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SAMARBETETS FORMER I FÖRÄNDRING

Samarbetets former i förändring
Det har skett stora och delvis dramatiska ändringar i arbetslivet i Norden vid inledningen av
2019. I Sverige har 4500 arbetsförmedlare varslats, i Finland stiger sjukfråvaron och i Danmark
är det från årskiftet bara två fackliga huvudorganisationer i landet.
LEDER
15.02.2019
AV BJÖRN LINDAHL, TF REDAKTÖR

Den nordiska modellen är hela tiden under förändring. En
grundpelare har alltid varit trepartssamarbetet mellan fackförbunden, arbetsgivarna och regeringen i ett land. Men är
det egentligen ett trepartssamarbete som det handlar om?
När ett nytt avtal om inkluderande arbetsliv förhandlades
fram i Norge strax innan julen 2018 var det trångt på gruppbilden efter att avtalet hade undertecknats. Fyra huvudorganisationer: LO, YS, Unio och Akademikerna representerade arbetstagarna, det var lika många arbetsgivarorganisationer; NHO, KS, Spekter och Virke. Dessutom skrevs avtalet
under av både arbetsministern, för regeringen, och av kommunal- och moderniseringsministern, som representerade
staten som arbetsgivare.
Det är därför mer korrekt att säga att det handlade om
”tiopartssamarbete”.
I Danmark innebär årsskiftet en förenkling, så att det på arbetstagarna sida bara finns två huvudorganisationer – HF,
som består av en fusion mellan LO och HTF, och Akademikerne.
Kommer detta att ge arbetstagarna större inflytande? Ja,
hoppas vice ordförande Bente Sorgenfrey. Hon ser en tyngre
roll för det danska facket i nordiska och europeiska organisationer. Hon hade dessutom som mål att också få den tredje
danska huvudorganisationen, Akademikerne, med i fusionen.
I de övriga nordiska länderna är en enda huvudorganisation
för de fackligt anslutna fortfarande en främmande tanke.
Men det är bara i Sverige och Norge som den största huvudorganisationen heter LO.
I Sverige andas TCO, som representerar tjänstemännen, LO
i nacken. Bara 16 000 medlemmar skiljer TCO från att vara
Sveriges största huvudorganisation. Dessutom finns Saco,
som organiserar akademikerna. I Finland och Island finns
det tre huvudorganisationer, vardera.
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Både i Sverige och Norge blev det i januari regeringsombildningar efter långa förhandlingar. I bägge länderna sitter arbetsministrarna kvar; Ylva Johansson, respektive Anniken
Haugland. Men framförallt i Sverige blir det stora ändringar
inom arbetslivspolitiken.
Som en del av överenskommelsen mellan Socialdemokraterna/Miljöpartiet och Centern/Liberalerna skärs det kraftigt i
budgeten för Arbetsförmedlingen. Det medförde att 4 500
arbetstagare varslades, ett av de största varslen som har lagts
i Sverige. Att vara arbetsförmedlare är inte längre ett tryggt
yrke. Ännu är det för tidigt att säga hur utvecklingen i Sverige
kommer att påverka de andra nordiska länderna.
Hur framtiden på arbetsmarknaden kommer att se ut blir
ett tema På Future of Work-konferensen i Reykjavik i april,
berättar Gissur Pétursson. Han har själv tagit steg från att
vara chef för Arbetsförmedlingen på Island, till att bli högste
ämbetsman på Social- och barndepartementet. Det är Island
som har ordförandeskapet i det Nordiska ministerrådet i år.
Gissur Pétursson kommer att vara en central person för det
nordiska samarbetet inom arbetslivet under hela året. Möt
honom i Porträttet.
I alla de nordiska länderna sjunker arbetslösheten. Det är
glädjande, men en konsekvens av det är också att sjukfrånvaron ofta ökar. Jenny Blomgren, som leder forskningsgruppen på Folkpensionsanstalten i Finland, förklarar det med
att under en högkonjunktur kommer även de mer bräckliga
arbetstagarna ut på arbetsmarknaden. Sjukfrånvaron ökar
därmed. Låg arbetslöshet har också en psykologisk effekt –
rädslan för att bli uppsagd minskar och fler törs bli sjukskrivna.
Men det är inte bara arbetstagarna som blir sjuka – deras
barn blir det också. I Sverige omtalas ofta februari som
”vabruari”, efter förkortningen VAB, som betyder vård av
barn. Vi reder ut vad det innebär att vabba och vobba.
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Sjukfrånvaron tenderar att öka under
högkonjunktur
I Finland har sjukskrivningarna kopplade till olika typer av psykisk ohälsa ökat under de senaste
åren. Enligt Folkpensionsanstaltens forskning är det ingen slump att ökningen sammanfaller
med de många åren av tillväxt. Det här har hänt förr.
TEMA
15.02.2019
TEXT: MARCUS FLOMAN, FOTO: CATA PORTIN

I flera decennier har sjukdomar i rörelseorganen varit det
vanligaste skälet att vara långtidssjukskriven i Finland. Så är
det ännu idag, men inom de närmaste åren är det fullt möjligt
att psykisk ohälsa blir det vanligaste skälet till långtidssjukskrivning.
År 2018 var 74 300 personer i Finland långtidssjukskrivna på
grund av psykisk ohälsa. Det är fler än antalet invånare i Finlands trettonde folkrikaste stad Villmanstrand.
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- Visst är det en utveckling som är oroande.
Det säger Jenni Blomgren, som är chef för ett forskningsteam
på finländska Folkpensionsanstalten (som motsvarar
Försäkringskassan i övriga Norden). Blomgren har i många
år följt med utvecklingen kring sjukfrånvaro i Finland. Den
goda nyheten är att Finland för två år sedan upplevde de
lägsta sjukfrånvarotalen någonsin (statistiken sträcker sig
tillbaka till slutet av 1960-talet). Trots att de sammantagna
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sjukfrånvarotalen sjunkit drastiskt i Finland sedan "toppåren" i början av 1970-talet, så är sjukfrånvaron kostsam
både för den enskilda arbetstagaren, för arbetsgivare och för
samhället.

