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1. Förord

LO fortsätter arbetet för allas lika värde och rätt! Det är 
grundvalen för den fackliga idén, den fackliga analysen 
och den fackliga politik som vi driver. Arbetet med Alla 
kan göra något startade 2011. Sedan dess har mängder 
med utbildningar arrangerats. Ambitionen är att lyfta 
frågorna om LOs grundläggande värderingar på arbets-
platserna, men också att motverka rasism, högerpopu-
lism och högerextremism.

Att bedriva ett aktivt arbete för att försvara och för-
klara LOs värderingar är en central facklig uppgift. I 
Sverige och Europa finns i dag starka krafter som vill 
försvaga den fackliga rörelsen. Lyckas vi inte stå emot 
dessa krafter kommer Sverige att försämras, vi kommer 
att få växande klassklyftor och ett allt mer sönderslitet 
samhället. I stället måste vi lyfta fram den fackliga vi-
sionen som handlar om full sysselsättning, goda arbets-
villkor, rättvisa och jämlikhet.
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2. Visionen – jobb åt alla och 
minskade  sociala klyftor

LOs vision handlar om ett jämlikt och ett solidariskt sam-
hälle. Centrala mål är full sysselsättning, en generell väl-
färd, jämställdhet, icke-diskriminering och en hållbar mil-
jö. Ett annat grundläggande mål är det goda arbetet, där 
arbetstagaren har goda villkor och inflytande över arbetet.

Sverige behöver en kickstart med investeringar i bo-
städer, skolan, infrastruktur och omsorg. LO menar att 
regeringen behöver satsa omkring 100 miljarder kronor 
för att investera i samhällsbygget och bryta människors 
arbetslöshet.

Alla behövs för att utveckla och bygga Sverige. Vi vet 
också att ju längre människor tillåts att vara arbetslösa 
desto svårare blir det att komma tillbaka till arbetslivet. 
Subventionerade anställningar bör ersätta dagens fas 3 
och jobb i utvecklingsgarantin.

LO har en rad förslag för att minska de sociala klyf-
torna i samhället:
– LO vill höja a-kassan, minska lönespridningen och om-

vandla tillfälliga anställningar till fasta anställningar.
– LO vill satsa mer resurser på skolan och en aktiv ar-

betsmarknadspolitik.
– LO vill värna en solidarisk och generell välfärd utan 

vinstintressen.
– LO vill främja jämställdheten, bland annat genom att 

stärka rätten till heltidsjobb.
– LO vill också aktivt motverka alla former av diskrimi-

nering.
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LOs vision finns beskriven i rapporten Vägen till full 
syssel sättning och rättvisare löner. Rapporten är huvud-
tema på LOs kongress i juni 2016.

LO använder många verktyg för att förändra verk-
ligheten.
– LO påverkar politiken genom att föra fram förslag på 

hur lagar ska ändras och hur staten ska använda sina 
pengar

– LO bedriver opinionsbildning. Det sker genom LOs 
medlemsförbund och ytterst genom det arbete som 
förtroendevalda och enskilda medlemmar bedriver.

– Allra viktigast är att LO och LO-förbunden sluter kol-
lektivavtal. Genom avtalen är LO med och reglerar 
villkoren i Sverige. Omkring 90 procent av en arbe-
tares lön avgörs genom centrala avtal, resterande del 
styrs av lokala uppgörelser.

Grundvalen för ett kollektivavtal är att alla ska behand-
las lika. Alla ska ha avtalsenlig lön och samma rättig-
heter – oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bak-
grund eller religion. Idén med ett kollektivavtal är att 
fästa tanken om människors lika värde och rätt på pränt.
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Det fackliga löftet

En kärnpunkt i den fackliga ideologin är att de anställda 

måste hålla samman. Att alla sluter upp kring det som brukar 

kallas för LÖFTET. Tanken är att de anställda ska slå vakt om 

de segrar man uppnått i kollektivavtal och genom förbättring-

ar i arbetsmarknadslagstiftningen. Om ingen accepterar att 

arbeta till sämre villkor blir det omöjligt för arbetsgivare att 

rucka på innehållet i avtal och lagar. Så här har LO formulerat 

idén om det fackliga löftet:

”Vi lovar och försäkrar

att aldrig någonsin

under några omständigheter

arbeta på sämre villkor eller till lägre lön

än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta

i den djupa insikten om

att om vi alla håller detta löfte

så måste arbetsgivaren

uppfylla våra krav!”

Innehållet i löftet betonar likheten mellan anställda, 
inte skillnader. Först när vi är många och enade kan vi 
sätta press bakom våra krav.

