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VEM FÅR TILL SIST CORONARÄKNINGEN?

Vem får till sist coronaräkningen?
Åtgärderna för att minska smittospridningen är något som vi alla drar nytta av, men de
ekonomiska konsekvenserna av dem drabbar olika. Därför måste smittorisken vägas upp mot de
ekonomiska konsekvenserna i den fas som alla de nordiska länderna nu gått in i.
LEDER
15.05.2020
AV BJÖRN LINDAHL, CHEFREDAKTÖR

Det är rådet från den expertgrupp som den danska regeringen tillsatt för att se på hur restriktionerna som lamslagit delar av samhället ska lyftas.

Många längtar nog tillbaka till kontorslandskapen. Vi skildrar hur konsultbolaget Rambøll planerar för att öppna sina
arbetsplatser igen på ett försvarligt sätt.

Hur coronapandemin kommer att förändra samhället varierar från bransch till bransch. I Danmark ökade frisörerna
sin omsättning så att den låg högre än innan pandemin bröt
ut, när frisörsalongerna fick öppna igen. Men i klädbutikerna
ligger omsättningen fortfarande bara på 75 procent av vad
den var på samma tid i fjol.

En som vägrade att sitta stilla är den israeliske dansaren
Yaniv Cohen, bosatt i Norge. Han startade ett nytt kulturfenomen när han insåg att många barn inte kunde ha
födelsedagskalas. Han erbjöd sig att dansa gratis utanför
huset, som en färgfläck i tillvaron. Initiativet ledde till att
många kollegor inspirerades och de får dessutom en liten
inkomst.

Den norske finansministern Jan Tore Sanner påpekar att
finanskrisen som inleddes 2008 bara ledde till ett fall i
världens bnp på 0,1 procent. Prognosen från IMF är att coronapandemin leder till ett fall på 3,0 procent av världens bnp.
Än så länge är rädslan för att bli smittad större än rädslan för
att bli arbetslös, i alla fall i Norden. Men de nordiska arbetsförmedlingarna arbetar på högtryck. Vi har talat med den
danska och den isländska direktören för arbetsförmedlingen
i deras respektive länder, och med en av de som jobbar direkt
med de som blivit arbetslösa i Sverige, Susanne PetterssonGraff.
Hon berättar om en vardag som närmast kan liknas vid ett
callcenter, där det förs statistik över avklarade samtal och där
hon hela tiden ser att det finns fyra till femhundra människor
som väntar på att komma fram.
Åsa Johansson, avdelningsordförande för ST-AF, som organiserar arbetsförmedlarna, varnar för att verksamheten nu är
så hårt schemalagd att den riskerar att slita ut personalen.
Från europeiska arbetsmiljöbyrån kommer en rapport som
visar att stillasittande arbete nu seglat upp som den tredje
största arbetsmiljörisken – och det var innan pandemin.
Vem tar ansvaret för arbetsmiljön på alla de nya hemmakontoren?
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- Det är den som är mest motiverad som får jobb, var
beskedet Flor Santamaria Mujica fick, när hon efter sex månaders arbetslöshet erbjöds en karriärutvecklingskurs av den
norska välfärdsmyndigheten NAV.
Med latinamerikanska ögon berättar hon hur hon upplevde
kursen.
Är det motivationen eller ersättningen som är problemet när
de nordiska jordbruken skriker efter säsongsarbetare? Kommer thailändska arbetare flygas till finska Lappland i sommar för att plocka bär?
En sak är säker: En grupp som kommer att ha mycket att
göra framöver är arbetslivsforskarna. De första resultaten
har redan börjat komma in, som AFI:s arbetslivsbarometer,
som snabbt lade till frågor om corona i sin årliga undersökning.
Svaren tyder på att det är de som har lägst lön och lägst
inkomst som drabbas hårdast av pandemins ekonomiska
konsekvenser. Är det någon som är överraskad?

3

SAMORDNING KRÄVS NÄR NORDEN KOMMER UT UR CORONAKRISEN

Samordning krävs när Norden kommer ut ur
coronakrisen
De nordiska länderna kommer att genomföra historiskt stora insatser för att begränsa de
ekonomiska och sociala konsekvenserna av coronapandemin. Regeringarna valde delvis olika
åtgärder för att bekämpa smittan, med olika påverkan på ekonomin. För att komma ut ur krisen
krävs det en större samordning.
NYHET
15.05.2020
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL

På samma sätt som feberkurvan för en covid-19-patient visar
hur sjukdomen utvecklas, är arbetslösheten ett av de viktigaste måtten på hur länderna klarar av situationen. Lika
svårt som det har varit för enskilda länder att isolera sig från
pandemin, lika svårt är det för ett land att isolera sin ekonomi från resten av världen.

betslösheten i USA, från 4,4 procent i mars till 14,7 procent i
den veckan som slutade den 18 april. Det är den högsta nivån
sedan januari 1948. Grafiskt skildrat är det ett av de mest
skrämmande diagrammen som har kommit från OECD:

Inom OECD-området, som består av 37 länder, ökade arbetslösheten från 2,1 miljoner personer till 37 miljoner personer i mars. Tal från april visar en mycket stark uppgång i ar-
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det infördes restriktioner på resor och de som kunde uppmanades att arbeta hemifrån.
Genom trepartsförhandlingar gjordes ett avtal där staten tog
en stor del av lönekostnaderna i verksamheter där minst en
tredjedel av de anställda riskerade att bli permitterade. Staten kompenserade då 75 procent av lönen. Löntagarna bidrog
med att avstå från fem semesterdagar.
- Åtgärderna för att minska smittospridningen är något som
vi alla drar nytta av, men konsekvenserna av dem drabbar,
trots krispaketen, specifika verksamheter, löntagare och
medborgare, skriver den danska expertgruppen som ska ge
råd om hur samhället ska återgå till normal verksamhet.
Diagrammet visar arbetslöshetstalet för OECD, Euro-området och USA i mars varje år sedan 2005. Bland länderna
finns det olikheter i definitionen av arbetslöshet. Kurvan för
USA sträcker sig till den 18 april, lite längre än de övriga
kurvorna. Källa: OECD
Corona-pandemin drabbar både fattiga och rika länder. När
statistiken för utvecklingen i Europa kommer in kommer den
att visa en spikartad ökning av arbetslösheten även där. När
den norske finansministern Jan Tore Sanner den 12 mars
presenterade det som i Norge kallas för revidert nasjonalbudsjett (tilläggsbudgeten på svenska), konstaterade han att
ändringarna jämfört med den budget som lades i höstas normalt brukar vara små.
I år har regeringen redan beviljat 120,6 miljarder norska kronor mer än i den ursprungliga budgeten för att bekämpa
arbetslösheten och den ekonomiska krisen. Den 7 april var
290 000 personer helt arbetslösa och 190 000 delvis arbetslösa. Sedan dess har arbetslösheten fallit något, efter att
Norge delvis börjar lätta på åtgärderna för att förhindra
smittspridning.
Men Norge är med sin oljeekonomi mycket beroende av
omvärlden.
- Norsk och internationell ekonomi har drabbats av den allvarligaste chocken under efterkrigstiden. För att jämföra:
Under den globala finanskrisen föll världens bruttonationalprodukt, bnp, med 0,1 procent. I år förväntas det ett fall i
världsekonomin på 3 procent, enligt IMF, sa Jan Tore Sanner.

