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et finns en tydlig trend på den svenska 
arbetsmarknaden de senaste årtionde-
na. Sedan toppnoteringen 1995 så har 
det fackliga medlemskapet sjunkit sta-
digt till rekordlåga siffror 2011. Det är de 
unga och nya arbetstagarna som i störst 

utsträckning är skeptiska även om facket har 
tappat medlemmar i alla åldrar. Den svenska ar-
betsmarknadsmodellen, med stolta rötter i arbe-
tarrörelsen och demokratiseringen, har kallats 
gammalmodig och likriktad. 
Samtidigt rullar återigen en ny kollektivavtals-
rörelse igång där industrin är först ut. Trots 
fackets vikande siffror, så påverkas fortfarande 
90 procent av Sveriges alla anställda av kollek-
tivavtalen.     

Facket stora inflytande har kännetecknat Sveri-
ge under en lång period. Förmågan och framfö-
rallt viljan att komma överens inom kollektivet 
är något som länge har präglat svenskarna. Men 
med en ökad valfrihet och valmöjlighet höjs 
också kraven på att individen måste ta ett större 
ansvar för sina val. Det betonas och blir tydligt 
även i det politiska klimatet.  Allt detta har visat 
sig rimma illa med fackets kollektivism, åtmins-
tone hittills. 

Så står vi där inför ett vägskäl. Arbetsmarkna-
den i Sverige är alltjämt uppbyggd och beroende 
av kollektivets principer. Ska den ge alltmer vika 
inför individernas krav, eller kan facket och kol-
lektivet ta igen förlorad mark? 

D
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Kollektivavtalen  
inom industrin
avgörs i december.

500 000
Löntagare berörs 
av förhandlingarna, 
däribland sågverks-
arbetarna. 

G olvet skakar när fu-
rustockarna dunsar 
ner på trissorna mot 
grovsågen. Det luk-
tar kärvt av terpen-

tin och sågdamm som nästlar 
sig in och gör huden torr.

Frågan ”Har inte du gått 
i pension?” och ett leende, 
möter överallt den före detta 
lokala fackordföranden Bosse 
Lindvall över dånet från ma-
skiner och dieseltruckar. Inne 
i den inglasade såghytten är 
det lugnare och radion är på.

– Man brukar frysa som 
fanken om kvällarna när man 
gått och andats in terpentin-
lukten här hela dagen. Men 
nästa dag är man lika pigg 
igen, säger Mikael Andersson 
som har koll på skärmarna i 
såghytten för dagen. 

Bosse jobbade i över 40 år 

på sågverket i Tvärskog, några 
mil sydväst om Kalmar, innan 
han gick i pension för några 
månader sedan. De allra fles-
ta av de åren var han fackligt 
aktiv. Först i Skogs- och trä-
facket som 2009 gick samman 
med grafiska och blev Facket 
för skogs-, trä- och grafisk 
bransch, förkortat GS-facket.  

– När man har jobbat så 
länge, på en och samma ar-
betsplats, så känns det rätt 
skönt att bara vara på besök, 
säger han. 

Sågverket i Tvärskog bygg-
des upp på 1940-talet och 
på den tiden hette ägarna 
Bröderna Olsson. Under en 
guldera på 70-talet var man 
över 100 arbetare men i dag 
är man ungefär 40 stycken 
anställda. Numer ingår det 
i Rörvik Timber-koncernen 

som driver flera sågverk över 
hela södra Sverige. 

– Som fackbas var min am-
bition att alltid försöka ha ett 
100-procentigt medlemskap 
här, säger han. En inställning 
som visar sig ha starka rötter. 

– Gubbarna slängde fram ett 
papper första dagen och det 
var bara att skriva på, sen var 
man medlem i facket, säger 
Håkan Juel som fick fast an-
ställning i Tvärskog den 29 
juli 1966, innan han hade fyllt 
16 år. Han hade börjat extra-
knäcka redan som 14-åring. 

Det är halv tio-rast och de 
flesta har varit igång sedan 
strax efter sju på morgonen.

– I dag är det kanske främst 
tryggheten och försäkringar-
na som gör att man är med i 
facket, säger Håkan och biter 
in på en macka.

Det utgående kollektivavta-
let för 2011 ligger, tryckt som 
en liten bok, på ett av borden 
i fikarummet. Några sidhän-
visningar har skrivits med 
bläckpenna på framsidan. Ett 
par paragrafer om avtalsrätt 
för raster är understrukna.       

 – Man hänger med i de 

centrala förhandlingarna så 
gott man kan genom att följa 
nyheterna, säger Håkan Juel.

Det sista budet ratades hä-
rom veckan av samtliga fack 
inom industrin och föll fram-
för allt på grund av en för li-
ten procentuell löneökning. 

– Jag tror att alla är över-
ens om att det är sämre tider 
för sågverksindustrin i Sveri-
ge. Men samtidigt kan vi inte 
bara stanna upp i löneutveck-
lingen. Vi skulle bli hopplöst 
efter i samhället, samtidigt 
som andra roffar åt sig, säger 
Håkan Juel.