Källor:
Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner, LO, 2015

Det fackliga löftet, LO, 2013 (www.lo.se/start/solidarisk_lonepolitik/
kollektivavtal/det_fackliga_loftet)
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3. Alla kan göra något

Alla kan göra något är namnet på LOs arbete mot ra-
sism och främlingsfientlighet och för alla människors 
lika värde. Fokus ligger på utbildning av förtroende-
valda och anställda. Vi har utbildat handledare som är 
nyckelpersoner i förbunden och LO-distrikten för att 
ta diskussionerna om det fackliga löftet, om rasism och 
högerpopulister. Kopplat till utbildningarna finns ett 
studiematerial och en studiehandledning.

LO initierade Alla kan göra något 2011. Sedan dess 
har ett omfattande arbete genomförts i förbunden och 
LO-distrikten. Samtidigt har högerpopulistiska och hö-
gerextrema krafter vunnit terräng både i Europa och i 
Sverige. De främlingsfientliga åsikterna har även trängt 
in på traditionella LO-arbetsplatser. Det betyder att be-
hovet av Alla kan göra något har blivit större.

Källa:
Alla kan göra något, LO, 2016 (www.lo.se/start/facket_pa_din_sida/

alla_kan_gora_nagot)
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4. Röster från LO-förbunden

Lokalt förtroendevalda inom LO-förbunden har inter-
vjuats om stämningen på deras arbetsplatser och hur de 
jobbar mot rasism och främlingsfientlighet. Totalt har 
ett 100-tal intervjuer genomförts. Här följer en samman-
ställning av vad intervjuerna visar.

Råare tongångar på arbetsplatserna
De förtroendevalda vittnar om att tonen blivit råare på 
arbetsplatserna. Det handlar om att det blivit vanligare 
med främlingsfientliga och rasistiska uttalanden, men 
också om att sådana uttalandet blivit vanligare. Så här 
uttrycker sig några av de intervjuade:

”Bara på några år har debatten blivit fränare. En förkla-
ring till utvecklingen kan vara att högerpopulistiska åsik-
ter från politiken sipprar in i övriga samhället.”

”Ibland kan de vara en otäck jargong även på den här 
arbetsplatsen. Det är värst är när kränkningarna riktar 
sig direkt mot någon på arbetsplatsen. Det kan handla 
om nedsättande beskrivningar på arbetare med mörka-
re hudfärg.”

Främlingsfientliga påståenden är ofta hämtade från 
rasistiska  sajter
Ganska många av de förtroendevalda menar att främ-
lingsfientliga och rasistiska webbsajter bidragit till att 
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göra jargongen på arbetsplatserna grövre och mer främ-
lingsfientlig. En del refererar till personer som citerat 
olika hatsajter. Några hänvisar specifikt till SDs sajter  
och till Avpixlat. Så här säger en av de intervjuade:

”Det är tydligt att personer med främlingsfientliga åsik-
ter hämtar näring från olika högerextrema sajter på nä-
tet. Ibland hör jag personer som citerar extrema sajter.”

Några av de intervjuade kopplar samman främlingsfient-
lig och rasistisk jargong med förekomsten av etnisk dis-
kriminering:

”De som ingår i serviceteamet serverar mat, beställer mat, 
kontrollerar patienternas eventuella allergier, ansvarar 
för disken, tömmer papperskorgar och städar. Inom den 
gruppen är andelen utrikes födda särskilt hög. Stundtals 
finns också en nedlåtande attityd till den gruppen som 
inte finns gentemot andra anställda. Det kan handla om 
generaliserande klagomål på hur de utför arbetet och att 
de inte är tillräckligt snabba.”

Strategier för att bemöta främlingsfientlighet
De förtroendevalda beskriver flera olika strategier som 
de i dag använder för att motverka främlingsfientlighet 
och rasism. Ett tema är att kollektivavtalen ska följas, 
oavsett var arbetstagarna är födda, vad de har för reli-
gion eller hudfärg:

”Vi är motståndare mot social dumping och osund kon-
kurrens. Men här gäller det att vara tydlig, vi är inte 
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motståndare till utländsk arbetskraft. Det avgörande är 
att det råder ordning och reda på arbetsmarknaden och 
kollektivavtalen skyddas.”

Ökad facklig närvaro på arbetsplatserna
Många av de förtroendevalda betonar att det är viktigt 
att stärka den fackliga närvaron på arbetsplatserna, att 
bygga ut den fackliga utbildningen och att visa att fack-
et är en folkrörelse med svar på vår tids politiska frågor.