Samlat grepp
Gruppen, som leds av professor Torben M. Andersen, har
presenterat en rapport som försöker ta ett samlat grepp om
det som sker och som visar på de avvägningar som måste
göras.
- Ser man rent hälsomässigt på det, bör man börja lätta på
restriktionerna på de områden där smittorisken är minst. Ser
man rent ekonomiskt på det bör restriktionerna lyftas först
på de områden där de samhällsmässiga konsekvenserna är
störst. Därför är det viktigt att det sker en avvägning av de
hälsomässiga och de samhällsekonomiska konsekvenserna,
och att strategin för att öppna landet baserar sig på fakta.
Men att fatta beslut på ett ”oplyst grundlag” som det danska
uttrycket är i rapporten, är inte så lätt.
En liknande nedstängning av länder som har skett de senaste
månaderna har aldrig skett tidigare och många av de åtgärder som satts in mot krisen har aldrig prövats ut tidigare.
Samtidigt måste beslut fattas snabbt, innan all information
och statistik finns på plats.
Rapportskrivarna har i ett diagram samtidigt försökt visa hur
stor smittorisken är och hur samhällsekonomiskt viktig verksamheten är:

Finanskrisen bröt ut sommaren 2008. Som diagrammet
ovanför visar ökade arbetslösheten ända fram till 2013, för
att d'refter börja falla. Men det är först de senaste par åren
som arbetslösheten varit på samma nivå som innan finanskrisen.
Danmark snabbt ute
Danmark är det nordiska land som snabbast tog till drastiska
åtgärder för att begränsa smittan, genom att stänga skolor,
restauranger och butiker, förbud infördes mot folksamlingar,
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Källa: Rapport fra den økonomiske ekspertgruppe vedrørende genåbning af Danmark. Diagrammet har förenklats något i förhållande till orginalet.
Diagrammet visar att universiteten och gymnasieskolan har
förhållandevis låg smittorisk, men stor samhällsekonomisk
betydelse, mätt i antal anställda. Stormarknader har en hög
smittorisk men samtidigt så stor samhällsekonomisk betydelse att de inte stängdes i Danmark.

- En sådan stop-and-go politik skulle också få stora
samhällsekonomiska konsekvenser. Den kan också bidra till
öakd
osäkerhet
med
ytterliogare
negativa
samhällsekonomiska konsekvenser.
- Av det skälet kan det vara olämpligt att ha en för fast plan
för att lyfta restriktionerna. Däremot är det viktigt att klart
förklara vilka förhållanden som avgör vilka restriktioner som
kan lyftas, skriver rapportförfattarna avslutningsvis.

Det finns också andra faktorer, som att träningscenter, med
relativt hög smittorisk, men få anställda, ändå kan ha hälsomässiga fördelar på annat sätt.
Törs folk konsumera?
När myndigheterna vägt ihop alla faktorer och lättar restriktionerna finns det inte heller mycket kunskap om vad som
sker. Kommer konsumenterna ändra sina vanor? Törs de
konsumera som tidigare, eller kommer de att hålla hårt på
pengarna?
- Det ser ut som om en stor del av det ökade sparandet som
hittills observerats har skett ofrivilligt och inte nödvändigtvis
som en följd av att konsumenterna blivit mer försiktiga, i och
med att konsumenterna ser sitt sparande relativt oförändrat
på tolv månaders sikt, skriver Danske Bank i en analys av hur
det ser ut i Euro-området.
Den danska expertgruppen har sett på hur konsumtionen ändrat sig för några verksamheter, här visar vi frisörer, som fick
återuppta sin verksamhet 20 april, och konfektionshandeln,
som haft vissa restriktioner, men inte stängts:

Diagrammen visar hur mycket som spenderats på olika
sorts konsumtion, jämfört med samma tid i fjol. Påsken har
uteslutits. Beloppen som används på frisörtjänster föll
dramatiskt, men när frisörerna öppnade igen tjänade de
mer än i fjol. Fallet för klädbutiker var mindre dramatiskt
- men ändå nästan 50 procent. Återhämtningen är emellertid svagare. Beloppen som används är fortfarande bara 75
procent jämfört med i fjol.
- Det finns uppenbart problem och kostnader både av att lyfta restriktionerna för sakta eller för snabbt. Men det finns en
grundläggande assymetri. Vid en för snabb process kan smittospridningen komma ur kontroll och det kan bli nödvändigt
att återinföra restriktionerna, skriver rapportförattarna.
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EN SKELSÆTTENDE TID FOR DANSKE STAR’S DIREKTØR

Maria Schack Vindum

En skelsættende tid for danske STAR’s direktør
Som øverste chef for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, har Maria Schack
Vindum haft travlt, siden corona suspenderede store dele af beskæftigelsespolitikken, skabte
stigende ledighed og banede vej for nye løsninger.
PORTRETT
15.05.2020
TEKST: MARIE PREISLER, FOTO: STAR

Siden sin tiltræden som direktør for STAR i 2018, har Maria
Schack Vindum ikke oplevet en mere dramatisk uge end uge
12 i 2020, hvor corona for alvor ramte det danske arbejdsmarked. I den uge blev der registreret 243 procent flere
nyledige på STAR’s jobportal på nettet, Jobnet, end det gennemsnitlige niveau de fem forudgående år.
- År 2020 vil i den grad blive opdelt i før og efter uge 12
for mig. Det var et skelsættende tidspunkt, hvor antallet af
nyledige steg kraftigt og meget hurtigere end under finanskrisen i 2009. Samtidig blev aktiveringsindsatsen sat på
”hold” og vi måtte lynhurtigt udvikle en række nye løsninger,
fortæller Maria Schack Vindum.
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Mange er ramt
Antal nyledige på Jobnet er ikke identisk med antallet af
danskere uden job, da ledighed i Danmark bliver opgjort i antal fuldtidsledige. Men de officielle ledighedstal kommer altid med ca. en måneds forsinkelse, mens antal nyledige kan
opgøres hver dag, som en real-time indikator på, hvordan
corona-krisen påvirker ledigheden.
Samme aften som statsminister Mette Frederiksen holdt sit
første corona-pressemøde, bad Maria Schack Vindum derfor
sin stab om at udvikle en dag-til-dag overvågning af antal
nytilmeldte på Jobnet og af antal jobs slået op på Jobnet.
Efter en intens udviklingsindsats af styrelsens tal-knusere er
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de tal blevet offentliggjort dagligt og viser, at midt i maj 2020
– to måneder efter pandemiens start i Danmark - havde
næsten 110.000 personer (butto) registreret sig som nyledige, hvilket er cirka dobbelt så mange som i samme periode
i snit i de fem foregående år. Fraregnet afgang er antallet af
tilmeldte dog ”kun” steget med knapt 50.000.
- Det vidner om, at der ER ret mange på det danske arbejdsmarked, som er berørt af ledighed på grund af corona. Samtidig er der ikke samme afgang fra ledighed til job om foråret,
som vi plejer at se. Der er også aktuelt otte procent færre
jobopslag på Jobnet end i snit de seneste fem år, siger hun.
Men der er også lyspunkter. Der er stadig en del ledige job
at søge, og der er stadig afgang fra ledighed, påpeger Maria
Schack Vindum. Og baseret på dialog med kollegaer i andre
OECD-lande er det hendes indtryk, at corona har ramt en
række andre lande hårdere målt på ledighed, selvom de ligesom Danmark har indført diverse hjælpepakker.

Maria Schack Vindum anbefaler andre nordiske lande at gøre
noget tilsvarende – hvis de ikke allerede er i gang.
For Maria Schack Vindum personligt har det været en spændende og lærerig ledelsesopgave at sadle organisationen om
til de ændrede opgaver og 100 procent hjemmearbejde. Både
hun selv og alle ca. 450 medarbejdere har nu i to måneder
udført deres arbejdsopgaver hjemmefra, og det kræver
grundig og hyppig ledelseskommunikationen, har hun erfaret.
- Som leder har det været fagligt meget spændende, og jeg
har lært ting, som jeg tager med mig efter corona. Blandt andet har jeg indtryk af, at det har stor værdi for medarbejdere,
at jeg kommunikerer hyppigt og direkte med dem.