- Arbetslöshet är ofta kopplad till olika typer av mentala
problem och samtidigt så blir du mer utsatt för olika psykiska
problem då du en gång blivit arbetslös,särskilt om du varit
utan jobb en längre tid.
Blomgren påminner också om att arbetslivet på många vis
blivit mer krävande, mer belastande. Kraven på att du som
anställd ska ha uppdaterade färdigheter och färsk kunskap är
idag väldigt höga i allt fler yrken.
- Det finns ett krav på att klara av allt fler komplicerade
uppgifter på allt kortare tid.
Psykologisk förklaring
En ytterligare förklaring till varför fler sjukskriver sig då nationalekonomin mår bra - ja den är också psykologisk.

- Om vårt samhälle inte tidigare stannat upp så är det dags
att senast nu ta den psykiska ohälsan på allvar.
Jenni Blomgren tar en kort paus och pekar på några diagram
i sitt arbetsrum. Att sjukfrånvaron ökar just nu kan inte förklaras med en enda faktor, men en starkt bidragande faktor är
den att den finska ekonomin varit stark under flera år. Den
statistik som Folkpensionsanstalten lutar sig tillbaka på är de
sjukfrånvarodagar där myndigheten betalar sjukdagpenning
åt arbetstagare som varit sjuklediga minst tio dagar i rad. Under de senaste åren har ungefär tio procent av de icke-pensionerade i arbetslivet varit långtidssjuklediga i Finland.
- Det finns mycket forskning både i Finland och i andra länder som visar att då ekonomin är stark och företagen kan
rekrytera mer folk, då kommer också de personerna med i arbetslivet som kanske varit arbetslösa av hälsoskäl. Så när de
kommer in i arbetslivet så tenderar sjukfrånvaron bland de
anställda stiga, för då är de som har en bräckligare hälsa i arbetslivet.
Jenni Blomgren tillägger att under perioder av ekonomisk recession sjunker sjukfrånvarotalen.
- När ekonomin rullade dåligt efter den ekonomiska kraschen
2008 så ökade arbetslösheten, samtidigt som sjukfrånvarotalen sjönk.
Under åren mellan 2008 och 2016 var det många i Finland
som gladde sig just åt trenden att allt färre var sjuklediga i
långa perioder.
- Jag tror att det var många som tänkte att de ökade insatserna inom arbetshälsovården nu verkligen började bära frukt
- att vi lyckats minska på arbetsbelastningen. Men sjukfrånvaron ökar nu åter sedan 2016.
Varför ökar uttryckligen frånvaron på grund av
psykisk ohälsa?
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- När sysselsättningsläget är gott då vågar folk sjukskriva sig.
Sjukfrånvaron ökar då de anställda inte är lika rädda för att
bli arbetslösa.
Och omvänt: om konjunkturerna är svaga då tvingar sig folk
till jobbet även om de är sjuka.
- Om det ligger ständiga hot om samarbetsförhandlingar på
arbetsplatserna är folk rädda för att de som varit sjukskrivna
ska vara de första som petas.
En viktig fråga, som också syns i Folkpensionsanstaltens statistik, är att sjukfrånvaro på grund av psykiska problem gradvis ökat från och med 1990-talet.
Tidigare maskerades problemen
- Då blev psykisk ohälsa på ett helt annat sätt godkänt i
samhället och frågan lyftes upp i den samhälleliga debatten.
Tidigare gömdes mentala problem undan och när det gällde
att ansöka om sjukledighet kunde psykisk ohälsa "maskeras"
som till exempel ryggproblem.
Även förtidspensioneringarna kopplade till psykisk ohälsa
har ökat under de senaste åren.
- De förmåner som betalas för långtidssjukskrivning och förtidspensionering är båda kopplade till att personen ifråga har
nedsatt arbetsförmåga. Om du varit sjukledig i ett år och fortfarande är sjuk kan du ansöka om förtidspension för att du är
oförmögen att arbeta. Under det senaste året har det skett en
drastisk ökning också bland dem som blir förtidspensionerade på grund av psykisk ohälsa.
Men att bli förtidspensionerad är inte ett definitivt och slutligt besked, påminner Jenni Blomgren om - det är fullt
möjligt att förtidspensionerade finländare efter en tid återgår
till arbetslivet. Och som Jenni Blomgren påpekar flera
gånger under intervjun: de ekonomiska konjunkturerna
förklarar bara en del av fluktuationerna i sjukskrivningstalen: många finländare sjukskrivs förstås oberoende av hur det
går i ekonomin.
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Vabba eller vobba? Det är frågan i vabruari
I Sverige kallas februari ofta för vabruari, eftersom det är den månad som flest föräldrar vabbar,
det vill säga tar ut ersättning för vård av sjuka barn. Men det har blivit allt vanligare att föräldrar
stannar hemma hos sina sjuka barn och samtidigt jobbar. Det kallas att vobba och väcker
blandade känslor.
TEMA
15.02.2019
TEXT: GUNHILD WALLIN, FOTO ANNA ANDERSSON