Ingångslönen för en såg-
verksarbetare i Tvärskog lig-
ger på 20 178 kronor. Däref-
ter ökar den i fasta steg efter 
respektive 2, 5 och 10 års an-
ställning.

I utkanten av området ligger 
kontoret i ett relativt nybyggt 
rött hus med vita knutar och 
adventsljusstakar i fönstren. 
Thomas Gustafsson är nytill-
trädd VD sedan fem veckor 
tillbaka. 

– Att ha en stark och kom-
petent facklig motpart är jät-
teviktigt, säger han. 

Enligt hans tidigare erfa-
renheter som VD är det A och 
O för att kommunikationen 
mellan kontoret och golvet 
ska fungera på att bra sätt. 
Inför de kommande lokala 
avtalsförhandlingarna med 
fackklubben så tror han att 
en fråga som kommer sticka 
ut lite mer än andra.

– Här kommer den indi-

viduella lönesättningen att 
bli en knäckfråga, säger Tho-
mas. 

Stora delar av framförallt 
tjänstemannakåren har nu-
mera vant sig och accepterat 
en differentierad lön på ar-
betsplatsen. Men i Tvärskog 

har fackets linje alltid varit 
att den lokala lönepotten ska 
fördelas lika mellan alla an-
ställda. Thomas Gustafsson 
ser gärna att lönen regleras 
genom ett poängsystem för 
duglighet och kompetens. 

– Det blir en morot för per-
sonlig utveckling, som i att 
”vad kan jag göra för att nå 
den lönen?”, säger han.

Poängsystemet skulle 
framförallt bygga på fyra 
kriterier: Kompetens, arbets-
rotation, engagemang samt 
ordning och reda. Maximalt 
skulle det kunna utgöra en 
löneskillnad på 1500 kronor i 
månaden. 
  
För arbetarna inne på sågen 
kommer förslaget om indi-
viduell lön inte som någon 
överraskning. Det har varit 
på agendan tidigare. 

– Om vi skulle införa en 
mer individuell lön tror jag 
det skulle bli ett jäkla liv och 
massvis av konflikter, säger 
Håkan Juel.

Framförallt pekar de på 
svårigheterna med att mäta 
och jämföra kompetens och 
erfarenhet. Att ha jobbat med 

…det skulle bli 
ett jäkla liv och 
massvis av 
konflikter.
Håkan Juel,
Sågverksarbetare

“

Vad är egentligen en rättvis lön? På sågverket Rörvik 
Timber i Tvärskog, några mil utanför Kalmar, är samtliga 
med i facket. Lönen avgörs efter antalet arbetade år och 
eventuell bonus delas traditionsenligt lika mellan de anställ-
da. Inför de kommande avtalsförhandlingarna ökar kraven 
på en mer individuell lönesättning som väcker debatten. 

maskinerna i 25 år och att ha 
maskinkompetens på pap-
per är inte samma sak, enligt 
dem.  
 
Pontus Karlsson är en av de 
få yngre anställda på sågen i 
Tvärskog, som har en medel-
ålder på runt 50 år. För bara 
något år sedan var det en hel 
del uppsägningar på sågen 
utifrån principen ”sist in, 
först ut”. Han är liksom alla 
andra medlem i facket. För 
dagen har han hoppat in som 
truckförare. Enorma pallar 
av grovsågat virke ska flyttas 
bort för att torkas innan det 
hamnar på hyvleriet. Precis 
som många andra unga så 
har han mer liberal syn på in-
dividuella löner. 

  – Visst, det skulle säkert 
bli liv i början, men mest i 
en övergångsperiod. Jag tror 
att kan vara ett bra sätt att ta 
vara på kompetens och driv-
kraft, säger han.     

Med jämna mellanrum 
hörs ord som strejk, 
procentsatser och kol-
lektivavtal. Det är ofta 
ett tecken på att av-
talsrörelsen på arbets-
marknaden i Sverige 
har dragit igång. 

Avtalsrörelsen är 
egentligen tiden under 
förhandlingarna för 
kollektivavtalen som 

ständigt förnyas med 
ett par års mellanrum. 

Kollektivavtalet
För den anställde inne-
bär ett kollektivavtal ett 
skriftligt bindande av-
tal gentemot sin arbets-
givare. Avtalen sluts 
på central nivå mellan 
de anställdas fackför-
eningar och arbetsgi-

varnas organisationer. 
Avtalet innebär att det 
finns regler kring bland 
annat pension, semes-
ter, föräldralön och för-
säkringar som arbets-
givaren är tvungen att 
följa. I gengäld förbin-
der sig den anställda till 
fredsplikt, det vill säga 
att man inte får strejka 
under tiden som avtalet 
gäller. 

För det första kvartalet 
2011 var 71 % av alla an-
ställda medlemmar i en 
fackförening och 90 % 
av alla arbetsgivare var 
knutna till en arbetsgi-
varorganisation. 