Opkvalificering online
Under normale omstændigheder har ledige pligt til at møde
op til samtaler på det kommunale jobcenter, og ledige skal
også være aktivt jobsøgende for at få udbetalt offentlige
ydelser. De kommunale jobcentre har tilsvarende pligt til at
holde samtaler og iværksætte indsatser for at få ledige i arbejde. Disse forpligtelser er midlertidigt suspenderet på grund
af corona, men en del dialog mellem ledige og jobcentre er
på frivillig basis fortsat under corona-krisen og har været ført
online.
- Vi kender ikke effekterne af denne indsats, men al fornuft
tilsiger, at det er bedre, at der er kontakt mellem de ledige og
jobcentret, end at de ledige får lov til at sejle deres egen sø,
siger Maria Schack Vindum.
Corona-krisen har også affødt andre online-nyskabelser til
stor gavn for ledige og for virksomheder, vurderer hun. Eksempelvis en model, hvor medarbejdere kan blive opkvalificeret via fjernundervisning i stedet for at blive afskediget.
STAR har sammen med arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner udviklet digitale opkvalificeringsforløb,
der er målrettet specifikke brancher, og hvor virksomhederne får dækket op til 100 procent af lønudgifterne, mens
medarbejderne deltager i fjernundervisningen.
Ros fra minister
Den nye model for opkvalificering blev først taget i brug i
turisterhvervet og hotel- og restaurationsbranchen, og siden
er blandt andet byggeriet og offshore-branchen kommet til.
Samtidig er flere andre brancher på vej med aftaler. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har
betegnet det som et kreativt bud på, at medarbejderne både
kan bevare deres arbejdspladser og komme tilbage til arbejdet på den anden side af krisen med ny viden og flere kompetencer, som virksomhederne kan drage nytte af.
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Fem gånger högre arbetslöshet på Island
Arbetslösheten femdubblades på fyra veckor på Island. I slutet av februari var arbetslösheten 10
000, i mars var 50 000 personer arbetslösa. Det här är alldeles nytt, säger direktören för
arbetsförmedlingen Vinnumálastofnun (VMST) Unnur Sverrisdóttir.
TEMA
15.05.2020
TEXT: GUÐRÚN HELGA SIGURÐARDÓTTIR, FOTO: VISIR/HELGI

- Det är fullständigt annorlunda än finanskrisen 2008-2009,
säger VMSTs Unnur Sverrisdóttir som står inför sin största
utmaning någonsin.
- Det var en traditionell finanskris, nu har vi någonting alldeles nytt, hela ekonomin stagnerade på bara några dagar med
olika framtidseffekter som ingen riktigt vet hur de kommer
att se ut. Det blir komplicerat, fortsätter hon.
Ekonomin står stilla
Islands nationella inkomster är till en tredjedel baserade på
turism. Globaliseringen har haft positiv inverkan på turismen men nu har turismen försvunnit helt och hållet i hela
världen.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

Islands ekonomi var redan 2019 på väg nedåt men med
covid-19 upphörde alla turistaktiviteter på bara ett fåtal dagar, resebyråer har inställt sina resor, alla flygplan står stilla,
bussar har parkerats – de som tidigare har kört omkring fulla
med turister.
- Samma gäller restauranger, affärer, alla inom servicesektorn, poängterar Unnur Sverrisdóttir.
Vinnumálastofnun har fått alldeles nya utmanande
uppgifter. Drygt 50 000 personer ska betalas arbetslöshetsersättning i början av maj. Tidigare var rekorden 10 000-11
000 under finanskrisen 2008-2009.
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Ny näringsgren
Sedan dess har turismen som näringsgren vuxit fram. Arbetsmarknaden är också större än någonsin tidigare. 23 000
jobbar inom turismen, de förlorade alla arbetet på kort tid,
förklarar Unnur.
Island har nyligen ändrat lagen så att företagens personal
kan få 75 procents arbetslöshetsersättning om de endast har
25 procents arbete. De flesta företagen använder sig av
25-procentsregeln, enligt Unnur.
Det förändras möjligen när frisörer och andra småföretagare,
samt frilansarbetare kan börja jobba igen. Men det förväntas
inte ha någon större effekt på utvecklingen.
Vinnumálastofnun undergår som bäst genomgripande förändringar. Personalen har jobbat hårt och visat stor solidaritet,
berättar Unnur stolt.
Nu ska Vinnumálastofnun utöka sin personal, troligen kommer 35 personer att tillfogas personalgruppen på 130-140 om
ett par veckor.
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PANDEMIN STRESSAR REDAN STRESSAD ARBETSFÖRMEDLING I SVERIGE

Susanne Pettersson-Graff, arbetsförmedlare i Östersund och Åsa Johansson, avdelningsordförande för ST-AF

Pandemin stressar redan stressad
Arbetsförmedling i Sverige
Som en följd av Corona-pandemin strömmar antalet arbetslösa till den svenska
Arbetsförmedlingen. Pressen ökar på en redan pressad organisation, där 3 500 medarbetare
sagts upp eller slutat sedan våren 2019.
TEMA
15.05.2020
TEXT: GUNHILD WALLIN, FOTO: PRIVAT/ST

- Vi ser ett väldigt stort inflöde av arbetssökande till Arbetsförmedlingen. Det är ett jättetryck av antalet nyinskrivna
som måste vara inskrivna för att få ersättning. Att hantera
dem är därför prioritering nummer ett och de har det jättetufft ute i verksamheterna, säger Åsa Johansson, avdelningsordförande för ST-AF, den avdelning av fackföreningen
ST som organiserar 6000 medarbetare.
Det är det så kallade Januariavtalet som totalt ändrat villkoren för Arbetsförmedlingens arbete. Till det kommer utbrottet av Corona-viruset och mer än 100 000 nya inskrivna
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på Arbetsförmedlingen under mars och april som en följd av
pandemin.
Men det svåra läget för Arbetsförmedlingen börjar med valet
2018, som inte resulterade i en given majoritet. Månader av
regeringsförhandlingar tog sin början. Först i januari 2019
gav Centern och Liberalerna sitt stöd till en rödgrön regering
och till Stefan Löfven som statsminister.
Men stödet var inte gratis. De båda borgliga partier krävde
en rad eftergifter från traditionell rödgrön politik och att reformera Arbetsförmedlingen i grunden var ett av villkoren.
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Arbetsförmedlingen kritiserades av C och L för ineffektivitet
och kraven var att stora delar av arbetsuppgifterna skulle
läggas ut på privata aktörer. Och det skulle gå fort. Redan
2020 skulle den nya organisationen sjösättas, vilket innebar
att 4 500 personer varslades och 1600 sades upp redan under
vårvintern 2019. Många valde att själva lämna och vid
årsskiftet 2019/2020 hade 3 500 lämnat myndigheten. Av
dem har cirka 350 återanställts, men i andra funktioner.
Digitalisering skulle frigöra tid
Många lokalkontor lades ner, eller fick färre resurser. Tanken
var att mycket av det traditionella förmedlingsarbetet skulle
kunna ske digitalt och på så sätt skulle tid frigöras för stöd till
dem som står långt från arbetsmarknaden. Samtidigt delades
hela myndigheten upp i tre stuprör. Den ena servar arbetsgivare som söker arbetskraft och den andra ger service till arbetslösa. Det tredje bedriver digitala tjänster och ger service
till arbetssökande och arbetsgivare via telefon.
En av de nya funktionera är det som kallas PDM, personligt
distansmöte. Den kom till innan Januariavtalet som ett led i
effektivisering av myndigheten. Meningen var att det första
mötet skulle ske per telefon och vara i 60 minuter med tid
för dokumentation och kartläggning av den arbetssökande.
Först därefter skulle det vara möjligt att boka ett personligt
möte. Så kom pandemin och antalet nyinskrivna exploderade. Fler behövdes snabbt kallas in till PDM.
- Jag blev arbetsledd, eller beordrad, till PDM från en dag
till en annan. Nu sitter vi med hörlurar på oss och hanterar
nyinskrivna hela dagarna. Och vi har inte längre 60 minuter
på oss per samtal, utan 30 minuter, berättar Susanne
Pettersson-Graff, arbetsförmedlare i Östersund och anställd
i myndigheten sedan 1997.

Hon arbetar halvtid på Arbetsförmedlingen och är ledamot i
avdelningsstyrelsen för ST inom arbetsförmedlingen på den
andra halvan. Hon berättar om en vardag som närmast kan
liknas vid ett callcenter, där det förs statistik över avklarade
samtal och där hon hela tiden ser att det finns fyra till
femhundra människor som väntar på att komma fram.
Hundratals människor i telefonkö
- Från början var de nyinskrivna ofta från taxi- och besöksnäringen. Nu märker vi att fler akademiker skriver in sig.
Många mår dåligt, men det finns inte mycket utrymme för
tröst och stöd. Jag har en fördel som jobbat länge och har erfarenhet från en myndighet som är politiskt styrd, men jag
hör från andra kolleger att de inte mår bra, säger Susanne
Pettersson-Graff.
Hon beskriver arbetssituationen som att det sällan finns
utrymme att återhämta sig eller tid för reflektion, utan samtalen pockar ständigt på. Som medarbetare går det att hålla
ut om det finns en insikt om att det är tillfälligt, anser Susanne Pettersson-Graff. Men hon poängterar att ett av problemen med dagens läge är att organisationen inte hade återhämtat sig efter varsel, uppsägningar och omorganisation
när pandemin slog till och antalet arbetslösa hastigt och
kraftigt steg. Och ännu är reformarbetet av själva myndigheten inte klar utan ska fortsätta i åren som kommer. Det
är också oklart hur den framtida budgeten ser ut och vilka
pengar myndigheten kommer att ha att röra sig med.
Inre och yttre osäkerhet
- Organisationen höll på att byggas upp när pandemin kom,
men vi visste ännu inte hur arbetsgrupperna skulle se ut och
vilka resurser vi skulle få. Så kom Coronan och drabbade en
myndighet som redan var i kris. Här finns idag både en inre
och yttre osäkerhet, säger Susanne Pettersson-Graff.
När verksamheten skars ner inom de delar av verksamheten
som jobbar mot arbetsgivare och arbetssökande hade ännu
inte de tekniska lösningar som skulle frigöra tid kommit på
plats. Det betydde att den tänkta frigjorda tiden aldrig blev
verklighet.
- Digitalisering i sig är positivt, men det finns en övertro på
att människor klarar sig med den. De som står långt från
arbetsmarknaden gör det inte, men även de ”duktiga” arbetssökande kan behöva lite mänsklig handpåläggning, säger
Susanne Pettersson-Graff.