– På kvällen den första februari förra året fick Irma vinterkräksjukan, så det vara bara att inse att jag inte kunde gå
till jobbet dagen därpå. I år dröjde den till kvällen den fjärde
februari, berättar Lovisa Henriksson som är väl införstådd
med begreppet vabruari.
Hon är ensamstående mamma till lilla Irma som är fyra och
ett halvt år och som vanligtvis under vardagarna är hos en
dagmamma, medan Lovisa Henriksson arbetar som advokatsekreterare i Stockholms city. Men, vid vinterkräksjuka är
regeln obönhörlig. Då måste barnen vara hemma i minst 48
timmar efter sista symptomet, för att inte sprida smittan vidare.
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– För dagmamman är det okej om hon är lite snorig och
hostig, men jag tycker ofta det är bättre om Irma får vara
hemma när hon är hängig, så hon inte blir sjukare sen, säger
Lovisa Henriksson.
Inte alltid populärt
Hon är en av de 865 761 föräldrar som 2018 använde sig av
rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn, som
i dagligt tal kallas vab och som också gett upphov till verbet
vabba.
Sedan 1978 har föräldrar med barn upp till tolv år rätt att
ta ut 120 så kallade vab-dagar per år för vård av sjukt barn.
2018 togs det sammanlagt ut 6,9 miljoner vab-dagar. Uttaget
var ojämnt fördelat mellan män och kvinnor. 4 250 194 dagar
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togs ut av kvinnor, medan männen stannade hemma med
sjuka barn 2 654 218 dagar.
Antalet uttagna dagar skiljer sig också beroende på löne- och
utbildningsnivå. De som tjänar allra mest tenderar att ta ut
färre vab-dagar, liksom de med allra lägst inkomster. Ersättningen är 80 procent av lönen med ett tak på drygt 28 000
kronor. Under 2018 blev kostnaden för vab drygt 6,5 miljarder kronor, enligt Försäkringskassan, som administrerar
den tillfälliga föräldrapenningen.
Ett tema vid utvecklingssamtal
Lovisa Henriksson är glad över möjligheten att kunna vara
hemma med sin dotter när hon är sjuk. Att vara hemma med
sjuka barn är en rättighet, men inte uppskattat av alla på den
affärsjuristbyrå där hon arbetar.
– 2017 hade jag elva vabdagar och förra året 20 och det tycker jag inte är så farligt när min flicka är så liten. Ändå kommenterar alltid min chef mina vab-dagar på utvecklingssamtalen och kan säga saker som ”när mina barn är sjuka stoppar
vi i dem Alvedon och låter dem gå till skola och dagis”. Det
är sådana föräldrar som gör att andra barn blir sjuka, säger
hon och rösten får en skärpa.
Hon tillägger:
– Så jag får inte så mycket empati från min chef när Irma är
sjuk och jag måste stanna hemma, däremot får jag stöd från
många andra på kontoret, inte minst mina sekreterarkolleger.
Chefens inställning får henne att känna sig stressad när hon
stannar hemma med sin lilla dotter. Som om hon stannade
hemma i onödan.
– Jag är ju inte hemma med Irma när hon är sjuk för att det
är kul och dessutom slår det mot ekonomin. Men jag känner
mig stressad och dömd när jag måste vara hemma och det
har också bidragit till att jag tagit mycket hjälp av min pappa
och moster. Det har räddat mig, men jag vill ju vara hemma
med mitt sjuka barn.
Jobba hemma blivit vanligare
Vi möts en lördag morgon hemma hos Lovisa Henrikssons
bror Jon. Han är på väg ut med son systerdotter Irma och
sin dotter Thea till ett lekland, medan Lovisa Henriksson
ska njuta av en dag på stan tillsammans med sin elvaåriga
brorsdotter Ella. Några förkylningar, vinterkräksjukor eller
andra åkommor vilar inte över barnen denna tidiga förmiddag. Tvärtom. De är uppspelta och ystra inför dagens olika
äventyr.

Innan de försvinner ut berättar Jon Henriksson i förbigående
att han brukar vobba istället för att vabba, vilket betyder att
han jobbar hemma när någon av döttrarna är sjuka. Att vobba är en relativt en ny företeelse och ett nytt begrepp, som
fick status av nyord 2011.
– Jag vabbar aldrig, utan vobbar när mina döttrar är sjuka,
berättar Jon Henriksson.
Han är säljare av datakommunikation och ringer bara jobbet
när barnen är sjuka och meddelar att han jobbar hemma. I
hans jobb är det resultatet som räknas, inte när han gör jobbet. Den som vobbar har sin lön som vanligt.
– Visst kan det bli extra stress, men ekonomiskt är det fördelaktigt, säger Jon Henriksson.
Svårt att släppa jobbet för vård av sjukt barn
Att vobba har blivit allt vanligare bland tjänstemän, visar en
nyligen genomförd undersökning, utförd av Novus på uppdrag av fackföreningen Unionen. 1560 medlemmar intervjuades och det visade sig att var fjärde tjänsteman, oftast
kvinnor, vobbar istället för att använda sig av den
lagstadgade vabben. Den främsta anledningen, enligt de som
deltog i undersökningen, är att hinna med jobbet eller att det
inte finns någon att lämna över arbetsuppgifterna till för den
som behöver vara hemma med sitt sjuka barn. Unionens förbundsordförande Martin Linder är kritisk till utvecklingen.
– Det är en lagstadgad rättighet att vabba. Arbetsgivaren ska
organisera jobbet, så att man har möjlighet att göra det om
man önskar, säger han i ett pressmeddelande.
Hänsyn till kolleger är ett annat skäl till det allt vanligare
”vobbandet”, men den lägre ersättningen spelar också roll.
En fjärdedel uppgav att deras kunder förväntade sig att de
skulle vara tillgängliga och tolv procent upplevde det som ett
krav från sin arbetsgivare att vobba istället för att vabba. Men
många, fyra av tio, upplevde det stressande att jobba samtidigt som de var hemma med de sjuka barnen, och skulle ha
fördragit att vabba.
Lovisa Henrikssons arbete som advokatsekreterare kräver
att hon är på plats, så för henne finns ingen möjlighet att vobba. Hon kan heller inte se hur det skulle vara möjligt att job-
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ba hemma med ett litet barn. Ibland säger hennes vänner att
hon borde byta bransch till något som var mera familjevänligt, men det vill hon inte.
– Jag trivs med mitt administrativa arbete och tycker om
att ge bra service till dem jag arbetar med. Nu har jag sagt
upp sig och fått ett arbete på en annan advokatbyrå med lite
mjukare stämning, berättar hon.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

