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Förord
Nu fortsätter vi vårt arbete för allas lika
värde och rätt! Det är grundvalen för den
fackliga idén, den fackliga analysen, den
fackliga politiken och det samhälle vi vill
se i Sverige och i världen.
Vi startade arbetet med Alla kan göra
något 2011 och efter snart fyra år ser vi att
förbunden har varit aktiva på olika sätt
och detsamma gäller LO-distrikten. Stort
fokus har legat på utbildning av förtroendevalda och anställda. Vi har utbildat
många handledare som alla är nyckelpersoner i förbunden och distrikten i att ta
diskussionen om demokrati, det fackliga löftet och varför brunsvarta partier
och deras politik är helt emot de värden
vi, som alltid försvarar demokratin och
mänskliga rättigheter, har som första prioritet. Vi kommer att vidareutbilda befintliga handledare och i höst kommer vi att
utbilda nya handledare.
Nu uppdaterar och uppgraderar vi också boken och studiehandledningen Alla
kan göra något, vi introducerar möjligheten
för våra förbund och distrikt att bli piloter under året, det vill säga få lite
extra resurser för att satsa mer på
det fortsatta arbetet. Responsen
på detta har varit bra och i bräschen i år går Seko, Livs och Fastighets och bland LO-distrikten är
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det Skåne, Mellersta Norrland samt Örebro och Värmland. Flera andra förbund
har redan anmält intresse att bli pilotförbund nästa år.
Vi kommer att synas med ett seminarium under Almedalsveckan, vi kommer
att synas under LOs höstrepskap och vi
kommer att medverka på MR-dagarna
(mänskliga rättigheter) i Göteborg i november. Vi ska blogga och vara aktiva på
sociala medier och vi ska göra olika utåtriktade aktiviteter för att belysa vår politik
och varför den är så effektiv för att skapa
rättvisa, ordning på arbetsmarknaden och
därmed det effektivaste vaccinet mot de
antidemokratiska och rasistiska krafterna
i Sverige och Europa. Vi ska vara den fackliga fronten mot diskriminering och alla
former av särbehandling. Vi vet att arbetet är långsiktigt och kräver såväl tålamod
som initiativrikedom.
Vi kommer aldrig att tveka att ta diskussionen till försvar för demokrati och
allas lika värde och rätt. Nästa år har
LO kongress och jag hoppas
att vi kan manifestera att
vi alla har gjort och kan
göra något!
Ingela Edlund
LOs andre vice ordförande

Inledning
Den här boken är till för dig som är aktiv i
facket. Den handlar om några av vår tids
viktigaste frågor och svåraste utmaningar:
Hur bedriver vi ett arbete mot rasism och
främlingsfientlighet i en alltmer global tid,
och hur förhåller vi oss till partier och organisationer som sprider sådana idéer? Hur
ska vi se på partier som för en nationalistisk
politik som går rakt emot våra intressen?
Boken är uppdelad i fyra delar, den första
heter kort och gott ”Allas lika värde och
rätt – fackets idé och uppdrag”. Den andra heter ”Utvecklingen i samhället och en
arbetsmarknad i ständig förändring” och
beskriver den ökade otryggheten i arbetslivet. Sedan följer avsnittet ”Facket och hö-

gerpopulismen – därför tycker vi så olika”
där vi resonerar kring den växande främlingsfientligheten i Sverige och Europa. I
nästkommande avsnitt, ”Fackliga verktyg
mot främlingsfientlighet” resonerar vi om
hur facket kan bemöta främlingsfientliga
attityder och organiserad högerpopulism.
Kopplat till boken finns också en studiehandledning. I den ingår bland annat diskussionsfrågor och de värderingsövningar som vi vill använda. Här finns
också goda råd till dig som ska handleda
kurserna.
Boken ska användas för utbildning av
handledare, förtroendevalda och medlemmar. Boken kan också användas i studiecirklar.

Inledning
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1. Allas lika värde och lika rätt
– fackets idé och uppdrag
Fackföreningsrörelsens idé och uppdrag vilar på människors lika värde och rätt. Den grundvalen har funnits i över 100 år och har samma relevans i dag. Det handlar om vår syn på
rättvisa och hur den arbetande klassen ska få styrka och kunna driva igenom sina krav.
Den ideologiska grundvalen drar också
upp en skiljelinje mot andra ideologiska
strömningar. Nyliberalism, främlingsfientlighet och högerpopulism står för något radikalt annorlunda jämfört med det
som fackföreningsrörelsen tror på.

Vår fackliga värdegrund

LO och LO-förbunden bärs av en idé –
övertygelsen om att alla människor är lika
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mycket värda och därför har samma rätt, i
arbetslivet såväl som i samhället som helhet. Det är utifrån denna grundläggande
värdering som allt vårt fackliga och politiska arbete utgår.
Dessa värderingar har alltid genomsyrat vår verksamhet. De första fackföreningarna bildades ur människors egna upplevelser av fattigdom, förödmjukelser och
underordning. Det var idéerna om allas li-

kas värde och lika rätt som skapade den organisering som gav oss styrka att börja förändra samhället. Rätten för arbetstagare
att organisera sig och bilda fackföreningar,
allmän och lika rösträtt, statarsystemets
avskaffande osv, är alla resultat av strävandet efter alla människors lika värde och
lika rätt. Värderingarna om allas lika värde och lika rätt blir aldrig omoderna men
de måste ständigt försvaras mot de krafter
som vill ställa människa mot människa.
Det politiska uttrycket för värderingarna om allas lika värde och lika rätt är
jämlikhet. Det betyder att vi fackligt och
politiskt arbetar för ett arbetsliv och ett
samhälle utan över- och underordning,
utan klasskillnader, utan fördomar och
diskriminering.
Vår viktigaste utgångspunkt i denna
kamp är solidaritet. Solidaritet innebär
att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra. För dem som kämpar ur underläge är solidariteten ett stöd i kampen för
rättvisa. För alla, oavsett egen styrka, är
solidariteten förutsättningen för trygghet
och gemenskap, både på jobbet och i hela
samhället.
Det fackliga löftet var grunden för de
första fackföreningarna och är än i dag
grundbulten för allt fackligt arbete över
hela världen. Det finns ett gemensamt intresse arbetare emellan, i att hävda priset
för vårt arbete och i insikten om att vi kan
förverkliga våra krav om vi är eniga.
Arbetarklassen särskiljs också genom
att vi ofta har en svag individuell ställning
men stark kollektiv ställning. LO-förbundens medlemsgrupper är beroende av att
kunna använda den gemensamma kollek-

tiva styrkan. Solidariteten är en ömsesidig
egennytta. Att ställa upp för andra, att försvara andras intressen, blir i förlängningen
också ett försvar av det egna intresset.
Genom klassbegreppet ser vi en horisontell gemenskap. Det är klasstillhörigheten som förenar – oavsett kön, religion
eller etnisk bakgrund delar alla i arbetarklassen samma utmaningar, samma ofrihet och samma brist på makt och inflytande. Genom att organisera oss och genom
facklig-politiskt samarbete kan vi använda politiken för att försöka utjämna dessa
orättvisor.
Det fackliga löftet bygger på att vi inkluderar alla. Så fort vi tillåter att någon
ställs utanför sviker vi löftet. Vi förverkligar det fackliga löftet genom att stå upp
för allas lika rättigheter på jobbet. Vi gör
det genom en enad stark fackföreningsrörelse, heltäckande kollektivavtal som tillsammans med en stark arbetsrätt, en bra
och rättvis a-kassa och hög sysselsättning
förhindrar att olika grupper i arbetslivet
spelas ut mot varandra.
Våra idéer har formats och utvecklats
över tiden, av de erfarenheter vi gjort under vårt fackliga och politiska arbete. I dag
är vi till exempel mer medvetna om att
det också finns andra grunder för ojämlikhet än klasstillhörighet. Kön, etnicitet,
funktionshinder, sexuell läggning etc kan
också ligga till grund för över- och underordning, även om det också alltid finns ett
klassperspektiv med.
Jämlikhet innebär att alla ska ha lika
värde och rätt men det betyder inte att alla
ska vara likadana. Tvärtom ger jämlikheten människor förutsättningar att fritt
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Det fackliga löftet bygger på att vi inkluderar alla.
Så fort vi tillåter att någon ställs utanför sviker vi löftet.

kunna göra sina egna olika livsval och utveckla sin egen identitet utan att riskera
att hamna i underläge genom sina val. Det
handlar helt enkelt om att skapa ett samhälle och ett arbetsliv där alla behövs och
alla får plats på lika villkor, oavsett vem
man är, var man kommer ifrån eller vilka
livsval man gör.
Arbetarrörelsens syn på allas lika värde
och rätt handlar både om individ och om
kollektiv. För den som tillhör en underordnad grupp är den individuella styrkan
inte alltid tillräcklig för att bryta underordningen. För att kunna göra det krävs
också en kollektiv kraft genom fackliga
och politiska organisationer. Det är i samverkan med andra som vi bygger det samhälle som formar villkoren för vars och
ens liv. Människan är en social varelse och
det är tillsammans med andra vi utvecklas
som individer.
Det är inte bara materiella resurser och
arbetsvillkor som skapar våra livsvillkor.
Det kan även handla om normer, det vill
säga förväntningar på hur vi ska vara och
bete oss för att ses som ”normala” i olika
sammanhang. Om vi synar normer upptäcker vi ibland beteenden som ofta är så
självklara att vi inte ens reflekterar över
dem. Personer med ett västeuropeiskt utseende behöver till exempel sällan svara på
frågan varifrån de kommer medan de som
inte har ett västeuropeiskt utseende måste berätta vilken nationalitet de har. När
en vit man begår ett brott ses det sällan
som typiskt för gruppen vita män. Men
när samma brott begås av en person med
mörk hudfärg beskrivs brottet ofta som
representativt för en hel grupp.
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Normer är inte naturlagar. De är socialt skapade och kan därför förändras. Ett
tydligt exempel på en förändrad norm är
att kvinnor i dag förväntas vara yrkesverksamma och inte, som förr, förväntas
vara hemmafruar. Normer och materiella
orättvisor hör dessutom ofta ihop. Är det
till exempel så att kvinnor får ta mer ansvar för barn och hushållsarbete för att de
oftare jobbar deltid? Eller är det normen
om att kvinnor ska ta hand om hemmet
som har gjort att kvinnodominerade arbetsplatser oftare organiserats för deltider
och perioder av frånvaro?
Svaret är både och. Det är både den
materiella orättvisan och de begränsande
normerna som skapar ojämlikhet. Därför
behövs både bra anställningsvillkor, minskade löneskillnader och förändringar av
normerna.
Allas lika värde och lika rätt är också
grunden för vår demokrati. Facket är en
demokratisk organisation och det måste
genomsyra hela vår verksamhet. Alla medlemmar ska kunna vara delaktiga i verksamheten och vara med och forma vår
politik utifrån sina erfarenheter. Det är
därför också viktigt att våra beslutande
församlingar och våra förtroendevalda avspeglar hur medlemsgruppen ser ut. Alla
ska ha möjlighet att delta och påverka utifrån den man är och de förutsättningar
man har.
Hela vår fackliga och politiska styrka
vilar alltså på att ingen medlem någonsin
ska behandlas godtyckligt eller orättvist.
Att tillåta att en medlem diskrimineras är
att tillåta sämre villkor och därmed bryta
det fackliga löftet. Varje form av diskrimi-

Allas lika värde och lika rätt är
också grunden för vår demokrati.

nering och underordning urholkar solidariteten och försvagar hela samhället. Det
försvagar också oss själva och våra egna
organisationer. Därför måste värderingarna om alla människors lika värde och lika
rätt prägla både vårt arbete för att förändra
samhället, vårt interna fackliga arbete och
våra vardagliga handlingar.

Fackets ideologiska grundval

Fackföreningsrörelsens uppgift är att försvara de anställdas intressen gentemot arbetsgivare. Facket är ett svar på den motsättning som löper i samhället mellan dem
som köper arbete och dem som säljer arbete. Mellan ägare av produktion och löntagare. Mellan dem som anställer och dem
som är anställda.
Motsättningen handlar om hur mycket
som ska tillfalla dem som arbetar och dem
som investerat kapitalet i verksamheten –
de som äger. Motsättningen handlar också
om hur mycket av överskottet som ska användas till nya investeringar och förbättringar av arbetsmiljö och hur mycket som
ska tillfalla ägarna.
Men den värld vi nu lever i skiljer sig
starkt från tiden då de första fackliga organisationerna växte fram. En del menar till
och med att motsättningen mellan arbete
och kapital har förlorat sin betydelse. Vi
ska granska några av argumenten.

”Dragkampen mellan fack och arbetsgivare
är överspelad. I dag är andra frågor viktigare.”
Svar: Det är sant att inte alla politiska frågor enbart handlar motsättningen mellan
anställda och arbetsgivare. Andra perspek-

tiv behöver tillfogas, som jämställdhet och
en hållbar miljö. Men dragkampen med
arbetsgivarna är fortfarande viktig.

”Globaliseringen har ändrat spelplanen. Numera flyttar företag ofta sin verksamhet.”
Svar: Motsättningen mellan anställda och
arbetsgivare existerar både på nationell
nivå och globalt. Globaliseringen betyder
att nationella avtal och lagar måste kompletteras med globala regler. Facket måste
hindra att arbetsgivare spelar ut anställda
i olika länder mot varandra.”
”Inom offentlig sektor ser motsättningen
mellan anställda och arbetsgivare annorlunda ut än inom den privata sektorn”
Svar: Även inom den offentliga sektorn
måste de anställda gå samman för att kunna utgöra en stark motkraft till arbetsgivaren. Allt oftare bedrivs också offentligt
finansierad verksamhet av vinstdrivande
entreprenörer. Arbetsvillkoren inom offentlig sektor är också en jämställdhetsfråga. Kommunal är den organisation i
Sverige med flest kvinnliga medlemmar.
”Fack och arbetsgivare måste arbeta ihop i
stället för att bekämpa varandra.”
Svar: Relationen mellan anställda och arbetsgivare är komplex. Anställda och arbetsgivare har ett gemensamt intresse av
att produktionen är effektiv och att den
offentliga sektorn håller hög kvalitet. Det
krävs för att klara sysselsättningen och
välfärden.
Samtidigt finns också motstridiga intressen som handlar om hur makt och
överskott ska fördelas. De gemensamma
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och de motstridiga intressena överlappar
varandra. Ibland samverkar facket med
arbetsgivaren. Ibland tar man konflikter.

”Det viktiga är att vi försvarar demokratin.
Klasskampens tid är slut.”
Svar: När Marx en gång formulerade sina
teorier om motsättningar mellan arbete
och kapital existerade inte parlamentarismen. I dag har vi hittat arenor för att
hantera motsättningarna. Genom riksdagen och genom kollektivavtal mellan parterna. Vår strategi är dubbel. Dels försvarar vi dessa arenor. Dels försvarar vi våra
intressen på arenorna.
Slutsatsen blir att motsättningen mellan
anställda och arbetsgivare fortfarande är
central. Genom att utveckla resonemangen kan facket ge svar på den vanliga kritiken.

Fackets viktigaste verktyg
– kollektivavtalet

Fackföreningsrörelsen strategi att sätta
tryck på arbetsgivarna för att uppnå rättvisa villkor. Facket kräver att parterna ska
komma överens om arbetsvillkoren. Överenskommelsen ska slås fast i kollektivavtal. I avtalen ska alla anställda garanteras
en dräglig lön och acceptabla rättigheter.
Men avtalen innebär också skyldigheter.
För löntagarnas del handlar det om att ett
visst arbete ska utföras.
Grundvalen för ett kollektivavtal är
att alla anställda behandlas lika. Alla ska
ha avtalsenlig lön och samma rättigheter
– oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etniska bakgrund eller religion. Idén med
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ett kollektivavtal är att fästa tanken om
människors lika värde och rätt på pränt.
Internationella undersökningar visar att
kollektivavtal i praktiken gör samhällen mer
rättvisa. När kollektivavtal existerar är löneklyftorna mellan olika grupper av anställda
inte lika stort som när avtal saknas. Undersökningarna visar också det särskilt är kvinnor som vinner på att det sluts kollektivavtal.
Om arbetsgivare inte godtar fackföreningsrörelsens krav kan facket hota
med konflikt. Strejken är fackets yttersta
stridsmedel. Målet för facket är dock alltid att komma överens med arbetsgivaren
utan att det blir någon konflikt. Facket
kan lova arbetsfred mot att arbetsgivaren
sluter ett avtal med facket.
Om facket bedömer att det inte går att
komma överens med arbetsgivarna finns
också möjligheten att kräva nya lagar. Flera
centrala lagar som reglerar svenskt arbetsliv har kommit till på det sättet. Samtidigt präglas svenskt arbetsliv av att arbetsmarknadens parter har stora möjligheter
att genom uppgörelser själva bestämma
hur villkoren ska vara utformade. Svenska
politiker aktar sig noga för att ha åsikter
i lönerörelsen.
En kärnpunkt i den fackliga ideologin
är att de anställda måste hålla samman.
Att alla sluter upp kring det som brukar
kallas för LÖFTET.
Tanken är att de anställda ska slå vakt
om de segrar man uppnått i kollektivavtal och genom förbättringar i arbetsmarknadslagstiftningen. Om ingen accepterar
att arbeta till sämre villkor blir det omöjligt för arbetsgivare att rucka på innehållet
i avtal och lagar.

Så här har LO formulerat idén om det
fackliga löftet:

”Vi lovar och försäkrar
att aldrig någonsin
under några omständigheter
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön
än det vi nu lovat varandra.
Vi lovar varandra detta
i den djupa insikten om
att om vi alla håller detta löfte
så måste arbetsgivaren
uppfylla våra krav!”
Innehållet i löftet betonar likheten mellan löntagare, inte skillnader. Först när vi
är många och enade kan vi kan sätta press
bakom våra krav.
När vissa släpar efter lönemässigt eller
får försämrade arbetsvillkor drabbar det
hela kollektivet. Risken är att de dåliga
villkoren smittar av sig och att de fortplantar sig till andra arbetsplatser och sektorer
eftersom arbetsgivarna ser att det är möjligt att erbjuda mindre.
För att stärka löftet försvarar facket ett
antal värn: a-kassan, anställningstryggheten, full sysselsättning, en aktiv arbetsmarknadspolitik och kollektivavtalen.
Om något av värnen försvagas, då
minskar fackets möjlighet att försvara
löftet.

Fackets nya utmaning

Rasism och främlingshat är främmande
för fackföreningsrörelsen. Först när vi
alla håller ihop är vi starka nog att sätta
kraft bakom våra krav. På senare år har

det dykt upp partier som hävdar att vissa
anställda är mer värda än andra, att det
svenska är bättre än andra kulturer. Deras inställning svär mot fackets grundläggande värderingar och hotar den fackliga
sammanhållningen.
Den svenska fackföreningsrörelsen är
van att mobilisera mot maktfullkomliga
arbetsgivare och nyliberala politiker. Argumenten sitter i ryggmärgen. Men facket
har inte samma gedigna erfarenhet av att
ta strid mot högerpopulister. Facket måste bli tydligare och förklara de ideologiska
skiljelinjerna också gentemot dem.
Detta beror delvis på att dessa krafter
bytt skepnad i vår tid. Längre tillbaks under 1930- och 40-talen var fackföreningsrörelsen en stark aktör mot nazismen som
uppfattades som den tidens stora hot mot
demokratin. Detta visade sig bland annat
i solidaritetshandlingar för de som drabbades av Hitlerregimens terror i Tyskland
och i våra ockuperade grannländer. Många
förbund uteslöt nazister.
I dag framträder mer lågmälda partier
som agerar inom demokratins ramar med
krav på minskad eller stoppad invandring,
det ställer andra krav på hur facket ska
agera. De som är medlemmar i till exempel
Sverigedemokraterna underkänner inte
parlamentarismen och propagerar inte för
politiskt våld. Men de har åsikter som ändå
kan få en förödande effekt på den fackliga
sammanhållningen.
De högerpopulistiska partierna brukar
säga att hela ”folket” har samma intresse,
men i realiteten förnekar de existensen av
sociala motsättningar. Deras enda intresse
är att tala om den påstådda motsättningen
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De högerpopulistiska partierna brukar säga att hela ”folket” har samma
intresse, men i realiteten förnekar de existensen av sociala motsättningar.

mellan å ena sidan de som tillhör ”folket”
och å andra sidan de främmande inkräktarna. Exakt vilka som pekas ut som ”oönskade” varierar mellan olika länder, men
oftast handlar det om muslimska invandrare. En minst lika stor skuld läggs på de
som tar besluten om invandringen, politiker och beslutsfattare på olika nivåer anklagas för ansvarslöshet och för att ha ”sålt
ut Sverige”.
I samhällsdebatten finns ett starkt ifrågasättande av den här typen av partier, oftast utifrån att de sprider främlingshat.
Människor ska inte värderas efter hudfärg,
födelseland, religion, kulturell identitet eller sexuell läggning. Ett gott samhälle bygger på att människor har respekt för varandra och för demokratins spelregler.
För fackföreningsrörelsen betyder striden både mot högerextremistiska grupperingar och mer rumsrena högerpopulistiska partierna också något annat. Ytterst
handlar den om att försvara den fackliga
idén och fackets grundval. Hotet är inte
abstrakt. I flera länder i Europa har framförallt en framväxande högerpopulism
försvagat facket. Det kan hända också i
Sverige.

Två hot mot facket

I Europa i dag hotas det fackliga löftet från
två håll. Det ena hotet är nyliberalismen.
För nyliberaler är kollektiva sammanslutningar något negativt i sig. Deras dröm är
en avreglerad marknad där enskilda individer gör uppgörelser med varandra. Därför
blir facket ett hot.
Enligt nyliberaler är facket och kollektivavtalet ett hot mot den fria marknaden.
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Det var ingen tillfällighet att nyliberaler
som Ronald Reagan i USA och Margaret
Thatcher i Storbritannien införde en rad
antifackliga lagar under de perioder som
de styrde sina länder. Nyliberaler vill få
bort eller underminera kollektivavtal. Nyliberaler vill avveckla lagar som ger arbetstagarna rättigheter.
Nyliberaler vill ofta ha stora möjligheter för människor att flytta och arbeta var
de vill. Men de vill inte ha de lagar och
regler som behövs för att skydda människor mot exploatering. Nyliberalismen
utgår från att vi alla är starka nog att ta
hand om oss själva, men i realiteten betyder det att många som inte är starka nog
slås ut medan andra kan stärka sig på deras bekostnad.
Om vi inte också ser till att de nyanlända får vettiga villkor på den svenska arbetsmarknaden finns stor risk för exploatering, svaga grupper på arbetsmarknaden
behöver inte bara bättre lagar och regler
utan också ett starkt fack.
Det andra hotet utgörs av den nationalism och främlingsfientlighet som växer
i många europeiska länder. Det är av en
annan karaktär. Den fackliga idén betonar den arbetande gruppens gemensamma
intressen. Just genom att sluta sig samman
kan man få inflytande. Den högerpopulistiska idén är att motsättningen i samhället
löper i en annan riktning, mellan ”riktiga
svenskar” och ”icke-svenskar”.
Högerpopulisternas ideologi hotar att
splittra de anställda. Att ställa arbetare
mot arbetare. Något som i sin tur skulle stärka arbetsgivarna. En annan konsekvens kan bli en ökad facklig splitring. I

Vi i facket måste visa på andra, bättre
lösningar och hur det kan bli bättre.

länder där facket delat upp sig på många
organisationer utifrån medlemmarnas religion, politiska övertygelse eller kultur har
facket haft avsevärt mycket svårare att bli
en stark aktör i samhället.

