållas nere. Från Sydafrika till Stockholm.

Märkligt nog, trots skillnaden mellan att köra tåg 
och att jobba i en spritbutik, så känns mycket 
igen. Låter det inte så här även hos oss? Skulle 
inte det här kunna stå i ett veckobrev eller sägas 
på en arbetsplatsträff också hos dig? Lyssna på 
orden: Personligt ledarskap, kundorientering, 
prestera resultat, kundmöte, service, förbättrings-
arbete, jobba mot samma mål, nya utmaningar, 
HR-avdelningen, just-in-time … Visst låter det 
bekant? Ett språk sprunget direkt ur lean och 
new public management. Emil Boss förklarar hur 
minsta lilla onödighet ska elimineras, och det blir 
plötsligt så begripligt.

Han sätter ett tydligt finger på det skavande 
hurtiga i arbetslivet, med få ord visar han cynism 
och orättvisor. Som att en chef tyckte att det såg 
slött ut att personalen satt ner i kassorna, och helt 
sonika plockade bort stolarna. Därmed försvann 
personalens enda chans till sittstund mellan allt 
gående och stående på hårda golv. Chefens stol 
inne på kontoret? Den stod kvar.

Även om innehållet är brutalt med alla trötta och 
nedbrutna kroppar, och även om många av orden 
ger kräkreflexer, så blir det vackert när Emil Boss 
sätter ihop dem. Och det blir också vackert när 
de butiksanställda pratar ihop sig om problemen. 
De formulerar gemensamma krav och strejkar för 
städarna som haft urusla villkor. De vinner. 

Tänk att det går att bättre förstå sin arbetsplats 
genom diktning på en kvittorulle! Tänk att även 
din arbetsplats kan bli till poesi!

Lika mycket som de hurtfriska företagsorden 
skaver Emils fråga: Vilka är de egentligen, män-
niskorna som förtjänar skitjobben?
Linnea Garli, lokförare och  
ledamot i Seko Stockholms styrelse
stockholm@seko.se

förbättra våra arbetsplatser – det är inga andra än vi 
som jobbar som kan ta tag i saken. David Eklind Kloo, 
politisk samordnare på Handels, säger: ”För arbetsgi-
varna är rätten att leda och fördela arbetet helig. Men 
när de missbrukar denna rätt och tvingar människor 
ut i otrygghet måste det ifrågasättas.” När lagar och 
avtal är dåliga för oss måste vi ta strid. 

I antologin finns flera tips att ta med sig till den egna 
arbetsplatsen. Det är viktigt att gå på fackliga kurser och 
lära sig avtalen. Kunskap är makt. Men det gäller inte 
bara att skola sig i det teoretiska, att göra saker ihop kan 
vara en ännu bättre utbildning. ”Fler skulle resa sig upp 
och säga nej! Istället gör många det ’bästa av situatio-
nen’. Så som vi gjorde.” Man måste inte ta tag i de stora 
stötestenarna på arbetsplatsen först – små vunna arbets-
platsstrider kan skapa ett gemensamt självförtroende 
att angripa de större problemen. Först kanske fruktkorg, 
sedan tillsvidareanställningar till alla? Övning ger 
färdighet. Framgångar på en arbetsplats ger ringar på 
vattnet till en annan. Erfarenhet ger styrka. 

Därför är också de berättelser som är skrivna av 
folk som själva jobbar också de viktigaste i urvalet av 
texter. Våra arbetsplatshistorier behövs, och vi kan 
lära av varandra. Man skulle helt enkelt kunna kalla 
denna antologi en pedagogisk och begriplig lärobok  
i hur det ser ut, varför, och på vilka sätt vi tillsammans 
kan ändra på det.
Linnea Garli, lokförare och ledamot i Seko Stockholms styrelse
stockholm@seko.se

Det kan inte  
komma uppifrån 

Acceleration
Dikter,  
Emil Boss, 
Bokförlaget 
Lejd

Lösa förbindel-
ser – om kam-
pen för fasta 
förhållanden  
i handeln
Antologi, red. 
Jenny Wrang-
borg, Leopard 
förlag, 2017

Recensioner.