- På Arbetsförmedlingen finns det både en yttre och en inre
osäkerhet, säger Susanne Pettersson-Graff, som genomför
så kallade personliga distansmöten i snabbt tempo hela dagen - medan 400 - 500 personer står i telefonkö.

- Nedskärningarna av personal skulle balanseras upp av digitala system och självservice, men vi tycker att beslutsfattarna överskattat våra kunder. Om du är i kris, kanske du
inte är så självgående. Verksamheten vid PDM är också hårt
schemalagd med korta samtal. Det sliter också på personalen, som skulle önska att de kunde stötta mer, säger Åsa Johansson.
En svårighet med den nya organisationen är också att de
tre olika stuprören försvårar samarbete sinsemellan. Tidi-

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

12

PANDEMIN STRESSAR REDAN STRESSAD ARBETSFÖRMEDLING I SVERIGE

gare var det enklare att förstärka den del av verksamheten
som behövde förstärkas. Det är svårare idag, eftersom varje
enhet har egen budget och egna chefsstrukturer.
- Hade vi haft den gamla organisationen hade vi varit mindre
sårbara. Tidigare kunde vi jobba mer ihop oavsett om vår
inriktning var mot arbetsgivare eller arbetstagare, säger Susanne Pettersson-Graff.
Åsa Johansson arbetar framförallt på myndighetsnivå, men
får mycket information både från tidigare kolleger och fackligt aktiva ute i verksamheterna. Hon ser att det finns en stor
osäkerhet kring vart myndigheten är på väg, men också att
förändringarna inom Arbetsförmedlingen slagit väldigt olika
inom myndigheten. För huvudkontoret och de digitala verksamheterna kan utvecklingen kännas framåtriktande och
positiv, medan de som arbetar direkt mot kunder och arbetsgivare varit föremål för större förändringar och fler nedskärningar. I rollen som facklig ordförande måste hon finnas
både för dem som gillar och för dem som ogillar läget. Det är
tufft.
- Hur slitet ordet än är måste jag finna en balans mellan dem
som tycker förändringen är ok och de som har det väldigt
tufft. Jag försöker förmedla att vi gör det bästa vi kan ur fackligt perspektiv. Någon slags central arbetsförmedlingsfunktion kommer ju alltid att finnas, men det kommer inte att
vara som förr att varje arbetssökande hade en arbetsförmedlare, säger Åsa Johansson.
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Thailändsk bärplockare i Savukoski (Lappland) Finland

Arbetskraft en bristvara i det nordiska jord- och
skogsbruket
I en tid när arbetslösheten ökar snabbt oroar sig många bönder i Norden för hur de ska få tag på
utländsk säsongsarbetskraft. Det gäller speciellt i trädgårdar, jordgubbsodlingar och på
jordbruk.
NYHET
15.05.2020
TEXT: BENGT ÖSTLING

3 000 thailändska bärplockare väntar på besked om hur det
ska gå med deras sommarjobb i år. För tillfället får de inga
visum från EU/Finland. Senaste sommar arbetade totalt 16
000 utländska medborgare i det finländska jordbruket.
Nu är gränserna är stängda och matförsörjningen högaktuell.
Det finns en fara att odlingarna inte blir skördade, om något
alls blir sått och planterat. Det saknas tillräckligt med utländsk arbetskraft.
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Jord- och skogsbruksministeriet har redan hunnit vädja till
unga finländare och andra som blir utan jobb i sommar - det
finns tiotusentals lediga tillfälliga jobb inom jordbruket.
Lediga jobb, men låga löner
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (Centern) ville säga
det rakt ut: det här klarar vi inte. Alla producenter får inte
den säsongsarbetskraft från utlandet som de vill ha och behöver, sa ministern på en presskonferens.
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Grönsaksodlaren Esa Rannikko har framgångsrikt odlat
vattenmelon i mer än 20 år i Halikko i Egentliga Finland.
Han är beroende av säsongsarbetare under sommarmånaderna.
Den utländska arbetskraft som redan finns i landet kan användas, enligt ny lagstiftning som har godkänts i snabb ordning. Sannfinländarna har till och med föreslagit att alla asylsökare som väntar på besked i Finland nu skulle få en chans
till arbetsplatser inom jordbruket.
Kritiska röster har höjts om att problemet kanske inte skulle
vara så stort om lönenivåerna inom jordbruket höjdes. Det
anses omoraliskt att bli beroende av arbetskraft från utlandet
som nöjer sig med lägre löner.
Från jordbrukssektorns sida sägs att arbetet inte är dåligt
avlönat, men tungt och kräver kompetens. Den finns hos dem
som har gjort det tidigare.
Charterflyg från Ukraina
Beskedet från den finländska regeringen är att personal som
är kritisk för landet måste kunna garanteras. Utrikesminister
Pekka Haavisto berättade på en presskonferens att Finland
har förhandlat med Ukraina, därifrån mycket av personalen
har kommit.
Finland har ett omedelbart behov av 1500 kompetenta personer, enligt regeringen. Ukraina är det land som har sänt
flest jordbruksarbetare till Finland. Där finns kunskaperna
och erfarenheterna. Men den ukrainska regeringen rekommenderar att ingen reser iväg, på grund av pandemin.

I slutet av april har endast ett charterplan till Finland
tillåtits lämna Ukraina. Nu börjar Finland gradvis avstå från
begränsningar och restriktioner. Det finns förhoppningar om
att gränserna kan öppnas mot grannländerna, i första hand
Estland, i mitten av maj.
Då kan de estniska gästarbetare som blev kvar i Finland (se
egen ruta) under coronaisoleringen återvända till Estland för
att igen möta sina familjer. Färjorna mellan Estland och Finland har inte tagit passagerare sedan mitten av april.
Så hanterar Norden säsongsarbetarna:
SVERIGE: Enligt Lantbrukarnas riksförbund (LRF) behöver
sektorerna skog och trädgård runt 8 000 säsongsarbetare.
Den svenska regeringen har förlängt inreseförbudet för
tillfällig arbetskraft från länder utanför EU fram till 15 maj.
EU-medborgare kan fritt resa till Sverige, men eftersom
många reser i egen bil, har de svårt att komma dit då de
måste passera gränserna i andra EU-länder.
NORGE: Bondelaget uppskattar att det behövs 20 000 –
30 000 säsongsarbetare i Norge. Regeringen har lättat på
inreseförbudet så att säsongsarbetare som kan visa att de
har anställning får komma till Norge. De måste emellertid
genomgå en karantän på 14 dagar innan de kan börja arbeta.
DANMARK: Istället för karantän vill den danska regeringen
testa alla säsongarbetare som kommer till landet för att se
om de är coronasmittade. Åtgärderna gäller också för gränspendlare. Innan krisen uppskattades det att 46 000 medborgare från EU var anställda i Danmark, men bosatta i utlandet.