De två hoten och löftet

Nyliberalismen och högerpopulismen hotar löftet på två olika sätt. Nyliberaler angriper löftets försvarsvärn. I Sverige monterade den tidigare Alliansregeringen ner
a-kassan och den aktiva arbetsmarknadspolitiken, två av värnen. I både Sverige
och EU har det blivit viktigare att få ner
inflationen än att öka sysselsättningen. I
många länder ser vi hur nyliberaler attackerar anställningstryggheten. Sådana förslag dyker upp med jämna mellanrum och
i Sverige, numera oftare från Centerpartiet
än Moderaterna.
Högerpopulisterna angriper för det
mesta inte löftets försvarsvärn. De skjuter
över värnen och attackerar i stället enigheten inom den arbetande klassen. De vill
inte att löntagarna enas för att ställa krav
på arbetsgivare. Tvärtom vill de splittra
löntagarna efter etniska och religiösa linjer.
De högerpopulistiska rörelserna försöker att exploatera den oro inför framtiden som finns i många industriorter, en
utveckling som märks över hela Europa.
Det är särskilt männen på dessa orter som
rekryteras till högerpopulistiska partier.
Många känner sig svikna och förorättade,
de förleds att tro att lösningen på problemen ligger i att slänga ut muslimer ur landet. Även Sverigedemokraterna har varit
framgångsrika på många industriorter och

i gamla brukssamhällen, och även i Sverige
finns en stark övervikt för manliga väljare.
Den oro de känner är begriplig, i tider
av finanskris och arbetslöshet kan det vara
svårt att se optimistiskt på framtiden. Men
lösningen ligger inte i att vi sluter oss mer
och börjar vända oss mot olika grupper i
samhället. Vi i facket måste visa på andra,
bättre lösningar och hur det kan bli bättre.
Det är viktigt att facket tar människors
oro på allvar och vågar tala om viktiga frågor, fast på ett annat sätt.
Om arbetarrörelsen inte förmår att formulera trovärdiga visioner och att skapa
engagemang kring politiken, då ökar risken markant för att besvikna och uppgivna medborgare i stället ska lockas av mer
populistiska och extremistiska krafter. En
stark fackföreningsrörelse, med ett tydligt
budskap och med en hög organisationsgrad är därför bästa motgiftet mot främlingsfientlighet och högerpopulism.
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Klassbegreppet – horisontell vs vertikal gemenskap
Vi företräder den arbetande klassen. Vi tror att människor i sin egenskap av att vara just arbetstagare har
särskilda intressen men också en extra stor sårbarhet – den arbetande klassen är extra utsatt för samhällets orättvisor.
Samtidigt är ofriheten stor. Konflikten om makt och inflytande är ständigt pågående. Den går aldrig att
bygga bort. Ingen stat kan kompensera för detta fullt ut, globaliseringen och ett alltmer lättrörligt kapital,
där vinsten maximeras i varje kvartal, visar att denna gamla sanning fortfarande gäller. Den arbetande klassen måste därför ges rätt och möjlighet att organisera sig – den arbetande klassen måste kunna företräda
sig själva.
Genom klassbegreppet ser vi en horisontell gemenskap. Det är klasstillhörigheten som förenar – oavsett
kön, religion eller etnisk bakgrund delar alla i den arbetande klassen samma utmaningar, samma ofrihet
samt brist på makt och inflytande.
Den nationella högern betonar i stället den vertikala gemenskapen. Samhället ska byggas på ett antal
värden som alla beskriver svenskheten och ”det svenska”. Den vertikala gemenskapen ska byggas på en
gemensam ”svensk” kultur, där den kristna tron förenar. Det är en gemenskap de menar finns genom hela
samhället uppifrån toppen och ner genom samhällsstegen – alla som bär den ”svenska kulturen” och är
lojala mot staten Sverige. En arbetstagare skulle alltså med det synsättet ha mer gemensamt med direktö-

Horisontell gemenskap

Vertikal gemenskap

”Kultur”
Språk
Religion

Den arbetande klassen
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ren och företagsägaren än med sina arbetskamrater. Denna vertikala gemenskap underkänner tanken om att
arbetstagarna skulle vara förenade i sin roll som just arbetstagare. Därmed underkänns också fackets betydelse. Om uppfattningen om en vertikal gemenskap vinner gehör i den politiska diskussionen kommer fackets roll och inflytande att minska. På sikt riskerar vi att marginaliseras helt.

Fackföreningens roll – Löftet och värnen
Fackets uppgift är att höja värdet av att vara arbetstagare, i arbetslivet och i samhället i stort. Vi måste fortsätta att försvara det fackliga löftet.
Den nationella högern kommer i första hand inte att angripa de värn som vi skapat för att skydda arbetstagare mot marknadskrafterna. Vi måste på bred front ta fajten om allas lika värde och allas lika rätt.
Den politiska konflikten med de högerpopulistiska kommer inte att i första hand handla om våra fem värn.
Det är inte där de kommer att angripa oss. De skjuter i stället över värnen och träffar oss rätt i vår kärna. De
underkänner klassbegreppet. De menar i stället att det gemensamma i Sverige handlar om identitet och kultur. De skjuter på allas lika värde och allas lika rätt. Tydligast är det naturligtvis bland de som är antidemokratiska. Där, i deras samhälle, har det fria facket ingen plats över huvud taget.

Den arbetande klassen

Hög arbetslöshetskassa
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Aktiv arbetsmarknadspolitik
Full sysselsättning
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LÖFTET
Facket – kollektivet
– de fem värnen

Rikstäckande
kollektivavtal
Ett starkt
anställningsskydd
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2. Utvecklingen i samhället och en
arbetsmarknad i ständig förändring
Den svenska arbetsmarknaden har i allt högre grad blivit en del av den europeiska arbetsmarknaden. Arbetstagare och företag rör sig fritt över nationsgränserna. Samtidigt har
den europeiska arbetsmarknaden alltmer integrerats med den globala ekonomin. Företag
har fått större möjlighet att spela ut anställda i olika länder mot varandra. Även inom den
svenska arbetsmarknaden har förändringarna varit stora. Bemanning, entreprenad och
upphandling är numera vår vardag.
Samtidigt med denna förändring har inflationen i Sverige varit låg och produktiviteten ökat mycket. Det har gett stora reala
löneökningar. Lönerna har ökat mer än priserna – vilket har gett mer pengar i plånboken. Lönerna har ökat för LOs grupper,
men tjänstemännens löner har ökat ännu
mer.
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En av fackets viktigaste uppgifter är att
förhindra konkurrens mellan arbetstagare
om lön och arbetsvillkor. En sådan konkurrens skulle slå hårdast mot LOs medlemsgrupper. Lönespridningen skulle öka.
De som redan i dag tjänar bäst skulle tjäna ännu mer. LOs medlemsgrupper skulle
inte få samma positiva utveckling av löner

och anställningsvillkor. För oss skulle löneökningarna utebli. Många skulle till och
med få sänkt lön. Den totala lönesumman
på hela arbetsmarknaden skulle mycket
väl kunna krympa. I stället skulle företagens vinster öka. Att öka konkurrensen
mellan arbetstagare kan alltså vara ett effektivt sätt för näringslivet att öka företagens vinster. Denna intressemotsättning –
den mellan arbete och kapital – utgjorde
en gång i tiden grunden för fackföreningsrörelsens bildande.
Det svenska systemet för reglering av
löner och anställningsvillkor, kollektivavtalen, har vuxit fram som en historisk
överenskommelse mellan fackföreningar,
arbetsgivarorganisationer och stat. Det utvecklades under kamp och motsättningar
under slutet av 1800-talet och i början av
1900-talet. Kollektivavtalssystemet är resultatet av de kompromisser och den praxis som växte fram när två olika intressen,
kapitalets och arbetets, försökte hitta en
fungerande form för hur priset på arbete
skulle regleras.
Kollektivavtalen reglerar löner och anställningsvillkor för ungefär 90 procent av
alla löntagare och har även betydelse för de
löntagare som står utanför. Kollektivavtalens regler om förhandlingsordning löser
nästan alla rättstvister utan segdragna och
kostsamma juridiska processer. Det möjliggör starka och ansvarstagande parter
som vårdar sina överenskommelser. Även
om fack och arbetsgivare tillsammans reglerar stora delar av arbetsmarknaden så är
statens roll inte obetydlig. Man skulle
kunna säga att staten sätter ramarna som
parterna fyller med innehåll. Staten be-

stämmer över lagar och regleringar som
behövs för att parterna ska kunna lösa sina
uppgifter. Dessa lagar och regleringar är
direkt avgörande för styrkeförhållandet
mellan arbetstagare och företagare. Lagen
om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) är exempel på statens inflytande över styrkeförhållandet på
arbetsmarknaden. Staten, i form av lagstiftare, har alltså möjlighet att påverka styrkeförhållandet på arbetsmarknaden. Direkt genom arbetsmarknadslagarna, men
även indirekt genom till exempel att ändra
i reglerna eller utformningen av a-kassan,
sjukförsäkringen eller arbetsmarknadspolitiken.
Statens inflytande över styrkeförhållandet på arbetsmarknaden har alltså indirekt påverkan på arbetstagarnas löner och
anställningsvillkor. Vårt krav på staten – i
form av regering och riksdag – är inte bara
att den ska respektera och vårda partsförhållandet på arbetsmarknaden, utan också ta ställning för arbetstagarnas intressen
genom en a-kassa som verkligen ger trygghet i övergången mellan jobb. En arbetsmarknadspolitik som rustar och aktiverar
arbetssökande och som ger även dem som
står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att komma igen.
Vi menar att arbetstagarnas ställning
på arbetsmarknaden och i samhället försvagats under senare tid. De ”värn” som ska
skydda arbetstagarna från konkurrens på
arbetets marknad har försvagats. I stycket
nedan går vi igenom viktiga områden och
utmaningar som vi ser. Vi berättar även
om den politik som behövs för att återuppbygga arbetstagarnas styrka.
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De skydd som ska omfatta arbetstagarna från
konkurrens på arbetets marknad har försvagats.

Arbetsmarknaden

Arbetslösheten är hög, och har så varit under en längre tid. I början av 2015 var arbetslösheten strax under 8 procent. Det innebär
att nästan 400 000 människor var arbetslösa i Sverige. Förklaringarna för den svaga
utvecklingen på arbetsmarknaden är flera.
Den internationella lågkonjunkturen i finanskrisens spår bidrar naturligtvis. Men
man behöver inte söka sig utanför Sveriges
gränser för att hitta fler bidragande orsaker.
Under Alliansregeringens åtta år vid makten fördes en medvetet svag arbetsmarknadspolitik. Riksbanken har också fått kritik för att man var för långsam med räntesänkningarna. När ekonomin försvagas är
det viktigt att den samlade ekonomiska politiken bidrar till att hålla uppe efterfrågan
i ekonomin. En hög arbetslöshet riskerar
att pressa ut människor ur arbetskraften
och därmed försämra anställningsbarheten.
Med tanke på den höga ungdomsarbetslösheten och betydelsen av att ungdomar
fullföljer sin gymnasieutbildning så måste gymnasieskolan prestera bättre. Dit hör
också att övergången mellan fullföljd utbildning och arbetsmarknad måste fungera mycket bättre än i dag. Där har LO och
dess medlemsförbund en viktig uppgift.

Arbetsmarknadspolitiken

Den aktiva arbetsmarknadspolitikens huvuduppgift är att möjliggöra en effektiv
matchning av arbetssökande och arbetsgivare, så att fler går från arbetslöshet till
arbete.
LO förespråkar en statlig, generell och
generös arbetsmarknadspolitik för alla, där
Arbetsförmedlingen spelar en avgörande
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roll som rikstäckande myndighet. Var i
landet man bor, vem man är, vilka kontakter eller vilka föräldrar man har, ska
inte vara avgörande för situationen på arbetsmarknaden. Insatserna som riktas mot
arbetslösa ska vara individuellt anpassade
och alla med behov ska ha möjlighet att få
insatser av kvalitet.
Ett stort utbildningsinnehåll i arbetsmarknadspolitiken är centralt, framförallt
för dem som har fel eller bristfällig utbildning i förhållande till vad som efterfrågas.
Arbetsmarknadspolitiken måste innehålla
kvalitativa utbildande inslag – annars ökar
arbetslösheten.

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen är viktig av flera skäl. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är en central förutsättning på
den svenska arbetsmarknaden. Den ska
ge ekonomisk trygghet under perioder av
arbetslöshet. Arbetslöshet ska inte innebära att man riskerar hus och hem. Den
ska även bidra till omvandlingen på arbetsmarknaden – där lågproduktiva jobb
slås ut och arbetskraften kan flyttas över
till mer livskraftiga branscher och företag.
Men arbetslöshetsförsäkringens uppgift är
också att motverka lågkonjunkturen. En
väl fungerande försäkring fungerar som
en stabilisator – lågkonjunkturens effekter mildras – eftersom efterfrågan hålls
uppe. Vi fortsätter handla och de ekonomiska hjulen kan snurra vidare.
Försäkringen lever i dag inte upp till
de förväntningar vi tycker att arbetstagare
har rätt att ställa. I teorin ska den som är
arbetslös få ut 80 procent av lönen via för-

Arbetsmarknadspolitiken måste
innehålla kvalitativa utbildande inslag.

säkringen vid arbetslöshet. Ersättningstaket har inte höjts sedan 2001, men det har
lönerna. Därför är det bara drygt 10 procent av alla arbetslösa som tidigare arbetat
heltid som får ut 80 procent. Förändringar
i arbets- och studerandevillkor har även
gjort att stora grupper på arbetsmarknaden står utanför försäkringen.
För att LO-förbundens medlemmar
ska känna sig tryggare i sina anställningar
bedriver LO arbete på flera olika håll. Det
är LOs mening att tryggheten kopplat till
en anställning beror på flertalet faktorer.
Bland annat så kan en bättre arbetslöshetsförsäkring, en bättre rustande, utbildande och aktiv arbetsmarknadspolitik
och kompletterande omställningsförsäkringar, tillsammans ge trygghet och god
omställningsförmåga som blir allt viktigare på arbetsmarknaden där strukturomvandlingen sker snabbt.

Bemanning, entreprenad och
upphandling

Efter att bemanningsföretag blev lagliga
i början av 1990-talet har branschen utvecklats från cirka 5 000 årsanställda till
nästan 70 000 årsanställda. Samtidigt har
tempot ökat på jobbet och företag minimerar sina arbetskraftskostnader med så
kallad precisionsbemanning. Flexibilitet
uppnås i högre utsträckning genom visstidsanställningar och inhyrd personal. Hur
arbete organiseras och fördelas har en avgörande betydelse för de anställdas hälsa
och välbefinnande. Vid förändringar på arbetsplatsen ingår dock alltför sällan den
riskbedömning av arbetsorganisationen
som ska göras.

Omfattningen av entreprenader och
inhyrning av personal ökar inom LO-förbundens avtalsområden. I takt med detta
ökar även antalet oseriösa aktörer inom
entreprenad- och bemanningsområdet.
Det här kräver en skärpt facklig bevakning
i samband med anlitande av entreprenadföretag och bemanningsföretag. Men det
kräver även en ökad facklig samordning
mellan fackförbunden för att minimera
risken för brott mot lagar och avtal.
Vi har sett flera fall där arbetsgivare
varslat om uppsägning och sedan handplockat de arbetstagare man vill ha och
låtit dessa återkomma via underentreprenader eller bemanningsföretag.
Inte alla bemanningsföretag är seriösa.
Tvärtom är fusket inom bemanningsbranschen omfattande och många arbetstagare
i branschen lever i en otrygg tillvaro med
svarta löner och osäkra anställningsförhållanden. Det är ett stort problem både för
de anställda, för branschen och för samhället.
Vid offentliga upphandlingar är vinnaren av kontraktet oftast den som angett
det lägsta priset. Oftast är det tjänster som
upphandlas. Och för tjänsteföretag är oftast lönerna den största kostnaden företaget har. Då är det också kring löner och
arbetsvillkor som konkurrensen sker. Priset för konkurrensen betalas inte sällan
av den anställde. Så behöver det inte vara
– så ska det inte vara. ILO utfärdade 1950
en konvention rörande offentlig upphandling (ILO nr 94). Denna medför skyldighet
för offentliga myndigheter att ställa krav
på kollektivavtalsenliga förmåner vid offentlig upphandling. En princip som mot-
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Omfattningen av entreprenader och inhyrning av personal
ökar inom LO-förbundens avtalsområden.

verkar social dumpning av löner och anställningsvillkor och sätter verksamhetens
kvalitet i första rummet. Sverige är det
enda skandinaviska land som inte antagit
ILOs konvention nr 94. LO kräver att Sveriges riksdag ratificerar ILO-konvention
nr 94! Efter flera års intensiv kamp, inte
minst av den europeiska fackföreningsrörelsen, har EU beslutat om nya regler för
offentlig upphandling. Dessa regler ska införas i svensk lagstiftning, vilket innebär
att möjligheterna att ställa sociala krav vid
upphandling kommer att öka betydligt.
I vissa branscher är det vanligt med entreprenader, ofta i flera led. Entreprenadkedjorna kan ha många led. Och i varje
led krymper företagens marginaler. Alla
ska tjäna något. Längst ner i kedjorna vet
vi erfarenhetsmässigt att problemen med
svartarbete och ekonomiska oegentligheter är stora. Samhället har allt att vinna på
att ta krafttag mot den ekonomiska brottsligheten. Tvärtom har lagstiftarens politik i många fall underlättat för dem som
vill bedriva ekonomiska oegentligheter –
smita från skatter och avgifter och avlöna
anställda med svarta pengar. Detta gäller
i synnerhet Alliansregeringens åtta år vid
makten. F-skattereformen och slopande av revisorskrav för mindre aktiebolag,
har ökat möjligheterna till fusk. Regelförenkling har det kallats. Ökade möjligheter till fusk och svårare för rättsvårdande
myndigheter att utöva kontroll beskriver
vi det som.

Fusk, ekobrott och svartarbete

LO har ett omfattande program för att
komma till rätta med ekonomiskt fusk
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och svarta löner. Vi vill bland annat utöka personalliggaren till fler branscher,
öka kontrollen kring F-skattsedlar. Vi vill
också stärka myndigheternas rätt till kontroller. Utbetald lön och avdrag för skatt
och avgifter bör även redovisas på individnivå månadsvis. Det ger Skatteverket möjlighet att avslöja svartarbetshärvor tidigt.
Facket har inget att vinna på att försvåra
för seriösa företag och arbetsgivare. Men
alla har att vinna på att fusket bekämpas.
LO och Socialdemokraterna tog inför
riksdagsvalet 2014 fram ett gemensamt
handlingsprogram för ordning och reda
på arbetsmarknaden:
1. Att Lex Laval ska rivas upp och svenska kollektivavtal gälla som lön och anställningsvillkor för alla som jobbar i
Sverige. Det ska inte spela någon roll
från vilket land arbetstagaren kommer
eller var arbetsgivaren är registrerad.
2. Att alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här.
Det måste finnas en fysisk eller juridisk
person att ställa till svars. Kollektivavtal ska kunna tecknas med företrädare
med rättskapacitet.
3. Arbetstagare från tredjeland måste
försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor. Arbetserbjudandet måste göras
juridiskt bindande. Lönekonkurrens
nedåt och villkorsdumpning måste få
ett stopp.
4. Att lagstiftningen kring F-skatt förstärks. Det måste vara enkelt att bedöma om en person ska betraktas som
självständig företagare eller anställd.
Ett sätt kan vara att ge antalet uppdragsgivare en större betydelse.

Vi har ett omfattande program för att komma
till rätta med ekonomiskt fusk och svarta löner.

5. Att lagen om offentlig upphandling
ändras så att det nya upphandlingsdirektivets stora möjligheter att ställa
sociala krav, däribland krav på kollektivavtal, till fullo kan tillämpas även i
Sverige.
6. Att lagen om uthyrning av arbetskraft
ändras så att det blir förbjudet att hyra
ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Lagen
om anställningsskydd ska inte kunna
sättas åt sidan genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in
personal från bemanningsföretag för
samma arbetsuppgifter.
7. Att det antas lagstiftning för att säkerställa uppdragsgivares/ huvudentreprenörs ansvar för entreprenadkedjor. En möjlighet är att genom ett
entreprenadavdrag göra huvudentreprenören ansvarig för att underleverantörerna betalar kollektivavtalsenliga löner, följer skattelagstiftningen och
betalar sina arbetsgivaravgifter.
8. Att månadsredovisning av anställdas
skatter och arbetsgivaravgifter ska
införas och ske individuellt och inte,
som i dag, med en totalsumma. Systemet ska vara enkelt, även för företagare
utan datoriserad redovisning.
9. Att personalliggare för byggbranschen
i kombination med oannonserade kontrollbesök skyndsamt ska införas. Andra relevanta branscher kan följa efter.
10. Det ska vara konkurrensneutrala villkor inom åkerinäringen. Det behövs
en nationell samordnare för att få reglerna att efterlevas i åkeribranschen,
inte minst cabotagemissbruket måste

stoppas. Det innebär att utländska förare/åkare kör uppdrag långt utöver det
som är tillåtet. Vi är beredda att införa
den nederländska modellen för åkerinäringen, vilket innebär att chaufförerna måste vara anställda av åkeriet.
De politikområden som tiopunktsprogrammet täcker in är eftersatta. Omvärlden och fuskarna har utvecklats men lagstiftningen har inte hängt med. Lagstiftningsprocesser tar tid. Men redan efter ett
halvår vid makten har Socialdemokraterna
hunnit genomföra flera av programmets
punkter. Helt eller delvis. Personalliggare
har införts i byggbranschen. I början av
2015 fick polisen utökade möjligheter att
ta ut sanktionsavgift för olagliga cabotagekörningar. En utredning om juridiskt
bindande arbetserbjudande är på väg. Det
ser även ut som om det äntligen finns en
majoritet i riksdagen för månadsvis redovisning av utbetald lön. Det rör på sig.

Slutsatser

Klyftorna ökar i samhället, både mellan
rika och fattiga och mellan olika grupper
av löntagare. Klyftorna i Sverige ökade under 1990-talskrisen. Därefter skedde en avmattning av ökningen, men sedan 2005
ökar klyftorna snabbt igen. I kölvattnet
av ökade klyftor växer nya låglönesektorer
fram. Dessa präglas av osäkra och otrygga
jobb. Med ökade ekonomiska klyftor följer
också ett växande gap mellan olika människor när det gäller hälsa, utbildningsnivå
och förväntad medellivslängd.
Allt fler löntagare har också osäkra och
tillfälliga anställningar. Det kan handla
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om korttidskontrakt, säsongsarbete och
en växande bemanningsbransch. En ökad
otrygghet i jobbet försvagar de anställdas
position. Många vågar inte ställa krav på
arbetsgivaren av rädsla för att inte få ett
förnyat uppdrag den dag då det tidsavgränsade kontraktet går ut.
Vi är på väg att få ett samhälle med fler
människor som känner stark oro för möjligheten att klara sin försörjning. Vi är på
väg att få ett samhälle med ett växande
utanförskap. Över hela Europa ser vi hur
populistiska aktörer försöker att dra fördel av människors oro. Ofta skyller man
problemen på en avgränsad grupp människor i samhället. Konsekvensen blir att de
anställda splittras – i stället för att hålla
samman.
Förändringen av arbetsmarknaden
hänger samman med den växande högerpopulismen i Europa. Ofta har högerpopulismen vuxit på gamla industriorter där
jobben försvunnit. Men i stället för att hitta verktyg för tillväxt och rättvisa försöker
högerpopulisterna skylla problemen på delar av befolkningen.
Otryggheten utgör en god grund för
generaliseringar och förenklade lösningar.
Verkligheten är ofta mer komplex. Vi vet
att svenska arbetstagare tjänar på internationaliseringen, att utländska företag kan
etablera sig och växa i Sverige. Vi vet också
att svenska företag kan ha behov av att anställa utländsk arbetskraft. En arbetsmarknad kan uppvisa arbetslöshet och brist på
arbetskraft samtidigt. Vi vet att enkla lösningar sällan existerar. Men vi vet också
att framtiden sannolikt inte kommer att
innebära mindre av utmaningar för arbets-
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tagare på den svenska arbetsmarknaden.
Det bästa för arbetstagarna är att möta
framtiden tillsammans med en stat och
regering som ser och erkänner arbetstagarnas speciella behov och förutsättningar.
Någon som kan presentera trovärdiga lösningar på de problem och utmaningar vi
beskrivit här ovan. Problemen är inte relaterade till religion, kultur eller vem som
har turban eller inte. I stället är det vi beskriver här ovan om symptom på de mekanismer och konflikter som alltid flåsat
svenska arbetstagare i nacken.