”Vi måste möta människor ansikte mot ansikte. Det är 
fortfarande det viktigaste sättet att påverka. Vi har ock-
så styrkan att vi kan klara det. Facket är en folkrörelse. 
Sedan måste vi satsa mer på grundläggande facklig ut-
bildning. I dag är det alldeles för få som får möjlighet 
att gå på utbildningar och de är alltför korta. Jag tycker 
att alla medlemmar ska bli erbjudna att gå en grund-
utbildning.”

Lyft klassperspektivet
En annan vanlig strategi är att inte bara bemöta främ-
lingsfientlighet och rasism utan att lyfta fram klassper-
spektivet och klassiska fackliga krav:

”Egentligen är det klassamhället som är problemet. Men 
det typiska för högerpopulister är att de aldrig vill kri-
tisera klassklyftorna. På den punkten är de helt blinda.”

Ett långsiktigt arbete
Många av de förtroendevalda har förslag på vad de fack-
liga organisationerna bör göra för att motverka främ-
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lingsfientlighet och rasism. Sammanfattningsvis redo-
visar de intervjuade ingen quick-fix. I stället betonar de 
långsiktig opinionsbildning och ökad facklig närvaro på 
arbetsplatserna.

”Facket får aldrig bli tyst. Vi måste ständigt vara aktivt 
och motverka främlingsfientlighet och etnisk diskrimine-
ring. Det handlar också om att våga ta diskussionerna. 
För att klara det behöver vi vara trygga och ha koll på 
fakta.”

Källa:
Analys av intervjuer med deltagare vid kurser inom ramen för Alla kan 

göra något, LO, 2015
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5. Intervju med Ingela Edlund

– En grundval för det fackliga ar-
betet är alla likas värde och allas 
lika rätt. Det är särskilt viktigt 
att stå upp för dessa tankegångar 
i dag när tongångarna i samhället 
blivit råare. Ett tecken i tiden är 
de aggressiva kampanjerna för läg-
re ingångslöner. Ett annat tecken 
är det uppskruvade tonläget från 
högerpopulistiska och högerextre-
ma grupper, säger Ingela Edlund, 
andre vice ordförande i LO.

När Ingela Edlund beskriver samhällsklimatet kritise-
rar hon både nyliberalismen och högerpopulismen, men 
hon är också självkritisk.

– Sådana rörelser frodas när människor inte ser några 
andra alternativ. Då har fackföreningsrörelsen inte lyck-
ats. Ibland stannar den fackliga diskussionen på vägen 
och når inte ut till arbetsplatserna. Då ökar risken för 
misstro och för att vi förlorar mark.

För Ingela Edlund är samtalet på arbetsplatserna en 
grundval. Där måste det finnas en facklig närvaro.

– Men en växande svårighet är att allt fler arbetstagare 
inte längre har något bestämd arbetsplats. Det handlar 
till exempel om timanställda och bemanningsanställda 
som kontinuerligt flyttas runt. Vad vi ser är att anställ-

Foto: Lars Forsstedt
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ningsformen påverkar möjligheten att vara fackligt en-
gagerad.

Fackligt aktiva måste också bli bättre på att möta hö-
gerpopulism och högerextremism. Ingela Edlund beto-
nar att det framför allt handlar om mod, att ha en stabil 
värderingsgrund.

– Sedan behöver vi ta upp frågor om rasism och höger-
populism på alla nivåer inom fackföreningsrörelsen. Det 
måste bli en naturlig del av vårt arbete. Ytterst hand-
lar det om de fackliga organisationernas överlevnad. I 
dag finns starka högerkrafter som inget hellre vill än 
att facket blir försvagat.

Under nästan fyra år har LO drivit verksamheten Alla 
kan göra något. Det har handlat om att utbilda hand-
ledare som i sin tur håller lokala utbildningar. Ingela 
Edlund är övertygad om att läget hade varit värre utan 
LOs satsning.

– Alla ska göra något ska fortsätta, men vi behöver 
också få in dessa moment i alla utbildningar.

LO har också tillsatt en utredning som leds av Per-
Olof Sjöö, ordförande i GS. Syftet är att analysera varför 
högerpopulistiska åsikter spridit sig även på flera LO-
arbetsplatser. Ett annat syfte, säger Ingela Edlund, är 
att granska hur förbunden har agerat för att motverka 
högerpopulism.