Den svenska 
modellen 
Tanken är att ordning-
en på svenska arbets-

platser ska bestämmas 
av arbetsmarknadens 
parter, fack och arbets-
givare, utan inbland-
ning från politikerna. 
Ordningen bestäms så-
ledes i kollektivavtalen. 
Det innebär att det till 
exempel inte finns nå-
gon statlig lagstadgad 
minimilön som i många 
andra länder. 

Industriavtalet
1997 kom parterna i in-
dustrin överens om en 
mängd förutsättningar 
för minska risken för 
strejk bland de anställ-
da eller ”lockout” från 
arbetsgivarna. Indu-
strin är traditionellt den 
första branschen att för-
handla sina kollektivav-
tal. Resultatet sätter se-

dan ribban i många av 
de andra branschernas 
förhandlingar. 

De 5 fackföreningarna 
inom industrin är: GS, 
Industrifacket Metall, 
Livsmedelsarbetareför-
bundet, Sveriges Ingen-
jörer och Unionen.

Källa: TCO, LO, Medlingsin-
stututet, FIFacken inom industrin (FI)

Koll på kollektivavtal

Facket. 

Jag kan inte låta bli att tänka på högröda fack-
pampar som klappar varandra på ryggen hela 
bussresan från Smålandsskogarna till Stockholm 
innan de svajandes kliver på Finlandsbåten.Fack-
kassan som sticker upp ur bakfickan på stripp-
klubben. Ord som fackförbund, kollektivavtal och 
avtalsrörelse känns hopplöst förankrade i samma 
betong som byggde miljonprojekten. En urvattnad 
kvarleva från 50-talet som har smulats ner tillsam-
mans med den sista mandelkubben i folkhemmets 
bruna fikarum. 

Samtidigt har samma fack outröttligt kämpat 
för jämställdhet, föräldraledighet, extra betalt på 
obekväm arbetstid samt tusen och en andra saker 
som vi betraktar som självklarheter. Ofta utan en 
spänn extra, med en eventuell blomma som enda 
tack. Facket är en beprövad gemenskap som biter 
mot makthungriga arbetsgivare.  

Men jag känner ändå en viss distans. Som så 
många andra unga arbetstagare i 20-årsåldern, 
så har jag aldrig haft ett fast jobb och jag har inga 
föreställningar om att få ett den närmaste tiden. 
Jag tar ett jobb, egentligen utan krav på vare sig se-
mesterersättning, tjänstepension eller anställnings-
villkor överhuvudtaget. Bara jag tjänar pengar just 
nu. Jag är arbetsgivarens dröm.

Utan vare sig krav, stöd eller kunskap om mina 
rättigheter utgör jag och många med mig den 
grupp som arbetsgivarna kan styra och ställa med 
på arbetsmarknaden. Att ungdomsarbetslöshe-
ten är stor hjälper knappast till och man ska vara 
tacksam för ett jobb. Att regeringen sedan ständigt 
inför åtgärder för att försöka pressa ner minimilö-
nen är något vi ska vara glada över. Det är mo-
dernt och ligger i tiden.

Det ligger i tiden. Trots en ny retorik har jag svårt 
att tro att det är någon större skillnad för reglerna 
på arbetsmarknaden nu än vad de var för 50 år se-
dan. Arbetsgivarna vill fortfarande klämma ut den 
största arbetskraften till minsta möjliga kostnad. 
De anställda vill fortfarande få ut högsta möjliga 
lön för utfört arbete. Tanken är väl att vi ska vara 
så pass välutbildade att vi kan försvara våra egna 
rättigheter även utan facket. Men när det gäller 
kunskap om arbetsmarknaden är det som ett svart 
hål. 

Ordföranden för GS-facket Per-Olof Sjöö säger att 
”tanken att det blir bättre om man går tillsammans 
håller även i framtiden”. Samtidigt säger Johnny 
Swenson, från det nyuppstartade privata alterna-
tivet Jobbgarant, att fackets minskade inflytande ” 
är en naturlig utveckling” och att ”valfrihet ligger 
i tiden”. Men valfrihet bygger på kunskap och när 
det gäller facket är det ofta fördomarna och kly-
schorna som tar överhanden.

1. Hur viktigt är facket på arbetsplat-
serna?

2. Vad säger fackföreträdarna själva?

3. Finns det något alternativ?

I mångt och mycket är det nog så att vi, precis som 
arbetslivsforskaren Anders Kjellberg säger, fortfa-
rande surfar på kollektivavtalen. Men vad händer 
när den vågen är över?

      

Här sätter de gemenskapen först

>>

Jag är min arbets-
givares dröm

Mikael Holgersson tar förvånat emot sin tidigare fackbas Bosse Lindvall, som jobbade i 40 år på sågen i Tvär-
skog utanför Kalmar innan han gick i pension. 