Lästips
LOs rapporter om arbetskraftsinvandring,
utstationering och fri rörlighet inom EU.
Samtliga rapporter finns tillgängliga för
nedladdning på LOs hemsida www.lo.se:
Gäst i verkligheten (2013) – en rapport om
utstationerades villkor.
När arbetskraftskostnaderna pressar priset (2010) – en rapport som visar hur utländsk arbetskraft drabbas av lägre löner och sämre villkor när staten pressar
kostnaderna vid upphandling av stora
infrastrukturprojekt.
Vinnare och förlorare (2013) – rapporten
visar på och diskuterar de mekanismer
som gör att svenska kollektivavtal i dagsläget inte förmår skapa konkurrensneutrala villkor mellan företag från olika
länder.
Fusk och utnyttjande (2013) – om avregleringen av arbetskraftsinvandring från
länder utanför EU.

3. Facket och högerpopulismen
– därför tycker vi så olika
Det har kommit nya slags partier som vill betona att anställda är olika och har olika rättigheter. Arbetare vänds mot arbetare. Detta strider mot den fackliga grundtanken om allas
lika värde och rätt.

En dubbel fara

För fackföreningsrörelsen är högerpopulism och högerextremism en dubbel
fara. Dessa partier tar en oproportionerligt stor andel arbetarväljare. Partier med
en främlingsfientlig framtoning växer i
länder som Österrike, Ungern, Frankrike
och Norge och de har fått ett starkt fäste
i arbetarklassen. Det har dränerat arbetaroch fackföreningsrörelsen på medlemmar
och sympatisörer.

Samtidigt som dessa partier flirtar med
arbetarklassen driver de i regel en auktoritär högerpolitik och ger oftast sitt stöd
till borgerliga förslag. Också detta bidrar
till att försvaga arbetar- och fackföreningsrörelsen.
I några länder i Europa har högerpopulister blivit en mäktig politisk kraft. Men
det har krävt att de också anpassat sig mer
till den politiska verkligheten, utan att för
den skull helt tappa bort sin roll som pro-
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Ibland har populister varit stödpartier åt borgerliga regeringar.

vokatörer och antietablissemangspartier.
Detta blir särskilt uppenbart i de länder
där partierna har en bakgrund i nazistiska
och fascistiska miljöer, något som gäller
för exempelvis Sverigedemokraterna.

Ett tredje block i politiken

Det politiska landskapet i Europa har ritats om. Under perioden efter det andra
världskriget dominerades länderna i Västeuropa oftast av två politiska krafter, för
det mesta ett socialdemokratiskt parti och
ett borgerligt block där vanligen kristdemokrater dominerade. I flera länder i dag
existerar ett tredje block, högerpopulisterna eller i något fall ett ännu värre mer
högerextremt parti. Så ser det ut i länder
som Norge, Finland, Nederländerna, Belgien. Österrike, Schweiz och Ungern.
En konsekvens är att vänsterpartierna
tryckts tillbaka. Nu finns två fronter mot
arbetarrörelsen. Dels de traditionella borgerliga partierna, som ofta styrs av en nyliberal syn på arbetsmarknadsfrågor och
fackligt arbete. Dels nationalistiska partier
som ofta kan beskrivas som högerpopulister, i vissa länder rör det sig om ett ännu
värre högerextremistiskt parti.
En annan konsekvens är att det är svårt
för något av blocken att få egen majoritet, de måste samarbeta med varandra för
att kunna bilda regering. I vissa länder har
de borgerliga partierna lierat sig med populister och extremister. Ibland har populister varit stödpartier åt borgerliga regeringar. Så var det i Danmark fram till
att Socialdemokraterna tog tillbaka makten 2011. I några länder har populister till
och med suttit i regeringen tillsammans
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med borgerliga partier. Så var det tidigare i Österrike. Vid valet i Norge 2013 gick
Fremskrittspartiet tillbaka, medan Högern
gick framåt. Som ett resultat av valet bildade Fremskrittspartiet och Högern en ny
regering med stöd av Kristelig Folkeparti
och Venstre. Regeringschef är Högerns
partiledare Erna Solberg.
I många länder vägrar även de borgerliga partierna att förhandla och göra upp
med populister och extremister. Så ser det
fortfarande ut i Sverige. Moderaterna gör
hellre upp med Miljöpartiet än pratar med
SD. Men om det är några som förhandlar
med den här typen av partier så är det högern, inte vänstern. Dessutom har högerpopulisterna nästan alltid en väldigt avog
inställning till arbetarrörelsen vilken visas i hatkampanjer och hårda uttalanden.
Sverige var ett av de sista länderna i Europa som fick ett högerpopulistiskt parti
i riksdagen, och det är fortfarande ganska
litet. Men sett i ett europeiskt perspektiv
utgör den här typen av partier ett stort hot
mot arbetarrörelsen. Detta handlar inte
bara om att de propagerar för främlingsfientlighet och splittrar arbetarkollektivet.
Högerpopulistiska partier håller på
att bli en verklig maktfaktor i europeisk
politik. Partier med en främlingsfientlig
framtoning och har fått ett starkt fäste
i arbetarklassen. De har dränerat arbetaroch fackföreningsrörelsen på medlemmar
och sympatisörer.
Samtidigt som dessa partier flirtar med
arbetarklassen driver de i regel en auktoritär högerpolitik och ger oftast sitt stöd till
borgerliga förslag. Också detta bidrar till att
försvaga arbetar- och fackföreningsrörelsen.

Högerpopulisterna ser sig som den enda oppositionen mot en
politik som omhuldas av samtliga övriga partier, en tystad opinion.

Vi talar om ett dubbelt hot: Högerpopulistiska partier tar vänsterväljare samtidigt som de levererar högerpolitik.

Uppstickare mot det etablerade

De nationalistiska, eller högerpopulistiska,
partierna framställer sig som uppstickare och martyrer för en sanning som de
andra partierna försöker att tiga om. De
har en berättelse som hur Sverige säljs ut
till främmande krafter och invaderas av
människor som inte byggt upp landet utan
bara vill sko sig.
Bilden är snedvriden och bygger inte
på fakta. Det farliga är inte invandringen
eller de andra kulturernas inflytande på
Sverige utan om att vi inte har kontroll
över utvecklingen och får vara med och
bestämma. Det är beslut i politiken och
näringslivet som är problemet, inte att det
bor fler muslimer i Sverige. Att välfärden
monteras ner och vår gemensamma egendom säljs ut har ingenting med invandringen att göra.
Högerpopulistiska partier är inte ”folkets partier”, de representerar åtminstone
i Sverige bara en liten del av befolkningen.
De är dessutom ofta sämst på intern demokrati, det är svårt som medlem att påverka
vad partierna ska tycka eftersom det är en
liten klick som bestämmer. Deras ledare
tjänar minst lika mycket och befinner sig
inte närmare väljarna än ledarna i andra
partier.
Men bilden av att dessa partier sticker
upp mot etablissemanget är en viktig förklaring till deras framgångar. De uppfattas, rätt eller fel, som sanningssägare och
partier som rör om i grytan och ställer sa-

ker på sin spets. Trots att det finns många
företrädare med akademisk bakgrund i de
här partierna framställer de sig ofta som
”vanligt folk” och människor känner att de
kan identifiera sig med dem. Det gör att
många även är mer förlåtande mot dem när
de gör fel än vad de är med andra politiker.

Inte de nya arbetarpartierna

Det är inte alltid lätt för väljare att genomskåda vad partier som Sverigedemokraterna står för. De högerpopulistiska partierna
kan numera låta som om de vore de nya
arbetarpartierna som verkligen vill att
villkoren ska förbättras för den arbetande
befolkningen. Men i den nationalistiska
grundsynen finns en idé om att vi alla är
underordnade nationens intresse. Det gör
att den här typen av partier traditionellt
ofta ställt sig på arbetsgivarnas sida.
I grund och botten underkänner de
klasskampen som en drivkraft för förbättringar. De brukar säga att hela ”folket” har
samma intresse, men i realiteten förnekar
de existensen av sociala och ekonomiska
motsättningar. Deras enda intresse är att
tala om den påstådda motsättningen mellan å ena sidan de som tillhör ”folket” och
å andra sidan de främmande inkräktarna.
En minst lika stor skuld läggs på de som
tar besluten om invandringen, politiker
och beslutsfattare på olika nivåer anklagas för ansvarslöshet och för att ha ”sålt
ut Sverige”.
Högerpopulisterna ser sig om den enda
oppositionen mot en politik som omhuldas av samtliga övriga partier, en tystad
opinion. Att deras åsikter sedan får väldigt stort utrymme i debatten torde mot-
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SD och liknande partier anser att staten ska försvara de
besuttnas makt och aldrig ställa sig på de maktlösas sida.

säga detta. Men bilden av ett martyrskap
och den lilla människans uppror mot en
maktfullkomlig elit är en viktig del av hur
de här partierna argumenterar för sin sak.
Lösningen på alla våra problem påstås
ligga i att vi sluter oss mot omvärlden. En
befängd tanke i en alltmer global värld.
Inte minst för det fackliga arbetet torde
ett sådant förhållningssätt vara direkt förödande.

På vilket sätt är de höger?

Ett gemensamt drag för de högerpopulistiska och högerextrema partierna är att
de inte själva vill beteckna sig som höger.
Tvärtom menar de samfällt att de står utanför den traditionella vänster–högerskalan eller att de befinner sig i politikens
mittfåra. Det som förvirrar många är också att flera av dessa partier förespråkar en
stor och stark stat.
I Sverige är högern starkt förknippad
med nyliberalismen. De nyliberala ideologerna har länge haft ett starkt fäste inom
Moderaterna och nyliberaler har lett tankesmedjor som Timbro. Vi har nästan
glömt bort att det alltid har funnits en
annan höger som förordar en stark och
auktoritär statsapparat.
SD vill ha en stark stat, men det handlar inte om en välfärdsstat som ska omfatta alla. För SD och andra högerpopulister
och högerextremister är staten till för den
egna ”nationen”. De som inte tillhör folket
ska inte ha rätt att ta del av välfärden och
har således inte demokratiska rättigheter
i samma utsträckning som andra. För SD
ska välfärden gå till svenskar och inte till
några andra, framförallt inte till pappers-
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lösa invandrare, blir de sjuka ska de inte
ens ha rätt till sjukvård.
SD och liknande partier anser att staten ska försvara de besuttnas makt och
aldrig ställa sig på de maktlösas sida. Fascismen och nazismen drev en gång idén
om den auktoritära staten till sin yttersta
spets. Då upphävdes demokratin för att ge
staten fritt spelutrymme.
Dagens högerpopulister vill inte överge
parlamentarismen, alltså den form för representativ demokrati som vi har i Sverige.
Men deras syn på staten liknar delvis den
som fanns hos nazistiska och fascistiska
partier.
Välfärd och skatter är egentligen inte
alls särskilt centrala frågor för dessa partier. Det viktiga är att staten försvarar den
nationella identiteten. Det ska ske genom
att staten begränsar invandringen, minskar minoritetsgruppers rättigheter och understödjer den ”sanna” nationella kulturen.
Helt i linje med detta vill ett parti som SD
gärna se fler utställningar om svensk historia, medan man ogillar modernistisk konst.
Den auktoritära högern brukar ibland
beskrivas som värdekonservativ, ett begrepp som ligger nära det som SD och
många andra högerpopulistiska partier,
faktiskt de flesta i Europa, står för. I Sverige är Kristdemokraterna det parti som
är mest värdekonservativt, fast KD skiljer
sig från SD på en rad punkter, bland annat genom att inte förespråka främlingsfientlighet och för att tro på internationell
solidaritet, KD är det mest biståndsvänliga
högerpartiet.
Men tittar vi på till exempel familjepolitiken finns stora likheter mellan KD

SD sprider propaganda som slår både
mot arbetar- och fackföreningsrörelsen.

och SD. SD har valt att i stället använda
begreppet socialkonservatism som betyder
ungefär samma sak.
SD försvarar en kristendom där den
traditionella kärnfamiljen sätts i fokus,
medan man ogillar homosexualitet och
aborter. Högerpopulister står långt till höger i frågor som gäller jämställdhet, sexualitet, familj, kultur och nationell identitet. Och det är just dessa frågor som är de
viktiga för partierna. I välfärdsfrågor och
skattepolitik byter de ofta åsikt, dessa frågor har inte alls samma tyngd. Ofta vet
inte ens de egna medlemmarna vad partierna tycker.

Förändrade partier

Förutsättningen för att de högerpopulistiska partierna har kunnat bli en så mäktig
politisk kraft är att de anpassat sig mer till
den politiska verkligheten. Detta blir särskilt uppenbart i de länder där partierna
har en bakgrund i nazistiska och fascistiska miljöer, något som gäller för exempelvis
Sverigedemokraterna.
Den fascistinspirerade facklan som
var SDs tidigare symbol har ersatts med
en blåsippa och många av de grövsta inslagen i partiprogrammet har tonats ner. I
starten dominerades partiet av skinheads, i
dag syns framförallt yngre och äldre män,
många i kostym och slips. SD har tagit
plats i riksdagen och har mandat i många
kommuner, i synnerhet i Skåne och Blekinge.
Få tecken tyder på att SD växer dramatiskt, men utan tvekan är SD ett hot mot
fackföreningsrörelsen. SD sprider propaganda som slår både mot arbetar- och

fackföreningsrörelsen. Precis som andra
liknande partier i Europa.
Striden både mot de mer extrema högerextremistiska grupperingarna och de
mer rumsrena högerpopulistiska partierna är avgörande för fackföreningsrörelsen.
Ytterst handlar den om att försvara den
fackliga idén och fackets grundval. Hotet är inte abstrakt. I flera länder i Europa
har framförallt en framväxande högerpopulism försvagat facket. Det kan hända
också i Sverige.

Extrema och mindre extrema partier

Vi har valt att skilja mellan högerpopulism och högerextremism. I den här boken
diskuterar vi framförallt högerpopulismen
som är betydligt större, räknat i antalet
väljare och sympatisörer. Vi ska försöka
visa vad vi menar och hur vi använder
dessa begrepp.
Med högerpopulistiska partier menar
vi de som vill använda parlamenten som
plattform, som tar avstånd från politiskt
våld och som försöker fjärma sig från klassisk rasism som grundar sig i rastänkande
och i stället riktar sin kritik mot ”kulturer”. Högerpopulistiska partier talar gärna om nationalism, men de är inte särskilt
tydliga med vad de ser som målet och hur
detta ska förverkligas.
Med högerextrema partier menar vi de
som mer eller mindre tydligt misstror den
parlamentariska demokratin, där ledande
företrädare använder våld som politisk metod och som stundtals använder en klassiskt rasistisk retorik. Högerextremister
förespråkar en nationalism där varje nation endast ska bebos av ett ”folk”. Målet
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ska förverkligas genom etnisk rensning,
men exakt hur detta ska gå till är också
oklart.
Även den här senare typen av grupperingar har försökt modernisera sig, sannolikt av taktiska skäl. Få framträder med
nazistiska eller fascistiska symboler. De
diskuterar hellre problem med mångkul-

turalism än rasfrågor och kritiserar minst
lika gärna islam som judendomen.
De skiljer sig ändå från högerpopulisterna genom att våldet har en mer framträdande plats och att det finns en mer eller
mindre öppen kritik av parlamentarismen.
Men det är inte säkert att ens dessa organisationer propagerar öppet för våld, ofta

Exempel på högerextremistiska partier
De flesta av de högerextremistiska partierna sit-

företrädare för Gyllene gryning attackerat fackligt

ter inte i några nationella parlament. Men det finns

aktiva, feminister och homosexuella. Vid parla-

några partier som ställer upp i val med viss fram-

mentsvalet 2015 fick Gyllene gryning 6,3 procent

gång som ligger närmare beteckningen högerextre-

av rösterna.

mism. Nationaldemokratische Partei Deutschlands

Ett annat parti som tidigare framstod som

(NPD) är ett exempel, liksom i viss mån British

betydligt extremare och mer präglat av antisemi-

National Party (BNP) som först 2010 tog bort kravet

tism och rasism är det franska Front National. I

i partistadgarna om att alla partimedlemmar måste

januari 2011 lämnade den då 82-åriga Jean-Marie

vara vita. BNP har sammankopplats med English

Le Pen ledarskapet. Ny partiordförande blev hans

Defence League (EDF) som bland annat står för

dotter Marine Le Pen. Hon är trebarnsmor, skild två

gatuvåld, men sambanden finns sannolikt främst

gånger, och positivt inställd till aborter.

på personplanet och förnekas av BNPs ledning.
Partier som NDP och Deutsche Volks Union, DVU,

Till skillnad från sin far är hon mer försiktig med
att slänga ur sig rasistiska och antisemitiska åsik-

har blivit representerade lokalt i Tyskland men ald-

ter. Men ibland slinter även hennes tunga, som

rig lyckats nationellt.

när hon jämförde muslimer som ber på gatan med

Ett av de mest framgångsrika högerextrema par-

nazisterna under andra världskriget. Hur långt

tierna är ungerska Jobbik, ett parti som vill sätta

Marine Le Pen kommer att gå när det gäller att

landets romer i koncentrationsläger. Flera statsve-

mjuka upp Front Nationals retorik är också lite för

tare har beskrivit Jobbik som nyfascistiskt. Jobbik

tidigt att avgöra.

samarbetar också med den uniformerade paramilitära truppen Magyar Gárda, som har förbjudits
av domstolarna men lever vidare ändå. Vid parlamentsvalet 2014 gick Jobbik fram och fick 20,6 procent av rösterna. Ett likartat parti är det grekiska
Gyllene gryning. Partiet använder en retorik som
är inspirerad av nazisterna. Vid flera tillfällen har
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är det mer underförstått att våldet får användas och grupper med en lösare koppling till organisationen som står för det.
Uppdelningen mellan högerpopulister och högerextremister är inte glasklar.
Det finns dessutom en stor gråzon mellan
dessa två kategorier. Vi tycker ändå att det
är viktigt att peka på att det vi ser nu är en
ny slags rörelse som skiljer sig på avgörande punkter från de gamla nazisterna och
fascisterna och deras nutida efterföljare.
Skälet till att vi använder uppdelningen är att den gör det lättare att förstå den
politiska förskjutningen i Europa. Mönstret är tydligt. Under de senaste 15 åren har
högerpopulisterna gått starkt framåt. I flera länder har de tagit många mandat i de
parlamentariska församlingarna. Typiska
högerpopulistiska partier är Dansk Folkeparti, Fremskrittspartiet (Norge) och Frihetspartiet (Nederländerna).
De högerextrema partierna och rörelserna har för det mesta förblivit marginella på den politiska scenen. Däremot kan
de vara farliga eftersom de använder våld.
Även grupper med ytterst få medlemmar
och sympatisörer kan vara farliga. Deras
historiska belastning gör det svårt för dem
att växa, och en del har inte ens som mål
att bli masspartier utan ser sig som en elit
som ska gå före och vrida utvecklingen åt
ett håll som de anser rätt.
I debatten och forskningen förekommer också många andra beteckningar på
dessa partier, som radikala högerpopulister,
högerradikala, nationalistiska och nationalkonservativa. En del partier har också
kallats fascistiska. Mängden av olika etiketter visar att det inte alltid är helt enkelt

att ringa in dem och att dessa partier inte
är en enhetlig grupp utan består av flera
olika undergrupper.
Vi har ovan visat på skillnaderna mellan högerpopulistiska och högerextrema
partier. Men det går också att vända på steken och visa på likheterna. Gemensamma
kännetecken är hatet mot arbetarrörelsen,
nationalismen och främlingsfientligheten.

Olika rötter – men i dag låter de lika

Även högerpopulistiska partier som står
nära varandra i dag kan ha helt olika historia.
I Norden finns en stor grupp högerpopulistiska partier som startades som populistiska missnöjespartier. Det budskap som
stod i fokus var framförallt sänkta skatter
och typiska krav var införande av reklam
i radio och TV och fri försäljning av alkohol. Sådana partier fanns i båda Norge
och Danmark (Fremskrittspartiet respektive Fremskridtspartiet, Dansk Folkepartis föregångare) men bara på lokal nivå i
Sverige.
En mindre grupp av partier har uppstått i miljöer där det funnits inslag av fascism och/eller nazism. Sverigedemokraterna kan räknas till den gruppen av partier.
De nordiska missnöjespartierna brydde
sig överhuvudtaget inte om invandringsfrågan i början. Ännu mer främmande var
frågan om betydelsen av nationell kultur
och identitet. I stället var partierna extremt nyliberala, den offentliga sektorn
skulle monteras ner och staten skulle inte
lägga sig i människors liv.
Först kring mitten av 1980-talet började populistpartierna i Danmark, Norge
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och Finland att ta upp invandringsfrågan, något som för svensk del sammanföll med en stark lokal och regional debatt,
framförallt i södra Sverige.
Under de senaste femton åren har partier med en mer extremistisk bakgrund
och de med populistiska rötter närmat sig
varandra. Flera av partierna som tidigare
haft kopplingar till nazism och fascism
har försökt att slipa av den mest hårdföra
retoriken och symboliken för att framstå
som mer rumsrena. Samtidigt har partierna med populistiska rötter blivit mer nationalistiska och mindre nyliberala. Dansk
Folkeparti, som en gång ville avskaffa hela
den offentliga sektorn, försvarar numera
ofta kostsamma välfärdsreformer.

En skiljelinje som emellertid ofta lever
kvar är synen på statsapparaten. Partier
med populistisk bakgrund har ofta en mer
skeptisk syn på staten och förespråkar oftare skattesänkningar, även om de flesta
lämnat den grövsta nyliberalismen. Men
numera kan de flesta, som vi tidigare berättat, beskrivas som värdekonservativa.
Högerextrema partier vill oftare ha en
stor och stark statsapparat som ansvarar
för välfärd och slår vakt om landets kultur. Statens uppgift ska vara att försvara
nationen från ”främmande kulturer”. Just
när det gäller synen på staten liknar dessa
partier mer den klassiska fascismen och
nazismen.

Exempel på olika slags högerpopulistiska partier
I Danmark bildades Fremskridtspartiet 1972 (före-

1987 uttalade sig Fremskrittspartiets ledare Carl

gångaren till Dansk Folkeparti) av skatterättsjuris-

I Hagen om att muslimerna höll på att ta över det

ten Mogens Glistrup. Hans mest berömda uttalan-

norska samhället. 1988 hölls den uppmärksam-

de löd: ”En krona som man betalar till staten har

made folkomröstningen om flyktingmottagandet

man betalt till fäderneslandets fördärv.”

till Sjöbo kommun, en av de drivande var Sven Olle

Året efter, 1973, bildades Anders Langes parti
i Norge (föregångaren till Fremskrittspartiet).