LO och ett antal LO-förbund har vidare ett samarbete 
med stiftelsen Expo som ger ut tidskriften Expo. Under 
lång tid har tidskriften granskat och kritiserat rasistiska 
rörelser i Sverige och Europa.

– Det handlar om att dra nytta av den expertis som 
finns inom Expo. Vi är också positiva till Tillsamman-
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skapet, en initiativ där företrädare från Expo finns med. 
Det handlar om grupper runt om i landet som samlas 
kring lokala frågor. Jag har själv följt en av dessa grupper, 
Tillsammanskapet i Knivsta där man bland annat har 
arrangerat demonstrationer mot bostadsbristen.

Under hösten 2015 kom många asylsökande till Sve-
rige, de flesta från Syrien. Ökningen av nyanlända an-
vänds i dag som ett argument från borgerligt håll för att 
ingångslönerna ska sänkas.

– En konsekvens av lägre ingångslöner skulle bli en all-
män neddragning av lönerna. Framför allt handlar det 
om att LO-grupperna skulle få sämre betalt. Det skulle 
ytterligare öka klyftorna i samhället. Konsekvensen blir 
att samhället slits sönder. Människor med dålig ekonomi 
upplever stress. De har inte samma möjlighet som an-
dra att åka på semester eller betala fritidsaktiviteter för 
sina barn. Det leder i sin tur till växande klyftor när det 
gäller hälsa och medellivslängd.

Ingela Edlund menar också att tanken om lägre in-
gångslöner för att klara integrationen är feltänkt.

– Det är inte lönenivåerna som är avgörande för om 
människor blir anställda utan vad det kostar för arbets-
givaren. Om vi ska hålla ihop samhället är det därför 
bättre att subventionera anställningar för personer som 
varit utanför arbetsmarknaden under lång tid. Redan 
i dag finns olika former av sådana subventioneringar. 
Sedan behövs massiva satsningar på utbildning. För att 
klara detta har LO lagt fram en rad konkreta förslag.
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6. Fler jobb – den avgörande frågan 
för att klara integrationen

För att klara integrationen behövs ett minskat gap i ar-
betslöshet och sysselsättning mellan inrikes och utrikes 
födda. Samtidigt är utrikes födda ingen enhetlig grupp. 
De utrikes födda som har svårast att få fäste på arbets-
marknaden är de som är äldre än 40 år, som nyligen har 
kommit till Sverige och som har låg utbildning. Dess-
utom har utrikes födda kvinnor svårare att få jobb än 
utrikes födda män.

Det behövs riktade insatser för de utrikes födda som 
befinner sig långt från arbetsmarknaden. Bland annat 
handlar det om följande åtgärder:
– Kortare utbildningar för att snabbt kunna få ett arbete.
– Arbetsplatsförlagd sfi-undervisning.
– Bransch- och yrkesanpassad sfi-undervisning.
– Ett organiserat kunskapslyft, som ska innefatta en 

snabbare validering.
– I vissa mån behövs subventionerade anställningar.
– Fler alternativa studievägar, däribland satsning på folk-

högskolor.

Till stora delar ingår dessa satsningar i en bredare politik 
för att nå alla som befinner sig långt från arbetsmarkna-
den. Det handlar sålunda inte bara om nyanlända utan 
även om personer som saknar gymnasieutbildning och 
som varit sjukskrivna under långa perioder.
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Sysselsättningsgraden för utrikes födda

Sysselsättningsgraden för inrikes födda är nästan 10 
procentenheter högre än för utrikes födda. Inom grup-
pen utrikes födda finns stora variationer beroende på 
ursprungsland. För personer som är födda i ett annat 
europeiskt land är sysselsättningsnivån nästan lika 
hög som för personer födda i Sverige, medan sys-
selsättningsgraden är lägre för personer födda i ett 
land i Afrika eller Asien (de grupperna har i genom-
snitt en lägre utbildningsnivå). Samtidigt stiger sys-
selsättningsgraden ju längre tid de utrikes födda bott i 
Sverige, det gäller oavsett var man är född.