Övre Det flyger massvis med små träflisor i grovsågen som lägger sig som ett damm överallt. Vänster Hå-
kan Juel håller ett vakande öga i sorteringen. Höger Dånet från sågen är öronbedövande.

text & foto
Per Eklund

text
Per Eklund
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– Vem ska ha X-large? 
Det måste ju synas att ni 
företräder GS nu, säger 
fackombudsmannen Håkan 
Korán när han delar ut 
svarta t-shirts med GS-
fackets logo på bröstet och 
varsin isskrapa till den nya 
fackklubben på Sunnerbo 
Fönster i Nybro. 

Några mil inåt landet från 
Tvärskog i de småländska 
skogarna ligger Nybro. Nybro 
kommun har runt 12 000 in-
vånare. Precis som i många 
andra småländska orter har 
Socialdemokraterna fortfa-
rande traditionellt stor majo-
ritet i Kommunfullmäktige. I 
Nybro fick de drygt 42 procent 
av rösterna i valet 2010. 

Här finns företaget Sunnerbo 
Fönster som har växt snabbt 
sedan starten 2008. Från fyra 
anställda till 45 stycken 2011. 
Den ökade personalstyrkan 
gjorde samtidigt att behovet 
av en facklig representation 
växte fram.

– Det började bli mycket 
gnäll på golvet och vi kände 
att vi behövde samla oss, sä-
ger Magnus Andersson, föns-
terarbetare som tillsammans 
med fyra andra arbetskamra-
ter utgör den nybildade fack-
klubbsstyrelsen på Sunnerbo 
Fönster. 

Den nya klubben kom till 
med stöd av GS fackavdelning 
i östra Småland. GS-facket har 
15 olika avdelningar över hela 
landet som är tänkta fungera 

som stöd till klubbarna. Hå-
kan Korán är ombudsman på 
avdelningen i östra Småland 
och det är hans uppgift att 
skola den nya klubbstyrelsen 
till kraftfulla representanter 
och förhandlare för sina ar-
betskamrater. Dagens utbild-
ning är första steget för den 
lokala fackklubben på Sun-
nerbo Fönster i Nybro att bli 
fullvärdiga ombudsmän. 

– Min sambo tyckte att 
jag bara hade åsikter i soffan 
framför tv:n. Jag skulle ångra 
mig om jag bara stod bredvid. 
För mig handlar det mycket 
om att vara med och skapa 
gemenskap på arbetsplatsen, 
säger Karl-Anders Andersson 
som har valt att ta på sig ord-
förandeposten

– ”Varför ska jag vara medlem 
i facket?”, säger Håkan Korán 
till den nybakade klubbstyrel-
sen och slår ut med armarna. 

Det är en fråga som allt fler 
i Sverige har börjat ställa sig. 
Sedan toppnoteringen från 

1995, då 85 procent av alla an-
ställda var med i facket, har 
siffran stadigt sjunkit till 71 
procent i dag. De traditionellt 
starka arbetarfacken är bland 
dem som har tappat flest med-
lemmar. Tjänstemännen har 
för första gången sprungit om 
arbetarna med ett högre pro-
centuellt medlemskap. 

– Schyssta löner, villkor 
och en bra arbetsmiljö, det är 
vad det handlar om. Att vi till-
sammans vill göra någonting 
bra av Sverige AB, säger Hå-
kan Korán.

Han berättar om en resa till 
Estland där han träffade sina 
estniska motsvarigheter inom 
facket för en tid sedan. 

– Förutsättningarna för 
facken är helt annorlunda 
där och förbunden har inte 
alls samma ställning eller 
medlemsantal som i Sverige, 
säger han. 
Han träffade bland annat en 
estnisk kollega som fått spar-
ken från sitt arbete, för att han 

hade försökt att organisera 
sina arbetskamrater. Rätten 
att organisera sig finns även 
i Estland men utan en stark 
fackförening i ryggen så finns 
det ingen som kan föra hans 
sak vidare. Han hade helt en-
kelt inte råd att spendera en 
årslön på en advokat för att 
få sitt jobb tillbaka. Företaget 
ingick i en koncern från Sve-
rige. 

– Man tror ju att svenska 
företag ska vara rediga men i 
Estland, 50 min bort med flyg, 
är spelreglerna helt annor-
lunda, säger Håkan Korán.

Flera i klubbstyrelsen upple-
ver att facket har tappat i in-
flytande men utan att kunna 
sätta fingret på exakt hur. 

– Det känns någonstans 
som om balansgången har 
vägt över till fördel för arbets-
givaren, säger Hans Olsson.
Håkan Korán är beredd att 
hålla med till viss del. 

– Vi vet ju alla att det har 
hänt något i det politiska kli-

matet de senaste åren. Men 
faktum är att GS-facket fort-
farande har en hög medlems-
procent, säger han. 

Facket hämtar mycket av 
sin legitimitet och styrka ge-
nom att ha en stor medlems-
bas.

– Det är därför det är så 
viktigt att vi har så många 
medlemmar som möjligt, sä-
ger han.  

Om det finns en sak som Hå-
kan Korán verkligen vill att 
hans elever för dagen ska ta 
med sig, så är det vikten av 
kollektivavtalet. Han viftar 
med det lilla häftet i handen 
som han menar utgör grun-
den för hela den svenska ar-
betsmarknaden. 