Olsson som senare gick med i SD.
Det norska Fremskrittspartiet är fortfarande

Anders Langes förespråkade en ”stark neddrag-

nyliberalt, precis som under Anders Langes tid som

ning av skatter, avgifter och statliga ingrepp”.

partiordförande. Men par-

I Danmark kan man datera kursändringen från

tiet vill ändå att staten ska

missnöjesparti mot skatter till ett invandringsfient-

spendera mycket pengar

ligt parti till en bestämd dag. Partiledaren Mogens

på medborgarna. Skillna-

Glistrup blev dömd till fängelse för skattebrott. När

den är att partiet inte slåss

han klev ut från fängelset i mars 1985 kritiserade

för skattesänkningar utan

han flyktinginvandringen från Iran. ”Danmark hål-

vill göra av med de peng-

ler på att invaderas av en massa muhammedaner

ar som landet tjänar på

som tar med sig knark och hotar danskheten.”

oljan.
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LOs normalstadgar om eventuell vägran att bevilja medlemskap eller
uteslutning
Enligt LOs normalstadgar § 4 mom 1 st. 3 gäller följande:
Om sådana förhållanden åberopas, som för
medlem kan föranleda uteslutning enligt dessa
stadgar, prövas rätten till och villkoren för inträde

der mot förbundets ändamål och/eller intresse så
föreligger det stadgeenlig grund för uteslutning
av medlemmen på grund av den illojalitet som han
eller hon då gör sig skyldig till.
Förbundet kan då välja mellan att utesluta med-

med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt

lemmen eller stänga av vederbörande från fack-

fall.

liga uppdrag. Vilken väg förbundet väljer måste

Att en person har vissa åsikter kan inte vara
grund för att vägra inträde i organisationen eller

vara beroende på omständigheterna i det enskilda
fallet. Rent allmänt ställs högre krav på lojalitet

uteslutning ur densamma. Om kravet på likabe-

på den som innehar ett förtroendeuppdrag än på

handling mellan olika medlemmar ska vara uppfyllt

enskilda medlemmar. Om en enskild medlem, som

kan inte bara det faktum att en person har vissa

inte har några fackliga förtroendeuppdrag, ska ute-

åsikter ligga till grund för beslut om inträde eller

slutas ur förbundet bör det röra sig om en medlem

uteslutning. Det skulle dessutom leda till en full-

som haft en framträdande ställning för organisa-

ständigt orimlig registrering av politiska åsikter

tion som mycket tydligt står för en ideologi som är

hos fackliga medlemmar.

oförenlig med förbundets målsättning och syfte.

Om en person aktivt verkar för politiska idéer
eller organisationer som står för åsikter som stri-

Antaget av LOs styrelse våren 2008

Sverigedemokraternas historiska
bakgrund

tingmottagandet i kommunen, till exempel Skånepartiet och Sjöbopartiet. Många
av dessa har med tiden inordnats i SD.
Dagens SD är en blandning av dessa två
rötter och det finns inslag av båda. Men
den auktoritära, nationalistiska sidan av
partiet är tydligare. Däremot kan SD lokalt agera annorlunda i ekonomiska frågor.
Det beror på att dessa inte är kärnfrågor
för partiet.

Sverigedemokraterna (SD) bildades 1988
av en grupp personer i Stockholm där flera
hade varit involverade i olika rasistiska och
nazistiska organisationer. Särskilt många
kom från den invandringsfientliga enfrågerörelsen Bevara Sverige Svenskt (BSS).
Men SDs historia är mer komplex. Partiet har sin starkaste bas i Skåne. Där får
partiet ungefär dubbelt så många röster
som i landet i övrigt. I Skåne har de lokala missnöjespartierna länge varit starka
och utgjort ett slags nyliberal opposition.
Där finns eller har funnits en rad mindre
och lokala partier som kämpat mot flyk-
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Fördjupning:

Ny Demokrati – ett svenskt
missnöjesparti som försvann

I Sverige bildades det populistiska missnöjespartiet Ny Demokrati 1991. Det leddes av
Ian Wachtmeister och Bert Karlsson och
var representerat i riksdagen 1991–1994.
Partiet lades ner efter ekonomisk bankrutt
2000, men hade då varit i stort sett osynligt
i debatten i stort sett sedan haveriet i valet
1994. I riksdagen drev partiet krav på en
hårdare invandringspolitik och en minskad u-hjälp. Men framförallt var partiet nyliberalt och lovade kraftigt sänkta skatter.
Vad som i dag är mer eller mindre bortglömt är att mycket av Ny Demokratis partiprogram var direkt hämtat från den nyliberala tankesmedjan Den nya välfärden,
finansierad av Svenskt Näringsliv. I synnerhet Ian Wachtmeister var inspirerad av
tankesmedjan. Kärleken förblev dock obesvarad. Företrädarna för Den nya välfärden
var knappast överförtjusta när de såg sina
idéer omvandlade till politik inom Ny Demokrati. De såg hellre att de egna kampanjerna prioriterades, där syftet framförallt
var att påverka Moderaterna, Folkpartiet
och Centern.
Arbetarrörelsen tar strid
Om de borgerliga partierna ibland har vacklat så har vänsterpartierna varit tydliga: inget samarbete med högerpopulistiska partier.
Ingenstans i Europa samarbetar socialdemokratin eller fackföreningsrörelsen med
högerpopulister eller högerextremister.
Det finns ett enda exempel på att vänsterpartiet samarbetat med högerpopulister. I Slovakien regerade det socialdemo-
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kratiska partiet under en period landet
tillsammans med det populistiska partiet
HZDS och det extrema SNS. En konsekvens blev dock att det socialdemokratiska
partiet i landet blev uteslutet ur det Socialdemokratiska partiet i Europa. Samverkan med populism och extremism var
inget som den europeiska socialdemokratin kunde acceptera.
I vissa fall har däremot arbetarrörelsen
sökt blocköverskridande samarbete med
högern för att hålla högerpopulisterna
borta från makten. Socialdemokraterna i
Nederländerna samverkade under 1990-talet med liberalerna. Men effekten har för
det mesta blivit den motsatta, att högerpopulisterna stärkts, och det blev även resultatet i Nederländerna.
Mönstret i Europa är en framväxande
högerpopulism och en vacklande borgerlighet. Endast arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen tar konsekvent avstånd.
Orsaken är dubbel. Arbetarrörelsen och
facket uppfattar populism och extremism
som politiska motståndare. Och populisterna och extremisterna ogillar arbetarrörelsen och facket.
”Framväxten av främlingsfientliga partier kan ses som en kritik av arbetarrörelsen. Om arbetarrörelsen inte förmår att formulera trovärdiga visioner
och att skapa engagemang kring politiken, då ökar risken markant för att
besvikna och uppgivna medborgare i
stället ska lockas av mer extremistiska
krafter.”
Marcel Lubbers,
statsvetare vid Utrecht universitet

SD-företrädare ofta före detta moderater
SDs försök att framstå som ett ”mittenparti” mot-

mot socialdemokratiska ledare. Tidigare var Hans-

sägs av att en förödande majoritet av företrädarna

son även aktiv i den högerextrema gruppen Demo-

har en bakgrund i någon form av högerparti. Jim-

kratisk Allians, som aktivt stödde USA under Viet-

mie Åkesson var aktiv i Moderaternas ungdoms-

namkriget. Under 2013 lämnade Hansson posten

förbund innan han sökte sig till SD. Andra ledande

som chefredaktör för SD-Kuriren och ersattes av

SD-företrädare som tidigare varit aktiva i Modera-

Paula Bieler.

terna är bland annat vice partiledaren Jonas Åker-

I Landskrona har den tidigare ordföranden för

lund och Anna Hagwall, tidigare partiets andre vice

Moderaterna, Olov Stråmark, gått över till SD.

ordförande. Den förre SD-ordföranden Mikael Jans-

Även i Vadstena, Hylte och Lindesberg har tidigare

son (1995–2005) startade sin politiska bana i Cen-

moderata politiker blivit värvade till SD. I Stock-

terpartiet.

holm har toppmoderaten Sten Nordins förra pres�-

Även SD-ideologen och numera riksdagsledamoten Richard Jomshof var tidigare moderat.
När Jomshof lämnade posten som chefredak-

sekreterare Markus Jonsson blivit anställd som
redaktör på SDs tidning Samtiden. Vidare har
Madeleine Eriksson blivit sakkunnig för SD i riks-

tör för SD-Kuriren fick i stället Tommy Hansson ta

dagens Socialutskott, hon var tidigare politisk

över uppdraget. Han rekryterades direkt från den

sekreterare i Moderaternas riksdagsgrupp.

högerextrema tidningen Contra, känd för sitt hat

”… socialdemokratin har alltid varit en
motvikt mot rasistiska rörelser, en stark
barriär. Även som liberal vill jag ha en
starkare socialdemokrati, för borgerligheten kan inte hålla uppe spärren mot rasismen. Visst, alla pratar om att vi måste stå
emot SD och de här krafterna i Europa,
men ändå får vi burkaförbud, krav på
kraftigt minskad invandring, fixering vid
muslimer och språktest. Jag är trött på det
borgerliga tjatet om att bekämpa dem, för
hur mycket gör vi?”
Journalisten Lisa Bjurwald, författare till
boken ”Europas skuld” (2010), i en
intervju i tidningen Flamman

Fördjupning:

Våldsam extremism

De våldsamma högerextrema partierna är
ofta små och politiskt marginella, men kan
vara farliga genom det våld som de utövar.
Hit hör tidigare nämnda engelska EDF, en
våldsbenägen gruppering som också var en
av Anders Behring Breiviks inspirationskällor. Det stora hotet, enligt EDF, är den
muslimska befolkningen och de som försvarar de muslimska invånarnas rättigheter. Det pågår försök att bilda liknande
”Defence Leagues” i fler länder men utan
större framgång.
Även i Sverige finns ett antal extremare
grupperingar som Svenska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti (som tidiga-
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re hette Nationalsocialistisk Front, NSF)
samt några mer ungdomsorienterade organisationer. Samtliga dessa är små men
de utmärker sig ibland genom hot och trakasserier riktade mot meningsmotståndare och personer som de av olika skäl ogillar.
En del av dessa aktioner har även våldsamma inslag. Dessutom utför medlemmar i
den här typen av organisationer även andra grova brott.
Medlemmar i Svenska motståndsrörelsens ungdomsorganisation Nationell Ungdom låg bakom mordet på syndikalisten
Björn Söderberg 1999. Den svenska naziströrelsen har genomfört en lång rad mord
under de senaste decennierna.
De våldsamma inslagen i högerextremismen går i vågor, det är svårt att se att
det finns någon entydig utveckling mot
mer våld och hårdförare retorik.
Från judehat till hat mot muslimer
En tydlig utveckling är att allt fler partier
och organisationer tonar ner judehatet och
i stället inriktar sig på att svartmåla islam.
Detta är särskilt tydligt i de högerpopulistiska partierna men förekommer även i
högerextremistiska grupperingar.
Detta beror förmodligen på att partierna inte vill framstå som nazister och
förknippas med folkmordet på judarna.
Men också på att terrorhotet och rädslan
för vissa extrema muslimska grupper är
frågor som så mycket fler är beredda att
diskutera och har en åsikt om.
I Tyskland och delar av Öst- och Centraleuropa dominerar den nazistinspirerade och antisemitiska extremismen. För
dessa grupper är antisemitismen ofta sam-
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mankopplad med ett hat mot Israel, vilket
i sin tur gör att de i stället stödjer Iran.
Den andra extrema huvudströmningen
är counterjihad. Enligt dessa företrädare
pågår ett krig mellan västvärlden och islam. De som försvarar muslimers rättigheter är förrädare och betecknas ibland som
”kulturmarxister”. Anders Behring Breivik
har tagit starka intryck av counterjihadrörelsen och hans manifest är en anklagelseakt mot kulturmarxisterna, dit räknar
han framförallt arbetarrörelsen och de
stora nyhetsföretagen.
Men allra vanligast är att partier som
förut pratade om invandring i dag lägger
det mesta av sin energi åt att svartmåla
islam. Frågor om mer eller mindre täckande slöjor, elevers rätt att äta särskild mat
i enlighet med sin religion (halal för muslimer, kosher för judar) samt moskébyggen
debatteras flitigt och väcker starka känslor.
Högerpopulistiska partier spelar skickligt på den rädsla för terror som många
känner och försöker låta påskina att all
islamär som de värsta formerna. Trots att
de allra flesta muslimer inte är extremare
än en genomsnittlig kristen.
Under senare år har det också blivit
allt vanligare att högerpopulistiska och
högerextrema partier i Europa attackerar
romer. En bakgrund är att rumänska romer sökt sig till andra länder i Europa för
att tigga. I flera länder har romska tiggare blivit utsatta för våld och i Sverige vill
SD förbjuda tiggeriet. Sverige har också
lyft denna fråga inom EU, ett krav är att
få bort diskrimineringen av romer, men
också att Rumänien tar ett större ansvar
för sina medborgare.

Med udden mot arbetarrörelsen
Vid SDs pressträff den 6 september 2008
berättade partiordföranden Jimmie Åkesson för den församlade pressen att man såg
”socialdemokratin som sin huvudmotståndare”. Det märkliga med uttalandet var att
Sverige redan då hade en borgerlig regering.
Men det var alltså inte regeringen som SD
såg som den viktigaste motståndaren, utan
det socialdemokratiska oppositionspartiet.
Hur var detta möjligt? Jimmie Åkesson gav själv flera svar. Han menade att det
var socialdemokratin som fördärvat Sverige, att SD föredrog de borgerliga partierna
i den kommunala politiken och att man
trodde att det fanns särskilt goda utsikter
att ta röster från socialdemokraterna.
En annan SD-politiker som vid den tiden klargjorde inställningen till socialdemokratin var partiets viktigaste företrädare i Landskrona, vid den tiden SDs starkaste näste. På sin blogg förklarade han
vad det skulle innebära för blockpolitiken
om SD kom in i riksdagen:
”Jag tror det kommer att gynna Alliansen. De borgerliga partierna kommer
självfallet att inte att söka SDs stöd
på något vis, man delar vare sig värderingar eller väljare, men SDs stöd
till Alliansen kommer att vara betingat av partiets avsky för Socialdemokraterna.”
SDs inställning till socialdemokratin är
fortsättningen på en lång historia av hur
högerextremister och numera högerpopulister agerat mot arbetarrörelsen.
Det vore att dra en felaktig slutsats att

Europa i dag liknar 1930-talets Europa. Fascisterna och nazisterna avskaffade demokratin så snart de kom till makten.
Fortfarande finns högerextrema partier i Europa som påminner om klassisk
fascism och nazism, men överlag är dessa
partier numerärt marginella. På en viktig punkt finns dock ett gemensamt drag
mellan dagens högerpopulism och klassisk
fascism och nazism. Båda riktningarna ser
arbetarrörelsen och facket som en fiende.

Fördjupning:

De gamla fascisternas syn på
facket

Under åren 1925 och 1926 förbjöd Benito
Mussolini i Italien den politiska oppositionen. Den som in i det längsta motsatte
sig fascismens idéer var Giacomo Matteotti, ledare för det socialistiska partiet PSU.
Den 30 maj 1924 höll Matteotti ett uppmärksammat tal i parlamentet där han gick
till hårt angrepp mot det fascistiska våldet. Elva dagar senare hittades han död och
svårt knivskuren i en skog 20 mil från Rom.
Mordet utfördes av fascistiska terrorgrupper, men det framkom aldrig några
bevis för att det utfördes på direkt order
av Mussolini.
En huvudfråga för de italienska fascisterna var att slå sönder den fackliga rörelse
som hade nära band till landets arbetarrörelse. I stället bildade fascisterna egna
fackföreningar, som arbetare tvingades att
ansluta sig till. De fascistiska fackföreningarna samlade omkring en halv miljon
medlemmar. Deras huvudfiende var inte
arbetsgivare, utan socialistiska arbetare.
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De gamla nazisternas syn på facket
Nazisterna vann det tyska valet 1933 och
den 23 mars samma år samlades parlamentet i Berlin. Av de 535 parlamentarikerna
utgjorde nazisterna (NSDAP) den största
gruppen. De andra partigrupperna bestod
av det Konservativa partiet (DNVP), Socialdemokraterna och Kommunisterna.
Samtliga kommunistiska ledamöter hade
dock gripits av säkerhetspolisen.
De enda som kunde opponera sig mot
nazisterna var de konservativa och socialdemokrater. Talmannen Herman Göring
gav ordet till Adolf Hitler som meddelade
att en grundlagsändring skulle genomföras för att får ordning i landet. I praktiken
innebar förslaget att parlamentet stängdes
och att demokratin upphävdes.
En enda person begärde ordet efter
Hitlers anförande. Det var socialdemokraten Otto Wels, 59 år gammal, tapetserare
och med en lång facklig bakgrund. Han
protesterar skarpt mot nazisternas förslag.
Efteråt röstar parlamentet. Endast 94
ledamöter röstar emot grundlagsändringen. Det var ledamöterna i den socialdemokratiska gruppen. De konservativa ledamöterna gav sitt stöd till Hitler. Otto
Wels insåg snabbt att klockan var slagen
och han flydde landet. Han dog några år
senare i landsflykt i Frankrike.
Den 2 maj 1933 intogs fackliga kontor
över hela Tyskland och mängder av fackliga ledare fängslades. Fackligt organiserade arbetare tvingades in i den nazistiska
Arbetsfronten. Hösten 1933 var diktaturen
i Tyskland ett fullbordat faktum.
Hitler pekar i sin bok ”Mein Kampf”
på två möjliga vägar för en nationalsocia-
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list att bedriva fackligt arbete i den stat
där nazistpartiet ännu inte har makten;
att bilda nazistiska fackföreningar som ska
utgöra kamporganisationer mot de marxistiska fackföreningarna (med vilket avses
alla fackföreningar som inte genomsyras
av den nationalsocialistiska ideologin) alternativt att nazister försöker tränga in i
de etablerade fackföreningarna och verkar
för att omforma dessa.
Hitler skriver i andra delen av ”Mein
Kampf”:
”Den nationalsocialistiska fackföreningen är inget klasskampsvapen utan
en yrkessammanslutning. Den nationalsocialistiska staten vet icke av några klasser utan endast medborgare, vilka alla i politiskt hänseende har samma rättigheter och därför även samma
skyldigheter /…/ Det är inte fackföreningen, som är inställd på klasstrider
utan marxismen har gjort den till ett
verktyg för klasskamp.”
De gamla svenska nazisterna och facket
Nazisterna i Sverige syntes i särskilt mycket i facket. I stället försökte de bilda egna
fackliga organisationer. 1937 publicerade
organisationen Nationalsocialistiska Industriarbetarförbundet (NSIAF) ett upprop
i tidningen Den Svenske Nationalsocialisten med rubriken: ”Industriarbetare! In i
NSIAF – till kamp för socialistisk rättvisa,
mot kapitalism och LO-påvevälde.”
I texten talas det vidare om ”LOs terror mot nationalsocialisterna” och om det
nya förbundets uppgift att skydda landets
kroppsarbetare mot trakasserier från såväl

Särskilt utsatt var Mona Sahlin
under sin tid som partiledare.

fackförening som arbetsgivare: ”Kamrater
landet runt! Nu är tiden kommen att höja
knytnäven mot kapitalism och åsiktsförföljelse! Vänta inte med att bli en kämpe
för social rättvisa utan tillskriv redan i dag
NSIAF …”.
I ett annat flygblad talas om ”LOs förräderi och att ”de socialistiska idealen dragas
i smutsen”, NSIAF ska kämpa emot ”facklig diktatur” och för ”Arbetare-Sverige”.
Organisationen fick aldrig särskilt många
medlemmar men hotet från nazister är något som inte minst många fackliga vid den
här tiden vittnat om.
Hatet mot arbetarrörelsen
Det gamla hatet mot socialdemokratin
som odlades i dåtidens högerextremistiska grupper lever delvis kvar, fast i nya
former. I dag föds det ofta ur en känsla av
svek, det är lätt att uppfatta det som att de
politiker som tidigare levererat reformer
och förbättringar nu snarare administrerar
nedmonteringen av välfärdsstaten.
Det finns socialdemokrater som berättat om regelrätta hot och trakasserier. Ofta
anonyma sådana. Det har hänt att dessa
gått att koppla till företrädare för SD. Liknande händelser rapporteras från resten
av Europa. Men mest påtagligt är ändå att
SD angriper Socialdemokraternas politik.
SD skulle vilja vara det svenska folkets
parti, de vanliga människornas röst i politiken. I det populistiska förhållningssättet
ligger som vi nämnt att tala om ett gap
mellan eliten och folket, oftast beskrivet
som den politiska eliten. Högerpopulistiska partier slår mot det parti som uppfattas
som en elit, trots att Socialdemokraterna

faktiskt inte har makten i lika hög grad
som tidigare.
”Allah ska med” stod det på klistermärken och flygblad som under en period
spreds av unga sverigedemokrater och andra med liknande uppfattningar, en travesti på det socialdemokratiska slagordet
”Alla ska med”. Det fanns olika utföranden
men samtliga innehöll socialdemokraternas röda ros. Budskap: Socialdemokraterna
säljer ut Sverige till muslimerna, snart tar
de över.
Särskilt utsatt var Mona Sahlin under
sin tid som partiledare. Hon angreps som
feminist, mångkulturell och positivt inställd till homosexuellas rättigheter, således en politiker som ligger långt från det
SD står för.
Men SD vill också att partiet ska uppfattas som ett slags arbetarparti, kanske
till och med mer genuint än Socialdemokraterna. För att visa på detta lyfter man
fram äldre ledare som Per Albin Hansson
och Tage Erlander och hävdar att vad de
stod för förvanskas i dag. Problemet är att
SD knappast kan sägas vilja förverkliga någonting av vad de stod för.
SD har försökt ta begreppet folkhem
för att göra det till sitt eget. I stället för
det klassutjämnande folkhem som Per Albin pratade om försöker SD betona folkets
enighet, egentligen använder de begreppet
som den gamla högern gjorde i början av
förra seklet.
”Jag har svårt att komma på ett mer
lägre stående kryp i universum än en
nordisk socialdemokrat.”
Jussi Halla-aho, Sannfinländarna
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Fördjupning:

Nätextremism

Högerextremisterna är få men ofta väldigt
aktiva. Ett nytt verktyg har blivit att sprida högerextremismen på nätet. I dag finns
över 15 000 rasistiska webbsidor i världen.
Återkommande teman är islamofobi, antisemitism och olika konspirationsteorier.
Även antalet högerextrema webbsidor
i Sverige har ökat kraftigt. Oftast handlar det om webbsidor som driver uppfattningen att Sverige håller på att ”islamiseras”. Det underliggande budskapet lyder;
om bara muslimerna skickas ut kommer
en nationell enighet att uppstå och samhället bli harmoniskt och tryggt.
Fram till attentatet på Utøya den 22 juli
2011 hade dagspressen en hög toleranströskel när det gällde vad som blev publicerat i
kommentarsfälten i webbupplagorna. De
uttryckligt rasistiska åsikterna rensades
för det mesta bort, men det kunde ta tid
och många grova uttalanden fick vara kvar.
Kommentarsfälten utvecklades till
en arena för högerextrema och rasistiska
grupper. Artiklar som handlade om Sverigedemokraterna fick ibland tusentals
kommentarer. Många var ytterst hätska.
Hatet riktade sig särskilt mot muslimer,
mot försvarare av multikulturalismen och
mot arbetarrörelsen.
Efter attentatet på Utøya har dagspressen stramat upp reglerna för att publicera kommentarer. Framförallt kontrollerar
man inläggen mycket hårdare. Personer
(ip-adresser) som missbrukar möjligheten
stängs av. Periodvis har kommentarsfälten
varit helt avstängda. Detta har gjort det
svårare för små högerextrema grupper att
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få masspridning för sina åsikter. Tidningarna har klargjort att den skärpta policyn
inte är har att göra med en försvagad yttrandefrihet. Alla människor har rätt att
skriva vad de vill (om de inte är hets mot
folkgrupp, barnpornografi etc), men tidningarna har ingen skyldighet att publicera allt som skrivs.
Analyser av högerextremismen på nätet avslöjar också band till högerpopulister och partier som vill framstå som mer
rumsrena. I Finland läckte uppgifter från
den nazistiska organisationen Finska motståndsrörelsens webbsida ut. Av den framgick att en av Sannfinländarnas anställda,
Ulla Pyssalo, hade sökt medlemskap i den
nazistiska organisationen.
I Sverige har SDs riksdagsledamot Kent
Ekeroth använt sitt personliga konto för
att samla in pengar till den extremt islamofobiska webbsidan ”politiskt inkorrekt”.
Webbsidan lades emellertid ner, men Ekeroth fortsätter att stödja den nya webbsidan ”avpixlat”. Även den uttalat islamofobisk.
Ett tecken på att den extrema högerextremismen på internet sipprar in i högerpopulismen är just förekomsten av starkt
islamofobiska uttalanden. Det högerpopulistiska Frihetspartiet i Holland leds av
Geert Wilders. Men när det gäller synen
på muslimska invandrare är han snarast
att betrakta som extremist. Han kräver att
Koranen ska förbjudas och att den som vill
bära slöja ska betala en särskild slöjskatt på
motsvarande 10 000 svenska kronor per år.
En annan form av näthat är att personer som kritiserar högerpopulistiska och
högerextrema organisationer förföljs ge-

nom mejlbombning. Mejlen brukar bestå
av hot och nedsättande kommentarer. I
synnerhet har flera kvinnliga journalister
och opinionsbildare vittnat om hur de har
blivit trakasserade och förföljda.