8

NYTT NORSKT IA-AVTAL: MER AV SAMMA MEDICIN MEN FÄRRE MÅLKONFLIKTER

Nytt norskt IA-avtal: Mer av samma medicin
men färre målkonflikter
Efter 17 år med ett avtal om inkluderande arbetsliv (IA), omförhandlades och ändrades avtalet i
slutet av 2018. Slutsatsen var att man fortfarande inte vet säkert vad som kan få ned
sjukfrånvaron, men medicinen i IA-avtalet blir nu tillgänglig för alla verksamheter.
NYHET
15.02.2019
TEXT: BJÖRN LINDAHL, FOTO: JAN RICHARD KJELSTRUP/ASD

Sjukfrånvaron är det stora mysteriet i arbetslivspolitiken.
Varför ökar eller sjunker den? Vad är det som ska till för att
människor ska komma tillbaka till sina jobb så snabbt som
möjligt? Är jobbet i många fall det som ska till för att man ska
bli frisk eller är det sjuknärvaron som är problemet?
I Norge slogs det larm i slutet av 90-talet, när sjukfrånvaron
ökade snabbt. Trots att staten fick stora oljeinkomster skulle
inte det vara tillräckligt för att klara av pensionerna om mån-
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ga var sjuka, förtidspensionerade sig eller levde hela sitt liv
utan att komma ut i arbetslivet.
Det fanns en viss uppgivenhet, eftersom det visat sig att sjukfrånvaron inte försvann när verksamheterna blev renare,
mindre bullriga och arbetet skedde på ett mer ergonomiskt
sätt. Det fanns andra faktorer som stress, psykiska sjukdomar eller personliga konflikter på arbetsplatsen som betydde
lika mycket.
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Sjuknärvaro nytt begrepp
Debatten om sjuknärvaro blossade upp efter att begreppet
först lanserades av den brittiske psykologen Cary Cooper på
1990-talet. Det definieras ofta som att gå till arbetet trots att
man är så sjuk att man borde ha sjukskrivit sig. På engelska
kallas sjuknärvaron för presenteeism, som en motsats till absenteeism.
Det fanns en allmän uppfattning att det måste tänkas nytt
omkring sjukfrånvaro och att det var nödvändigt med ett
större och samlat grepp. I det första IA-avtalet sattes tre mål:
1. Sjukfrånvaron skulle minska med 20 procent.
2. Fler personer med funktionshämningar skulle fås
in på arbetsmarknaden
3. Yrkesaktiviteten efter fyllda 50 år skulle förlängas
med ett år.
För att klara av målen skulle de verksamheter som tecknande
IA-avtal med välfärdsmyndigheten NAV få tillgång till en ny
verktygslåda. Den mest omdiskuterade vara att de anställda i
verksamheten skulle kunna sjukskriva sig själva, som längst
åtta dagar i sträck och högst 24 dagar per år. Här spelade
debatten om sjuknärvaro in. Tanken var att alla känner sin
kropp bäst själva och varken läkarnas eller verksamhetens
resurser skulle användas på tillfälliga förkylningar.
Inget missbruk
De som var oroliga för att den rätten skulle missbrukas fick
fel. Av de 6,2 procent som var sjukskrivna i Norge i november
i fjol var det 0,93 procentenheter som hade gjort det på egen
hand, medan resten hade skrivits ut av läkare. De egna sjukskrivningarna har aldrig varit högre än 1,07 procent och hållit sig stabil. Variationen har skett inom den del av sjukskrivningarna som läkarna står för.

kontakten. För att kunna fortsätta jobba skulle arbetsuppgifterna anpassas individuellt. Kompetens i hur det
skulle kunna ske byggdes upp i speciella arbetslivscenter,
som det finns ett av i varje fylke (landsting).
Samtidigt upprätthölls de grundläggande villkoren för sjukskrivning. Verksamheterna tog kostnaderna för de första 16
dagarna, medan den anställde fick 100 procent kompensationen av lönen från första sjukdag.
Eftersom inte alla verksamheter tecknade IA-avtal – som
mest var det 26 procent av företagen som gjorde det – borde
det funnits möjligheter att se vad som fungerade eller inte.
Andelen offentliga verksamheter som tecknade IA-avtal var
långt högre.
Bara ett mål uppfylldes helt
Av de tre målen uppnåddes det sista, att förlänga yrkesaktiviteten, ett år innan den sista perioden av det gamla IAavtalet. Det blev ingen större skillnad för de med funktionshämningar, medan sjukfrånvaron minskade med 12,9 procent sedan 2001 , inte 20 procent som var målet.
I en studie som de tre forskarna Kjetil Frøyland, Tanhja Haraldsdottir Nordberg och Ola Nedregård vid Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet har gjort, där de gått igenom de
85 mest relevanta forskninsgsrapporterna om IA-avtalet som
gjorts, är slutsatsen att det går att uppnå lägre sjukfrånvaro
i verksamheter där det utvisas gott ledarskap och där de
anställda medverkar.
Någon studie som sammanfattar hela IA-avtalets effekt finns
det emellertid inte och det finns också mycket få nordiska
jämförelser.
Studierna visar också att det finns en del målkonflikter i IAavtalet. En av dem är att uppföljningen av de sjukskrivna är
mycket krävande. Det gör att arbetsgivarna drar sig för att
anställa personer med funktionshämningar. Å andra sidan,
om de anställer funktionshämmade, kan det leda till högre
sjukfrånvaro.
Det finns också en målkonflikt där ökad fokus på de sjukskrivna gör att det blir mindre tid och åtgärder för att anpassa arbetet till de äldre.