Enligt utrikesminister Pekka Haavisto (de Gröna) kan Finland få undantag. Förhandlingarna om hur det ska gå till
fortsätter mellan utrikesministerierna och jordbruksorganisationerna. Tanken är tydligen att arbetsgivarna tillsammans
får chartra flygplan och bekosta karantän i 14 dygn för arbetsstyrkan från Ukraina.
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Taxiskyltar

Snabb norsk analys av hur coronapandemin
påverkar arbetstagarna
Många norska arbetstagare ser dystert på framtiden efter att coronapandemin bröt ut. De med
lägst utbildning och lägst inkomst har drabbats hårdast. Speciellt åldersgruppen 30 – 44 år är
utsatt, visar en undersökning det norska arbetsforskningsinstitutet, AFI, gjort.
NYHET
15.05.2020
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL

AFI har de senaste tolv åren gjort en årlig undersökning för
fackförbundet YS av hur arbetstagarna ser på sin arbetssituation. I år ställdes också en rad frågor om hur de anställda
påverkats av åtgärderna mot coronaviruset. När de första
1177 svaren i panelen som består av sammanlagt 3000 personer hade kommit in, gjorde forskarna en preliminär analys
som avslutades 6 april.

har minskat sin arbetstid och 10 procent har upplevt att de
fått ett inkomstbortfall. 11 procent av de utfrågade har blivit
permitterade.

De allra flesta av de som svarat på frågorna, 69 procent,
uppger att de arbetar på ett annat sätt efter att coronapandemin bröt ut. Medan 31 procent säger att de har mindre att
göra, svarar 36 procent att de har mer att göra. 16 procent
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Det är kanske inte överraskande att de med hög utbildning
lättare kan arbeta på hemmakontor än hantverkare. Störst
skillnad mellan grupperna var det i förhållande till rådet att
resa mindre och inte använda kollektivtrafiken.

Hela snabbanalysen från AFI kan laddas ned här: Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse
- Det är de med lägst utbildning och lägst lön som tar den
största belastningen av coronapandemin i Norge. Antalet
permitterade och vilka grupper som drabbas har med åtgärderna i Norge. Alla verksamheter med personliga tjänster
som inte är helt nödvändiga, som restauranger, frisörsalonger, träningscenter, osv har stängts, säger Arild Steen,
som tillsammans med Svenn-Erik Mamelund och Mari Holm
Ingelsrud har gjort analysen.

Medan 91,3 procent av de som har hög utbildning och hög
inkomst svarade att de följt det rådet, låg andelen bland de
med låg utbildning och låg inkomst på 62,7 procent.
Däremot var den personliga hygienen något högre bland de
med låg utbildning och låg lön. 85,8 procent hade tvättat sig
mer eller gjort rent mer. Bland de med hög utbildning och
hög inkomst var andelen något lägre, 82,5 procent.

När undersökningen gjordes hade sammanlagt 5 500 personer i Norge fått laboratoriesvar på att de fått coronasmittan. Bara en liten del av dessa omfattas av undersökningen,
där bara 0,3 procent av de som svarat fått smittan bekräftad
av laboratoriesvar eller läkare. 11,2 procent ansåg emellertid
att det var sannolikt att de hade fått coronasmittan.
Stora hushåll en risk
Den högsta andelen av de som ansåg sig smittade fanns bland
de som var 30-44 år och som bodde tillsammans med sina
föräldrar i stora hushåll i, eller omkring Oslo. I den gruppen
var antalet smittade sex procentenheter högre än genomsnittet, 17,2 procent.
Ser man enbart på de som bor i hushåll med flera generationer var det 24,9 procent, det vill säga en dubbelt så hög andel,
jämfört med de 11,2 procenten som ansåg att de hade varit
sjuka.
En möjlig förklaring är att detta är personer som lever tätt i
familjer med invandrarbakgrund. Bland vissa grupper, som
somaliska taxichaufförer, som körde hem skidturister som
varit i Österrike och Italien från flygplatsen, har det varit höga smittotal, enligt Aftenposten (se egen ruta).
Nästan alla som svarade på frågorna, 94 procent, tvättade
händerna och använde desinfektionsmedel mer än tidigare.
Andra råd, som att undvika kollektivtrafik, social distansering och avlysa möten skiljde sig mer i förhållande till inkomster och utbildning.
Undersökningen delar upp arbetslivet i fyra grupper:
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Kvinnor låg något högre än männen i personlig hygien, men
åldern spelade störst roll. Bara 79,5 procent av de som är 30
- 44 år, sa att det tvättade sig mer eller gjorde rent mer. För
de som är 60 år eller äldre var andelen 87,4 procent. Bara 7
procent i alla grupper hade använt munbind.
Även om de fyra viktigaste råden för att undgå smitta verkar
ha haft effekt, var det i undersökningen bara ett statistiskt
säkerställt sammanhang mellan att tvätta händer och antal
smittade.
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Många vill studera
En rad frågor ställdes om hur arbetstagarna såg på framtiden. Detta var några av slutsatserna som drogs i analysen:
• Arbetstagarna som permitterats eller fått
inkomstbortfall är de som oroar sig mest för att de
blir arbetslösa i framtiden. De tror också att de
kan behöva byta jobb eller bransch i framtiden.
• Arbetstagare som är 30 – 44 år och som dessutom
ofta är familjeförsörjande, är den grupp som
permitterats mest.
• De som permitterats uttrycker störst intresse för
att ta mer utbildning för att få ett nytt jobb. Det
gäller framförallt arbetstagare under 45 år och
kvinnor.
• De permitterade ser emellertid inte för sig att
efter- och vidareutbildning blir mer aktuellt även
om det tillrättaläggs för det i det nuvarande
jobbet.
- Att det finns ett stort intresse för utbildning, men att de
som permitterats är skeptiska till att vidare- och efterutbildning kan ske i regi av arbetsgivaren, kan ha med att de tror
att de måste byta till en annan bransch. Vi kommer att se en
övergång till det som uppfattas som mer trygga jobb, tror Arild Steen.
- De offentligt anställda har inte permitterats alls under coronakrisen, påpekar han.
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Rambøll gjenåpner sine kontorslandskap - med
fokus på smittevern
Ansatte hos firmaet Rambøll sitter gjerne i åpne kontorlandskap og ser samtidig behovet for de
norske reglene for smittevern. Forskere maner til å være enda mer forsiktig.
NYHET
15.05.2020
TEKST OG FOTO: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN

Gjenåpnede skoler deler klassene i mindre grupper elever
som sitter i større avstand fra hverandre. Men hvordan gjør
voksene i åpne kontorlandskap etter korona-uker med hjemmekontor?
Robert Hoven er hovedverneombud for både Rambøll Norge
og for avdelingen i Trondheim.
– Ledelsen vår har hatt tett dialog med fagforeningene om
å ha best mulige løsninger, fra dag en. Vi har diskutert om
vi har god nok avstand mellom hverandre. Når Regjeringas
råd nå har blitt en meter avstand, er dette OK når vi sitter
på faste plasser i åpne kontorlandskap. Vi mener faren ville
være større hvis folk flyttet rundt på plassene, sier Hoven til
Arbeidsliv i Norden.
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Ingeniørfirmaet teller cirka 1 600 ansatte i Norge, og
nærmest alle sitter i åpne landskap.
– Åpent kontorlandskap er en rammebetingelse i Rambøll. I
spesielle tilfeller kan et fåtall bruke cellekontor. Jeg synes det
funker helt fint å jobbe sånn. Særlig fordi bedriften planmessig har løftet alt som handler om smittevern til absolutt beste
kvalitet. Jeg er ikke bekymret, sier Hoven.
Undersøkt trivsel
Sju uker etter korona-alarmen gikk forklarer HMS-ansvarlige Hoven at målet er å ha maks halvparten av arbeidsstokken på 280 på jobb i kontorbygget i Trondheim. Da
holder de avstand, får vi forklart.
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– Vi har selv gjort en undersøkelse av trivsel. Den viser at
ansatte over 50 år som ikke har barn har jobbet mer effektivt
hjemme. Medarbeidere under 30 som bor alene har derimot
misstrivdes mer med hjemmekontor. Vi har også folk som
har ringt og sagt "nå må jeg få komme på jobb ellers blir jeg
tullete, jeg må snakke med andre enn katta", forteller Hoven
lattermild.
– Bra respons
Bjørn Terje Pettersen leder Rambøll i Trondheim. Han
bedyrer at egne tall i anledning korona-situasjonen viser at
medarbeiderne er topp fornøyde med informasjon til- og
kontakt mellom ansatte.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Han fremholder at
forskningen viser mer sykefravær i bedrifter med åpne kontorlandskap. Konsekvensene etter avbrekket med korona, vil
måtte være at flere bedrifter vurderer tiltak.
– Virus, forstyrrelser og demotivasjon har økt sykefravær i
bedrifter med åpne landskap. Vi vet ikke egentlig hvor mye
covid-19-viruset er i luften. Om dråpesmitten bærer en eller
to meter. Snakker man lavt bli det små dråper mens dråpene
blir store og bærer lengre ved høy snakking. Men i et kontorlandskap er det usikkert hvor mye virus som kan befinne seg
i luften hvis en smittebærer bruker rommet. Vi vet veldig lite
hvor mye som skal til for å smitte, forklarer Knardahl.
Han uthever at folk som sitter i ro er bedre sikret mot smitte
enn folk som rører seg i samme rom.
– Faste plasser bør absolutt vurderes i åpne landskap. Hjemmekontor bør også vurderes videre. Kinesisk forskning viser
at noen ble smittet av covid-19 gjennom air-condition i en
restaurant, men her er kunnskapen hullete. Vi vurderer å få
opp metoder for å måle virus i luft, sier han.
Begrens aktivitet