– Om man inser kraften av 
det här häftet så är det rent 
vansinnigt att inte vara med, 
säger han. 
 

Det började bli gnäll 
på golvet, så vi 
kände att vi behöv-
de samla oss
Magnus Andersson,
fönsterarbetare

“
Schyssta löner och villkor

Håkan Korán
Jobbar som ombudsman på GS-
fackets avdelning 4 Östra Små-
land. Han i Nybro för för att ut-
bilda den nybildade fackklubben 
på Sunnerbo Fönster. 

FOTO: Per eKLunD

Nybakad klubbstyrelse. Karl-Anders Andersson, Magnus
Andersson, Thomas Andersson, Tina Jeppsen och Hans Olsson.
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Facket ratas av de unga

Saltsjöbadsavtalet 
1938

Saltsjöbadsavtalet be-
står av ett antal förhåll-
ningsregler som par-
terna ska följa vid en 
konflikt för att undvika 
onödiga stridsåtgärder. 
Stora delar av det regel-
verket är fortfarande 
gällande i dagens för-
handlingar på den pri-
vata arbetsmarknaden.

Bakgrund
Under och före 1930-
talet förekom det ett 

stort antal strejker och 
lockouter på arbets-
marknaden i Sverige. 
En av de mer uppmärk-
sammande är händel-
serna i Ådalen 1931 där 
fem personer i ett de-
monstrationståg sköts 
ihjäl av militären. De 
eskalerade konflikter-
na satte allt fler stopp 
i fabrikerna och reger-
ingen var rädd för att 
det skulle skrämma 
bort utländska pengar. 
Därför hotade man med 
lagstiftning för att få 
bukt med konflikterna. 
Påtryckningarna ledde 

till att LO och SAF (nu-
mera Svenskt Närings-
liv) började förhandla 
om en lösning. 1938 
kom parterna överens 
och avtalet skrevs på 
i Saltsjöbaden utanför 
Stockholm.              

Viktiga årtal

I slutet av 1800-talet 
uppstår de första fack-
föreningarna i Sverige.

Landsorganisationen, 
LO, bildas 1898 med 
syfte att samla alla ar-

betarfackförbund i en 
central organisation. 

Tjänstemännens mot-
svarighet TCO bildas 
först 1944. 
1918 införs allmän lika 
rösträtt för män och 
kvinnor. 

Lagen om kollektivavtal 
antas 1928.
1951 införs rätt till tre 
veckors semester.

1955 Allmän sjukför-
säkring

1971 inför 40 timmars 
arbetsvecka i Sverige

1974 tillkommer LAS, 
lagen om anställnings-
skydd. Dessutom införs 
föräldraledigheten. 

1995 kommer topp-
noteringen för fackligt 
medlemskap då 85 pro-
cent av alla anställda är 
medlemmar i facket. 

2007 och 2008 tap-
par facket ett stort antal 
medlemmar i samband 

med att a-kassaavgiften 
höjs. 

2011 är 71 procent av 
alla anställda med i en 
fackförening. 

I januari 2012 träder 
de nya kollektivavta-
len för industrin i kraft 
samtidigt som andra 
branscher förhandlar 
för fullt.   

KäLLA: LO, LO-rAPPOr-
Ten, TCO, MeDLIngSIn-

STITuTeT 

Trots att unga arbetstagare 
kanske har mest att tjäna 
på en facklig representa-
tion så är de samtidigt de 
som är mest skeptiska. 
    – Det gör troligen att de 
kommer får jobba längre 
för att inte ha det alltför 
knapert i framtiden, säger 
arbetslivsforskare Anders 
Kjellberg. Samtidigt dyker 
det upp privata alternativ 
till facket, skräddarsydda 
för en ny generation. 

Många unga hoppar i dag 
mellan tillfälliga anställ-
ningar där smidigheten ofta 
är viktigare än anställnings-
villkoren. Mer än varannan 
anställd under 25 år har ett 
tidsbegränsat jobb enligt den 
senaste LO-rapporten. Det 
kan bli kostsamt i längden 
enligt arbetslivsforskaren An-
ders Kjellberg, vid Lunds uni-
versitet.   

– Vikten av goda avtal för 
tjänstepensionen blir allt vik-
tigare i takt med att den all-
männa pensionen minskar 
för varje generation, säger 
han. 

Samtidigt når den fackliga 

anslutningen bland unga nya 
bottenrekord. Under det för-
sta kvartalet för 2011 var bara 
36 procent av de anställda 
mellan 16-24 år medlemmar 
i facket. Totalt för samtliga 
anställda var den siffran 71 
procent.

– De unga blir fripassa-
gerare, som än så länge kan 
dra nytta av medlemmarnas 
kollektivavtal, säger Anders 
Kjellberg.

En ökad stress och större 
individuellt ansvar efter mo-
dellen med ”lean production”, 
eller mer värde för mindre 
pengarna, gör det samtidigt 
svårt att hitta lagstadgad tid 
till fackliga möten.   