Fördjupning:

Anders Behring Breiviks
inspiratörer

Två av de viktiga inspiratörerna för Anders Behring Breivik var bloggen Gates
of Vienna (namnen anspelar på när Wien
försvarade sig mot det ottomanska riket
för 400 år sedan) och den norske bloggaren Fjordman. Gates of Vienna drivs av en
av de ledande ideologerna inom counterjihadrörelsen, Edward S. May. Fjordmans
egentliga namn är Peder Jensen. Båda
dessa deltog vid ett nätverksmöte för counterjihadrörelsen i Köpenhamn 2007. Där
deltog även bröderna Kent och Ted Ekeroth från SD. Detta är ännu ett exempel
på att företrädare från SD har samarbetat
med rasistiska extremister på den yttersta
högerkanten.
SVT-programmet Aktuellt har jämfört
innehållet i det 1 500 långa sidor manifest
som Anders Behring Breivik skickade ut
i samband med morden med ett tal som
Kent Ekeroth höll inför sitt parti 2008. De
fann stora likheter i budskapet och bitvis
nästan identiska formuleringar. Detta kan
förklaras med att både Breivik och Ekeroth
influerats av samma diskussioner på nätet
och hämtar inspiration från samma källor.
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4. Fackliga verktyg mot
främlingsfientlighet
Att attackera rasism och främlingsfientlighet handlar i hög grad om att våga bemöta åsikter och stå upp för fackets värderingar. Det är viktigt att alla som företräder facket bottnar
i sin övertygelse om allas lika värde och rättigheter och kan ta debatten.
Detta gäller inte bara höga företrädare för
facket. Minst lika viktiga och avgörande
samtal förs på våra arbetsplatser, mellan
arbetskamrater.
Det är också viktigt att facket väljer
metoder för att motverka att högerpopulistiska partier växer sig starkare eftersom
dessa vill driva en politik som går på tvärs
med fackets värderingar.
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”I en demokrati finns inga felaktiga
frågor. Men det finns felaktiga svar”
Carsten Jensen, dansk författare
och mottagare av Palmepriset

Att ta debatten

Det är i samtal med människor i närhet
som vi formar hur vi ser på världen. Människor vi känner är de som också kan få oss
att byta uppfattning.

Råd kring samtal/debatt
−− Ta initiativ
−− Var noga med språket
−− Ställ frågor
−− Slå hål på lögner
−− Ignorera inte människors oro
−− Var juste
−− Ändra förutsättningarna för samtalet
−− Ställ frågor, försök att låta den du diskuterar
själv upptäcka att han eller hon tänkt fel
−− Bredda diskussionen – fastna inte i uppkörda
hjulspår

sentanter för facket kan få en stor betydelse.
Diskussionerna behöver inte alls vara
föranledda av att det framförs främlingsfientliga åsikter på arbetsplatsen, det är
ofta en fördel att själv lyfta frågorna. Diskussionerna bör inte heller fastna i synen
på specifika partier, betydligt viktigare är
att ta ett fast grepp om frågor och belysa
dem ur ett fackligt perspektiv.
Här följer några råd kring hur man kan
ta debatten:

−− Avdramatisera
−− Kritisera åsikten, inte personen
−− Fokusera inte på problem utan lösningar
−− Kunskap är bra, men inte nödvändig
−− Var inte rädd!

Det finns som vi berättat ett starkt inslag av kritik hos dem som har den politiska makten i de högerpopulistiska partierna. Budskapet är att den lilla människan är förtryckt och vilseleds av eliten i
samhället.
Det är därför inte säkert att människor tar till sig myndighetsinformation och
när höga politiska företrädare framför
sina åsikter. Detta gäller inte bara personer som röstar på sådana partier utan även
de som sympatiserar med åsikterna.
Facket har styrkan att finnas i människors vardag, på jobbet där vi tillbringar så
många timmar av vår tid. Facket har också den fördelen att vara ”våra” företrädare,
människor vi valt som är som oss och som
vi litar på. Det gör att de åsikter som förs
fram av fackliga ombud och andra repre-

”Facket finns i människors vardag, på
jobbet där vi tillbringar så mycket tid.
Facket är våra företrädare. Människor vi valt som är som oss och som vi
litar på.”

Några råd
1. Ta egna initiativ
Sitt inte och vänta på att andra försöker
debattera problem som möjligen går att
koppla till invandring eller ett mångkulturellt samhälle. Det är bättre att själv ta
initiativet. Problemformuleringen kan
då bli mer korrekt, men framförallt kan
facket visa på andra lösningar. Det är alltid en styrka att själv ha lyft en fråga och
också ett sätt att visa arbetskamraterna att
facket visst tycker att de frågor som oroar
medlemmarna är viktiga.
2. Ställ frågor
Man måste inte veta allt för att kunna debattera ett ämne. Ställ frågor och var kritisk, be om mer information, släpp inte
frågan innan det lämnats uttömmande information, alternativt att det är uppenbart

4 . F a c kliga v e rkt y g mot fr ä mli n gsfi e n tlig h e t

| 43

för alla att den som uttalat sig inte har riktigt på fötterna. Många gånger är det bättre att låta människor avslöja sig själva än
att ha den vassaste motargumentationen.
3. Slå hål på lögner
Det sprids många överdrivna och ogrundade uppgifter om invandringens kostnader,
kriminaliteten bland invandrare etc. Det
är viktigt att arbetarrörelsen och facket
tar sitt ansvar och informerar människor
om hur det verkligen ligger till med arbetslöshetens fördelning, hur utlandsfödda har
det i samhället och varför vi tar emot flyktingar. För att nämna några viktiga frågor.
Myter måste tillbakavisas och felaktiga
uppgifter dementeras. Detta bör ses som
en del av det fortlöpande fackliga arbetet,
något som vi inte löser en gång för alla
utan ständigt måste arbeta med på våra
arbetsplatser.
4. Var korrekt
Många som har främlingsfientliga uppfattningar anser också att eliten försöker
tysta ner ”sanningen”, den som argumenterar mot till exempel invandring framställer sig ofta som en av de få som vågar tala
om hur det verkligen ligger till i samhället.
Det är viktigt att bemöta osaklig propaganda, annars riskerar de felaktiga uppgifterna att komma i svang. Men det är
viktigt att förstå att många inte kommer
att låta sig bli överbevisade av aldrig så välunderbyggda argument. Sådan information är viktigast i mötet med personer som
ännu inte har någon bestämd uppfattning.
I synnerhet de som har en anknytning
till högerpopulistiska partier hävdar att
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de är utfrusna av de ”politiskt korrekta”,
läs andra politiska partier, medier och andra vars åsikter räknas. Det är viktigt att
undvika att förstärka denna bild genom att
till exempel inte erbjuda partier som SD
samma villkor i debatten eller ändra spelreglerna efteråt. Detta gör nämligen att de
får ytterligare möjlighet att framställa sig
som ”martyrer för sanningen”.
Även om man ger högerpopulistiska
partier likvärdiga förutsättningar kommer de sannolikt ändå att hävda att de förtrycks, och leta efter bevis för detta (sanna
eller ej). Men det är även viktigt att inte i
onödan ge dem trumf på hand.
Att vara juste är minst lika viktigt på en
arbetsplats. Lyssna på alla, även den som
har tveksamma åsikter, och försök att visa
respekt. Bemöt åsikten och försök att inte
fördöma individen. Använd inte kränkande omdömen och försök att vara saklig.
5. Var noga med språket
Det är viktigt att göra genomtänkta val
kring vilka begrepp som används i debatten och hur politiska problem formuleras. Använd inte luddiga begrepp som
mångkulturalism eller integration utan
att definiera vad ni menar. Gå inte med
på svepande kritik som att ”integrationspolitiken har misslyckats” eller ”det finns
inga fungerande mångkulturella samhällen”. Godta inte svepande källhänvisningar
som ”det är känt sedan länge”, enligt en
stor undersökning o dyl.
6. Styr dagordningen
Om främlingshatarna får styra dagordningen kommer etniska identitetsfrågor

Några råd: Ta egna initiativ, ställ frågor, slå hål på lögner, var
schyst, var noga med språket, styr dagordningen, var inte rädd.

och familjepolitik att hamna i förgrunden.
Det gäller således att inte låta dem styra
dagordningen. Högerpopulistiska partiers livsluft är att kritisera ”blandningen
av kulturer” och ”misslyckad integrationspolitik”. Men de har inte mycket att komma med om utgångspunkten är växande
klassklyftor, kvinnors underordning eller
etnisk diskriminering vilket gör att det är
bra om diskussionen kan styras in på sådana frågor i stället.
Här kan den som är fackligt aktiv lätt
hitta samtalsämnen där det finns konkreta
förslag på förbättringar och genomtänkta
åsikter som är svåra att bemöta för den
som låst sig vid att det bara är invandringen till Sverige och invandrare i Sverige som
är problemet.

Så bemöter du främlings
fientlighet på jobbet
1.

Lyft upp frågorna på dagordningen, med
tystnad förändrar vi ingenting

2. Bemöt fördomar från första stund, så att
de inte får fotfäste och blir en accepterad
jargong på arbetsplatsen.
3. Ifrågasätt påstådda fakta. Det cirkulerar många siffror och påståenden kring
invandrare och flyktingar som inte stämmer.
4. Försök själv att komma på positiva effekter av mångfalden. Det finns många goda
exempel – det gäller bara att föra fram
dem.

7. Var inte rädd
Det kan kännas obehagligt att ta tag i frågor som väcker starka känslor och där det
finns olika uppfattningar. Men för varje
gång någon vågar göra det blir det lite lättare och mindre dramatiskt.
Tillåt att en del samtal blir hängande i
luften med en fråga som ni får ta tag i senare. Det viktiga är inte att till varje pris
få rätt varje gång utan att envetet fortsätta
föra samtal kring dessa viktiga och avgörande frågor. Människor ändrar inte uppfattning efter ett enstaka samtal, tänk att
det handlar om en lång process och att det
egentligen inte finns något slut.

Fackliga vägval i en global tid

Frågan om att motverka främlingsfientlighet kan självklart inte handla bara om ett
parti, minst lika viktigt är att stärka den
egna rörelsen och ta ett fast grepp om de
avgörande framtidsfrågorna.
Avgörande är att facket rustar sig och
står starkt i tider av finanskriser och politiska högervindar för att kunna bjuda motstånd mot olika former av hot. Organisationer där människor gemensamt kämpar
för alla anställdas bästa är i sig ett motgift
mot rasism och främlingsfientlighet.
Arbetarrörelsen får inte stå för status
quo utan måste blicka framåt. Det behövs
en tydligare social agenda som tar itu med
de sociala konsekvenserna av ekonomiska och politiska kriser. I dag kanske inte
lösningen är att bygga upp, eller återställa
raserade, dyra välfärdssystem. Det måste
finnas andra sätt att skapa ett gott samhälle som vi har råd med och som är hållbart, socialt, ekonomiskt, med hänsyn till
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miljö- och klimat etc. Frågan är hur. Här
behövs ett vitalt strategiarbete.

Facket måste vara en förebild

I tider av hot mot demokratiska fri- och
rättigheter är det särskilt viktigt att facket
går före och uppträder på ett föredömligt
sätt. Facket måste behandla människor
lika, både medlemmar och förtroendevalda. Det ska vara transparenta organisationer och facket kan också behöva fundera
över om det går att stärka demokratin och
delaktigheten i den egna organisationen.
Hur ser det ut med representationen av
olika minoritetsgrupper?
Sverige har ovanligt många fackliga
och politiska företrädare med invandrarbakgrund, här skiljer vi oss från våra nordiska grannländer. Det är något vi ska vara
stolta över.
Ofta nämns jämställdhetsfrågan numera, kanske även andelen invandrare.
Men på vilka poster hamnar de som kommer ur olika minoritetsgrupper och vilken tillgång har de till information och
verkligt inflytande? Hur fungerar det för
yngre medlemmar? Hur kan man skapa
inflytande för fler och ett fack som motsvarar medlemskåren även i hur representationen ser ut?
Här följer några ytterligare tankar
kring vilka strategiska val som facket kan
göra:
Facklig organisering
Facklig organisering och en stark ideologisk profil i den fackliga verksamheten gör
det svårare för högerpopulistiska partier
att få fäste. Studier från bland annat Bel-
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Råd kring fackligt arbete mot
rasism och främlingsfientlighet
−Tydlig
−
höger/vänsterskala i politiken är ett
motgift, det är bra om partierna är olika
−Bra
−
att prata om ekonomi och klassfrågor
−Facket
−
måste vara en förebild
−Utbildning
−
är viktig, även facklig sådan
−Bemöt
−
organiserad främlingsfientlighet i förhållande till dess styrka, överagera inte.
−Viktigast
−
är att angripa antifacklig politik,
inte partierna i sig.
−Europeiskt
−
och internationellt samarbete är
viktigt.

gien visar att den här typen av partier är
mindre framgångsrika i de delar av landet
där den fackliga organiseringen är hög.
Högerpopulistiska partier rekryterar
framförallt män inom den privata sektorn.
Det är därför viktigt att bygga upp starka
fackliga industriförbund inom manligt
dominerade branscher, till exempel inom
byggnadsindustrin, transportsektorn och
tyngre tillverkningsindustri.
Utbilda via facket
Det finns tydliga tecken på att de som har
låg utbildning oftare röstar med högerpopulistiska partier. Många av dessa är medlemmar i något LO-förbund. Utbildade européer ser inte sig själva lika lätt som offer,
de tror att de också kan få ut något och
är beredda att pröva nya lösningar. Det är
därför viktigt att slåss för möjligheter för
människor att fortsätta utbilda sig senare
i livet och öka sin kompetens.

Men utbildning och kunskap behöver inte bara vara formell yrkesutbildning. Även utbildningar som sker i andra
former, till exempel inom facket, kan ge
nya möjligheter att agera och större självförtroende. Att hjälpa människor att öka
deras kompetens och ge dem redskap att
analysera sin verklighet är också ett motgift mot främlingsfientlighet.
Hur hanterar vi högerpopulistiska partier?
Det är vanligt i fackliga rörelser i länder
där högerpopulistiska partier utgör en
viktig maktfaktor att inte direkt angripa
partierna men att däremot fokusera på de
förslag som de lägger som eventuellt kan
skada facket. Så agerar exempelvis facket i
Danmark och Nederländerna. Orsaken är
att facket inte vill agera gentemot demokratiskt valda partier som dessutom en hel
del medlemmar lagt sin röst på.
I Sverige har facket, inte minst LO-förbunden, konsekvent tagit strid mot rasism
och främlingsfientlighet. Även ställningstagandet mot Sverigedemokraterna är en
självklarhet för många. Men det finns också de som tycker att facket går för långt
som attackerar SD.
Det kan vara verkningsfullt att försöka
bredda diskussionerna med personer som
har koppling till högerpopulistiska partier
och inte stanna vid att endast ta upp invandringsfrågor.
Andra områden att fokusera på kan
vara dessa partiers konservativa familjepolitik och brist på engagemang i jämställdhetsfrågor. Särskilt viktigt är också
att ge argument för att partierna utgör en
del av den auktoritära högern, därmed får

kritiken en politisk sida och inte bara en
moralisk.
Tydlig höger–vänster-skala
De högerpopulistiska partierna försöker
som vi nämnt bunta ihop alla partier och
vill framställa sig som det enda alternativet till den förda politiken. De har en
självpåtagen roll som uttolkare av ”folkets
vilja”, trots att inte mer än en liten minoritet av befolkningen faktiskt håller med
dessa partier.
Det är en stor fördel om inte alla som
vill bekämpa högerpopulismen är överens. Tvärtom finns stora strategiska fördelar om till exempel höger- och vänsterpartierna i ett land profilerar sig som distinkt olika och argumenterar kraftfullt
mot varandra. Det ger människor en bild
av att politiken består av alternativ som
skiljer sig åt och att en väljare har reella
valmöjligheter.
Det finns en hel del forskning som visar att högerpopulistiska partier har vuxit
i länder där politiken konvergerat, alltså
att partierna blivit mer lika. Många sådana
partier har fått sitt stora genombrott när
arbetarrörelsen gått in i koalitioner tillsammans med borgerliga partier (som i
Nederländerna och Österrike). En tydlig
höger–vänster-skala är möjligen en förklaring till att det dröjde så länge innan
högerpopulistiska partier fick ett genombrott i Sverige.
Fördelningspolitik – ett motgift
Till arbetarrörelsens mest centrala frågor hör att försöka minska de sociala och
ekonomiska klyftorna i samhället. För att
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åstadkomma detta behövs till exempel en
effektiv sysselsättningspolitik, en generell
välfärd och ett rättvist skattesystem. Områden där de högerpopulistiska partierna i
stort sett saknar en politik.
Det handlar inte bara om att föra fram
frågan om hur fattigdomen är betydligt
vanligare bland utlandsfödda och lyfta
förslag för att förändra detta. Även skilda
villkor för kvinnor och män och diskriminering av äldre och yngre är områden
som är helt irrelevanta att diskutera för
högerpopulistiska partier.
Här kan fackets företrädare få stora
taktiska fördelar i debatter med högerpopulistiska partier eftersom de till skillnad
från dessa har konkreta krav på förbättringar inom dessa oerhört viktiga politikområden som har en helt avgörande inverkan på människors liv.
De ekonomiska frågorna får allt mindre utrymme i debatten. Men det är i hög
grad ekonomin som styr människors liv.
Skatte- och välfärdsfrågor är avgörande
för en hög andel av befolkningen, liksom
förändringar i a-kassan och utformningen
av socialförsäkringssystemet. Detta är frågor som förtjänar att lyftas fram betydligt
mer, att det dessutom är taktiskt eftersom
högerpopulisterna har svårt att bjuda motstånd är förstås ytterligare en fördel.

Några varningar

Högerpopulistiska partier bör bemötas
i proportion till deras styrka. I kommuner där de inte har etablerat sig skulle det
motverka syftet eftersom det skulle föra ut
deras politik till fler än som annars skulle
höra talas om partiet. Men i kommuner
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där de finns representerade i parlamentariska församlingar är det nödvändigt att ta
debatten (men åter igen i proportion till
deras storlek).
Samma sak gäller på nationell nivå. Så
länge de högerpopulistiska partierna inte
finns representerade i parlamenten bör
arbetarrörelsens ledare vara avhållsamma
med att ta debatten, men om de får fäste
i parlamenten är det nödvändigt att aktivt
bemöta dem.
På samma sätt är det onödigt att fixera sig för mycket på partierna och deras
företrädare i stället för att bygga upp sin
egen styrka. Det finns en ofta omotiverad
rädsla för att debattera med högerpopulisternas företrädare och hantera de frågor
som de väcker.
Mycket handlar om argumentation
som vi kan väl sedan tidigare, och frågor
som vi borde kunna utan och innan. Vila
i att facket faktiskt är en etablerad aktör i
samhället som har lösningar och analyser
av arbetsmarknaden och vad som är dagens problem. Driv de egna frågorna och
anpassa er inte för mycket till högerpopulisterna.
En farlig strategi är att försöka motverka tillväxten av högerpopulistiska partier
genom att delvis ta över partiernas åsikter.
När den strategin använts i Europa har effekten blivit den motsatta, de främlingsfientliga partierna har växt. När arbetarrörelsens partier tar ställning till frågor
som migrationslagstiftning, regler för
medborgarskap etc. bör utgångspunkten
vara en politisk bedömning, utan att taktiskt snegla på högerpopulistiska partier.
I Danmark försökte nästan alla parti-

er att ta över åsikter av Dansk Folkeparti
vilket gjorde att i stort sett samtliga stod
bakom till exempel åtstramningar av integrationspolitiken. Effekten blev nya framgångar för Dansk Folkeparti.
Till sist tröttnade väljarna och röstade fram en vänsterregering, trots att Socialdemokraterna som också stött den
främlingsfientliga politiken faktiskt tappat väljarstöd. Maktskiftet möjliggjordes
av framgångar för andra partier, Socialistisk Folkeparti och socialliberala Radikale
Venstre, som valt en annan mer konfrontativ linje mot Dansk Folkeparti (Socialdemokraterna är dock fortfarande det största
partiet i blocket).

Några viktiga teman att debattera

Det har sagts att utbildning är en nyckel,
människor med kunskap blir inte extremister. Riktigt så enkelt är det inte. Men
att nå ut med rätt information är en viktig
del av en fungerande strategi mot rasism
och främlingsfientlighet.
Invandringsfrågan finns med på ett
hörn i stort sett i varje annan fråga där
SD framför en uppfattning. Men även en
extremt antifeministisk inställning och
en gammaldags familjepolitik där den
heterosexuella kärnfamiljen prioriteras
på bekostnad av andra samlevnadsformer
är djupt rotad i partiet liksom i de flesta
andra liknande partier i Europa.
Dessa frågor är viktiga över huvud taget
att ta upp i samtalen eftersom det finns
många vanliga missförstånd och fördomar
som sprids.

Ignorera inte frågorna om
integration

Det har funnits en tendens hos samtliga övriga partier att inte vilja ta i frågor
som problem med integration, kriminalitet bland utlandsfödda, hög arbetslöshet i
samma grupp etc. Många har säkert tänkt
att diskussionerna riskerar att underblåsa
främlingsfientlighet. Resultatet blir i stället att de främlingsfientliga partierna får
äga frågorna och styra hur dessa frågor tas
upp.
Signalen till människor kan bli att andra partier och aktörer, som facket, inte tar
dessa problem på allvar. Eftersom många
i facket faktiskt tycker att det finns problem som de upplever är kopplade till invandring är det utomordentligt viktigt att
prata om detta.
Samtidigt måste facket alltid stå emot
främlingsfientlighet – att människor värderas utifrån hudfärg eller kultur. För
facket och arbetarrörelsen är i stället ett
av grundproblemen att många människor hamnar utanför arbetsmarknaden. Det
leder till klassklyftor och skapar en grogrund för främlingsfientlighet.
En politik för ökad sysselsättning
skulle slå undan benen för mycket av den
främlingsfientliga opinionen. Arbetarrörelsen måste också ställa krav på insatser
för att förbättra ordningen i stökiga stadsdelar och bostadsområden.

Invandringsfrågan
– inte en fråga, utan flera

Den mest fruktbara utgångspunkten när
man ska diskuteras regler för invandring
och förtryck av inhemska minoriteter,
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alltså att vi ska behandla människor olika
utifrån deras kultur, bakgrund etc, är att
dela upp i frågan.
––Vilka regler ska vi ha för flyktinginvandring (där syftet är att ge skydd åt människor som är förföljda eller flyr från krig)?
––Vilka regler ska vi ha för anhöriginvandring (vilka ska räknas som nära anhöriga)?
––Vilka regler ska vi ha för arbetskraftsinvandring från länder utanför Europa
(där kriteriet borde handla om inom vilka branscher och yrken vi har brist på
arbetskraft).
––Varför är det så viktigt att ge skydd åt
nationella minoriteter som samer, romer etc?