Det er nøye planlagt hvor alle skal sitte i kontorlandskapet,
forklarer Lasse Zahl-Johansen og Robert Hoven.
– Vi skårer på å ha digitale lunsjer og kaffe klokken to for de
som har tid. Vi har hatt en forsiktig åpning av kontorene der
alt hos oss har vært styrt etter myndighetenes anbefalinger.
Vi har et system for booking av plasser i kontorlandskapet så
det har blitt minst to meter avstand i starten.

– Det viktigste ved begrensning av smitte er å vurdere
sannsynligheten for om du treffer noen som er smittebærere.
Aktivitet øker sannsynligheten for å treffe en smittebærer.
Avstand er viktig. En antar at smittebærende dråper faller
ned forholdvis fort. Derfor finnes regelen med avstand.
Skillevegger på to meters høyde kan være mulige tiltak,
ramser forskningsdirektøren opp. Rene flater og vask av hender legges kjent til, og han tar med at ansiktsmasker er
påbudt noen steder for å beskytte andre.
– Blant annet i New York heter det at alle har en moralsk
plikt til å beskytte andre.

Lasse Zahl-Johansen leder avdelingen vi besøker i det nye
åpne kontorbygget. Lederen forklarer at behovene ansatte
har for kontorplass i landskapet også prøves daglig.
– Noen kan stadig jobbe hjemme. Men familie-folk med redusert arbeidsro, eller de som har fått det tungt grunnet
mangel på sosial omgang, har fått komme på jobb. Hvem
som sitter hvor plottes inn på en tegning av kontorlandskapet. De ansatte merker plassen etter bruk med en postitlappe så renholderne kan desinfisere til neste dag, utesker
han. Det legges til at de som er på jobb føler seg nesten for
trygge og at de derfor må være obs på korona-reglene.
– Folk synes det er godt å høre kollegenes stemmer, så vi må
ha rom for sånne ting.
Sykere i landskap
Lege Stein Knardahl er forskningsdirektør ved norske
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Et norsk NAV-kurs -med latinamerikanske øyne
Jeg husker dagen da NAV sendte meg et brev med svar på et spørsmål om ikke-økonomisk hjelp
som jeg hadde bedt om noen uker tidligere. Jeg ville snakke med en rådgiver. Jeg sa jeg var
journalist og ønsket å finne en jobb som passet min kompetanse, så jeg ønsket å snakke med
noen.
KOMMENTAR
15.05.2020
TEKST: FLOR SANTAMARIA MUJICA

Jeg var fornøyd med at jeg omsider fikk svar fra NAV, men
det varte ikke lenge. Svaret var skuffende:
-Vi har sett på saken din og konkludert med at du kan greie
å finne jobb selv. Du har utdanning og snakker norsk. Du behøver ikke hjelp fra oss. Lykke til videre.
Jeg følte meg veldig trist og fanget i en håpløs situasjon etter
å ha vært arbeidsløs i seks måneder uten dagpenger, fordi de
jobbene jeg hadde hatt før var små og i ulike bransjer. «Vi
kan ikke hjelpe deg.»
Hvorfor ikke? lurte jeg. Jeg spør ikke engang om penger.
Dere kan ikke hjelpe fordi jeg har utdanning og snakker
språket? Er ikke det lov? Jeg følte meg diskriminert på grunn
av min kunnskap. Jeg er journalist, jeg hadde en super karriere i mitt hjemland Venezuela, jeg giftet meg med en nordmann og endte opp i Oslo. Min profesjonelle bakgrunn hindret meg aldri fra å prøve nye måter å tjene penger på eller
fra å bli integrert og lære hva det vil si å være nordisk.
Da jeg fikk «Vi kan ikke hjelpe deg»-svaret, føltes det som et
institusjonelt avslag. Jeg ble nektet den grunnleggende retten å bli hørt. Men hva hadde jeg forventet? Fra byråkratisk
hold. Jeg sendte en klage til NAV, og de tilbød meg et karriereutviklingskurs – men hva betydde det?
Sakte gjennom arbeidsløshetens drabantby
Da det ble vinter startet jeg på kurset. Klasserommet var i
en bygning rett ved E18 i Oslo. Jeg tok meg selv i å nynne
på AC/DCs “Highway to Hell” de første dagene. Jeg var der
seks timer om dagen hele uken. Med hjelp fra flinke lærere
og samarbeid mellom deltakerne – som skulle bli mitt nye
nettverk – hadde jeg tre måneder på meg til å finne en jobb
eller praksisplass.
Hver mandag startet en ny gruppe, og de gamle gikk videre
med mer kunnskap om hvordan man skriver en norsk CV,
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svare på spørsmål i jobbintervju, skrive et følgebrev, bygge
nettverk, lytte til motivasjons-foredrag og gå på jobb-relaterte workshops. Her var vi like, uansett hva slags utdanning
vi hadde.
Vi gikk sakte ned veien kalt det norske arbeidsmarkedet.
Noen hadde vært arbeidsløse i ett år eller mer. Andre var utbrent og hadde kommet tilbake for å prøve seg på nytt. Vi var
høflige og distanserte som gode kolleger. Noen var helt klare
til å finne drømmejobben, mens andre minnet om tenåringer
som har blitt kalt inn til rektors kontor for å gjøre ekstra
lekser. Vi lo modig av oss selv, vi var fulle av historier, vi var
tøffe men også medlidende.
Vi vil bare ha en jobb
En journalist fra Eritrea som var der en stund fortalte meg at
de fleste kursdeltakerne ville bare ha en jobb.
- Vi vil ikke gå på trygd, vi vil ha en jobb som gir oss
livskvalitet, og så fortsette videre. Men for mange er det å
komme hit en lang og mørk reise.
Han hadde rett. Når jeg tenker tilbake på alle de personlige
egenskapene og potensialet til de jeg møtte, kan jeg bare si:
hvis jeg var milliardær som Norge, hadde jeg gitt alle jobb.
Det er her, på disse karriereutviklingssentrene over hele landet, at jeg ville likt å grave for å finne folk å ansette.
En annen gang spurte en 19 år gammel norsk jente som aldri
hadde hatt en jobb om jeg kunne bake en kake.
- Jeg har så fryktelig lyst på hjemmelaget kake.
Men da vi satte oss i timeout-rommet og jeg spurte om
sjokolade-rushet hennes, svarte hun frustrert og tårefull:
- Hvorfor kan ikke jeg få en jobb? De vil ikke ansette meg fordi jeg ikke har erfaring. Men hvis jeg ikke får sjansen får jeg
jo aldri erfaring.
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Jeg var glad for å kunne være der og lytte til henne. For
hvis noen der hadde rett til å drømme stort, så var det hun.
En ung kvinne. Lav selvtillit og tilsynelatende uoppnåelige
drømmer, det er vel det siste vi vil ha i et velfungerende samfunn, tenkte jeg. Og hvis noen greier å få meg til å bake en
kake, greier de å skaffe jobb!
Som del av kurset skulle vi analysere jobbtilbud og se om vi
var passende kandidater. Det var et russisk fjell av følelser –
du kunne høre oss i lunsjen. Hver gang spurte vi oss selv –
er jeg kvalifisert for denne jobben? Det å bryte gjennom vår
egen usikkerhet hver gang vi fikk et avslag. Men vi fortsatte å
søke på jobb etter jobb. Som Sisyfos, som ruller en sten opp
til toppen av et fjell dag inn og dag ut.
Du må være idrettsutøver for å være på arbeidsmarkedet i
Oslo, og slutte å snakke om «drømmejobben». Har du ikke
et skandinavisk navn blir oppgaven enda hardere. En gang
spurte jeg min lærer Karen hvem det er som får jobben.
- Den som er mest motivert.
Eller den med de beste kontaktene, tilføyde jeg!
Men til slutt ble det som først føltes som et AA-møte til en
av de ærligste opplevelsene jeg har hatt etter åtte år i Norge.
Jeg så mange profesjonelle mennesker komme tilbake på rett
kjøl, og det føltes godt.
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Danseren som sprer glede - med nytt
kulturfenomen
Forestillingsstopp ga koreograf Yaniv Cohen (42) idéen til Flekk: Et ansiktsløst vesen som gir
permitterte dansere arbeid og barn bursdagsmoro.
NYHET
15.05.2020
TEKST: SILJE KATHRINE SVIGGUM, FOTO: KNUT EGIL WANG/ MOMENT