– Att stressen ökar mins-
kar i sin tur möjligheten att 
göra någonting åt sin arbets-
situation, säger Anders Kjell-
berg.    

Att de unga i stor utsträck-
ning ratar facket har inte 
passerat entreprenörerna 
obemärkt förbi. I november 
i år drog det privata företaget 
Jobbgarant igång som ska er-
bjuda ”trygghetstjänster för 
dagens och framtidens ar-
betsmarknad”.

– Idén uppstod egentligen ge-
nom att vi läste mycket om att 
unga inte gick med i facket. Vi 
är ett alternativ till facket, det 
är vi ensamma om i Sverige 
i dag, säger Johnny Swenson 
som tillsammans med Karl 
Wallin är initiativtagare till 
Jobbgarant.
För att komma fram till hur 
deras tjänster skulle vara ut-
formade så gjorde de inter-
vjuer med personer som valt 
att stå utanför facket. 

– Det som tydligast kom 
fram var behovet av en in-
komstförsäkring vid arbets-
förlust, säger Johnny Swens-
son.  

Många visade sig dessutom, 
enligt Jobbgarants intervjuer, 
vara helt ointresserade av 
den ideologiska biten inom 
facket. Löneförhandlingen 
var övervägande något man 
ville sköta på egen hand en-
ligt Jobbgarant. 

– De har bäst koll på 
sina arbetsuppgifter och 
ansvarsområden och vill själ-
va argumentera för sin egen 
lön, säger Johnny Swenson.

Jobbgarant har satt 3 000 
kunder som mål innan år 
2012 är över. Därefter räknar 
man med att man har 80 000 
kunder inom en 5-årsperiod. 
Det skulle betyda en andel på 
ungefär 1,7 procent av den to-
tala arbetsmarknaden. 

– Jag ser det som en natur-
lig utveckling. För 30 år sedan 
hade vi kanske bara en eller 
två tv-kanaler att välja på. I 
dag finns det helt andra möj-
ligheter, valfrihet ligger i ti-
den, säger Johnny Swenson.
 
  

I dag finns 
det helt andra 
möjligheter. 
Valfrihet ligger 
i tiden
Johnny Swenson,
Jobbgarant

“
Samtidigt får det konkurrens om medlemmarna av privata alternativ
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Arbetslivsforskaren Anders Kjellberg tror att unga människor i dag får jobba längre innan de har råd att gå i pension.  
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Varför drog det ut tiden att 
komma överens?
– Det handlade egentligen 
främst om två saker, dels att 
vi inte fick upp lönenivån till-
räckligt mycket. Sen ville de 
genomföra flera förändringar 
för arbetstiderna och i prin-
cip överlåta det till arbetsgi-
varna att diktera villkoren. I 
praktiken skulle det innebära 
att man helt utifrån ordersi-
tuationen skulle kunna ar-
beta mer eller mindre. Den 
osäkerheten är ingenting som 
våra medlemmar vill ha och 
vi lyckades att förhandla bort 
det helt.  

Infriade ni era förhopp-
ningar?
– Man blir väl aldrig riktigt 
nöjd. Sen är inte alla avtal 
klara än. Men någonstans 
måste man fatta ett beslut att 
gå vidare. Vi har skyddat real-
lönerna för våra medlemmar 
och sammantaget känns det 
bra. Sen är det flera detalj-
förändringar i kollektivavta-
let som helt enkelt inte hinns 
med. Det är en av nackde-
larna när vi har en så väldigt 
centraliserad avtalsförhand-
ling. Samtidigt så finns det 
inget bättre system på arbets-
marknaden. Vi måste hålla 
balansgången med att ta ut 
rätt löneökningar utan att vi 
tappar jobb. 

Viktigaste frågorna?
– Förutom löneökningen som 
alltid är central så har det 

inte funnits någon fråga som 
riktigt stuckit ut. Inte som det 
gjorde förra året då vi hade 
en rejäl fajt om villkoren för 
bemanningsföretagen. Många 
medlemmar kände sig snu-
vade på återanställningsrät-
ten, när företagen hyrde in ny 
personal istället. Då lyckades 
vi göra det rätt krångligt för 
företagen att förbise återan-
ställningsrätten. 

Känner du att du har något 
inflytande över medlem-
marnas villkor? Ansvar?
– Det är naturligtvis ett tungt 
ansvar när vi har den här 
ordningen med centrala av-
tal. Det är också en stolthet att 
man har fått uppdraget. Jag 
försöker vara ute så mycket 
som det går bland våra med-
lemmar. Sedan jag blev ord-
förande har jag varit på över 
hundra företag. Det är viktig 
del av det här jobbet, att höra 
hur snacket går kring fikabor-
det.

Hur går snacket?
– Det handlar om mycket om 
det som kommer fram i den 
allmänna debatten. Att facket 
tappar medlemmar och att 
tjänstemännen har gått förbi 
arbetarna i organisations-
grad. Men faktum är att vi 
har en väldigt stabil organisa-
tionsgrad i GS, på nivåer som 
ligger över snittet. Men det 
kommer inte fram så mycket 
i debatten i media. 