Den gröna linjen är den samlade sjukfrånvaron, den gula är
den som skrivits ut av läkare och den lila är den sjukskrivning anställda gör på egen hand. Källa SSB.
Resurserna skulle sättas in på att följa upp de som riskerade
att bli långvarigt sjukskrivna. Det viktiga var att sjukfrånvaron var något som diskuterades öppet med ledningen.
Dessutom infördes graderade sjukskrivningar, så att man
kunde vara på jobb några timmar eller dagar och inte förlora
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Mindre omfattande mål
I det nya avtalet, som undertecknades av fyra fackliga huvudorganisationer den 18 december i fjol och som ska gälla till
och med 2022, har man löst problemet med målkonflikterna
genom att lyfta dessa områden ut av avtalet. Funktionshämmade ska istället få hjälp av en egen "dugnadsinsats" från
arbetsmarknadens parter. (En dugnad är det frivilliga och
oavlönade arbetet som utförs i Norge, men också ett generellt
ord för kraftsamaling.)
Det sätts inte heller något nytt mål för att få äldre att arbeta
längre i avtalet, utan all fokus är på sjukfrånvaron. Det nya
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målet är att sjukfrånvaron ska minska med tio procent vid
slutet av 2022, jämfört med årsgenomsnittet för 2018.
Med tanke på att det det tog 17 år att uppnå en minskning
på 12,9 procent, det vill säga ungefär 0,75 procentenheter per
år, ökas ambitionerna alltså till att minskningen ska vara 2,5
procentenheter per år.
Alla ska kunna sjukskriva sig själva
Rätten till att anställda själva ska kunna sjukskriva sig
utvidgas till alla verksamheter i landet som önskar det. Som
det står i avtalet:
"IA-avtalet ska omfatta hela det norska arbetslivet. Arbetsplatsen är huvudarenan för IA-arbetet. Ett gott samarbete
mellan arbetsmarknadens parter är en förutsättning för att
lyckas med IA-arbetet. Både ledare, förtroendevalda och skyddsombud har viktiga roller i detta arbete."
Samtidigt lovar regeringen att den inte kommer att föreslå
några ändringar i regelerna för sjuklönen, varken för arbetstagarna och arbetsgivarna under perioden, om de inte själva
önskar det.
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Gissur Pétursson, departementsråd med
termometer och måttstock
Gissur Pétursson jobbade inom den isländska arbetsförmedlingen under drygt tjugo år, men har
nu skiftat bete och blivit högste tjänsteman i socialdepartementet. Departementet har precis
förändrats så att det kommer att ha fokus på fyra områden; barn, bostadsfrågor,
socialförsäkringen och arbetsmarknaden.
PORTRETT
15.02.2019
TEXT: GUÐRÚN HELGA SIGURÐARDÓTTIR, FOTO: ARNÞÓR BIRKISSON

Det nya departementet är baserat på det gamla socialdepartementet, men hälsovårdsdepartementet har skiljts ut.
Det nya socialdepartementet har också hand om bostadsoch arbetsmarknaden. Dessutom har departementet speciell
fokus på barnskydd och barnfrågor. Därför har ministern,
Ásmundur Einar Daðason, fått den nya titeln social- och
barnminister.
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Gissur Pétursson berättar att förändringen är gjord speciellt
med tanke på barnens välfärd.
- Så har man aldrig gjort tidigare här på Island. Nu har barnen högsta prioritet inom departementet, poängterar han.
Jämställdhetsfrågorna har flyttats över till statsminister Katrín Jakobsdóttir, både för att statsministern är speciellt intresserad av det området men också för att social- och barn-
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departementet ska kunna fokusera bättre på barnskydd och
bostadsfrågor.

Dessutom är den nye departementsdirektören passionerad
nordist och har deltagit i nordiskt samarbete under en lång
tid. Han är ett bekant ansikte för dem som har jobbat med
arbetskraftsfrågor i Norden. Han känner väl till arbetsmarknadspolitiken efter 20 år som direktör för arbetsförmedlingen Vinnumálastofnun.
ILO:s direktör till Reykjavík
Det är mycket som planeras på Island under det kommande
året. Det nordiska ministermötet äger rum den 3 april och
sedan organiserar Island en konferens om framtidens arbetsmarknad den 4-5 april. Direktören för den Internationella arbetskraftsorganisationen ILO, Guy Ryder, kommer att delta
på konferensen. Förberedelserna inför konferensen har tagit
lång tid och departementet ser fram emot programmet.
- Jag känner fortfarande bäst till det som har med arbetsmarknaden att göra. För den som jobbar med arbetsförmedling är det som har med arbetsmarknadsfrågorna att
göra höjdpunkten under året, säger han.
I höst organiserar departementet också en nordisk konferens
tillsammans med yrkesinspektionen Vinnueftirlitið och arbetsförmedlingen Vinnumálastofnun. Där ska man diskutera
nya rapporter och samarbetet med andra myndigheter och
institutioner i Norden.
En specialenhet mot brottsligheten
Island bekämpar social dumping som också ska diskuteras
på konferensen i början av april. Island har haft mängder
med arbetare som flyttat till Island de senaste åren. De skall
naturligtvis ha samma rättigheter som islänningarna, men
det har inte varit så enkelt.
Social dumping är ett stort problem. Socialdepartementets
och arbetsmarknadsparternas gemensamma arbetsgrupp
har därför nyligen presenterat ett förslag om grundandet av
en specialenhet som ska undersöka brottslighet på arbetsmarknaden. Gissur Pétursson uppskattar förslaget.
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- Andra nationer har specialenheter på arbetsmarknaden, så
det kan vi också ha. I det här förslaget synliggörs den otålighet och låga tolerans som vi har mot de brott som äger
rum. Kraven är att vi genast gör någonting åt det. Jag kan
därför gott förstå hur sådana idéer uppstår, kommenterar
Gissur.