Et irrgrønt monster sniker seg inn i en hage på Tåsen. Snart
skal det sprelle og spinne, bukte og vri på seg til Billie Eilishlåta «Bad Guy», mens bursdagsbarnet Kaja Isachsen (10) og
familien hennes frydefullt ser på fra trygg avstand på altanen.
Etter ti minutters dans, er forestillingen for Kaja over. Men
for dansekunstner og koreograf Yaniv Cohen (42) har dagen
så vidt begynt.

- Jeg fikk idéen da datteren min hadde i hjemmeskolelekse
å tegne kort til en klassekamerat. Da innså jeg at dette er
en spesiell tid for barn: De får ikke feiret bursdagen sin, sier
Yaniv Cohen.

Noen uker seinere stiller han til intervju på en kafé bak Slottet. Siden oppstarten i april har den Oslo-baserte israeleren
alene danset i 80 bursdager. Flekk-konseptet – der man kan
få en danser gratis på besøk for å underholde bursdagsbarn
mellom 4 til 10 år – har spredd seg til ti norske byer siden
oppstarten i hovedstaden i april.
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Yaniv Cohen får hjelp med en gjenstridig glidelås av datteren Lovi Cohen fremdeles 7 år da dette bildet ble tatt, før
en Flekk-bursdag på Frogner.
- Danseforestillingen jeg skulle hatt premiere med i vår ble
utsatt. Samtidig var jeg allerede ferdig med undervisningsperioden min som førsteamanuensis på KHiO (Kunsthøgskolen
i Oslo). Jeg hadde plutselig ledig tid. Det fikk meg til å ville
bidra med å skape noe som kan glede folk.
Gratis til en pris
Med innspill fra datteren Lovi Cohen (8), som er elev på Ballettskolen til Den Norske Opera, ble Flekk-karakteren skapt.
En uke seinere bestilte Yaniv drakter, høyttaler og fikk Lovi
til å filme fra vinduet mens han danset i sin egen bakgård i
Gamle Oslo.
- Fra det øyeblikket jeg la ut videoklippet på Facebook,
strømmet bestillingene inn. Bare den første uken danset jeg i
29 bursdager, forteller koreografen.
Påtrykket fikk ham til å inngå samarbeid med Dansens Hus i
Oslo, Carte Blanche i Bergen der Yaniv selv var danser i åtte
år og DansiT i Trondheim. Nå sysselsetter prosjektet også
permitterte dansere som tok kontakt. Etter 15 år i Norge har
Yaniv Cohen lært seg å forene drivkraft og risikoviljen som
han mener er en arv fra hjemlandet, «der mange kunstnere
jobber gratis og lever som hunder», med norsk regulering
og systematikk. Selv lever Cohen på arbeidsstipend og lærerlønn fra KiO, og bidrar gratis med sine Flekk-tjenester.
- Men de andre danserne får honorar, understreker han.
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Datteren Lovi ga Yaniv Cohen idéen til Fekk. Som takk for
hjelpen overrasker fire Flekk-dansere henne på 8-årsdagen.
Sammenlagt hadde Flekk-dansere vært overraskelsen i over
100 barnebursdager da denne saken gikk i trykken, Yaniv
selv har danset i drøyt 80 av dem.
Selv om det er gratis å booke Flekk, ønsker de fleste å betale
for seg, forteller Cohen. Den valgfrie summen går rett til
danserne, og så dekker en pott resten slik at danserne i
skrivende stund er sikret 500 kroner per forestilling.
- Jeg har søkt om støtte fra Kulturrådet og håper dermed å
kunne øke honoraret til 700.
- Det er ikke mye?
- Nei, men dette er frivillig arbeid i en helt spesiell tid. For
min del har prosjektet kostet 12 000 kroner i egne midler. Utgiftene til billeie har jeg fått refundert fra Dansens Hus, men
jeg går fremdeles i tap, svarer Cohen før han tilføyer:
- Jeg har anledning til å gjøre dette fordi jeg har sikker inntekt i en tid der kulturbransjen er lammet. Dansere uten arbeidsstipend som ikke vet om de kan betale sin neste husleie,
har selvfølgelig ikke anledning til det samme. Jeg vet at jeg
er privilegert. Derfor ønsker jeg å gi noe tilbake til det norske
samfunnet.
Risikofylt hagedans
Prosjektet varer fram til 30. juni. Deretter tror Cohen etterspørselen vil dabbe av naturlig i takt med at restriksjonene i
Norge oppheves. På lenger sikt ønsker Cohen å lage en Flekkforestilling, men før den tid har han søkt om støtte for å
etablere et tilbud for barnehager.
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- Hva synes du om Flekk-prosjektet?
- Flekk er et fantastisk bevis for hva dans og kreativitet kan
gjøre: Skape gode opplevelser for publikum og utøver. Yaniv
Cohen makter å genererer arbeid for seg selv og andre, skape
nye uttrykk og formål og viser oss nye veier. Det er kunstens
kjerne. Slik sett har Flekk stor verdi.
Forbundslederen stopper opp og nøler litt.
- Men…?