Hur ser du medias bevak-
ning?
– Media känns inte som nå-
gon stark supporter av facket 
direkt, inte om ser till det all-
männa mediebruset. Det är 
ofta en väldigt ojämn beskriv-
ning. Jag tycker man märker 
av att det inte finns så många 
insatta arbetsmarknadsre-
portrar längre. Som är väl in-
förstådda i förhandlingspro-
cessen. Det blir mest en ytlig 
rapportering. 

Många upplever att de har 
dålig koll på facket, kanske 
speciellt unga, vad beror 
det på?
– Jag har själv barn som går i 
gymnasiet och där finns det 
en väldigt stor brist att upp-
lysa unga om fackets roll på 
arbetsmarknaden. Man pra-
tar väldigt mycket om det 
politiska systemet men ingen-
ting om arbetsmarknadsfrå-
gor. Sen är det så klart fackets 
uppgift att prata om sin vara 
och det måste vi bli bättre på. 
Unga har en sämre situation 
i dag eftersom de i större ut-
sträckning är oskyddade på 
jobbet. Det är en viktig fråga 
och något som vi måste kun-
na hantera. 
   
Hur ser du på utvecklingen 
med individuell lönesätt-
ning (vad är en rättvis lön)?
– Det har vi ingenting emot, 
man måste bestämma vad 
man menar med individu-

ell lönesättning. Vi försöker 
måna om att kriterierna 
är så objektiva som 
möjligt. 

Är avtalsrörel-
sen för centrali-
serad?
– Jag tror att 
grundsystemet, 
med centrala 
förhandlingar, 
kommer att 
stå sig över 
tiden. Sen 
kan man 
n a t u r l i g t -
vis utveckla 
innehållet. Det 
finns många som 
säger att det är 
omodernt. Att det 
skulle vara svårt 
att tolka, svårt att 
få insyn. Men det 
finns en historia 
i de här avtalen 
som är rätt viktigt. 
Tanken att det blir 
bättre om man går 
tillsammans håller 
även i framtiden. 

Vad händer i ert ar-
bete nu?
– Det blir en relativt kort 
löptid för det här avta-
let, som går ut i mars 
2013. Så vi får väl nästan 
börja om direkt. Men inn-
an dess ska vi naturligtvis 
utvärdera året insats. 

Varför drog det ut tiden att 
komma överens?
– Det var framförallt i frågan 
om nivån för löneökning-
arna och tidsperioden på 
avtalet som vi hade skilda 
uppfattningar. Prognoser-
na för BNP-tillväxten 2012 
ligger mellan 0 till 1 pro-
cent. På samma period 

ska en löneökning nu 
ske med 3 procent. Det 

är bekymmersamt. 

Infriade ni era 
förhoppningar?
– Vi är inte nöjda 
helt enkelt, men 
alternativet att inte 
ha något avtal alls 
hade varit sämre. 
Nu vet vi åtmins-
tone vad kostna-
derna blir i ett läge 
där marknaden är 
väldigt osäker.

Viktigaste frå-
gorna?
– Utöver lönenivån 
så drev vi främst 
frågor om att för-
ändra arbetstids-
reglerna. Arbets-
tidsreglerna är 
väldigt viktiga för 
industriföretagen 
och avgörande för 
konkurrenskrafts-
förmågan och sys-
selsättningen. För 
att företagen ska 
kunna hantera 

olika variationer på markna-
den så behöver de bl a möj-
ligheten att snabbt och enkelt 
kunna anpassa arbetstiden 
(varierad arbetstid). Det är 
jätteviktigt för arbetsgivarna 
men fick vi inte igenom den 
möjligheten den här gången, 
utan facken kan i princip fort-
farande stoppa en anpassning 
av arbetstiden till variationen, 
utan ha sakliga skäl.

Är avtalsrörelsen för cen-
traliserad?
– Efter årets avtalsrörelse 
finns det en hel del frågor 
man kan ställa sig. Framfö-
rallt varför den inte speglar 
den konkurrenssituation som 
våra medlemmar befinner sig 
i. Många av våra medlemmar 
är bekymrade. Kollektivavta-
len behöver bli mer moderna. 
Det borde tas större hänsyn 
till enskilda företag och fin-
nas större utrymme att av-
vika från kollektivavtalet. Om 
det var utformat mer som ett 
ramverk så skulle det inte 
kunna bli en stoppkloss i lo-
kala förhandlingar.  

Framtiden för arbetsgivar-
föreningarna och avtalsför-
handlingarna?
– Jag ser inga större föränd-
ringar för hur förhandling-
arna utformas inom över-
skådbar tid. Vi kommer dock 
att trycka ännu mer på det vi 
kallar för dispositivitet. Just 
att enskilda företag och de an-

ställda får mer svängrum och 
möjlighet att avvika från ram-
avtalet. Det skulle gynna både 
företagen och de anställda.

Hur ser du på möjlighe-
terna till individuell löne-
sättning?
– Dispositiviteten gäller i all-
ra högsta grad för lönesätt-
ningen. Det är viktigt att ar-
betsgivarna känner att man 
faktiskt får tillbaks något av 
den lönen som man står för. 
Detta skulle även gynna det 
anställda som bland annat då 
får betalt för initiativkraft och 
sin egen utvecklingsförmåga. 
Sedan måste det naturligtvis 
finnas väldigt tydliga krav på 
transparens. Det får inte varit 
något smussel.

Hur ser du på medias be-
vakning?
– Riksmedia har inte haft en 
alltför omfattande bevakning 
avtalsrörelsen. Däremot en 
djupare och bredare bevak-
ning inom fackpressen.

Vad händer i ert arbete nu?
– Vi har omgående påbörjat 
med att utvärdera avtalsrö-
relsen och förhandlingarna.

Arbetstidens förläggning: • 
Verksamhetens krav måste avgöra 
förläggningen av den ordinarie ar-
betstiden. Företagen måste därför - 
utan krav på lokal överenskommelse 
- kunna bestämma när arbetet ska 
utföras, naturligtvis kombinerat med 
en förutsägbarhet för den anställde.

Företagsnära lönebildning:• 
Olika företag har olika förutsättning-
ar. Lön som bestäms utifrån företa-
gens förutsättningar och de enskilda 

medarbetarnas prestationer, skapar 
tillväxt för företagen och gynnar 
medarbetarens utveckling. Löneavta-
len – som förhandlas på central nivå 
– måste därför anpassas därtill.

Varierad arbetstid:•  
Företagen och dess kunder har över 
tid varierande behov och krav. På 
grund av exempelvis tillfälliga sväng-
ningar i efterfrågan behöver före-
tagen - utan krav på lokal överens-
kommelse - snabbt kunna ställa om 

verksamhet och arbetstider, natur-
ligtvis kombinerat med en förutsäg-
barhet för den anställde.

Dispositiv: Förhandlingsbar. En 
stor del av lagstiftningen om arbets-
marknaden är dispositiv,
vilket innebär att fack och arbetsgi-
vare kan komma överens om annat 
än vad lagen säger.

Lokal lönebildning: Lönerna, även 
storleken på löneökningarna, för-
handlas lokalt.

KäLLA: SKOgSInDuSTrIernA, 
gS-FACKeTS AvTALSOrDLISTA

Per Hidesten

Förhandlingsdirektör för skogsindustrierna 
sedan: I mars 2006
Jobbade tidigare: För Coca-cola
Bor: Stockholm 
Ålder: 49 år
Familj: Gift och tre barn

Förhandlingarna såg länge ut att hamna i ett dödläge. Kollektivavtalet hade 
löpt ut utan att parterna inom industrin hade kommit överens. Men till slut 
skrevs avtalet på och facket sågs som vinnare av många.
Men hur ser facket och industrin själva på det nya avtalet och deras 
roll på arbetsmarknaden?     

Per-Olof Sjöö 

Ordf för GS-facket: Sedan juni 2009
Jobbade tidigare: Avtalssekrete-
rare skogs- trä facket, innan det på 
Elitfönster i Lenhovda i 10 år 
Bor: Stockholm

Ålder: 44
Familj: Särbo och tre barn

Förslag inför avtalet från Skogsindustrin och avtalsordlista

Det nya
kollektivavtalet
inom industrin 
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Avtalet löper på 14 månader, från 1 
februari 2012 till 31 mars 2013.
• Avtalet är på 3 % varav 0,23 
% avgår till förbättrad avtalspension.
• Riksavtalet ger garanterade 
löneökningar som lägst från 546 kr 
till 675 kr beroende på lönegrupp och 
erfarenhet
• Nya skrivningar i allmänna 
bestämmelserna ger lokala facket 
möjlighet till större insyn vid visstids-
anställningar.

Avtalskrav: De krav fack och arbets-
givare driver i kollektivavtalsförhand-
lingarna. Förutom lön kan kraven 
gälla arbetstid och andra allmänna 
anställningsvillkor.

Central förhandling: Förhandling 
mellan fackförbund och arbetsgivar-
organisation på central, nationell, 
nivå.

Huvudavtalet: Avtal som reglerar 
spelreglerna på arbetsmarknaden, 
vilka som är parter och hur förhand-
lingar ska gå till. Även kallat Saltsjö-
badsavtalet.

Individuell lönesättning: Lönerna 
sätts för varje enskild individ utifrån 
lönekriterier som bygger på till exem-
pel erfarenhet, kunskaper och enga-
gemang.

Lockout: Arbetsgivarnas konfliktva-
pen. Arbetstagare stängs ute från sitt 
arbete och får ingen lön.

KäLLA: gS-FACKeTS AvTALSOrDLISTA

Avtalet i korthet och avtalsordlista

text
 Per Eklund

Avtalet innebär 
bland annat upp till

675 kr
extra i plånboken 
varje månad för en 
sågverksarbetare