Vi har inte blivit mer
främlingsfientliga
Högerpopulisternas framgångar i Europa kan
inte förklaras av att fler människor skulle ha
blivit kritiska till invandring. I Sverige har
det så kallade SOM-institutet1 under lång tid
mätt svenskars attityder till invandring. Trenden sedan början av 1990-talet ät att allt fler
svenskar tycker det är bra att Sverige ”tar emot
flyktingar”. Likaså är det allt färre svenskar
som tycker att Sverige borde ”ta emot färre
flyktingar”. Undersökningarna visar däremot
att SDs sympatisörer skiljer sig markant från
övriga befolkningen. Bland dem anser betydligt fler att Sverige hyser ”för många utlänningar”, likaså är det fler som skulle ogilla att få en
”invandrare” ingift i familjen.

Det är viktigt att människor förstår att det
handlar om komplicerade frågor som det
är svårt att ha en bestämd åsikt om. Det
handlar om människor med känslor, upplevelser och erfarenheter och hur deras
liv ska gestalta sig handlar ofta om svåra
överväganden, både från deras egen horisont och från de svenska myndigheternas
sida. Det kan aldrig handla om principer
som till varje pris måste hållas, som att
den som har en bakgrund i ett annat land
skulle vara någon slags andra klassens invånare i Sverige.
En viktig utgångspunkt för samtal om
invandring är att Sverige förbundit sig att
bedriva en viss politik. Det handlar om
den så kallade Genèvekonventionen som
ger människor på flykt rätt till skydd och
det handlar om det svenska medlemskapet i EU som innebär en fri rörlighet för
arbetskraften inom EU-området.
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Marie Demker, professor i statsvetenskap
i Göteborg, pekar på två förklaringar till att
svenskarna blivit mer positiva till flyktinginvandring samtidigt som SD gått framåt: ”För
det första kan det bero på att vänster–högerskalan blivit något mindre viktig i svensk politik och att andra perspektiv fått större utrymme. Jämfört med andra länder är fortfarande att
vänster–höger-skalan väldigt viktig i Sverige,
men den har tappat en aning i betydelse. För
det andra har Internet förändrat möjligheten
att påverka. Nu kan betydligt fler göra sin röst
hörd genom olika nätverk på Internet. Det har
skapat ett större utrymme för åsikter och grupper som tidigare var väldigt marginaliserade.”

1 SOM-institutet är ett centrum med inriktning på
undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs
av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen
vid Göteborgsuniversitet. Institutets namn är en förkortning för samhälle, opinion och medier.

I Sverige finns en omfattande politisk
debatt exakt om hur reglerna för invandring ska se ut. Det existerar också stora
skillnader i invandringspolitik mellan olika länder inom EU. Ett av EUs mål är att
i högre grad harmonisera regelverket och
att medlemsländerna i högre grad måste
ta ett gemensamt ansvar för att ta emot
flyktingar i samband med stora humanitära katastrofer.
Högerpopulister och högerextremister skiljer ofta ut sig genom krav på exakt
hur många invandrare ett land ska ta emot.
Men för att bestämma det exakta antalet människor som skulle få komma till
Sverige skulle vi bli tvungna att säga upp
FNs Genèvekonvention och lämna EU.
Två steg som skulle få oerhört avgörande
konsekvenser för Sverige som nation och
för våra relationer till resten av världen.
Många högerpopulistiska och höger-

SDs ledning är också en slags elit
Jimmie Åkesson, ordförande för SD, hävdar att
de etablerade partierna utgör en privilegierad
elit i samhället. Men Jimmie Åkesson har själv
stora materiella förmåner. Jämfört med de små
partierna inom oppositionen har han i särklass
högst lön. Många höjde på ögonbrynen när
Aftonbladet i juni 2013 avslöjade att SD-topparna kasserade in rekordlöner – utöver den
årliga riksdagslönen på 700 000 kronor – från
sitt parti. Det visade sig att Jimmie Åkesson tjänade 1,2 miljoner om året och SDs andreman
Mattias Karlsson 1,1 miljoner. Tillsammans låg
de i lönetoppen för politiker.

extrema partier riktar in sin kritik mot
viss invandring. Ofta säger man nej till invandring från länder utanför Europa. I andra fall vill man stoppa invandringen från
muslimska länder. I några länder i Europa
kritiserar populister och extremister inte
invandringen utan etniska minoritetsgrupper som levt länge i länderna, särskilt
ofta riktar de udden mot romer.

SDs arbetsmarknadspolitik

SDs högerpolitik är antiliberal. SD befinner sig på kollision med Alliansen som är
nyliberal, möjligen med undantag av KD.
SD ogillar Alliansen och Alliansen ogillar SD, men SD tycker ännu sämre om arbetarrörelsen och om socialdemokratin.
Det är förklaringen till att SD i 9 fall av
10 har röstat med Alliansen i riksdagen
när det varit blockskiljande omröstningar.
Vid SDs Landsdagar 2011 antog partiet ett
nytt program där man slog fast att partiet
är socialkonservativt och nationalistiskt.
Men epitetet socialkonservatism stämmer
knappast överens med vad partiet står för.
SD vill se en radikal förändring av samhället där bara de som tillhör den svenska
nationen (vilka det nu är) ska ha fulla rättigheter. Sådana idéer är inte konservativa.
Snarare är SD ett högerradikalt parti.
När det gäller fackliga frågor spelar SD
ett dubbelspel. Flera gånger har SD försökt
göra sken av att de har blivit mer vänligt
inställda till fackliga organisationer. Men
när det kommer till kritan är de lika antifackliga som tidigare.
I praktiken har SD att driva en antifacklig politik. Den 3 december 2014 röstade SD för Alliansens budget och därmed
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nej till den röd-gröna budgeten. Genom
beslutet röstade SD:
–– nej till höjd a-kassa
–– nej till jobbgaranti inom 90 dagar för unga
–– nej till kollektivavtal vid all offentlig
upphandling
–– nej till avveckling av fas 3.
I valrörelsen hade SD lovat höjd a-kassa
och ett försvar av kollektivavtalen. Plötsligt var löftena inget värda.
Det finns två tolkningar av SDs agerande. En är att partiets vallöften bara var
taktik för att värva röster. En annan tolkning är att ett av partiets övergripande mål
var att försöka avsätta den röd-gröna regeringen och att man därför var beredd
att sälja ut andra löften.
Oavsett vilken tolkning som är riktig
blir konsekvensen en och densamma. SD
fortsätter i realiteten att driva en antifacklig
politik oavsett vad man lovar i valrörelserna.
Även under den förra mandatperioden i
riksdagen, då Alliansen styrde, bedrev SD
en antifacklig politik. I riksdagen röstade
SD:
–– nej till rätten att få jobba heltid
–– nej till en nollvision mot dödsolyckor i
arbetslivet
–– nej till nya regler för att underlätta för
visstidsanställda att få en fast anställning
–– nej till skatteavdrag för fackföreningsavgiften
–– nej till förstärkt arbetslivsforskning
–– nej till meddelarfrihet för de anställda i
privata välfärdsföretag
–– nej till nya regler i arbetsskadeförsäkringen för att skapa ökad jämställdhet.
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Under 2014 bildade ett antal ledande personer inom SD en ny fackförening kallad
”Löntagarna”. Den nya organisationen hade
ingen facklig politik. Vid upptaktsmötet
den 23 april talade Löntagarnas ordförande
Sven Pernils. Han hade inget att säga om
löner, anställningsvillkor eller arbetsmiljö.
Hela hans budskap bestod av attacker på
LO. Vid mötet talade också Jan Sjunnesson, som var med och startade den nya organisationen. Han liknade LO vid en organisation ”inte olikt Sovjetväldet”. Men
experimentet med Löntagarna blev kortvarigt. Man lyckades bara värva några få
medlemmar. Efter ett halvår kom beslutet
om att lägga ner organisationen.
SDs nuvarande arbetsmarknadspolitiska program antogs 2011. Det första avsnittet i programmet handlar om hur sysselsättningen ska kunna bli högre. Partiets
recept är klassiskt borgerligt. Arbetsgivarna ska kunna få göra fler undantag från
turordningsreglerna, företagen ska få rabatt på arbetsgivaravgiften för sina första
tio anställda, fler ska få starta eget-bidrag
och staten ska finansiera en riskkapitalfond som ska dela ut pengar till företag.
Hela politiken går ut på att ge mer makt
och förmåner till arbetsgivarna. SD vill vidare ha en obligatorisk a-kassa. A-kassan
ska också ”avpolitiseras”, det vill säga facket ska inte ha något inflytande.
Ett annat krav från SD är att ersätta
arbetskraftsinvandringmed gästarbetarsystem. Det är oklart vad SD menar med
förslaget, men en kärnpunkt är att de utländska arbetarna ska ha färre rättigheter
och enbart få tillstånd att tillfälligt arbeta
i Sverige. I linje med detta vill SD mot-

verka den etniska diskrimineringen i arbetslivet, men då syftar man inte på diskriminering av invandrare eller kvinnor,
utan på den påstådda diskrimineringen
av svenskar.
Men det mest intressanta med SDs
arbetsmarknadspolitiska program är vad
som inte står. Inte ett enda ord handlar om
att stärka de anställdas position i arbetslivet. Det står inget om farliga arbetsmiljöer. Det står inget om stress. Det står inget
om anställda som blir lurade på övertidsersättning. Det står inget om de anställdas
maktlöshet.
Enligt SDs världsbild existerar inga
brister i de anställdas villkor. Inte något
behöver förbättras.
Ändå har SD försökt att snygga upp i
retoriken kring facket. Bara för några år
sedan vimlade det av antifackliga påståenden. Nu är det snarare tystnaden och ointresset för de anställdas förhållande som
är det mest talande.
I SD-Kuriren haglade länge angreppen
på facket. I nummer 73, som utkom 2007,
skrev dåvarande partisekreteraren Björn
Söder:
”Allt fler av de svenska arbetarna inser
att varken fackförbunden eller sossepartiet arbetar för deras intressen /…/”.
I Radio-SD fortsatte attackerna på
facket under 2008. Programmet som sändes den 19 januari det året handlade om att
angripa fackets hållning i Vaxholmskonflikten och vid salladsbarskonflikten i Göteborg (där facket blockerade en restaurang som vägrade sluta kollektivavtal). Så

här uttryckte sig SD-redaktören Staffan
Arnberg i programmet:
”Det finns ingen anledning att smöra
för LO /…/ ett fack som behandlar oss
som skit /.../ De använder sig av rena
maffia- och kommunistmetoder som
inte hör hemma i en demokrati. LO
och en del övriga fack har på tok för
mycket makt.”
Periodvis försöker SD tona ner kritiken
av facket. Man klankar på facket, men angreppen är inte lika hårda. Men inget tyder
på att omsvängningen grundar sig i någon
ny analys. Partiet bryr sig inte mer om de
anställdas villkor. Den troliga förklaringen till omsvängningen är taktisk populism.
Man vill värva arbetarröster.

SDs familje- och
jämställdhetspolitik

Familjepolitiken är central för alla högerpopulistiska partier eftersom den är så
kopplad till kampen för en etniskt homogen befolkning. Svenska kvinnor ses som
en garanti för att det ska födas barn, och
kopplat till barnafödandet är även hyllandet av den traditionella kärnfamiljen
och heterosexualiteten. I SDs nu gällande
presentation av jämställdhetspolitiken slås
fast att ”Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll
är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap.” (2015)
Det är ingen överdrift att påstå att SD
driver en direkt kvinnofientlig politik.
Partiet saknar helt förslag på att utjämna
skillnaden i villkor för kvinnor och män.

4 . F a c kliga v e rkt y g mot fr ä mli n gsfi e n tlig h e t

| 53

SD fick ett kvinnoförbund först 2010
(tidigare fanns ett lösare kvinnonätverk,
SD-kvinnor). Förbundets företrädare har
anmärkningsvärt antifeministiska åsikter.
Ett framträdande krav är nej till alla former
av könskvotering, ett annat är sänkt abortgräns. Dessutom anser ordföranden riksdagsledamoten Carina Herrstedt att man
bör avskaffa internationella kvinnodagen:
“Vi tycker inte att den dagen behövs. Om vi
nu är ute efter ett jämställt samhälle, var är
i så fall internationella mansdagen?”
Det är betydligt fler män än kvinnor
som röstar på SD. Jämfört med andra partier har SD en extremt manlig väljarbas.
Enligt SVTs Valu-undersökning 2014 var
nästan två tredjedelar av partiets väljare
män. Partiets ledande företrädare består
också nästan uteslutande av män. Bara 5
av partistyrelsens 25 ledamöter är kvinnor
(länge var det bara 2), och av de 19 riksdagsledamöterna är bara 3 kvinnor. Ungefär likadant ser det ut överallt i partiet.
Kvinnorna är således i klart underläge även
i det egna partiet.
Partiets kvinnor betonar rätten att välja att vara hemma och talar om förtrycket
mot hemmafruar, inte om löneklyftor och
diskriminering av kvinnojobb.
SDs brist på förståelse för könsmaktsstrukturen är ytterligare ett allvarligt tecken på att partiet inte ser allas lika värde
och rättigheter. Högerpopulistiska partier
har också ofta en bristande förståelse för
sexuella minoriteters rättigheter. Partierna utgår från att majoritetssamhällets
värderingar och livsstil ska vara normerande, det är minoriteterna som ska anpassa sig efter majoriteten, inte tvärtom.
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De homofoba passagerna som fanns i SDs
äldre program har tonats ner men partiet
är fortfarande motståndare till samkönade
äktenskap och att samkönade par ska få
adoptera barn eller använda sig av insemination för att bilda familj.
I Europa varierar det mellan länderna
vilken betydelse homofobin har, i exempelvis Nederländerna har såväl tidigare högerpopulistledaren Pim Fortuyn som den
nuvarande Geert Wilders snarare hävdat
att islam hotar att förtrycka rättigheter
som finns i det nederländska samhället,
till exempel rätten att välja även en sexuell partner av samma kön.

Vi måste hålla ihop i Europa

Arbetarrörelsen i Europa har försvagats
politiskt. Allt fler länder styrs av borgerliga regeringar och i många länder har även
de främlingsfientliga och nationalistiska
partierna vuxit. Det innebär i sin tur en
risk för att integrationspolitiken urholkas
och att motståndet mot etnisk diskriminering försvagas.
Den europeiska arbetarrörelsen försöker också gemensamt att mobilisera sig i
kampen mot främlingsfientlighet. Åsikterna finns ju överallt, och även partierna
med en främlingsfientlig agenda finns i
de flesta länder som vi tidigare visat. Tack
vare EU har också samordningen inom arbetarrörelsen förstärkts. EU har blivit en
viktig plattform där partierna kan agera
tillsammans. Men kravet att inte lägga sig
i ländernas inre angelägenheter försvårar
möjligheterna att rikta kritik.
Ändå är det i samarbetet som möjligheten ligger att göra något radikalt åt si-

tuationen med rasism och främlingsfientlighet i Europa, bland annat eftersom besluten kring invandringen åtminstone till
en del flyttats från nationell nivå till EU.
EU-länderna har också mycket att lära av
varandra när det gäller kampen mot högerpopulistiska partier.
Den övergripande bilden är att arbetarrörelsen i Europa har tagit ett särskilt
ansvar för att motverka främlingsfientliga
och nationalistiska partier. Den bilden gäller flera länder och inte minst debatten i
Europaparlamentet. Genomgående hyser
de främlingsfientliga och nationalistiska
partierna, som vi tidigare visat, också ett
särskilt agg mot arbetarrörelsen och socialdemokratin i synnerhet, de föredrar att
samarbeta med borgerliga partier.
Den europeiska arbetarrörelsen har ett
särskilt moraliskt ansvar. Utan en stark
arbetarrörelse är risken stor för att främlingsfientliga och nationalistiska krafter
vinner terräng. Detta är en av Europas
stora ödesfrågor.
Men minst lika viktigt som att angripa
partierna är att försöka försämra grogrunden och partiernas möjligheter att locka
nya anhängare. En viktig pusselbit är arbetslösheten. Även om inte kopplingarna
direkt går att se mellan stöd för högerpopulister och arbetslöshet är det rimligt att
tro att ju sämre människor har det, desto
mer benägna är de att söka extrema politiska alternativ och mindre benägna är de
att tro på det etablerade samhället och de
vanliga partierna.
För att minska arbetslösheten behövs
en ny och aktivare näringspolitik. Var
finns framtidens jobb? Och hur ska vi se

till att det inte skapas ännu fler irreguljära arbetstillfällen inom sektorer där tillfälliga anställningar, korttidsvikariat, säsongsarbete och anställning per timme är
det som gäller. Rekordmånga unga människor saknar ett arbete, som är nyckeln till
egen bostad och ett vuxet självständigt liv.
Detta påverkar deras bild av samhället och
politiken.
Kanske behöver socialdemokraterna
förändra sin syn på småföretagande och
entreprenörskap som är vägen ut ur arbetslösheten för många. Dagens företagare är
ofta mer lika vanliga LO-medlemmar än
det storkapital som många ser framför sig,
de driver små firmor som ofta inte ens har
anställda, allt fler finns inom servicesektorn. Men den som blir företagare saknar
också mycket av samhällets skyddsnät i
form av arbetslöshetsförsäkringar, sjukersättning etc.
Facket kan driva på de socialdemokratiska partierna så att de håller ett fast
grepp kring dessa avgörande frågor.

Så gör man i andra europeiska
länder

SDs historia gör att partiet har svårt att
bli accepterat som rumsrent oavsett hur
mycket man ändrar i framtoning. På den
punkten finns en avgörande skillnad jämfört med de högerpopulistiska partierna i
de övriga nordiska länderna. I Danmark
har de borgerliga partierna haft Dansk
Folkeparti som regeringsunderlag, man
gav till och med partiet ett visst inflytande över invandringspolitiken. I Norge styr
Högern tillsammans med Fremskrittspartiet. I Finland har Sannfinländarna visat
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sig vara alltför extrema för de övriga partierna, alla planer på samverkan har brutit
samman.
I Sverige däremot har SD inte blivit politiskt accepterat av de borgerliga partierna. Även på kommunal nivå är det ovanligt med samverkan, även om det har förekommit i enstaka kommuner. I Skåne
är snarare erfarenheten att de borgerliga
partierna hellre samregerar med Socialdemokraterna än med SD. Orsaken är helt
enkelt att uppgörelser med SD är politiskt
farligt. SD har bruna rötter, att göra upp
med ett sådant parti är att föra den bruna
smittan vidare.
Politiken att inte förhandla och göra
upp med högerpopulister och högerextremister brukar kallas för cordon sanitaire,
en fransk term som härstammar från djurhållningen och som betyder (renlighetsbarriär). Ordet beskriver i sin ursprungsbetydelse vad som måste göras med sjuka
och smittade djur som inte får komma i
kontakt med andra, friska, djur. Det handlar just om att vägra en nära kontakt, av
rädsla för att det främlingsfientliga budskapet ska smitta.
Tendensen i Europa är att fler och fler
borgerliga partier samarbetar med högerpopulister och i vissa fall också med högerextrema partier, det sker bland annat
i Ungern. Men i framförallt Sverige och
Belgien präglas politiken av denna renlighetsbarriär. I Belgien handlar det om att
inte låta det populistiska och separatistiska partiet Vlaams Belang (Flamländskt Intresse) styra dagordningen.
Men det är viktigt att principen om
renhållning inte missförstås. Den handlar
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inte om att vägra ta debatten. Det behöver
inte heller vara något fel på ett förslag som
läggs fram i parlamentariska församlingar
bara för att högerpopulistiska eller extrema partier röstar på det. I svensk riksdag
röstar SD i 90 procent på borgerliga förslag
när det blir blockskiljande omröstningar.
Men det händer att SD även röstar på socialdemokratiska förslag. Sådant går inte
att förhindra.
Det avgörande är just att inte förhandla
med ett parti som SD, att göra uppgörelser
där man byter stöd med varandra (”om vi
får igenom x, lovar vi att rösta med er i fråga y”). Sådana avtal ger partierna politisk
legitimitet. De partier som gör uppgörelsen signalerar att detta är ett parti som vi
kan komma överens med.
Graden av renhållning har också avgörande betydelse för hur de högerpopulistiska partierna påverkar det kulturella
klimatet, vilka avtryck partierna sätter på
den offentliga politiska scenen.

Var går gränsen?

Vad som är godtagbart att yttra i den allmänna debatten varierar stort mellan
olika europeiska länder och gränsen kan
förflyttas, något som vi sett till exempel
i Danmark där Dansk Folkeparti haft ett
stort inflytande under ett antal år. Det
som uppfattas som extremt i ett land kan
vara normalt i ett annat.
Den här förskjutningen är något vi
måste vara uppmärksamma på. Nazismen
kom visserligen till makten 1933 i Tyskland, men effekterna av den nazistiska regimens politik visade sig steg för steg. En
förklaring till att människor inte protes-

terade mer mot exempelvis förföljelserna
av judarna var att de trappades upp steg
för steg. Människor vande sig helt enkelt
och kunde därför acceptera något som varit otänkbart några år tidigare.
De europeiska länderna borde vara
bättre på att kritisera varandra när det
sker en sådan utveckling. Tyvärr finns det
få exempel på att andra EU-länder reagerat, och när det skett har det ofta inte gett
önskvärt resultat.
Österrike bojkottades av EU när Jörg
Haiders främlingsfientliga parti Freiheitspartei Österreich fick sitta i regeringen.
Men många var kritiska över tilltaget och
bojkotten rann mer eller mindre ut i sanden. Något liknande diskuterades inte när
till exempel Italien fick en regering som
bestod av en rad fascistorienterade partier. Trots att i synnerhet romerna drabbats
hårt av en främlingsfientlig regim.
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SD har vuxit inom LO
– men S är mer än tre gånger större
Det politiska landskapet har förändrats.
SD har blivit det näst största partiet inom
LO. Men fortfarande är Socialdemokraterna tre gånger större. Att SD ökat beror på
att Alliansen tappat till SD. Framförallt
har många tidigare moderater gått över
till SD.
SD gick starkt framåt bland LO-medlemmar vid riksdagsvalet 2014. Det visar
SVTs vallokalsundersökning. Men i särklass största parti inom LO blev Socialdemokraterna. I valet röstade 52,8 procent av
LO-medlemmarna på Socialdemokraterna.
Det var aningen färre jämfört med riksdagsvalet 2010, men nedgången var marginell. SD blev näst största parti inom LO

1

och fick 17,3 procent av LO-medlemmarnas röster, vilket var mer än en fördubbling
jämfört med 2010.
Tredje största parti inom LO vid valet
2014 blev Moderaterna med 10,2 procent
av rösterna följt av Vänsterpartiet med 6,9
procent. Orsaken till att SD gick framåt
inom LO-gruppen beror på att Allianspartierna tappade röster. Moderaterna förlorade fyra procentenheter och även Folkpartiet och KD tappade rejält. Vid valet 2014
röstade endast 1,9 procent av LOs medlemmar på Folkpartiet och 1,5 procent på KD.
Däremot gick Centern aningen framåt
inom LO 2014, men fick ändå bara stöd av
2,7 procent av LO-medlemmarna.