Emil Boss. FOTO: EVA BERGSTRÖM

Det skavande  
hurtiga i arbetslivet
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l Det visar sig att ett annat barn också hänger i skogen, 
och Alvar får en ny vän, sådär snabbt som det kan gå när 
barn helt enkelt börjar bygga vallgrav tillsammans. Men 
vem är den där mystiska vännen egentligen? Det kom-
mer du att få reda på i denna barnbok som Kalle Holm-
qvist skrivit – hans andra efter Tjockskallarnas uppror 
som utspelade sig i stormaktstidens Sverige.

Det är roligt att bli påmind om barns nyfikenhet 
och forskande i den där åldern mellan småbarn och 
ungdom. Du kan minnas friheten i att bestämma över 
lediga dagars innehåll, inom ramen som de vuxna 
satt upp. Att ha tiden, att dra runt, att hitta äventyr, 
att tänka mycket både på det som finns nära och på 
världen. Veta somligt tydligt och undra annat. Ifråga-
sätta. Ta reda på.

Alvar ställer frågorna som vi vuxna kanske glöm-
mer bort att ställa, eller kräva svar på. Varför måste 
man gå i skolan? Varför måste man jobba? Varför 
måste man jobba så mycket? Varför äter fiskar upp 
sina barn? Varför ville kyrkan bränna häxorna? 

Den som söker ska finna, och Alvar söker på biblio-
teket. Gratis för alla, även för kunskapshungrande 
lägenhetsbarn som tillbringar sommaren i närområ-

det. Det finns ingen sommarstuga, ingen solsemester, 
inte ens en villaträdgård.

Även om detta är en barnbok behöver du inte vara  
i Alvars ålder för att tycka om att läsa den. Inte alls. 
Har du någon gång byggt en koja eller försökt dämma 
upp en bäck kan du känna igen dig. När Alvar lånar 
”vuxenböcker” på biblioteket, för att lära sig mer, så 
kan vi vuxna läsa barnböcker för att komma ihåg. Så 
varför inte uppsöka ett bibliotek? Kalle Holmqvists 
bok finns där, och du känner säkert ett barn som skul-
le tycka mycket om den här berättelsen. 

Precis som du själv skulle kunna finna nöje  
i hans historiska reportageböcker. Holmqvist har ti-
digare skrivit spännande och lärorikt om bland annat 
trolldomsprocesserna på 1600-talet (Ondskan i Nord-
ingrå), om arbetare som år 1905 tillsammans stoppade 
ett hotande krig (Fred med Norge), eller om förbjuden 
kärlek på 1890-talet (Frans och Lars).
Linnea Garli, lokförare och ledamot i Seko Stockholms styrelse
stockholm@seko.se

l LO-distriktet i Stockholms län har lanserat en 
podcast. Varannan fredag sänds ett avsnitt där vi 
får följa människor från LOs olika branschområ-
den och ta del av deras liv, drömmar och funde-
ringar kring jobb, familj och fritid. Varje berättelse 
följs upp med att de fackliga kamraterna Stefan 
Johansson och Kimmo Vaveniemi diskuterar 
lagar, avtal och villkor som reglerar hur vi har det 
på jobbet. Stefan är målare och Kimmo kommer 
från tryckeribranschen. 

Premiärsäsongen består av nio avsnitt om olika 
situationer som kan uppstå på jobbet. Bland annat 
diskuteras indragen semester, schemaläggning, 
sexuella trakasserier och hyvling av tjänster. 

Med Drömjobbet vill Stefan och Kimmo höja 
förståelsen av arbetsmarknaden, dess regler och 
hur man kan påverka och utveckla sin arbetsplats, 
berättar Stefan.

– Vi vill lyfta upp alldagliga händelser och kunna 
vägleda i vad som är okej eller inte. Men även lyfta 
hur arbetet och fritiden hör ihop.

Du hittar Drömjobbet på Facebook och Sound-
cloud. Bengt Wallman

Sagoväsen i förorten
Sommarlov och mellanstadieår. 
Alvar ska fördriva de underbara 
lediga veckorna hemma i Farsta, 
och planerar mest att bygga på sin 
riddarborg i skogen. Vafalls? Nå-
gon har flyttat på hans riddare! 

En mystisk typ  
i Farsta centrum
Barnbok, Kalle 
Holmqvist,
Lava förlag, 
2017

Tjockskallarnas 
uppror, 2017

Ondskan i Nord-
ingrå, 2012

Fred med Norge, 
2015

Frans och Lars, 
2012

Andra böcker av Kalle Holmqvist

filmtips

Vi vill se …

Margin Call
Verklighetsbaserad dramathriller om upprinnelsen 
till finanskrisen 2008, en global finansiell kris som 
betraktats som den värsta sedan den stora depres-
sionen på 1930-talet. Margin Call utspelar sig under 
24 avgörande timmar i en investmentbanks lokaler 
på Wall Street. En nagelbitare om hyperkapitalis-
mens maktspel.
Streamas på HBO Nordic

Vi vill se …

Suffragette 
En berättelse om en ung tvätteriarbeterska i Eng-
land på 1910-talet, och ett historiskt drama om 
kampen för kvinnors rösträtt. Filmen skildrar den 
tidiga feministiska rörelsen, dess kampmetoder 
och det förtryck som aktivisterna fick utstå för sitt 
engagemang. En gripande och spännande film om 
jämställdhet.
Streamas på C More

Vi vill se …

The Overnighters
Dokumentär om en småstadspastor som under två 
års tid upplät sin kyrkas lokaler till mer än 1 000 
hemlösa och arbetslösa, under oljerushen på 2000-
talet i North Dakota, USA. En stark film om den ame-
rikanska drömmens baksida, rik på personliga öden 
och moraliska konflikter. 
Streamas på Netflix

3

Kimmo Vaveniemi och Stefan Johansson gör podden 
Drömjobbet. FOTO: LO-DISTRIKTET STOCKHOLMS LÄN
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Drömjobbet  
– ny podd om livet,  
jobbet och fritiden
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Branko Milanovic: 

”En likvärdig skola 
skulle bidra till ökad 
jämlikhet i rika länder” 
Branko Milanovic är världens 
mest kända forskare kring vad 
som sker med jämlikheten. Mi-
lanovic föddes i det dåvarande 
Jugoslavien och doktorerade  
i Belgrad. Nu är han professor  
i nationalekonomi vid City Uni-
versity i New York. Han har skri-
vit mängder av böcker om vad 
som händer med jämlikheten. Den 
senaste, Global ojämlikhet, har 
översatts till svenska och givits ut 
på förlaget Daidalos. Första Linjen 
träffade Branko Milanovic i sam-
band med att han talade på ett 
LO-seminarium i september 2017. 

förändringar förändrat arbetsmarknadens struktur, 
inte minst digitaliseringen, vilket kan ha bidragit till 
att fördjupa klyftorna. För det tredje har det fattats 
en rad politiska beslut som bidragit till ökade klyftor, 
som att beskattningen av de rika har minskats. Själv 
är jag exempelvis en förespråkare för arvsskatt. Sam-
mantaget tror jag att alla dessa förklaringar har haft 
betydelse. 
Hur påverkas demokratin av de växande sociala  

klyftorna? 

– I flera länder i väst ser vi en djupare ekonomisk klyf-
ta. Fler har låga inkomster och fler har skyhöga inkom-
ster medan mellanskikten tunnas ut. Det betyder i sin 
tur att de allra rikaste har fått mer makt, de rikaste kon-
trollerar exempelvis en stor del av mediesfären. Vad vi 
ser är tendenser till plutokrati, där eliten bestämmer 
alltmer. Till den yttre formen kan demokratin finnas 
kvar, men den riskerar att bli uttunnad till innehållet. 
Inte minst i USA är dessa tendenser tydliga. 
Vilka politiska förändringar kan bidra till minskade 

klyftor? 

– Starka fackföreningar är viktigt, men i många 
länder har dessvärre den fackliga rörelsen försvagats. 
Beskattning av arv och förmögenheter behövs, men 
globaliseringen har gjort det svårare genom att kapital 
kan flyttas mellan länder. En annan viktig faktor är 
skolan. Numera går alla i väst ganska länge i skolan, så 
det är kanske inte längre den avgörande faktorn. Dä-
remot varierar kvaliteten på skolorna väldigt mycket. 
I flera länder, däribland i Sverige, har skolan blivit 
mindre likvärdig. En väg för att skapa ökad jämlikhet 
är därför att skapa en hög och jämn kvalitet inom hela 
ungdomsskolan. 
Mats Wingborg
stockholm@seko.se

l Du nämner att klyftorna har ökat i många länder. 

Vad har hänt i Sverige? 

– Sverige var som mest jämlikt 1980. Då var Sverige 
ett av de mest jämlika länderna i världen. Sedan dess 
har Sverige blivit passerat av en rad länder. Av alla 
OECD-länder har klyftorna under de senaste 15 åren 
ökat mest i Sverige och Israel. 
Vad är orsakerna till de ökande klyftorna?

– Inom forskningen är det tre olika typer av förkla-
ringar som brukar lyftas fram. För det första har glo-
baliseringen skapat en ökad global konkurrens. Det 
har pressat ner lönerna för kortutbildad arbetskraft  
i den rika världen. För det andra har teknologiska 

Storbritannien: Post-
konflikt allt troligare
l En poststrejk hotar att bryta ut i Storbritan-
nien. Detta efter att 80 procent av de fackliga 
medlemmarna inom Royal Mail Group röstat ja 
till att använda stridsåtgärder. Bakgrunden är 
att företaget har urholkat pensionerna och sagt 
nej till fackliga krav om löner och arbetstider. De 
fackliga företrädarna kräver också att företaget ska 
genomföra en rad investeringar för att skapa bättre 
arbetsmiljö och fler jobb. Vid den fackliga omröst-
ningen, som hölls under början av hösten 2017, 
deltog två tredjedelar av fackförbundet CWU:s 
110 000 medlemmar inom företaget. Omröst-
ningen om strejk är bindande och CWU:s styrelse 
har därför varit tvungen att utlysa strejken. Om 
det blir en strejk är det den första inom Royal Mail 
Group efter att företaget privatiserades för fyra år 
sedan. Hittills har emellertid Royal Mail Groups 
ledning hävdat att oenigheterna mellan företaget 
och CWU bör lösas med förhandlingar och inte 
genom en konflikt. CWU:s generalsekreterare 
Dave Ward kallar Royal Mail Groups agerande 
för ”desperat”. Han konstaterar också att fackför-
bundet har förhandlat med företaget i 18 månader 
utan att de kommit närmare en lösning. (CWU står 
för Communication Workers Union.)

Grekland: ”Många 
tvingas att jobba svart”
– Sedan finanskrisen 2008 har Grekland tving-
ats till enorma neddragningar i den offentliga 
budgeten. Det har bland annat inneburit 
halverade löner för många yrkesgrupper 
inom den offentliga sektorn, säger Ilias Bakel-
las, generalsekreterare för POST, den grekiska 
fackliga federationen för postförbund. 

l Den ekonomiska krisen i Grekland har inne-
burit att landet hamnat i klorna på den så kallade 
Trojkan, det vill säga EU, Europeiska centralban-
ken och Internationella valutafonden, som  
i realiteten dikterat villkoren. Inte ens det sty-
rande vänsterpartiet Syriza har kunnat ändra 
Trojkans makt över landet.

– Utöver sänkta löner står det grekiska postvä-
sendet inför flera svåra utmaningar. Nu väntar en 
ny våg av påtvingade privatiseringar och det är 
osäkert om det blir kvar någon offentligt ägd post-
verksamhet. 

Generellt är anställda inom den offentliga sek-
torn mycket utsatta. Inom posten har de flesta, inte 
minst nyanställda, tidsbegränsade anställningar.

– Anställningen varar i åtta månader, sedan är 
det bara att hoppas på att den förlängs.

Ilias Bakellas beskriver de hårda tiderna för 
landets arbetstagare. Arbetslösheten är skyhög, 
vartannat jobb inom postbranschen har blivit tids-
begränsat och lönerna har sjunkit. 

– Våra medlemmar är rädda för att förlora job-
bet och gå miste om det lilla de tjänar i dag. Där-
för väljer de flesta att gå arbetsgivaren till mötes, 
säger Ilias Bakellas. 
stockholm@seko.se

Notiser.

l OECD. Orga-
nisationen för 
ekonomiskt 
samarbete och 
utveckling. Har 
35 medlems-
stater i framför 
allt Europa, 
Nordamerika och 
Oceanien (inga 
alls i Afrika). 

l Plutokrati. Ett 
statsskick där 
människor med 
mer pengar får 
bestämma mer än 
fattiga. 

Förklaring

Professorn och författaren Branko Milanovic besökte Stockholm i höstas för att tala om sin forskning kring jämlikhet. FOTO: MATS WINGBORG

Ilias Bakellas, generalsekreterare för grekiska postfacket.
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het, nya per-
spektiv i global-
iseringens 
tidevarv
Branko Milano-
vic, Diadalos
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K
Kamraten

l När Jelena berättade för några av kunderna att hon 
arbetade svart var det flera som avbröt samarbetet 
med företaget. En av kunderna tipsade henne också 
om att ta kontakt med KTH som har egna anställda 
städare. Först fick Jelena ett vikariat som städare vid 
KTH och så småningom en fast anställning.

Under de första åren kunde hon kontinuerligt 
skicka pengar till sina barn som fortfarande bor kvar 
i Estland. Det hade hon inte haft möjligt att göra om 
hon hade bott kvar i hemlandet.

Sedan 2009 har Jelena varit medlem i Seko. Hon 
blev tidigt kassör i Klubb Högskolor och Kultur och 
gick flera fackliga utbildningar. Hon har också vidare-
utbildat sig vid Jensens gymnasium och läst kurser om 
ekonomi och administration. 

Den 1 mars 2017 blev Jelena facklig representant för 
Seko på KTH. Det betyder att hon i dag arbetar fack-
ligt 80 procent och med städning 20 procent.

– Många människor i samhället har svårt att göra sin 
röst hörd. Jag brinner för att vara en talesperson för 
den gruppen, säger Jelena.

På KTH finns i dag 45 heltidsanställda städare, 
dessutom hyr högskolan in ytterligare städpersonal.

– Det är ett slitigt jobb. Många får problem med axlar 
och handleder. Exempelvis är det tungt att städa stora 
datasalar med massor av skrivbord och höga skrivtav-
lor. Momenten blir många och de sliter på kroppen när 
man blir tvungen att sträcka på sig. I ett städjobb ingår 
också att kunna städa 22–25 toaletter om dagen. 

Jelena är engagerad i många fackliga frågor, men det 
är arbetet för att få en bättre arbetsmiljö som ligger 
henne allra närmast om hjärtat. 

– Jag har gått Seko-kurser om arbetsmiljö och ar-
betsplatsskador. Det har gjort att problemen blivit 
ännu mer synliga för mig, säger Jelena.
stockholm@seko.se

”Jag vill vara en röst för dem som sällan hörs”

Ålder: 56 år.
Yrke: Lokalvårdare.
Fritidsintresse: Träning och 
virkning.
Önskar sig: Att alla medlemmar 
i Seko kan känna glädje när de 
går till jobbet därför att arbets-
miljön är bra.

Många människor i samhället 
har svårt att göra sin röst 
hörd. Jag brinner för att 
vara en talesperson för den 
gruppen.

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

Jelena Elfving flyttade till Sverige från Estland 
2004. Orsaken var de låga lönerna i hem-
landet. Hennes tre barn började också att bli 
vuxna, de var 16, 18 och 21 år gamla, men 
behövde ekonomiskt stöd.
– Jag fick direkt ett städjobb och började städa 
på kontor. Firman var registrerad hos Skatte-
verket, men det visade sig att jobbet var svart. 

FO
TO

: JO
SÉ

 F
IG

U
E
R

O
A

Jelena Elfving
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O
ch då har man nog inte fullt ut fattat vad 
som är ett arbete. Vad som faktiskt får oss 
att varje dag ge oss iväg till ett ställe, där 
vi ska utföra sysslor som andra tydligen 

tycker är oviktiga, okomplicerade, okvalificerade. Inte 
sällan till usla löner och usla förhållanden – de går ofta 
hand i hand dessutom.

För ett jobb är också just detta – att varje dag ge sig 
iväg till jobbet. Packa matlåda, dra på sig arbetskläder, 
hålla tider, utföra uppgiften på ett bra sätt. Dag efter 
dag efter dag. Tror ni det är enkelt, vill man säga till 
de där som tjatar om ”enkla” jobb? Om ni tror det kan 
ni kanske förklara varför så många inte klarar av just 
detta? För så är det – alla klarar inte av ”enkla” jobb. 

Några för att de inte har tålamodet, några för att det 
faktiskt inte alls var så jäkla enkelt – hålla reda på sjut-
tioelva nycklar, koder, belopp, hållplatser, zongränser, 
centimetrar eller kubiker – några för att de inte tyckte 
det var kul, några för att tiderna var hopplösa. Det 
finns en massa orsaker till varför enkla jobb inte alls är 
så enkla egentligen.

De flesta av alla dessa ”enkla” jobb är nämligen 
långt viktigare för att samhället ska fungera än andra, 
på pappret mer avancerade jobb. Tänk själva – om en 
advokat kommer en halvtimme för sent till en för-
handling så är det faktiskt ingen katastrof, nån kom-
mer att mumla lite irriterat men det är snart glömt. 
Om en busschaufför kommer en halvtimme för sent 
till sin körning i rusningstrafiken – så blir det inte 
bara irriterat mummel. När sedan förskolan inte kan 
öppna i tid för att busschauffören inte kom i tid och 
personalen blev försenad – så blir det inte heller bara 
irriterat mummel. När operationen på sjukhuset inte 
kunde genomföras för att städaren kom för sent för 
att busschauffören var sen – så var det plötsligt inget 
”enkelt” jobb. Då blir det inte bara mummel – då är 
folk förbannade.

J
ag kan bli vansinnig på att många beskriver 
livsviktiga arbeten som ”enkla” bara för att de 
inte kräver högskola. Alla dessa jobb som håller 
teknik och kommunikation och omsorg igång 

– det är inte mycket glamour i det, i skyddsskor och 
arbetskläder, men testa att ta bort de här jobben. Ge 
dem till de som inte kommer att stanna, som kommer 
att söka sig nån annanstans – så får ni se hur det går.

Jag har jobbat i ”enkla” jobb hela mitt liv, som en 
liten kugge varit med och byggt i hela Stockholm. 
Mörka morgnar och ösregn, vidriga arbetsförhållan-
den – ändå har man gått dit. Till sitt ”enkla” arbete. 
Och man har varit stolt över det, haft roligt med 
arbetskamrater, blivit säker på sina arbetsuppgifter, 

vetat att man bidrar till att samhället fungerar. Jag 
tror att jag delar den känslan med många andra – vi 
är faktiskt stolta över våra jobb. Då blir man bara för-
bannad när nån kallar det ett ”enkelt” jobb”. I syn-
nerhet när den som säger det själv har ett jobb som 
knappast gör nån skillnad i den direkta vardagen för 
de flesta av oss. 

Eller som en kille i tågtrafiken sa: Åka till ett kontor, 
läsa lite, ta långlunch och knappa på en dator? Vad är 
svårt med det?

P
recis så. För om man envisas med att kalla 
vissa jobb ”enkla” måste man vara beredd 
på att berätta vilka jobb som då är ”svåra”. 
Okey, hjärnkirurg, raketforskare, advokat 

(kanske) – ni vet hur man brukar säga.Men sen då?Är 
kontorsassistent ett ”svårt” jobb? Är att vara elektro-
nikmontör svårare än att lasta lastbilar? Är städa tun-

nelbanevagnar mindre svårt än att byta packningar? 
Det blir ett problem ganska snabbt när man börjar 

dela upp jobb i ”enkla” och ”svåra” – eftersom det 
egentligen alltid handlar om att någon tycker att ett 
jobb är för välbetalt, eftersom ett annat är sämre be-
talt. Och då vill man gärna sänka lönerna på de där 
som är ”enkla”. Tro inte annat, det är det saken hand-
lar om. Det handlar ALLTID om lönen.

Det är därför vi måste stå upp för våra ”enkla” 
jobb. Och ta strid om det behövs. För när vi gör det så 
märks det – då skakar hela samhället. När bussarna 
inte går, när tågen inte städas, när paketen inte kom-
mer, när saker – de där osynliga sakerna – inte fung-
erar längre. Då märks det vilka jobb som faktiskt inte 
alls är så ”enkla”. Då ska vi ha betalt för det. Inte om 
jobbet är svårt eller enkelt.
calle.friden@seko.se 

Det är ju på tapeten igen – att 
prata om vissa jobb som ”enkla”. 
De är inte komplicerade, det ver-
kar vara sånt som tränade apor 
kan göra. Jag menar, att städa 
litegrann, springa med post, 
banka i några spikar, kontrollera 
saker – är tydligen ”enkla” jobb. 
Behövs ingen utbildning, som en 
ovanligt kaxig borgare sa till mig 
för inte så längesen.

Jag blir så trött på  
pratet om enkla arbeten

Calle Fridén,
ombudsman 

Seko Stockholm 
(ursprungligen 

byggnads- 
arbetare)

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.

Tipsa oss!
Kontakta 
redaktionen på 
stockholm@seko.se

!

Fler enkla jobb har blivit högerns lösning på nästan alla problem, från integration till fler ungdomsjobb.. FOTO: FRANKLIN HEIJNEN/FLICKR