Yaniv Cohen (i blått), Maja Naomi Furnes (i oransje) og tre
Flekk-kolleger under en bursdag pa? St. Hanshaugen i Oslo.
For frilansdanser Maja Naomi Furnes (28) betyr Flekk en
kjærkommen inntektskilde i krisetid.
- Jeg meldte meg umiddelbart! sier Furnes som har bakgrunn
fra moderne og samtidsdans.
- Flekk har absolutt hatt betydning for meg. Det hjelper på
tilværelsen i en tid der alt er avlyst. Jeg er i en overgangsperiode, rakk akkurat gjennomføre et opphold i Brasil og skulle
på audition i Sveits da coronautbruddet kom. Jeg skulle også
til London i jobbsammenheng, men alt ble avlyst.
28-åringen anser det som ren flaks at hun for tiden bor
hjemme hos foreldrene.
- Jeg er heldig som slipper husleie, det er den største bekymringen til andre dansere jeg snakker med. En normal
forestillingssituasjon tror jeg ikke det blir før tidligst i september eller oktober. Kanskje vil det ta enda lenger tid.
- Hvordan er det å danse som Flekk?
- I starten er det nervepirrende fordi det er vanskelig å se
gjennom drakten. I dag stanget jeg i en takrenne, en annen
gang holdt jeg på å ende opp i feil hage. Å se reaksjonen til
barna er supergivende. Noen blir sjenerte, noen redde, mens
andre er helt med fra start. Det er morsomt å få lov til å være
mer komisk som danser, en seigmanntype, sier Maja Naomi
Furnes.
Ambivalent fagforbund
Forbundsleder Kristine Karåla Øren i Norske Dansekunstnere beskriver en bransje i dyp krise da vi ringer for å prate
Flekk.
- En hel næringskjede har klappet sammen. Coronapandemien har gått hardt utover dansesektoren. I Norge alene
rammes et 60-talls rene danse- og ballettskoler. I tillegg
kommer de 160 kulturskolene med dansetilbud som nå er
stengt. Både utøvere og lærere får med et pennestrøk radert
arbeidet sitt, sier Kristine Karåla Øren.
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- Honorarsatsene er ikke i nærheten av å matche vanlige
dagsatser. Det er ikke okei. Dette er ikke kritikk til Yaniv
Cohen personlig, det han har fått til er flott. Jeg vil også
berømme institusjonene som bidrar til organiseringen og
synliggjøring av Flekk-prosjektet.
Men
de
lave
honorarene
viser dansekunstens
presserende behov for organer som både kan tilgjengeliggjøre prosjekter og frigjøre midler direkte som lønn. Dans
trenger flere distribusjonsverktøy med forutsigbar og sikret
finansiering, slik at produksjon og visning av den dagsaktuelle dansekunsten blir mulig for flere. Hadde det vært på
plass, kunne også andre gode prosjekter blitt fanget opp.
Best i krisetid
Selv opplever Yaniv Cohen at han vokser med kriser, kanskje
fordi han er så vant til dem. Han vokste opp i ørkenbyen
Kiryat Gat, sørøst i Israel, som yngstemann i en søskenflokk
på fire. Faren var møbelfabrikkeier, moren sosialarbeider.
Kunst var ikke en del av hverdagen før han ble oppfordret
til å begynne å danse under den 3-årige, obligatoriske militærtjenesten. Der slapp han tross toppform å bli stridssoldat
fordi foreldrene allerede hadde mistet en sønn. Yngstebroren
ble drept i militæret som 19-åring da Yaniv selv var 11, mens
eldstebroren som var pilot døde i en helikopterulykke sin
37-åring like før Yaniv selv fylte 24.
- Livet mitt er preget av tap. Å være israelsk danser og koreograf i Norge er en forhandling mellom fortiden, nåtiden og
framtiden. Den pågår konstant. Som jøde kommer jeg fra et
folk som er vant til å bli forfulgt, det gir en følelse av at man
alltid må håndtere noe. Det spiller ingen rolle hvor integrert
jeg er i Norge, en del av meg vil alltid være en outsider. Som
outsider må du forhandle med omgivelsene dine om hvem du
er.
- Hvorfor er det akkurat du som skapte Flekk?
- Jeg tror det har med fortiden min å gjøre. Jeg trives i
krevende situasjoner. I Norge har man alle muligheter, men
systemet her er veldig tregt. Jeg har prosjekter jeg har jobbet
med i fire år og søkt om støtte til som fremdeles ikke er på
scenen. Plutselig kom coronasituasjonen og ga meg begrensninger. Det gir klarhet. Som danser er det lettere å jobbe når
du har en tydelig oppgave. Er mulighetene for mange og oppgaven for åpen, begynner man å tvile på hva man gjør.
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- Ansiktet sprekker i et smil, humrende minnes Yaniv Cohen
tiden som frilansdanser i Norden.
- Danskene var åpne, inkluderende folk, godt organiserte og
fri med kroppene sine. Island var kaos! Helt lik Israel i mentalitet, med en innstilling om at alt går bra.
Noe det også gjør. Til slutt.
Han ler hjertelig nå.
- Og så er det Norge, det mest velorganiserte stedet jeg har
vært. Men nordmenn er mye mer reserverte, både i kroppen
og uttrykksmåten. Norge og Israel er to ytterkanter. Ved å bo
i Norge kan jeg balansere i midten.
- Hva kan vi alle lære fra danserlivet nå som folk permitteres
og mister jobben?
- Invester i noe du liker. Det kan være tøft, og jeg kan ikke
garantere at det gjør livet lettere. Men å insistere på å drive
med noe du liker, gjør livet rikere.
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Kontorsarbetare

Stillasittande arbete allt större risk för
arbetsmiljön i Europa
Stillasittande arbete har seglat upp som en av de största utmaningarna när den europeiska
arbetsmiljöbyrån för tredje gången har genomfört en stor undersökning av arbetsmiljön i de
europeiska länderna.
NYHET
15.05.2020
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL

Undersökningen kallas ESENER-3 och intervjuerna gjordes
per telefon under 2019. I rapporten jämförs svaren med de
som gavs i ESENER-2, som genomfördes 2014.
Sammanlagt har 45 000 arbetsplatser med mer än fem
anställda i 33 europeiska länder svarat på frågor om arbetsmiljön. De som svarar är ”den person som har bäst kunskap om arbetsmiljöfrågor i verksamheten”.
På de flesta områdena är det fler, eller lika många som ser
problem i arbetsmiljön jämfört med för fem år sedan. Det är
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svårt att hitta några ljuspunkter, även om de nordiska länderna stort sett prioriterar arbetsmiljön högt. Svaren indikerar hur vanlig en risk uppfattats vara, mer än hur allvarliga
de är.
Undersökningen visar att:
- Den vanligast identifierade riskafaktor i bland EU28-länderna är repetetiva handrörelser (65 procent av verksamheterna, en ökning från 52 procent 2014, att behöva
handskas med svåra kunder, elever eller patienter (61 pro-
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cent, en ökning från 58 procent) samt att lyfta och flytta personer eller tunga objekt (54 procent, en ökning från 47 procent).
Stillasittande arbete
Att de anställda sitter för länge uppfattas som en riskfaktor
av 59 procent av verksamheterna. Det är därmed den risk
som hamnar på tredje plats, när verksamheterna får välja
mellan olika alternativ. Det kan finnas mer än en arbetsmiljörisk i varje verksamhet.
Monotona rörelser och psykosociala risker ligger högst om
man ser på vad verksamheterna i alla de 28 medlemsländerna i EU. Att sitta still är en risk som anses vara betydligt högre i vissa verksamheter än andra. 93 procent av finans- och
försäkringsbolagen ser det som ett problem, och 91 procent
i offentlig administration.Tidigare fanns en fråga om tröttande eller smärtsamma arbetsställningar som delvis handlade om stillasittande. För fem år sedan såg 56 procent av
verksamheterna det som en arbetsmiljörisk.
Tre av de fyra vanligaste arbetsmiljöriskerna som verksamheterna ser är belastningsskador i muskler och skelett.
Den fjärde gruppen handlar om den psykosociala arbetsmiljön. Den berör framförallt tjänsteyrken, där det kan
vara problem med att hantera besvärliga kunder, patienter
och elever.
Tidspress
Tidspress är som i ESENER-2, ett problem som framförallt
lyfts fram av de nordiska länderna som ett stort arbetsmiljöproblem. Andelen som anser det är 74 procent i
både Finland och Sverige, medan andelen i Danmark är något lägre, 73 procent. Det är ett ganska stort steg till länder
utanför Europa som ser det som ett problem, med Nederländerna högst upp. Där har 64 procent av verksamheterna satt
risken på andra plats.
I undersökningen påpekas det att det är svårt att veta om detta beror på högre medvetande i Norden om problemet, eller
om risken verkligen är högre. Men det har inte skett någon
förbättring bland de nordiska länderna på fem år.

Den europeiska arbetsmiljöbyrån har bett 45 000 verksamheter med mer än fem anställda i Europa att svara på
vilka arbetsmiljörisker som de anser är de största på deras arbestplats. Fler anser att riskerna ökat jämfört med för
fem år sedan, men det är svårt att veta om det beror på
ökad medvetandehet eller större risker.
ESENER-3 visar att det skett en nedtrappning av arbetsmiljöinspektioner i nästan alla europeiska länder, även
de nordiska. På frågan om det genomförts en inspektion svarade nästan 60 procent av verksamheterna i Danmark, Finland och Island att det skett, medan 35 procent av verksamheterna i Sverige och mindre än 30 procent i Norge hade
haft en sådan inspektion. Jämfört med talen för fem år sedan
var nedgången störst i Danmark och Norge.
Digitalisering
Et annat stort arbetsmiljöriskområde är de ändringar som
genomförs på grund av digitalisering. Det kan handla om allt
från datorer, smarttelefoner, övervakningskameror eller robotar. Bara 6 procent av verksamheterna i Europa säger att det
inte har något av den sortens redskap som en del av arbetet.
Diskussionerna om digitaliseringen är mest vanlig i Ungern
och Rumänien, där 58, respektive 42 procent svarade att de
haft sådana diskussioner, mot 24 procent för hela Europa.

Av de tolv olika arbetsmiljöriskerna som det ställts frågor om
både 2014 och 2019 är det bara en där det skett en markant
förbättring: Långa och oregelbundna arbetstider uppfattas
som mindre problem än för fem år sedan.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

28