- De flesta arbetsgivare är ärliga. Men det finns ett fåtal problemfall bland arbetsgivarna. Det är på grund av problemfallen som brännvinet får dåligt rykte som man säger, ler han.
På Island har det varit komplicerat att stoppa företag som
begår orätt mot sina arbetstagare. Island har ett nära samarbete med Norge i arbetsmarknadsfrågor och Gissur är nöjd
över hur snabbt och trevligt välfärdsmyndigeten NAV:s ledning har reagerat när Island tagit kontakt.
- Vi ringde nyligen NAV i Norge och frågade om deras representant kunde träffa oss med kort varsel. Det var inget problem. Han bara kom, höll en föreläsning och åkte sedan tillbaka. Det är ovärderligt och visar vilken enorm samarbetsvilja
de har i Norge, förklarar Gissur.
Psykiska problem ökar kraftigt
Island upplever just nu en kraftig ökning av förtidspensionering. Många hinner inte knappt börja jobba innan de
förtidspensioneras. Någonting skapar ohälsa bland befolkningen och gör att så många förtidspensioneras. Island
har byggt upp en arbetslivsorienterad rehabilitering. Gissur
anser att uppdraget nu är att upprätthålla systemet och fortsätta utveckla det.
- Vi måste också reagera på det enorma bortfallet från arbetsmarknaden på grund av ohälsa och förtidspensionering. En
stor del av problemet är psykiska problem och därför erbjuder vi rehabilitering för dem som lider av psykisk ohälsa, säger
han.
Psykiska problem har ökat kraftigt, inte bara på Island. Även
andra länder i Europa försöker också komma åt problemet.
Socialdepartementet samarbetar med de förtidspensionerades förbund och arbetsmarknadens representanter. Meningen är att ta i bruk ett verktyg som bedömer arbetsförmågan.
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- Det finns en stor misstänksamhet och rädsla för förändringar bland intressegrupperna. Vi har arbetsgrupper som
jobbar med saken, bland annat på alltinget. Vi hoppas på resultat nu under våren.
Tror på fred på arbetsmarknaden
Islands kanske största problem just nu är bostadsbristen och
bokostnaderna på Island. Parterna på arbetsmarknaden
diskuterar nu ett nytt kollektivavtal och bostadsfrågorna har
blivit en del av debatten. Förhoppningen är att regeringen
ska vidta åtgärder vad gäller bostadsfrågorna för att underlätta ett avtal.
Gissur Pétursson är optimistisk inför vårens avtalsförhandlingar. Han tror att parterna kommer att hinn slutföra ett
kollektivavtal utan att det blir en häftig fight på arbetsmarknaden. Han tror att alla förstår att de har ett stort ansvar att
inte riskera freden på arbetsmarknaden.
- Det är många saker som kan bidra till att förhandlingarna
ger ett bra resultat inför framtiden. Det är viktigt att komma
överens om åtgärder som kan bidra till en bättre framtid för
befolkningen, annat än bara en högre summa i lön, säger
han.
- Det är viktigt för att den ekonomiska tillväxten som har varit väldigt bra för Island, ska kunna fortsätta.
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Kraftig bantning av Arbetsförmedlingen
Hur ser arbetsmarknaden ut för arbetslösa arbetsförmedlare? Frågan har blivit akut för många
av de anställda på den svenska Arbetsförmedlingen efter att 4500 anställda varslades den 30
januari i år. Orsaken var januariavtalet som en vecka tidigare ledde till en ny regering i Sverige.
NYHET
15.02.2019
TEXT: BJÖRN LINDAHL

Den nya regeringen består som tidigare av Socialdemokrater
och Miljöpartister. Men de för en politik som på viktiga områden är Centerpartiet och Liberalernas, och en budget som
gjordes redan i höstas. Arbetsförmedlingen hamnade i en
klämma mellan de politiska blocken i Sverige och fick se sitt
förvaltningsanslag – där bland annat kostnaderna för personal ingår – nedskuret med 800 miljoner svenska kronor.
Samtidigt minskades också budgeten under 2019 för programinsatser för arbetssökande med 4,5 miljarder kronor.
- Det är ett tungt beslut vi har tagit. Vi kommer att göra
allt för att de som sägs upp får det stöd de behöver, bland
annat genom Trygghetsstiftelsen, sa Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, när beslutet presenterades.
Sammanlagt har Arbetsförmedlingen 13 500 anställda och
430 konsulter på 242 arbetsförmedlingskontor runt om i
Sverige. Flera av kontoren riskerar nu att läggas ned.
Digitalisering
Är varslen också ett tecken i tiden? Är det en utveckling
där arbetsförmedlarna ersätts av digitala system och Arbetsförmedlingen till sist bara blir en plattform där arbetssökande och lediga jobb kopplas ihop utan att någon arbetsförmedlare varit inblandad i matchningen?
En av de som studerat arbetsmarknaden för arbetsförmedlare är Martin Söderström på Institutet för arbetsmarknadsoch utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Tillsammans med
kollegan Linus Liljeberg skrev han rapporten ”Arbetsförmedlarna och deras arbetsmarknad” som kom i slutet av 2018.
- Att antalet anställda på Arbetsförmedlingen varierar med
förvaltningsanslagen är inte något nytt, så har det alltid varit.
Men vi har inte sett utslag av den här magnituden tidigare,
säger Martin Söderström.
Förnyelseresan
- En del av Arbetsförmedlingens policy under Mikael
Sjöbergs tid som generaldirektör har varit en ökad digitalis-
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ering i det han kallar för Förnyelseresan. Inom ramen för den
talas det om något som kallas Service på distans. Det handlar bl.a. om att personer som står relativt sett nära arbetsmarknaden inte ska behöva komma in på lokalkontoren för
att träffa en arbetsförmedlare, de ska kunna sköta kontakterna digitalt.
- Men vi har i vår studie inte sett på vilka konsekvenser det
har för antalet anställda.
Under den period som de två forskarna studerade, 2008 –
2016, ökade antalet arbetsförmedlare kraftigt, från 5 000 till
9 000. Samtidigt förändrades Arbetsförmedlingens arbetsuppgifter. Verksamheten konkurrensutsattes redan 2009
och Arbetsförmedlingen fick år 2010 ansvaret för etableringen av nyanlända.
Arbetsförmedlingen var samtidigt under stor press och fick
utstå mycket kritik för bristande resultat. Förtroendet för
myndigheten sjönk och den mediala bilden var i många fall
negativ. Allt fler röster hördes för att Arbetsförmedlingen
borde läggas ned eller omorganiseras, sammanfattar de två
forskarna.
Många har varit arbetslösa
Det finns inte någon utbildning för att bli arbetsförmedlare,
men 2009 höjdes det generella utbildningskravet till 180
studiepoäng. Arbetslöshet är en erfarenhet som många arbetsförmedlare redan har en personlig erfarenhet av. Var
tredje nyanställd arbetsförmedlare var arbetslös vid anställningstidpunkten, och var sjätte nyanställd hade varit arbetslös längre än sex månader, vilket är högre än för jämförbara
grupper.
Att så många nyanställda kommit in har ändrat hur en
genomsnittlig arbetsförmedlare ser ut. Genomsnittsåldern
minskade från 48 år 2003 till 44 år 2015. Andelen kvinnor
är hög, mer än 2/3, och ökande. Andelen utlandsfödda ökade
från 9 procent år 2009 till 20 procent år 2015.
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- Med de turordningsregler som finns är det de nyanställda
arbetsförmedlarna som är mest utsatta. Men erfarenheterna
från tidigare varsel visar också att de som verkligen mister
jobbet är färre än de som varslas, säger Martin Söderström.
Hur attraktiva är de arbetslösa arbetsförmedlarna
på arbetsmarknaden?
- Eftersom de både har arbetserfarenhet och förhållandevis
hög utbildning bör de vara attraktiva. De kommer också ut på
en arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft fortfarande
är hög. En del varsel kan oftas hanteras genom naturliga
avgångar (pension), säger Martin Söderström.
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Dansk fagbevægelse samler troppene
En samlet faglig hovedorganisation med alle landets organiserede som medlemmer? Et stort
skridt mod det mål blev taget i Danmark ved årsskiftet.
NYHET
15.02.2019
AF MARIE PREISLER, FOTO FH