Det finns alltså ett glapp mellan utrikes och inrikes 
födda när det gäller sysselsättning. Samtidigt är sys-
selsättningsgraden för utrikes födda högre i Sverige 
än i de flesta andra länder inom EU. Det beror på att 
sysselsättningsgraden totalt sett är hög i Sverige. För 
hela den europeiska gemenskapen ligger den genom-
snittliga sysselsättningsgraden på knappt 59 procent. 
I Sverige är sysselsättningsgraden för utrikes födda 
59 procent. Det är högre än den totala sysselsätt-
ningen för både inrikes- och utrikes födda i länder som 
Frankrike, Belgien eller Irland. (Sysselsättningsgraden 
visar andelen vuxna mellan 20 och 64 år som befinner 
sig i arbete.)
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Källor:
Vägen till full sysselsättning och rättvisa löner, LO, 2015

Etablering i skuggan av hög arbetslöshet, skillnadsskapande och mig-
rationseffekter, Ulrika Vedin, LO, 2015

Okvalificerade låglönejobb förbättrar inte integrationen, Hans Lööf & 
Gustav Martinsson, DN, 9/1, 2016

Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden, Lina Aldén & Mats Ham-
marstedt, Linnéuniversitetet, 2015

SCB, 2016
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7. De två hoten – nyliberalismen och 
högerpopulism/högerextremism

I dagens Sverige finns framför allt två ideologier som står 
i motsättning till LOs vision: nyliberalismen och olika 
former av högerpopulism och högerextremism.

Nyliberalerna angriper det fackliga skyddsvärnet och 
den gemensamma välfärden. Den tidigare Alliansreger-
ingen försvagade a-kassan och den aktiva arbetsmark-
nadspolitiken. Alliansregeringen skar också ned och pri-
vatiserade stora delar av den gemensamt finansierade 
välfärden och konsekvenserna är förödande. Vi har fått 
ett alltmer segregerat samhälle där stora grupper inte 
omfattas och inkluderas i samhällskontraktet. Den ti-
digare sammanhållna skolan har ersatts av system med 

”vinnarskolor” och ”förlorarskolor”. Klyftan i resultat 
mellan olika skolor har ökat dramatiskt. Inom vården 
och äldreomsorg har de med mycket pengar getts stora 
möjligheter att köpa vård och omsorg av högre kvalitet.

Högerpopulister och högerextremister försöker splitt-
ra arbetstagare efter etniska och religiösa linjer. En van-
lig tankefigur är att den stora motsättningen i Sverige 
löper mellan ”riktiga svenskar” och ”icke-svenskar”. Det 
skulle innebära att arbetare slogs mot varandra i stället 
för att enat rikta krav mot arbetsgivare och makteliten.

En annan tankefigur är den nationalistiska, det vill 
säga att endast ”svenskar” ska ha rätt att få leva i Sverige. 
En sådan nationalism skulle ofrånkomligt bidra till att 
splittra den fackliga rörelsen.
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Källa och mer att läsa:
Alla kan göra något (studiematerial), LO, 2015
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8. Den farliga nationalismen

Nationalismen bygger ofta på föreställningen om att 
människor tillhör olika ”nationer” och att varje nation 
har rätt till en egen stat. I linje med det ska endast de 
som tillhör den ”svenska nationen” ha rätt att bli med-
borgare i den svenska staten. Likaså ska den franska 
staten vara till för dem som tillhör den franska natio-
nen, den finska staten för dem som tillhör den finska 
nationen etc. Om en sådan politik skulle genomföras i 
praktiken skulle många människor bli andra klassens 
medborgare i sitt eget land eller tvingas att flytta. En så-
dan politik skulle också undergräva tilliten i samhället 
och i stället skapa ett klimat präglat av misstänksam-
het. Många människor skulle frukta att de inte skulle 
bli accepterade i den ”svenska nationen”.

LO menar att medborgarskapet i Sverige inte ska vara 
kopplat till etnicitet, hudfärg eller religion. Inte heller 
ska möjligheten att få uppehållstillstånd vara kopplad till 
sådana egenskaper. Däremot ska medborgare och andra 
som lever i Sverige följa de lagar och regler som beslutats 
i demokratisk ordning. Medborgarskap och uppehållstill-
stånd ger politiska rättigheter, men också skyldigheter.

LO ser med oro på att nationalism och högerextre-
mism växer i Sverige och Europa. Det hotar att försvaga 
den fackliga styrkan. Nationalism och högerextremis-
men är också starkt antiliberal, yttrandefriheten ifråga-
sätts och förespråkarnas slutmål är att göra sig av med 
demokratin och införa en auktoritär statsbildning.
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I både Europa och Sverige finns samtidigt många 
schatteringar av nationalister och högerextremister. 
Graden av nationalism varierar mellan olika rörelser, 
även synen på våld och parlamentarism. Samtidigt finns 
likheter mellan dessa rörelser. En sådan är att rörelserna 
gör invandrare och etniska minoriteter till syndabockar 
för de samhällsproblem som vi har i dag.

Källa och mer att läsa:
Alla kan göra något (studiematerial), LO, 2015.
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9. