
PÅ JOBBET
ARBETARJOURNALISTIK, OPINIONS- & FOLKBILDNING

NR 1
MAJ 2017

Det handlar om klass,
dumskalle!

Flyktingar och klassInget står över klass för oss arbe-
tare: inte bostad, krig, invandring, 
jobb, miljö, utbildning – inget! Från 
lönen, arbetsorganisationen och den 
stress vi har  på jobbet till hur lagar 
stiftas, vi beskattas, samhällets resur-
ser används m.m.  Så, vi knegare gör 
bäst i att erkänna det och agera där-
efter. ”Jaså, du 
bestrider? Men 
det är ju typiskt 
en dumskalle att 
alltjämt bestri-
da”, som Brecht 
diktade.

Varje år bestäl-
ler fackföreningen 
statistiska mät-
ningar på klass-
klyftor och varje 
val mäter Statistis-
ka Centralbyrån 
”klassröstning”. 
I Sverige erkänns 
det t.o.m. idag 
att tillväxten är en klassfråga. Till SvD 
säger  den 3 mars Kristian Skånberg 
vid Stockholm Enviroment Institu-
te: ”Principiellt kan ett land tömma sina 
oljekällor, köra slut på sin maskinpark, 
låta arbetskraften slita ut sig och få jät-
tehög BNP under massa år. Men sen står 
man där och har inget att leva av…” 

Arbetslivsforskarna Theorell/Karaseks 
”krav-kontroll-stödmodell” utgår från att 
stress vi känner på jobbet handlar om 
ökade krav medan kontrollen över det 
egna arbetet försvinner – alltså om hur 
den klass som äger företaget stärker sin 
makt. Sveriges sociala klyftor ökar mest 
i hela OECD. Enligt ekonomerna Ro-

ine/Waldenström beror det på  att 10 
% med lägst inkomst får lägre a-kassa, 
sjukförsäkring, socialbidrag, samtidigt 
som kapitalinkomster (aktier, fastighe-
ter) skjuter i höjden och skatten fråntas 
sin inkomstutjämnande roll – ja, klass 
igen.

(forts. s. 2)

Stöd de lock-outade 
hamnarbetarna!

Försvara 
konflikträtten för alla!

Med den centrala arbetsgivarorgani-
sationen Svenskt Näringsliv och med 
Svenska Hamnar i ryggen så inledde ar-
betsgivaren APM Terminals en lock-out 
mot hamnarbetarna i Göteborg, den 19 
maj. Lock-outen gäller vardagar mellan 
kl 16.00 till 07.00, till den 30 juni:

(forts. s. 3)

Sverigedemokraterna har seglat 
fram i opinionen med invandring 
som paradfråga. På senare tid går 
SD om Moderaterna som näst störs-
ta parti i väljaropinionen. Inom LO 
gick partiet ett tag i slutet av 2014 och 
början av 2015 större än Socialdemo-

kraterna. När S 
sedan anpassade 
sig till följd av 
f lykt ingkrisen 
återhämtade man 
sig och blev åter-
igen etta. Men 
säger det verkli-
gen att SD hade 
”rätt”? Ger SD:s 
paradfråga goda 
skäl för arbetare 
och fackliga kraf-
ter att stödja det 
partiet?

(forts. s. 3)

•

Klass i skolan
Den svenska skolan har allvarliga pro-

blem. Bakom kunskapsresultat som redan 
i genomsnitt är dåliga så döljer sig växande 
skillnader mellan olika skolor. Kommunali-
seringen och ”valfriheten” med marknads-
konkurrens mellan olika skolor har ound-
vikligen urholkat likvärdigheten mellan 
skolorna. Den 20 april 2017 presenterade 
regeringens Skolkommission, efter två års 
arbete, sin slutrapport.

Skolkommissionens uppdrag var att ta 
fram förslag som ska höja resultaten och 
öka likvärdigheten.

(forts. s. 4)
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På senare år har SD fått galopperande 
väljarsiffror och även vunnit många ar-
betarväljare i LO, med invandring som 
paradfråga. Men, aldrig förklarar de hur 
senare års flyktingvåg är en klassfråga. 
Rika områden som  Täby och Dande-
ryd skickade vidare ”sina” flyktingar till 
fattigkommuner och problemområden, 
där trångboddhet och andra problem 
förvärrats. Pengarna togs delvis från 
svensk välfärd och bistånd till fattiga 
länder. Rika hölls skadeslösa medan 
klassklyftorna späddes på, men så  be-
hövde inte ”bördan” ha delats. Det var 
inte nödvändigt för nyanlända att tävla 
om våra resurser, utan kunde lika gärna 
ha ”tagit” av de rikas.

Klass är en stark faktor i att bestäm-
ma vart och hur man kan bo. Bostads-
frågan hjälper även till att förstärka 
klassmönstren. Som HSB:s ordföran-
de Anders Lago sade till SvD, så kan 
trångboddhet ”leda till bristande stu-
diero” och ”svagare kontroll av ungdo-
mar”. Barnen får då svårare att klättra 
på samhällsstegen i framtiden. Skola, 
bostad och klass hänger ihop. Invand-
rare är mer drabbade och därför är in-
vandrarbarn överrepresenterade i arbe-
taryrken (t.ex. byggjobbare). All  sorts 
ojämlikhet hjälper till att återskapa 
klasstrukturen, som inte är en av många 
ojämlikheter (kön, etnicitet, m.m.), 
utan är grunden som allting står på.

Sverige var som jämlikast 1983, sedan 
har klassklyftorna vidgats till 1940-ta-
lets nivå. Sociologen Stefan Svallfors 
gav 2004 ut boken  Klassamhällets kol-
lektiva medvetande. Där beskriver han 
en motsättning som har byggts upp 
i samhället, där å ena sidan de lägre 
samhällsklasserna blir alltmer beroende 
av marknaden (”rekommodifiering”), 
och å andra sidan har S, V och övri-
ga partier  osynliggjort klassaspekterna 
(”deartikulering”). När inget parti dri-
ver arbetarpolitik minskar det systemets 
legitimitet, samt öppnar upp för miss-
nöjespartier och populism.

Klassamhället har knappast försvun-
nit. För vad är klasser? Jo, i varje sam-

hälle delas människor in i olika roller 
för att producera vad samhället behö-
ver. I 200,000 år uppdelades arbete 
på ett sätt så att ingen samhällsgrupp 
kunde ha monopol på resurserna, d.v.s. 
klasslöst. Men när ett överskott utöver 
överlevnad växte fram av utvecklingen 
så tenderade resurserna att läggas på ar-
betet med mest prestige. För att bättre 
bemästra naturen krävdes teknik och 
vetenskap för att mer planenligt orga-
nisera arbetet för att uppfylla behoven. 
De som hamnade i en sits att bestämma 
över arbete, teknik och vetenskap blev 
härskande klass, och en annan klass 
dess undersåtar. Idag utgörs de av kapi-
talister och lönearbetare.

Indelningen ovan motsvarar ett s.k. 
kapitalistiskt  produktionssätt,  som do-
minerar vårt samhälle idag. Vi kan som 
exempel ta köttbranschen. Före Slakt-
husområdet i Stockholm grundades 
1912 var ägde köttarbetarna slaktbodar. 
Lejdare ledde kor över staden till slakt-
stället. Slaktarna bar djurdelar på ryg-
gen. Men 1912 invigdes ett område där 
boskapen kom in med tåg, hölls i fållor 
i området, togs in i krokar i skenor till 
specialiserade stycklokaler med modern 
utrustning där arbetslag jobbade åt ka-
pitalägare. Staten byggde  tjänstebostä-
der för veterinärer. Moderna kyl- och 
kraftanläggningar byggdes. Effektivite-
ten och kvalitén revolutionerades, men 
köttarbetare förlorade deras oberoende 
och blev underordnade anställda.

Såhär kan klassförhållandet se ut på 
en konkret arbetsplats… På toppen, 
beroende på företagets storlek, ägare 
eller en klick aktieägare i toppen. Ut-
vecklingen har tvingat ägare att de-
legera ansvar på en hierarki av chefer. 
Högst upp VD, HR och styrelse, vars 
roller juridiskt skiljs från ägandet (även 
om de är samma personer). Under dem 
finns chefer för ekonomi, personal, för-
säljning m.m. Och underst i den här 
hierarkin finns avdelningchefer, linje-
coacher eller arbetsledare. Dessa kanske 
jobbar lejonparten av tiden på golvet, 
men har viss lojalitet uppåt p g a löne-
tillägg, ansvar för personalpolitik m.m. 
Förutom dem finns arbetare utan makt 
över andras arbete, men vars individu-
ella arbetssätt även har intellektuella in-
slag (t.ex. säljare, tekniker, mekaniker, 
hygien- och kvalitetsansvariga). Längst 

ner finns traditionell arbetarklass: 
styckare, sågare, iläggare, lager, truckare 
m.m.

Traditionell arbetarklass har  visserli-
gen krympt numerärt, men vi produce-
rar mer än någonsin. Det är visserligen 
sant att Metall är ett tyngre förbund 
med tio gånger så många medlemmar 
och som befinner sig i de exportledande 
företagen, men vår bransch är ändå en 
del av regeringens exportstrategi. Un-
derskatta därför inte vår tyngd! Precis 
som när gruvarbetare på LKAB eller 
hamnarbetare på APMT strejkar, så kan 
även vi ”få Sverige att stå still”. Även vi 
skapar ett större varuvärde när kostna-
den för löner, lokal, maskiner, redskap 
och material är betalda. Detta ”mervär-
de” gör att även vårt fackförbund har 
strategisk betydelse. Fackföreningarna 
samlar idag en massa grupper som delar 
våra intressen, men behöver allierade 
med vår sociala tyngd för att få igenom 
sin vilja i samhället.

I slutet av 1800-talet och en stor del 
av 1900-talet visade arbetarklassen vad 
den kunde göra när den var enig och 
välorganiserad. Idag slåss Hamn 4:an i 
Göteborg mot en maktfullkomlig fien-
de sedan ett år tillbaka, en fiende som 
hotar hela vår strejk- och organisations-
frihet. Det är en medlemsstyrd fackför-
ening som står upp för arbetarrörelsens 
bästa traditioner och har en ledning 
som vågar gå till konflikt för intressen 
som vi alla delar. De har kämpat i ett 
år, och det finns inga tecken på att de 
inom en snar framtid kommer att ge 
upp. Om även Livs, Metall o.a. förbund 
var så hade arbetsgivarnas klassdiktatur 
varit bortrensad för länge sedan. Må de 
rika och de mäktiga bäva inför denna 
framtid vi har att vinna…

Så var inte en dumskalle. Stå upp 
mot arbetsgivarna och deras klasspoli-
tik. För arbetande människors oberoen-
de och gemensamma intressen – även i 
politiken.

Dennis Nilsson
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”De flesta schemalagda hamnarbetar-
na i containerterminalen arbetar tvåskift 
och hamnen har dagligen ett hundratal 
hamnarbetare schemalagda på vardags-
kvällar. Nattetid uppgår den schemalagda 
arbetsstyrkan till ett 40-tal schemalagda 
hamnarbetare. APM Terminals aviserade 
nedstängning av terminalen innebär såle-
des att hotet om lockout och en halvering av 
lönen omfattar en kvalificerad majoritet av 
Hamnarbetarförbundets medlemmar un-
der konfliktperioden.” (www.hamn.nu)

Hamnarbetarförbundet och dess 
medlemmar kämpar för likvärdiga fack-
liga rättigheter, respekt för lagar och ti-
digare överenskommelser och mot god-
tycklig delegering av arbetet till andra 
yrkesgrupper.

Lock-outen och varsel om uppsäg-
ningar är led i arbetargivarnas försök 
att krossa Hamnarbetarförbundet som 
en oberoende facklig organisation som 
konsekvent försvarar sina medlemmars 
intressen, bland med hjälp av en över-
tidsblockad.

Arbetsmarknadsminsiter Ylva Johans-
son säger å sin sida att ”man tagit intryck 
av reaktionerna från näringslivet” och att 
”det faktiskt kan handla om inskränkningar 
i konflikträtten” (GP 23/5 2017) när nu 
regeringen tillsätter en utredning för 
att ”se över reglerna för att vidta stridsåtgär-
der i en situation där arbetsgivaren redan är 
bunden av kollektivavtal eller där skälet för 
att vidta stridsåtgärder är något annat än att 
uppnå ett kollektivavtal” (www.regering-
en.se, 23/5 2017).

Det visar att hamnarbetarnas kamp 
med sin majoritetsfackförening är en 
kamp som angår alla löntagare och alla 
fackförbund. Allt stöd till hamnarbetar-
na, deras fackförbund och till de inom 
andra fackförbund som underifrån dri-
ver solidariteten med hamnarbetarna, 
ofta mot sina egna ledningars vilja!

Kampen handlar om allas vår kon-
flikträtt!

Magnus Classon

Det svenska näringslivet har i flertal 
år uppvaktat SD med lobbyverksam-
het, vilket bl.a. har fått dem att över-
ge sina förslag om vinstbegränsningar i 
välfärden. I riksdagen har partiet röstat 
mot rätt till heltid, mot ett förslag om 
nollvision för dödsolyckor i arbetslivet 
och för att utöka undantaget i LAS tu-
rordningsregler från 2 till 5 anställda. I 
välfärdsfrågor och i frågor om arbetsli-
vet väger partiet lätt. Men partiets pa-
radfråga? SD relaterar ofta invandring-
en till allehanda samhällsproblem, som 
brott, samt brist på jobb, bostäder och 
resurser i välfärden. Har de rätt i detta 
eller är det ett bländverk?

Sedan 70-talet har faktiskt invandra-
re varit 2,5 gånger överrepresenterade 
bland misstänkta och lagförda för brott. 
Men detta är ingen ”invandringsfråga”. 
För försörjningsstödstagare är 6 gånger 
överrepresenterade, men ingen säger att 
försörjningsstöd är orsaken till brott. Vi 
kan inte heller se ett konsekvent sam-
band över tid mellan den kraftigt ökade 
invandringen sedan början av 90-talet 
och utvecklingen för olika vålds- och 
sexualbrott (där invandrare är kraftigt 
överrepresenterade). Man har inte sett 
en stadig ökning sedan dess. Invand-
ring orsakar inte fler brott, utan det 
samband som finns har snarare att göra 
med att ”en större andel av dem har vuxit 
upp i familjer med lägre socioekonomisk 
status samt i segregerade områden”, som 
kriminologen Jerzy Sarnecki uttryckte 
det. Under värsta flyktingströmmen 
berörde endast 1 procent av polisens 
537,466 ärenden de nyanlända.

Bostadsbristen då? Jo, bostadsbrist 
och trångboddhet har förvärrats i re-
dan drabbade områden. Men varför? 
Jo, dels har rika områden i Stockholm 
som Täby och Danderyd skickat vidare 
”sina” flyktingar till problemområden 
och fattigkommuner. Dels har flykting-
arna placerats där de har kunnat place-
ras, i områden som har kvar allmännyt-
tiga hyreslägenheter, vilket inte kunnat 
ske i rikemansområdena eftersom dessa 
har sålt ut allmännyttan (och endast i 
nödfall har tagit av bostadsrättsbestån-
det). Dit flyktingarna har sänts har man 

sett en explosionsartad ökning av lågin-
komsttagarfamiljer. Antal rika hushåll 
ökade lejonparten av kommuner sam-
tidigt som mellanskikten minskade. 
Klassklyftorna växte.

Jämför man med Finland får man 
en intressant bild. Sedan 90-talet har 
Finland inte ens i närheten beviljat 
lika många rätt till asyl. Arbetslösheten 
i Finland är nästan 2 procentenheter 
högre (8,7 mot 6,8 procent). Bostads-
bristen finns även där (särskilt i Hel-
singfors och andra tillväxtcentra), men 
p g a betydligt högre bostadssatsningar 
byggs det betydligt mer där. Gällande 
brottsligheten så har Finland som land 
högre mordstatistik (1,63 mot 0,9 per 
100,000 invånare), medan Sverige har 
betydligt flera registrerade sexualbrott, 
överfall och stölder. Men visst! Sexu-
albrotten ökade under flyktingkrisen: 
av drygt 1000 misstänkta våldtäkterna 
i Finland 2015 stod de 1795 som fick 
asyl det år för 25 av dem. Men inte hel-
ler detta har särskilt med invandring att 
göra. Kriminologen Maria Normann 
förklarade att det inte är oväntat, utan 
kan förklaras av att de nyanlända var i 
högre utsträckning unga män och dessa 
begår betydligt fler brott än såväl kvin-
nor som äldre, särskilt då stora grupper 
kommer i klump.

Nej, den verkliga frågan gäller klass. 
Det är en skandal att regeringen valt 
att delfinansiera genom att skära ner på 
assistansersättning, sjukförsäkring och 
bistånd till fattiga länder samtidigt som 
klyftorna växer snabbast i Sverige av 
alla OECD-länder, p.g.a. enorma ka-
pitalinkomster (aktier och fastigheter). 
Skam är att redan fattiga och trångbod-
da områden klumpas ihop och dumpas 
än mer. Och det är en Panama-skandal 
i sig att asylbolagsinnehavare som Bert 
Karlsson ska få 50 procentig vinstmar-
ginal i sponsring av Migrationsverket, 
särskilt för de boenden som har avslö-
jats erbjuda vägglöss, trasiga toaletter, 
fuskstädning och annat elände. Så hade 
det inte behövt vara. Sveriges problem 
har inget med invandring att göra, utan 
att rika och mäktiga hålls skadeslösa av 
utsugarpolitik (inklusive SD:s).

Dennis Nilsson
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I slutbetänkandet finns förslag som pekar 
i rätt riktning och som närmar sig kraven 
från lärarfacken, i synnerhet LR. Men i 
god samförståndstradition undviker kom-
missionen att ta itu med de grundläggan-
de problemen – istället försöker man lappa 
och laga ett i grunden ohållbart skolsystem.

Inte ohållbart för de som kommer från 
resursstarka familjer – de klarar sig alltid. 
Inte ohållbart för ägarna till de privata 
skolkoncerner som gör miljonvinster på 
skattemedel. Inte ohållbart för de lärare 
som på grund av lärarbrist och ohämmade 
konkurrens på lärarmarknaden fått upp sin 
lön rejält, eller för de som tillhör de lyckligt 
lottade som få ta del av regeringens karri-

ärtjänster och lärarlönelyft. Men alltmer 
ohållbart för de som saknar akademiska 
traditioner och stabila ekonomiska resur-
ser i hemmet, för de som bor i segregerade 
förorter. De som slås ut i konkurrensen om 
platserna på de skolor som just genom ur-
valet av elever kan hålla en hög standard.

Efter Andra världskriget fanns en ambi-
tion att skapa en enhetsskola och det resul-
terade 1962 i en gemensam, obligatorisk 
grundskola. Skolreformerna under dessa 
årtionden bidrog till att öka möjligheter-
na för arbetarklassens barn att få en god 
utbildning och till en större likvärdighet 
mellan skolorna. Sedan 1980-talet har ut-
vecklingen gått i motsatt riktning.

Skolan speglar oundvikligen den allmän-
na samhällsutvecklingen, men det innebär 
inte att skolan är dömd att följa efter, utan 

den bör vara en motvikt mot ökande klass-
klyftor. Som på så många andra områden 
har arbetarrörelsens ledarskap svikit när det 
gäller skolan. Som en del i att återerövra 
och återuppbygga arbetarrörelsens organi-
sationer krävs en skolpolitik som bygger på 
den självklara grunden att alla skolor ska 
hålla högsta kvalité, genom kompensatoris-
ka åtgärder där det behövs, genom att re-
servera offentliga skattemedel till offentliga 
skolor under en enhetlig styrning.

Problemen kan dock inte i grunden lösas 
enbart med reformer inom skolans område, 
utan det krävs en bredare samhällsomvand-
ling. Det gäller inte minst frågor som bo-
stadssegregationen, arbetslösheten och de 
restriktiva och långdragna processerna för 
nyanlända.

Magnus Classon
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Valuta för pengar till (s)

Till Livs kongress, som hölls 4-8 maj, 
hade en arbetare på slakthusområdet 
skrivit en motion som föreslog:

”Att Livs genom en bred diskussion 
inom förbundets klubbar och avdelning-
ar tar fram en medlemsförankrad politisk 
plattform, som inför valet tillställs det so-
cialdemokratiska partiet, samt att vårt 
ekonomiska bidrag till partiet avgörs av 
deras beredskap att ställa sig bakom vår 
plattform.

Att förutsättningen för att inleda dialog 
om samverkan är att (s) accepterar LO:s 
kongressbeslut att verka för en avskaffning 
av allmän visstid, såväl lagstiftningsvägen 
som mellan parterna.”

Inget ombud på kongressen valde att 
lyfta fram motionen, men är det inte 
så att den visar på en linje som skulle 
kunna samla det breda missnöje med 
(s)-politiken som finns bland LO-med-
lemmar? Både de som dragit slutsatsen 
att bryta med partiet och de som vill att 
partiet vrider sin politik åt vänster?

Diskussionen är fortfarande aktuell.

FACKLIGA INITIATIV

www.paajobbet.wordpress.com

...Klass i skolan

Lärare mot
individuella löner

När lärarna på en gymnasieskola i 
Stockholm nyligen samlades till fackligt 
möte så antog man ett uttalande för ett 
nytt lönesystem:

”(...) Resultatet är att vi idag har en lö-
nestyrd flyttcirkus bland lärare och SYV:ar 
– i motsättning till alla inblandades intres-
sen – och ett oöverblickbart lönesystem som 
helt förlorat sin legitimitet. Ilskan bland 
breda lärargrupper växer och relationerna 
lärare emellan försämras på grund av stora, 
orättvisa löneskillnader. Att öka attraktio-
nen för läraryrket och motverka den snabbt 
växande lärarbristen kräver inte bara löne-
ökningar i genomsnitt, utan ett transparent 
system med garanterade löneökningar för 
alla. Det är alla lärares gemensamma in-
tresse.

Vi vill därför att linjen för vårt förbund, 
Lärarnas Riksförbund, i de kommande 
förhandlingarna om det nya kollektivav-
talet (2018) ska vara att det individuella 
lönesystemet avskaffas till förmån för en 
inflationsskyddad lönetrappa med garan-

terade och lika lönepåslag för alla under 
hela det yrkesverksamma livet, samt lika 
ingångslöner (liknande det system som finns 
i Finland med många fler länder). Extra 
individuella påslag utifrån tydliga kriterier 
(ämnesansvar, praktikhandledare, utveck-
lingsuppdrag, relevant kompletterande ut-
bildning…) läggs ovanpå en sådan garan-
terad löneutveckling.”

Lärare för flykting-amnesti

På samma fackmöte antog LR-med-
lemmar även ett uttalande för amnes-
ti för ensamkommande flyktingar och 
mot den lömska utformningen av lagen 
för uppehållstillstånd rörande studier på 
gymnasienivå:

”Villkoren är alltför många och otydli-
ga. I synnerhet sätter den ytterligare press 
på ungdomar som redan lever under oer-
hört pressade förhållanden och förvärrar 
arbetsmiljön, i första hand för eleverna, 
men också för oss lärare som förväntas in-
tyga att eleverna uppfyller lagens krav och 
som förväntas möta elevernas berättigade 
frustration.

Av starka humanitära skäl och av star-
ka arbetsmiljöskäl måste utvisningarna av 
ungdomar till Afghanistan och andra osäk-
ra länder upphöra – nu!”