Danske lønmodtagere får større indflydelse på det nordisk og
europæiske arbejdsmarked efter at hovedorganisationerne
LO og FTF er samlet i én. Det forventer den nye hovedorganisation, og en førende arbejdsmarkedsforsker er enig men
forudser, at vejen til større magt bliver lang.
Indtil for nylig var lønmodtagerne i Danmark repræsenteret
ved hele tre hovedorganisationer: LO, FTF og Akademikerne,
og det var for mange til at sikre optimal politisk indflydelse.
Det vurderede LO og FTF, som derfor 1. januar 2019 smeltede sammen i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH. En
gigant bestående af 79 fagforeninger med i alt 1,4 mio.
medlemmer.
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Bente Sorgenfrey var formand i FTF og er nu næstformand
i FH og leder FH’s internationale afdeling. Hun vurderer, at
fusionen vil gøre det lettere at påvirke både danske, nordiske
og europæiske arbejdsmarkedsforhold:
- I kraft af FH kan vi nu i både nationale, nordiske og europæiske fora tale med én stemme mod før to. Vi skal ikke
koordinere i to baglande og to sekretariater, og vores internationale afdelinger er samlet i én. Det giver større agilitet og
bedre mulighed for at sætte vigtige fingeraftryk.
Som formand i FTF brugte Bente Sorgenfrey med egne ord
stor energi på nordisk koordination og samarbejde. Nu deler
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hun ansvaret for det nordiske med formanden for FH,
tidligere LO-formand Lizette Risgaard.

middelklasse-lønmodtagere, der ikke tidligere var fagligt organiserede.
Vigtigere rolle i Norden og EU
Henning Jørgensen forudser, at FH vil have gode muligheder
for at være en god aktør i SAMAK, fordi det tidligere FTF
og tidligere LO nu forener kræfterne og taler med én røst.
Disse fordele vil også styrke FH i det europæiske samarbejde
mellem fagforeninger, forudser han. Det bliver lettere for FH
at blive hørt i The European Trade Union Confederation,
ETUC, fordi FH nu repræsenterer flere. Og større indflydelse
til dansk fagbevægelse i Europa er tiltrængt, mener han:

Lizette Risgaard, formand i FH.
De prioriterer begge det nordiske samarbejde højt, understreger Bente Sorgenfrey:
- Vi har i det nordiske arbejde en klare dagsorden med det
mål at sikre de nordiske arbejds- og velfærdsmarkedsmodeller. Det er en vigtig opgave, som vil kræve rigtig meget benarbejde.
Politisk uafhængighed
Frem til fusionen var LO medlem af organisationen SAMAK,
der tæller LO-organisationer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island samt socialdemokratiske partier i Sverige, Finland, Island, Norge, Danmark samt Færøerne, Grønland og
Åland. Det nye FH har valgt at overtage dansk LO’s plads i
SAMAK. Men det indebærer ikke, at FH er ”forlovet” med
bestemte politiske partier, forklarer Bente Sorgenfrey.
- Det er en del af FH’s grundlag, at vi er partipolitisk
uafhængige, og vi vil samarbejde bredt. Vi har valgt at deltage
i samarbejdet i SAMAK, men samarbejder lige så gerne i
andre organisationer, hvor vi kan opnå indflydelse. På det
punkt adskiller vi os fra LO-forbundene i nogle af de øvrige
nordiske lande.

- Dansk fagbevægelse har hidtil haft en meget marginal indflydelse i europæisk fagbevægelse. Hvis man dér skulle høre,
hvad dansk fagbevægelse mente, skulle man lytte til tre delegationer: LO, FTF og Akademikerne. Nu er det trods alt
kun to, nemlig FH og Akademikerne. Og der er masser af
områder, hvor dansk fagbevægelse kan være med til at gøre
en forskel i EU. Der vil blive brug for grænseoverskridende
regulering af arbejdsmarkedet. Om 10-15 år tror jeg eksempelvis, at vi vil se fælleseuropæiske overenskomster.
Fagforeningerne under FTF organiserede primært offentligt
ansatte, mens LO organiserede forbund for ufaglærte og
faglærte, primært i private virksomheder. Med fusionen får
offentligt og privat ansatte samme hovedorganisation.
Dermed bliver det lettere at indfri et af de vigtigste formål
med FH: at blive bedre til at sikre medlemsorganisationernes
interesser i en tid, hvor fagbevægelsen ikke automatisk har
indflydelse på vigtige samfundsbeslutninger. Det vurderer
både Henning Jørensen og Bente Sorgenfrey. Hun siger:
- Der er i dag rigtig mange interessenter, som vil i dialog
med beslutningstagerne og sætte deres aftryk, og med FH
kan vi sikre en bedre interessevaretagelse for vores organisation. Blandt andet fordi FH er en hovedorganisation for fagforeninger på både det offentlige og private område. Samlede
løsninger på arbejdsmarkedet skal tilgodese både offentligt
og privat ansatte, og den balance kan vi være med til at skabe,
siger Bente Sorgenfrey.