Tabell 1 Partisympatier efter facklig tillhörighet

LO-förbund

TCO-förbund

Saco-förbund

Icke medlem

Moderaterna

10,2

23,6

23,4

Centerpartiet

2,7

6,4

7,9

7,2

Folkpartiet

1,9

6,3

9,7

5,7

Kristdemokraterna

29,8

1,5

4,7

6,9

5,3

52,8

32,0

22,8

22,1

Vänsterpartiet

6,9

6,7

6,1

4,7

Miljöpartiet

4,3

7,0

11,2

6,8

Sverigedemokraterna

17,3

9,3

6,3

13,8

Feministiskt initiativ

1,7

3,4

5,2

3,1

Annat parti

0,7

0,5

0,5

1,4

Socialdemokraterna

Totalt %

100,0

99,9

100,0

99,9

Viktade (n)

2 681

1 865

1 635

5 602

Källa: SVTs vallokalsundersökning 2014 (viktad).
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Under de senaste valen har Socialdemokraternas styrka inom LO varit i stort
sett oförändrad. Däremot har även Socialdemokraterna tappat röster inom LO om
man jämför dagens valresultat med hur det
såg ut för några årtionden sedan. I början
av 1990-talet hade Socialdemokraterna
stöd av omkring 60 procent av LOs medlemmar. En hypotes är att Socialdemokraterna under de senaste 25 åren tappat röster till Moderaterna, men att flera av dessa
väljare sedan gått från Moderaterna till SD.

Ny politisk karta på arbetsplatserna

Vid riksdagsvalet 2014 fick SD fler röster
inom LO än Allianspartierna tillsammans.
På många LO-arbetsplatser har SD blivit
Socialdemokraternas huvudmotståndare.
Enligt LOs egen valundersökning har detta också satt sin prägel på debatten. Den
politiska fråga som LO-medlemmarna oftast pratade om på arbetsplatserna under
valrörelsen 2014 var ”invandring/integration”. Samtidigt visar LOs undersökning
att detta inte var den fråga som LO-medlemmarna tyckte var viktigast, det var i
stället jobbfrågan, a-kassan och sjukförsäkringen.

Socialdemokraterna är det största
arbetarpartiet

Sett till väljarbasen finns bara ett arbetarparti: Socialdemokraterna. Som tidigare
nämnts röstade 52,8 procent av LOs medlemmar på Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2014. Andelen TCO-medlemmar som
röstade på Socialdemokraterna var 32,0
procent och för Saco-medlemmar var andelen 22,1 procent.
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Moderaterna brukar kalla sig för ”arbetarparti”, men har inte någon arbetarprägel. Av LOs medlemmar röstade 10,2
procent på Moderaterna. Andelen TCOmedlemmar som röstade på Moderaterna
var 23,6 procent och andelen Saco-medlemmar 23,4 procent. Inte heller Vänsterpartiet har längre en tydlig arbetarprägel,
6,9 procent av LOs medlemmar röstade på
Vänsterpartiet, men andelarna var nästan
lika stora bland TCO- och Saco-medlemmar, 6,7 procent respektive 6,1 procent.
Däremot är SD starkare inom LO än
inom TCO och Saco. Som tidigare nämnts
röstade 17,3 procent av LO-medlemmarna
på SD, medan 9,3 procent av TCO-medlemmarna röstade på SD och 6,3 procent
av Saco-medlemmarna. SD är vidare starkt
bland personer som inte är fackliga medlemmar över huvud taget, i den gruppen
ingår oorganiserade anställda, egenföretagare och personer som befinner sig utanför
arbetsmarknaden.
Räknat i antalet arbetarröster är Socialdemokraterna det överlägset största arbetarpartiet. Socialdemokraterna har fler
arbetarröster än alla andra partier tillsammans.

Ett likartat mönster i EU-valet

I valet till EU-parlamentet har andelen
LO-medlemmar som röstat på Socialdemokraterna ökat från 49,0 procent 2010 till
54,9 procent 2014. SD blev näst största parti bland LO-medlemmarna 2014 och ökade
från 4,3 procent till 12,6 procent. Men det
var bara 24 procent av LOs medlemmar
som över huvud taget röstade i EU-valet
2014. Det låga valdeltagandet gör att det

Tabell 2 LO-medlemmarnas partisympatier i
Europaparlamentsvalen

Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet

2009

2014

49,0

54,9

4,3

12,6

10,2

7,6

7,5

6,8

Moderaterna

5,0

5,7

Centerpartiet

4,0

3,5

Folkpartiet

4,1

2,8

Feministiskt initiativ

1,6

2,4

Piratpartiet

8,3

2,1

Kristdemokraterna

2,1

0,7
0,4

Junilistan

3,8

Övr

0,3

0,5

Total

100

100

Källa: Novus eftervalsanalyser

inte går att dra några slutsatser om hur
partisympatierna förändrats inom hela
LO-gruppen.

Förklaringar till SDs framgångar

Det finns flera förklaringar till att SD vuxit, både totalt sett och inom LO:
1. SD har gynnats av att motsättningen
mellan vänster och höger inte har varit
tillräckligt tydlig. När den skiljelinjen
inte är stark blir det lättare för högerradikala partier att fokusera på frågor
som invandring, hårdare straff och synen på familjen. En av frågorna i LOs
valundersökning handlade om i vilken
mån LO-medlemmar lyckades bemöta
SD-sympatisörer i debatter. Svaren visar att det var särskilt effektivt att kritisera SDs antifackliga förslag och att

kritisera att partiet nästan alltid röstade med Alliansen i riksdagen. När
vänster–höger-skalan blir tydlig har
SD svårt att försvara sig.
2. Det har inte blivit fler människor i
Sverige som vill ha en mer restriktiv
invandringspolitik. Snarare har människor blivit mer positiva till invandring.
Däremot har SD blivit bättre på att mobilisera människor som är kritiska till
den nuvarande invandringspolitiken.
3. SD har tagit röster från Moderaterna.
En förklaring är att Moderaterna har
tappat missnöjesväljare, det vill säga
personer som ogillar den politiska eliten. Missnöjesväljarna är överrepresenterade inom SD. Tidigare var den
gruppen också stark inom Moderaterna, men dessa väljare övergav Moderaterna i takt med att partiet alltmer
blev en del av etablissemanget. En annan förklaring till väljarströmmen från
Moderaterna till SD är att Moderaterna
profilerat sig som ett nyliberalt parti. I
synnerhet har många socialkonservativa personer lämnat Moderaterna till
förmån för det antiliberala och nationalistiska SD.
4. SD har gått framåt särskilt mycket
inom LO-branscher där många medlemmar är rädda för social dumpning.
Oron för dumpning är starkast i branscher där det finns många utländska arbetare som arbetar under andra villkor.
Det är inte en hög andel utländska arbetare i sig som är det avgörande, utan
just att arbetsmarknaden delas upp
och att kollektivavtalen inte kommer
att omfatta alla. Särskilt påtagligt är
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detta inom Byggnads, där nästan var
fjärde medlem röstade på SD.
5. I valet 2014 ökade SD i hela landet och
i alla grupper. Men särskilt mycket gick
SD fram i små glesbygdskommuner där
arbetslösheten är hög. En orsak kan
vara att partiet mobiliserat väljare som
misstror den politiska eliten. I många
glesbygdskommuner fick SD dessutom
fler röster i riksdagsvalet än i de kommunala valen. Det tyder på att en del
väljare såg SD som glesbygdens protest
mot makten i Stockholm.

Några slutsatser

–– Socialdemokraterna behåller positionen
som det starkaste partiet inom LO. Men
SD är näst största parti. Inom LO är SD
större än Allianspartierna tillsammans.
––Förklaringarna till att SD vuxit är många.
En är att missnöjesväljare och socialkonservativa personer gått från Moderaterna
till SD.
––En erfarenhet är att SDs företrädare
tycker att det är obekvämt att svara på
frågor om partiets antifackliga politik.
De tycker också att det är besvärande
att förklara varför SD oftast stöder Alliansen i riksdagen. När vänster–högerskalan i politiken blir tydlig tappar SD
röster.
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Källor

Ordning och reda i valrörelsen – En utvärdering av LOs valprojekt inför valen 2014,
Lars-Anders Häggström och Lisa Pelling,
Arena Idé, LO, 2014.
Förklaringar till Sverigedemokraternas framgång och strategiska slutsatser för arbetarrörelsen, Mats Wingborg, Katalys, 2014.
En av fyra i Byggnads röstade på SD, Arbetet, 19/1, 2015.
Kommentar: Statistiken kommer från
faktiska valresultat och SVTs vallokalsundersökning. De siffror som återges här
är justerade för att motverka fel på grund
av bortfall.

Är lägre löner en väg för att klara
integrationen?
Fler jobb är en nyckel för att klara integrationen. I dag är arbetslösheten högre bland
utrikes födda än bland inrikes, särskilt hög
är arbetslösheten bland flyktingar. Men
lägre löner för att få fart på arbetsmarknaden är inte rätt medicin. Det är osäkert
om det skulle leda till fler jobb. Däremot
skulle de sociala klyftorna öka.

Fler arbetslösa och lägre
sysselsättning bland utrikes födda

Arbetslösheten i Sverige är ungefär dubbelt så hög bland utrikes födda som bland
inrikes. Men så har det inte alltid sett ut.
Under slutet av 1960-talet och i början
av 1970-talet hade Sverige en stor arbetskraftsinvandring från södra Europa. Då
var arbetslösheten bland inrikes och utrikes födda ungefär lika hög. I dag är andelen arbetskraftsinvandrare mindre medan
flyktinginvandringen och anhöriginvandringen är större. En konsekvens är att det
i genomsnitt tar längre tid för invandrare
att få ett jobb.
Arbetslösheten mäter hur stor andel
av arbetskraften som har ett jobb. För att
ingå i arbetskraften ska man antingen ha
ett arbete eller söka ett arbete. Ett annat
mått är sysselsättningsgraden. Den visar
hur stor andel av befolkningen mellan 16
och 64 år som arbetar. I Sverige är glappet
i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda 15 procentenheter. Av de utrikes
födda arbetar 63,4 procent medan motsva-
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rande siffra för de inrikes födda är 78,4
procent.
Men jämfört med andra länder i Europa är sysselsättningsgraden hög i Sverige.
Enligt en ny undersökning från FN-organet ILO är det bara Nederländerna som
har fler sysselsatta än Sverige. I länder som
Grekland, Spanien och Italien är sysselsättningsgraden under 50 procent.

En minskad skillnad är grunden för
integration

Att minska glappet mellan inrikes och utrikes födda när det gäller arbetslöshet och
sysselsättning är det viktigaste i integrationspolitiken. En hög sysselsättning för
alla är den enskilt viktigaste faktorn för
att samhället ska hålla ihop.
För att klara det krävs att människor
som invandrar till Sverige snabbare får
ett jobb och klarar sin försörjning. För det
krävs många saker. Först och främst en aktiv ekonomisk politik som skapar investeringar. Full sysselsättning kommer också
att bli ett huvudtema vid LO-kongressen
2016. Vidare behövs riktade åtgärder för
nyanlända, som undervisning i svenska
och åtgärder mot diskriminering.
De som invandrar till Sverige är inte
en enhetlig grupp. Av dem som kommit
till Sverige som arbetskraftsinvandrare är
sysselsättningen 15 år senare lika hög som
bland inrikes födda. Däremot hamnar betydligt fler av dem som kommit som flyk-
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tingar utanför arbetsmarknaden. Åldern
vid invandringen spelar också stor roll. Av
kvinnor och män som var 20–24 år när de
invandrade till Sverige hade 72 respektive 79 procent ett jobb 15 år senare. De var
med andra ord i sysselsättning lika ofta
som befolkningen i stort. Av dem som var
40–44 år när de kom till Sverige var det
bara hälften som hade ett arbete 15 år senare. Även kön spelar roll. Utrikes födda
kvinnor blir oftare arbetslösa än utrikes
födda män. Likaså har utbildningsnivå betydelse, ju högre utbildning desto lättare
att få jobb. Sambandet mellan låg utbildning och arbetslöshet finns också på ett
övergripande plan. Arbetslösheten för utrikes födda i Sverige är i genomsnitt högre
ju lägre den generella utbildningsnivån är
i invandrarens ursprungsland. En annan
faktor som påverkar möjligheten att få
jobb i Sverige är diskrimineringen. Flera
studier visar att utrikes födda blir diskriminerade när de söker jobb.
Det behöver bli enklare för utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. Det
finns också vissa positiva tecken. Mellan
2005 och 2013 ökade antalet utrikes födda
som har ett jobb med 200 000 personer
till totalt 736 000. Bakom uppgången låg
främst olika sorters servicejobb.

Den nyliberala lösningen är att
skapa fler låglönejobb

En lösning som nyliberaler lanserat för att
minska arbetslösheten bland utrikes födda
är att skapa fler låglönejobb. Det är ett förslag som bland annat tankesmedjan Timbro och flera borgerliga politiker driver.
Idén att öka de ekonomiska klyftorna
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och skapa fler låglönejobb är inte något
nytt. Det har nyliberaler föreslagit länge.
Det nya är att fler låglönejobb har lanserats
som en lösning på integrationen.
I studien Bör sänkt lägstalön ingå i en
svensk sysselsättningsstrategi? analyserar
LO-ekonomen Agneta Berge effekten av
sänkta löner. Hon visar att det inte finns
något internationellt mönster som tyder
på att länder med lägre lägstalöner skulle
ha en lägre arbetslöshet än andra länder.
Hon konstaterar bland annat att USA har
betydligt lägre lägstalöner men att arbetslösheten bland unga ändå är hög.
Fler låglönejobb skulle däremot leda till
ökade sociala klyftor. Agneta Berge skriver
att det framförallt skulle vara kvinnor i arbetarklassen som skulle få lägre lön. Det
skulle skapa en skevare fördelning både ur
klass- och könsperspektiv.
Hos nyliberaler är förhoppningen att
lägre lägstalöner ska vara en quick fix för
att klara integrationen. I retoriken hävdar
man att människor snabbt ska göra karriär
och höja sina löner. Erfarenheten från andra länder är att många arbetstagare fastnar permanent i låglönejobb. Många blir
kvar i låglönebranscherna resten av sina
liv. Resultatet blir ett mer ojämlikt samhälle med ökad otrygghet och växande
inre splittring.
Lägre lägstalöner skulle innebära en lönepress nedåt på arbetsmarknaden i stort.
Det skulle påverka hela befolkningen.
Många – och långt fler än de utrikes födda – skulle få sämre betalt.
LOs politik går ut på att förena en hög
sysselsättning med jämlikhet. Det vore fel
att öka de ekonomiska klyftorna i hopp

om att det skulle skapa fler jobb. Stödet för
att en sådan politik skulle vara effektiv är
också svag. Likt sänkta arbetsgivaravgifter
för unga är sänkta löner en generell åtgärd
som har visat sig ha svag effekt. I stället
behövs åtgärder som riktar sig mot olika
arbetslösas specifika behov. Det gäller i
synnerhet för de grupper som har minst
jobbchanser i dag.

Några slutsatser

––Arbetslösheten är högre bland utrikes
födda jämfört med befolkningen i stort.
Även sysselsättningsgraden är lägre
bland utrikes födda. Bland utrikes födda
är det särskilt vanligt att flyktingar och
äldre hamnar utanför arbetsmarknaden.
Samtidigt är sysselsättningen bland utrikes födda i Sverige klart högre än den
totala sysselsättningen i flera EU-länder.
Av vuxna utrikes födda har drygt 63 procent ett arbete. Det betyder att majoriteten har ett jobb.
––Avgörande för integrationen är att minska gapet i arbetslöshet och sysselsättning
mellan inrikes och utrikes födda. Riktade insatser behövs för utrikes födda som
är lågt utbildade och som är äldre än 40
år när de kommer till Sverige.
–– Sänkta lägstalöner är inte en effektiv
väg för att öka sysselsättningen. Länder
med lägre löner har inte lägre arbetslöshet. Däremot skulle lägre löner skapa ett
mer ojämlikt samhälle. I stället behövs
investeringar och riktade åtgärder för att
minska arbetslösheten.

Källor

Antalet sysselsatta ökade bland utrikes födda, SCB, 2015.
Bör sänkt lägstalön ingå i en svensk sysselsättningsstrategi?, Agneta Berge, LO, 2014.
Integrationen i siffror. En beskrivning av läget i Sverige, SCB, 2014.
Stor skillnad i förvärvsfrekvens 15 år efter
invandringen, Anna-Karin Nylin, SCB,
2015.
Sysselsättningsgrad internationellt, Ekonomifakta, 2015.
Utrikes födda på arbetsmarknaden – En
forskningsöversikt, Stina Petersson,
Stockholms universitets Linnécentrum
för integrationsstudier (SULCIS), 2013.
www.ilo.org
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Den nationalistiska ideologin står i
konflikt med den fackliga grundtanken
Många högerpopulistiska och högerextrema partier i Europa kallar sig för nationalister, däribland svenska SD. I detta
sammanhang brukar nationalism betyda
två saker. För det första en föreställning
om att människor tillhör nationer. För det
andra den politiska uppfattningen att en
nation har rätt till en egen stat.
Det finns flera former av nationalism.
En skiljelinje handlar om hur man definierar en nation. Vissa nationalister menar att nationer grundar sig på genetik och
blodsband. Andra nationalister tänker sig
att en nation konstitueras av människor
med samma kultur och historia.
En likartad skiljelinje handlar om huruvida människor själva kan välja vilken
nation de vill tillhöra. En del nationalister
tänker sig att människor föds in i en nation och att de sedan inte kan lämna den.
Andra nationalister tänker sig att nationerna är föränderliga och att människor kan
upptas i en nation eller lämna en nation.
Men i praktiken är inte alltid skillnaden
mellan dessa åsikter så stor. Om de kulturella kraven för att få tillhöra en nation är
väldigt höga blir det svårt för den som inte
är född in i nationen att ansluta sig.
I Sverige är de flesta ovana vid föreställningen om nationer. En del undrar om det
över huvud taget existerar kollektiva nationer. Ett svar på frågan är att det visserligen är möjligt att konstruera nationer, vi
kan exempelvis bestämma oss för att de-
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finiera den svenska nationen utifrån vissa bestämda kriterier. Men den avgörande
frågan är en annan: Varför behöver vi kunna definiera den svenska nationen, vad är
syftet? För de allra flesta finns ingen poäng
med en sådan definition, men för nationalister är den nödvändig. Nationalisterna
vill använda definitionen till ett politiskt
projekt, staten ska vara till för nationen.
En del nationalister driver enbart uppfattningen att den ”egna nationen” ska ha
rätt till en egen stat. Ofta är argumentationen kopplad till mytiska föreställningar om folkets och nationens heroiska gärningar. En annan vanlig föreställning är
att nationen håller på att gå förlorad, att
den haft ett gyllene förflutet som förstörs
av olika onda krafter. De onda krafterna
kan vara invandring, olika minoriteter,
kulturell förslappning, multikulturalism,
demokrati och arbetarrörelse. Inom den
tyska nazismen och den italienska fascismen var dessa argument centrala.
En annan variant är den universella
nationalismen. Den innebär att världen
består av en mängd nationer och att varje
nation har rätt till en egen stat (eller ibland
ett självstyrande område inom en annan
stat). Den universella nationalismen handlar alltså inte bara om den egna nationens
rätt till en stat, utan att stater över huvud
taget ska organiseras efter nationer. Om
tanken om en universell nationalism skulle genomföras skulle konsekvensen bli en

global etnisk rensning. Människor som bor
i områden där en annan nation än deras
egen dominerar skulle inte längre vara välkomna att bo kvar.
För en del nationalister är det nationalistiska projektet bara ett av flera politiska
mål. Andra centrala mål kan vara demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter.
I sådana fall blir nationalismen ofta mild.
För andra nationalister är det nationalistiska projektet överordnat alla andra politiska mål. Sådana nationalister är beredda
att förhandla bort alla andra politiska mål
och de kommer i konflikt med nationalismen. Ibland kallas en sådan hållning för
ultranationalism.
SD är utan tvekan ett ultranationalistiskt parti. Det framgår av partiets principprogram att nationalismen har en överordnad ställning. Enligt SDs program definieras den svenska nationen i termer av
”lojalitet, gemensam identitet, gemensamt
språk och gemensam kultur”.
SD menar visserligen att det är möjligt för en person som fötts in i en annan
nation att bli upptagen i den svenska nationen. Men kraven är höga. Det krävs att
personen ”talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet
med den svenska kulturen, ser den svenska
historien som sin egen och känner större
lojalitet med den svenska nationen än
med någon annan nation”. Vidare hävdar
SD att man ”även som infödd svensk kan
upphöra att vara en del av den svenska nationen”. Det sker ”genom att byta lojalitet,
språk, identitet eller kultur”.
Särskilt obehagligt är att SD ställer krav på att en person som tillhör den
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svenska nationen ska vara ”lojal” med nationen. Vad betyder det? Här går det att
ana outtalade auktoritära krav. Och vad
händer med en person som inte är lojal och
därmed inte längre blir accepterad i nationen? Innebär det att personen också förlorar inflytande, deltagande och rättigheter?
På den frågan ger SD inget bestämt svar.
Den hårdföra nationalismen står i motsättning till den fackliga idén. För dessa
nationalister är det nationella projektet
överordnat alla andra mål. Därför ogillar
de tal om klassklyftor och bristande jämställdhet. En sådan nationalism bygger på
att människor ställs mot varandra. Den
fackliga idén är den omvända, att alla arbetstagare ska gå samman oavsett etnisk
bakgrund och kulturell identitet.
Fakta
I Sverige är första maj helgdag sedan 1939.
Fascistiska och nationalistiska rörelser i
landet har länge försökt avskaffa denna
helgdag. Sverigedemokraternas tillförordnade ordförande Mattias Karlsson har flera
gånger sedan han kom in i riksdagen motionerat om detta. Han skriver i motionen:
”Den speciella historia och karaktär som
omgärdar första maj gör att den märker
ut sig bland våra helgdagar. Till skillnad
från våra övriga helgdagar är den inte
knuten till en tradition som har omfattats
av hela folket, utan endast av en ideologisk och politisk gruppering. På grund av
detta faktum har den därför också ofta
haft en splittrande snarare än en enande
inverkan på samhället.”
(Motion 2013/14:K383)
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Olika former av invandring
Kriget i Syrien har lett till den värsta
flyktingkrisen sedan andra världskriget.
Människor flyr från sönderbombade städer. Många flyktingar har förlorat nära anhöriga och många är traumatiserade. Särskilt många syrier har flytt till grannlandet
Libanon som tagit emot drygt 1,3 miljoner flyktingar. Enligt FNs flyktingkommissarie António Guterres befinner sig
Libanon nära ett sammanbrott och behöver ett massivt stöd från omvärlden. Även
grannländerna Turkiet och Jordanien har
tagit emot miljontals flyktingar från Syrien. Totalt har 3,8 miljoner människor flytt
landet. Ännu fler är på flykt inne i Syrien.

Av de syrier som flytt till Europa har
Sverige och Tyskland tagit emot
flest

En liten del av alla som flytt Syrien har
sökt asyl i Europa. Hälften av dessa har
sökt asyl i Sverige och Tyskland.
Sverige kräver att andra EU-länder ska
ta ett större ansvar för flyktingströmmen
från Syrien. Hittills har det varit svårt att
få gehör för kravet. Ett problem är att flera
länder i södra och östra Europa befinner
sig i djup ekonomisk kris och har en hög
arbetslöshet. Det gör att länderna är motvilliga till att ta emot asylsökande. Men
detta förklarar inte den njugga inställningen i Frankrike och Storbritannien.
Flyktingströmmen från Syrien är den
främsta förklaringen till att antalet asylsökande har ökat i Sverige. Under 2014 sökte
över 80 000 personer asyl i Sverige, nästan

68 |

A L L A K A N G Ö R A NÅ G O T

hälften av dessa kom från Syrien. Andra
asylsökande kom från Somalia, Kosovo, Eritrea, Afghanistan och Irak.

För att klara integrationen måste
det finnas jobb

Avgörande för att klara integrationen av
flyktingarna är att det finns jobb och bostäder. Om inte det lyckas finns risk för
att invandringen upplevs som ett hot. Det
kan skapa en grogrund för åsikter som att
invandringen kostar för mycket. För att
de som redan lever här – svenskfödda och
tidigare invandrare – ska se invandringen
som en möjlighet krävs en förbättrad integration. Det viktigaste av allt är att få ett
jobb, ju snabbare desto bättre. Många av de
syrier som kommit till Sverige är välutbildade. Ändå tar det ofta lång tid innan de
får ett arbete. En orsak är att det tar tid att
omvandla examen och utbildningar från
hemlandet till intyg som gäller i Sverige.
Flera rapporter visar också att invandrare
blir diskriminerade på den svenska arbetsmarknaden.

Svensk flyktingpolitik

Sverige har skrivit under FNs flyktingkonvention från 1951. Enligt den ska Sverige ge
skydd till en flykting som har välgrundade
skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:
–– ras
–– nationalitet
–– religiös eller politisk uppfattning
––tillhörighet till viss samhällsgrupp (som
kön och sexuell läggning).

Den asylsökande kan vara utsatt för förföljelse av staten i hemlandet. En annan möjlighet är att staten inte förmår förhindra
att personer blir förföljda.
Även den som inte är flykting enligt
FNs flyktingkonvention kan få skydd enligt EUs regler om alternativt skyddsbehövande. Det handlar om personer som:
––löper risk att straffas med döden
––löper risk att utsättas för kroppsstraff,
tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
–– eller som civilperson löper allvarlig risk
att skadas på grund av väpnad konflikt.
Utöver dessa internationella åtaganden
har Sverige en egen bestämmelse, ”övriga
skyddsbehövande”. Det betyder att en person kan få skydd om han eller hon:
––inte kan återvända till hemlandet på
grund av väpnad konflikt eller på grund
av svåra motsättningar i hemlandet
––känner välgrundad fruktan att utsättas
för allvarliga övergrepp eller
–– inte kan återvända till hemlandet på
grund av miljökatastrof.
Därutöver ger Sverige i enstaka fall uppehållstillstånd till flyktingar på grund av
”synnerligen ömmande omständigheter”.
Det kan exempelvis handla om allvarliga
hälsotillstånd.

Asylprocessen

När en person söker asyl i Sverige börjar
Migrationsverket med att undersöka om
det är Sverige eller något annat EU-land
som ska behandla ansökan om asyl. Om
en person har ansökt om asyl i ett annat
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EU-land eller har ett visum till ett annat
EU-land är det oftast detta land som ska
göra asylprövningen. Reglerna för vilket
land som har ansvaret för asylprövningen
finns i den så kallade Dublinförordningen.
En person på flykt som får skydd i Sverige får vanligen ett permanent uppehållstillstånd (PUT). I undantagsfall kan tiden
vara begränsad, men tillståndet är aldrig
kortare än ett år.

Kvotflyktingar och anhöriga

Ytterligare en kategori är kvotflyktingar.
FNs flyktingorgan UNHCR har avtal med
olika länder om att ta emot kvotflyktingar.
Kvotflyktingar behöver inte söka asyl utan
är garanterade uppehållstillstånd när de
anländer till mottagarlandet. Sedan 2011
har Sverige årligen tagit emot 1 900 kvotflyktingar. Även bland kvotflyktingarna är
syrier den största gruppen.
Sverige ger möjlighet till anhöriga att
invandra till Sverige. Till en anhörig räknas en make, sambo, registrerad partner
eller barn till någon som bor i Sverige och
har rätt till uppehållstillstånd. Under 2013
fick ungefär 40 000 anhöriga uppehållstillstånd. Ungefär en fjärdedel av dessa var
anhöriga till flyktingar. Den största gruppen bestod av personer från andra länder
som gifte sig med en svensk medborgare.

Arbetskraftsinvandring från länder
utanför EU

Utöver flykting- och anhöriginvandring
har Sverige en arbetskraftsinvandring
från tredje land (det vill säga från länder
utanför EU). Under 2014 minskade arbetskraftsinvandringen något. Totalt tog
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Sverige emot drygt 12 000 arbetskraftsinvandrare. En del av dessa arbetar enbart i
Sverige under en kortare tid för att sedan
återvända till sitt hemland. De tre stora yrkesgrupperna var dataspecialister (främst
från Indien), bärplockare (från Thailand)
och arbetar inom olika LO-yrken som
grönsaksodling, hotell- och restaurang
samt städning.
Ytterligare en kategori är invandrare
från länder utanför EU som får möjlighet
att studera i Sverige.

Invandring från EU

Sverige har länge haft en stor invandring från andra EU-länder, särskilt från
de nordiska länderna och från Tyskland.
Inom EU råder fri rörlighet och personer
med medborgarskap eller uppehållstillstånd i ett annat EU-land har rätt att vistas i Sverige och att jobba i Sverige. De
största utvandringsländerna från Sverige
är Norge, Danmark, Storbritannien, USA
och Finland.

Olika orsaker till invandringen

Invandringen till Sverige sker följaktligen
av olika orsaker. För att ge skydd åt människor på flykt. För att anhöriga ska kunna
förenas med sin familj. För att arbetsgivare vill använda utländsk arbetskraft. För
att kunna studera i Sverige. Och för att
människor inom EU använder den fria
rörligheten.

Några slutsatser

––I debatten förekommer ibland krav på
att Sverige ska sätta ett tak för invandringen. När det gäller flyktinginvand-
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ringen skulle det kräva att Sverige sade
upp FNs flyktingkonvention. Den förutsätter att det finns en individuell prövning oavsett hur många personer som
tidigare beviljats asyl. När det gäller den
fria rörligheten i Europa skulle det kräva att Sverige lämnade EU. En grundval
inom EU är den fria rörligheten för individer.
––Det har länge pågått en debatt om de
olika invandringslagar och regler som
Sverige kan besluta om på egen hand
utan att frångå FNs flyktingkonvention
och EUs regler. De svenska lagarna och
procedurerna har justerats flera gånger
under de senaste årtiondena. LO protesterar när rasistiska argument används i
invandringsdebatten. Däremot är det
positivt med en öppen debatt om det
exakta regelverket och om åtgärder för
att stärka integrationen.
––Lagar och regler för invandring och en
politik för integration hänger nära samman. En fungerande integration och en
aktiv jobbpolitik skapar en framtid för
de flyktingar som fått skydd i Sverige,
men en fungerande integration skapar
också en legitimitet för invandringspolitiken.

Källor:
Migrationsverket
UNHCR
SCB
Hela asylprocessen måste upp på bordet, Anne-Marie Lindgren, Aktuellt i politiken,
7/11, 2014.

Tillfällig arbetskraft från andra länder
inom LO-branscher
Nästan var femte LO-medlem är född i ett
annat land än Sverige. Allra högst är andelen utrikes födda i förbunden Fastighets
och Hotell- och restaurangfacket. Jämfört
med TCO och Saco sticker LO ut. Yrken
där många är utrikes födda är genomgående typiska LO-jobb.
För utrikes födda kvinnor är de vanligaste yrkena undersköterska, vårdbiträde/
personlig assistent, hotell- och kontorsstädare, barnskötare och köks- samt restaurangbiträde.
För utrikes födda män är de vanligaste
yrkena hotell- och kontorsstädare, köksoch restaurangbiträde, vårdbiträde/personlig assistent, buss- och spårvagnsförare
samt lagerassistent.
Listorna på jobben ger en entydig bild.
För både kvinnor och män handlar det om
LO-yrken.
En del utrikes födda blir F-skattare och
egenföretagare. De jobbar särskilt ofta som
frisörer/hudterapeuter, hotell- och kontorsstädare samt bil- och taxichaufför.
Även här handlar det till stor del om LOyrken, även om F-skattare sällan är fackligt
organiserade.

Kollektivavtal minskar risken
för diskriminering och social
dumpning

När inrikes födda och utrikes födda arbetar under samma kollektivavtal minskar
risken för diskriminering. Eftersom kol-
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lektivavtal omfattar alla minskar också
risken för social dumpning – det vill säga
att sämre villkor för vissa arbetstagare drar
ner villkoren för hela gruppen.
Men inom många LO-branscher finns
utländsk arbetskraft som inte arbetar under samma villkor som övriga arbetstagare.
Orsakerna till detta kan vara flera: att det
saknas kollektivavtal, att utländska företag bedriver verksamhet i Sverige eller att
det finns utländsk arbetskraft med F-skatt.
Då blir konsekvenserna de omvända. Risken för diskriminering och social dumpning ökar.
Utländska arbetstagare som arbetar i
Sverige är ingen enhetlig grupp. De juridiska formerna för arbetet skiljer sig åt.
Det ser också väldigt olika ut i olika branscher. Här följer en översikt av ett antal
LO-branscher med särskild fokus på utländsk arbetskraft som arbetar tillfälligt
i Sverige.

Städbranschen

Mer än hälften av alla städare i Sverige är
födda i ett annat land. I storstadsområdena är den andelen ännu högre. Många
städare är födda i Östeuropa, Asien och
Latinamerika. Enligt Fastighets ökar särskilt antalet städare från Rumänien och
Bulgarien. Allt fler städare kommer också
från länder utanför EU som tillhörde det
gamla östblocket, som Ukraina och Vitryssland. Många städföretag saknar kollek-
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tivavtal och en del använder papperslösa
som arbetskraft. Fastighets uppskattar att
var tionde städare är papperslös. Papperslösa är en form av svart arbetskraft, det
underminerar arbetsgivare som erbjuder
seriösa och lagliga arbetsvillkor.

Hotell- och restaurang

Flera av hotell- och restaurangbranschens
yrken tillhör de allra vanligaste för utrikes
födda. Det gäller framförallt hotellstädare,
men även restaurangbiträden och kockar.
Nästan hälften av landets hotellstädare är
födda utanför Sverige. Bland restaurangbiträden är siffran 30 procent.
En del av de anställda inom hotell- och
restaurang kommer från länder utanför
Europa. Under 2014 fick ytterligare 1 000
personer från länder utanför Europa tillstånd för att arbeta på restaurang. Tidigare kom många restauranganställda från
Kina, Pakistan, Iran och Turkiet. Under
senare år har de flesta kommit från Syrien,
Egypten, Irak och Turkiet. I ansökningarna till Migrationsverket står att arbetstagarna ska jobba ”med matlagning”, ”som
kock”, ”kökspersonal” eller ”hacka grönsaker”. Enligt Hotell- och restaurangfacket
är det dock bara ”kock” som är ett bristyrke. Ett stort problem är att många företag saknar kollektivavtal. Då är det svårt
för facket att kontrollera villkoren. Det är
vanligt med obetald övertid och svartjobb.

Den gröna näringen

Inom den gröna näringen, salladsodling
med mera, dominerar arbetskraft från
andra länder. Under sommarsäsongen arbetar omkring 20 000 personer från andra
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länder inom näringen. De flesta kommer
från EU-länder som Polen, Bulgarien och
Ungern. De flesta är direktanställda av
svenska företag. Problemet är att många
företag inte har tecknat kollektivavtal. Då
är det svårt för Kommunal att kontrollera
arbetsvillkoren.

Bärplockning i skogen

Under senare år har det kommit mellan
3 000 och 6 000 thailändare till Sverige för
att plocka vilda bär. Dessa plockare är anställda av thailändska bemanningsföretag.
Arbetskraften hyrs av svenska bärplockarföretag. Kommunal har tagit fram ett nytt
kollektivavtal som har gett förbundet bättre möjlighet att kontrollera att det verkligen efterlevs. Lönerna betalas ut i thailändska baht men först drar arbetsgivarna
av olika avgifter för resor, logi och uppehälle. Säsongen 2014 blev 300 arbetare lurade på sina löner. Varje sommar kommer
också omkring 5 000 plockare från Östeuropa. Dessa plockare är inte anställda av
någon utan plockar bär och säljer sedan
varan bär till så kallade bäruppköp. De år
som det är dåligt med bär tvingas många
resa tillbaka hem med skulder.

Skogsnäringen

Flera skogsföretag i södra Sverige hyr in
personal från bemanningsföretag inom
EU. Enligt EUs utstationeringsdirektiv ska
inhyrd personal ha villkor som motsvarar
en ”hård kärna” av de villkor som gäller i
det land där de arbetar. Den svenska utstationeringslagen, som bygger på EU-direktivet, innehåller regler som gäller för gästande företag. Reglerna motsvarar EU-direk-

tivets hårda kärna, men med ett undantag.
I den svenska lagen står inget om minimilön. Förklaringen är att det inte finns
någon svensk lag om minimilön. Tanken
är att svenska fackföreningar ska se till
att gästande företag tecknar kollektivavtal. Den absoluta majoriteten av företagen
som är verksamma i skogsbruket täcks av
kollektivavtal, främst tack vare kraven i
de certifieringssystem som huvuddelen av
skogsbruket är anslutet till. Att kontrollera att kollektivavtalen följs är samtidigt
svårt. Under en säsong är 4 000 arbetare
utspridda på 22 miljoner hektar skogsmark.
Enligt fackförbundet GS finns omkring 400 arbetstagare från tredje land.
De flesta kommer från Thailand, Ukraina, Kambodja och Kamerun. Trenden är
att gruppen ökar något. Dessa arbetare är
svåra att organisera och de flesta har dåliga kunskaper om sina rättigheter. Många
blir utsatta för exponering av insektsgifter,
men rapporterar inte om eventuella skador.
Arbetskraft från tredje land arbetar för det
mesta med plantering, medan många arbetstagare från Polen och Baltikum arbetar
med röjning. Det är också flera arbetare
från andra EU-länder som arbetar med
att reparera lastpallar. Dessa företag saknar ofta kollektivavtal.

Transporter

De fjärrtransporter som utförs i Sverige är
utsatta för en stor konkurrens från utländska aktörer. Verksamheten regleras av lagstiftning som begränsar utländska åkerier
att utföra transporter regelbundet i Sverige, så kallat cabotage. Transport har stöttat
ett forskningsprojekt som tagit fram fakta

kring hur cabotagereglerna efterlevs och
de senaste resultaten pekar på att många
bryter mot reglerna. (Se www.cabotagestudien.com/sv)
De utländska chaufförer som tvingas
utföra dessa, ofta otillåtna, transporter lever under en enormt svår situation och kan
bli stillastående utan arbete och betalning
i dagar och veckor i väntan på en transport
till nästa ställe.
Transport kräver att de rådande reglerna ska följas. Transport försöker också utveckla metoder för att stoppa olaglig trafik
(klampning). Andra krav är ett ökat beställaransvar och en vägslitageavgift, vilket
tillsammans skulle skapa mer konkurrensneutrala villkor i åkerinäringen.

Taxinäringen

Inom taxinäringen används nystartsjobben för att minska kostnaderna för åkarna.
De som får dessa bidragsjobb är ofta personer som kommit nyligen till Sverige. De
flesta har dåliga kunskaper om de svenska
arbetsmarknadslagarna och det utnyttjar
arbetsgivarna särskilt i fråga om arbetstiderna. Det finns uppgifter om att omkring
80 procent av arbetskraften i taxinäringen
i Västerås betalats med stöd av detta eller annat bidrag. Det skapar ett tryck mot
befintlig personal som riskerar att slås ut.
Taxichaufförerna är vidare den yrkesgrupp
i landet som anmäler flest hatbrott. (Se:
www.svt.se/nyheter/sverige/taxichaufforer-anmaler-flest-hatbrott)

Tidningsbud

Många tidningsbud i Sverige är arbetstagare från länder utanför Europa. Särskilt
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i Stockholm, Malmö och Göteborg finns
många studenter från Pakistan eller Indien
som finansierar sina studier genom att dela
ut tidningar. Flera fortsätter att dela ut tidningar efter att studieperioden tagit slut.
Efter ett år bestämmer arbetsgivaren om
anställningen ska bli förlängd. Arbetsgivaren behöver inte motivera sitt beslut. Vid
avslag har arbetstagaren inte längre rätt
att stanna i Sverige.
Vid de två senaste avtalsförhandlingarna har kollektivavtalet förändrats från
en lön grundad på utdelade tidningar till
timlön. Detta har stärkt gruppen och ökat
möjligheten att kunna fortsätta att studera
i Sverige. Förändringen har också inneburit att fler organiserar sig fackligt.

Biltvättar med mera

På biltvättar med mera är det vanligt med
låga löner, långa arbetstider och svarta
pengar. Det gör att viljan att teckna kollektivavtal blir låg. Det är också vanligt
med papperslösa arbetstagare. Bland dessa
företag ryms även mindre nogräknade
däckverkstäder som dyker upp lagom i
däckskiftestider.

Byggbranschen

Inom byggbranschen finns många utstationerade arbetare från andra EU-länder. Arbetsförmedlingen bedömer att det
handlar om 15 000–20 000, men Byggnads
hävdar att det är fler. Det finns troligen ett
stort mörkertal eftersom många arbetsgivare inte rapporterar in utländsk arbetskraft till Arbetsmiljöverket. Ett annat problem är att det saknas kollektivavtal med
arbetsgivaren.
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Det har blivit vanligare att utstationeringen sker i flera led. Flera tyska företag
som fått bygguppdrag i Sverige har hyrt
in arbetskraft från Polen och Baltikum.
Ibland kan kedjan vara ännu längre. Av
detta skäl kräver Byggnads att den huvudansvarige ska ha entreprenörsansvar.
I byggbranschen finns också arbetare
från länder utanför EU, däribland från
Ukraina, Vitryssland och Ryssland. En
del av dessa har arbetstillstånd, andra är
papperslösa.
Inom ROT-sektorn finns allt fler Fskattare från andra EU-länder. En och
samma person kan ibland röra sig mellan
olika juridiska former. Ibland kombineras
jobb som F-skattare med svartjobb.
Utländsk arbetskraft utför alla uppgifter inom byggsektorn. När det gäller vissa utsatta arbetsuppgifter är det särskilt
vanligt att arbetarna kommer från länder
långt bort. Inom rivning och grovstädning
finns många arbetare från södra Afrika.

Hamnar

Hamnarna har visat sig vara värdefulla
verktyg för att hjälpa sjömän från andra
länder att ta till vara sina rättigheter. Utflaggning av fartyg är ingen ny företeelse
och Internationella Transportfederationen
ITF har länge arbetat med FoC-kampanjen
(flag of convenience). I Sverige sker arbetet tillsammans med Seko och under förra
året genomfördes 177 kontroller där sammantaget 245 000 kronor i innestående löner krävdes tillbaka åt sjömän på bekvämlighetsflaggade fartyg.

Lagerarbete, frisörer och
hudterapeuter

Inom Handels branschområden är det särskilt vanligt med arbetare födda utanför
Europa inom yrkena lagerarbete, frisörer
och hudterapeuter. Den största gruppen
av arbetstagare från tredje land kommer
från Thailand, men den grupp som växer
snabbast är arbetstagare från Syrien. Allra
högst andel arbetstagare från tredje land
finns inom området hudterapeuter. De
flesta kommer från Thailand och jobbar
med massage.

Papperslösa inom olika sektorer

I Stockholm driver LO, TCO och flera LOförbund ett center för papperslösa. En papperslös är en person som arbetar i Sverige
men som saknar arbets- och/eller uppehållstillstånd. Hittills har centret tagit upp
57 ärenden, därutöver finns 20 ärenden
som är under handläggning. De papperslösa arbetar inom många branscher, men
det är särskilt vanligt att de jobbar som
städare eller på restaurang.
De papperslösa har olika bakgrund. En
del har kommit till Sverige och börjat arbeta, andra är asylsökande som fått avslag, en
tredje grupp är personer från tredje land
som har tillstånd för ett specifikt arbete
men som arbetar med andra uppgifter eller
för en annan arbetsgivare. När det gäller
personer från tredje land är ett problem
att det som står i anställningserbjudandet
inte behöver vara samma sak som sedan
står i kontraktet. Anställningserbjudandet
är inte juridiskt bindande. Men om dessa
personer är missnöjda med villkoren och
byter jobb riskerar de att bli papperslösa.

Ett annat problem för arbetare från
tredje land med arbetstillstånd är att de
ofta blir utsatta för påtryckningar i samband med att avtalen ska förlängas. Går
de inte med på olika saker (som att jobba
mycket övertid utan extra ersättning) får
de inte heller ett förlängt tillstånd. Då har
de inte heller rätt att stanna i Sverige. Det
leder till att en del arbetare som haft tillstånd att arbeta blir papperslösa.
Det är vanligt att en del som kommer
till centret är väldigt rädda. En del vill absolut inte att centret ska ta kontakt med
arbetsgivaren, de vill bara ha information
om sina rättigheter.

Kollektivavtalet den viktigaste
lösningen

Tre slutsatser är centrala:
––LOs grundprincip är att alla som arbetar
i Sverige ska omfattas av svenska kollektivavtal. Det är ett effektivt verktyg för
att motverka diskriminering och social
dumpning.
––Utländska arbetstagare är ingen enhetlig grupp. Inom LO-branscherna finns
flera utländska arbetstagare som arbetar
under andra villkor är de som är gängse
inom branschen. Det handlar om tillfälligt anställda från andra EU-länder, om
personal som hyrs in av europeiska bemanningsföretag, om en del F-skattare,
om arbetskraft från länder utanför Europa, om europeiska åkerier som utför
transporter i Sverige, om papperslösa
och om bärplockare som säljer varan
bär till bäruppköp.
––En av de viktigaste orsakerna till att utländsk arbetskraft har sämre villkor än
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andra är att deras arbetsgivare inte tecknat kollektivavtal. Då är skyddet sämre
och det är svårt för facket att kontrollera
arbetsvillkoren.
Källor:
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013, SCB,
2015.
Intervjuer med företrädare från berörda
LO-förbund.
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LO är Sveriges största
invandrarorganisation
LO är Sveriges största invandrarorganisation. Av LOs medlemmar är 20,0 procent
utrikes födda. Andelen LO-medlemmar
som är födda i ett land utanför Norden
är 17,0 procent. Så här ser siffrorna ut för
några av de stora förbunden. (Uppgifterna
bygger på statistik från nedanstående förbund och är hämtad från SCBs AKU första
kvartalet 2014.)

Tabell 3 LO är Sveriges största ”invandrarorganisation”

LO-förbund

Födda utomlands
Samtliga

Född utanför Norden

Byggnadsarbetareförbundet

11,0

8,0

Fastighetsanställdas förbund

43,0

40,0

Handelsanställdas förbund

16,0

15,0

Hotell och restaurangfacket

45,0

44,0

Kommunalarbetareförbundet

23,0

21,0

Livsmedelsarbetareförbundet

30,0

27,0

Seko

10,0

8,0

Transportarbetareförbundet

17,0

15,0

IF Metall

21,0

17,0

Grafiska fackförbundet (GS)

12,0

11,0

Summa

20,0

17,0

Källa: Statistiken kommer från SCB AKU första kvartalet 2014. LO registrerar inte medlemmar utifrån etnicitet.
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I samarbete med

Fackföreningsrörelsen kan aldrig acceptera att människor spelas

ut mot varandra. Det gäller i så väl samhället i stort som på arbetsmarknaden som helhet och på den enskilda arbetsplatsen.
Grunden för det ta arbete är en stark och enad fackföreningsrörelse

med heltäckande kollektivavtal samt en stark arbetsrätt. Syftet är
att förhindra lönekonkurrens, social dumpning och att grupper i
arbetslivet spelas ut mot varandra. Vidare måste det till ett aktivt
fackligt arbete mot antidemokratiska krafter, främlingsfientlighet
och diskriminering i samhället och på den enskilda arbetsplatsen.
Vi sk a ge medlemmarna mod, styrka och kunskap genom att bland

annat erbjuda utbildning till alla förtroendevalda. Tanken är att
vi ska diskutera och debattera vår fackliga värdegrund. Som stöd
för detta arbete ska vi bland annat ta fram korta material till olika
målgrupper. Vi ska arbeta med att påverka debatten och politiken
och vi ska synas mer i grund- och gymnasieskolan.
LO fortsät ter nu sin k amp mot främlingsfientlighet och rasism. LO

och förbunden ska bli en än starkare antirasistisk röst i samhället
och i samhällsdebatten. Vårt nya, omarbetade och uppdaterade
material Alla kan göra något är ett viktigt hjälpmedel i vårt fortsatta arbete. Läs det, utbilda dig och dina kamrater och ansvänd
det i ditt fackliga arbete!
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