Der har historisk været tætte bånd mellem LO og Socialdemokratierne i Norden, men i Danmark er det en efterhånden fjern fortid. LO kappede i 1990erne de økonomiske
bånd til Socialdemokratiet, og i 2003 brød LO de resterende
bånd til Socialdemokratiet. Uden dét brud kunne FTF ikke
været gået med i FH, vurderer arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet:
- Politisk afhængighed af Socialdemokratiet eller andre politiske partier var uspiseligt for TFT, som blev stiftet tilbage
i 1952 som en borgerlig modreaktion på den røde fagbevægelse. Man ville skabe en hovedorganisation, der ikke
var bundet til noget parti, og det tiltrak nye grupper af
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Lars Quistgaard, leder for Akademikerne, sagde nei til FH.
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Til gengæld lykkedes det ikke at skabe én hovedorganisation
for lønmodtagere på alle løn- og uddannelsesniveauer –fra
ufaglærte til akademikere. Akademikerne, som er hovedorganisation for 25 fagforeninger, der organiserer akademisk
uddannede, ønskede ikke at gå med i FH. Dermed har Danmarks stadig ikke fået en enhedsfagbevægelse, der kan tale
med kun én stemme, påpeger Henning Jørgensen.
Bente Sorgenfrey så gerne, at Akademikerne var gået med,
men sådan gik det ikke:
- Jeg sagde tilbage i år 2000, at Danmark er for lille til
tre hovedorganisationer. Nu har vi så to, og det er en klar
forbedring for lønmodtagerne. Det er Akademikernes valg
ikke at deltage, men vi vil da arbejde sammen med
Akademikerne, hvor det giver mening.
Vis samfundsansvar
Henning Jørgensen ser dannelsen af FH som et forsøg på
at tilbageerobre politisk indflydelse, som er tabt, fordi politikerne ikke i nær samme omfang som tidligere spørger fagbevægelsen til råds, før de lovgiver:
- Dansk fagbevægelse er i stigende grad blevet kørt ud på et
sidespor af lovgiverne. Ud over dagpengereformen laves er
generelt politiske aftaler uden om partssystemet, som derfor er i krise. Fagbevægelsen er i en underskudssituation,
som fusionen er et forsøg på at lappe på, siger Henning Jørgensen.
Han peger på, at indtil 1980erne var dansk fagbevægelse
vant til altid at blive inddraget, når der var socialdemokratisk
styre, hvilket der var hyppigt. Siden har Danmark overvejende haft borgerlige regeringer, og det har taget fagbevægelsen lang tid at indse, at der også skulle arbejdes politisk under borgerligt styre, mener Henning Jørgensen.

ved at fremlægge visionære politiske indspark, vurderer
Henning Jørgensen.
Han råder derfor fagbevægelsen til at skabe en analyse- og
forskningsinstitution i stil med norske FAFO.
- FH kan rykke op i bevidstheden hos politikere og embedsværk, men det vil kræve, at FH meget dygtigt fremlægger
forslag til nye og bedre måder at indrette arbejdsmarkedet,
og det skal bygge på sikre analyser. Fagbevægelsen skal gøre
sig fortjent til at blive hørt.
Stor krop, lille hoved
Samtidig er ressourcerne i FH begrænsede, og det kan
spænde ben for ambitionerne, mener professoren. Pengene
og magten ligger nemlig i høj grad ude i de enkelte fagforeninger, forklarer Henning Jørgensen. Han betegner dansk fagbevægelse som ”en stor krop med et lille hoved”. Kroppen er de enkelte fagforeninger, der kører overenskomstforhandlingerne og råder over pengene i strejkekasserne.
Hovedorganisationerne er hovedet, som ikke har mange
penge, og i en tid med medlemstilbagegang skal der spares i
toppen. Skabelsen af FH er derfor også en spareøvelse.
- FH har 25 procent færre medarbejdere, end LO og FTF
havde før fusionen og skal spare på 30 procent på administrationen. Samtidig skal FH sikre større indflydelse. Det vil
tage tid, og undersøgelser af tilsvarende fusioner de sidste 20
år viser, at de typisk ikke gør driften billigere.
Bente Sorgenfrey forventer, at fusionen vil spare penge, og
det er vigtigt i en tid, hvor fagbevægelsen generelt mister
medlemmer.
- Vi skal bruge medlemmernes penge bedst muligt, og med
fusionen skal vi ikke drive to sekretariater og betale husleje
på to forbundshovedkontorer.
Hun håber at FH kan være med til at vende medlemstilbagegang til fremgang, men om det lykkes, vil i høj grad afhænge
af forbundene:
- De næste års budgetter i FH tager udgangspunkt i en forventning om fortsat medlemstilbagegang i forbundene. Vi
håber, at FH sammen med forbundene vil være med til at
sikre medlemsfremgang på sigt, men i sidste ende er det op
til forbundene, siger Bente Sorgenfrey.

Selvom LO er forsvundet , bliver der igen i år demonstrationer 1. maj.
Hvis FH skal lykkes med ambitionen om at sikre fagbevægelsen en stærkere stemme politisk og i medierne, vil
det kræve, at FH tager et større samfundsmæssigt medansvar
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Den første store styrkeprøve for FH venter lige om hjørnet,
nemlig det kommende valg til Folketinget. Vigtige arbejdsmarkedsspørgsmål vil blive del af valgkampen, forventer
FH’s næstformand.
- Valgkampen vil byde på store diskussioner om, hvornår
lønmodtagere skal kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Vigtige valgtemaer bliver også arbejdsmiljø og
fastholdelse og opkvalificering, så vi undgår at udstøde mennesker fra arbejdsmarkedet.
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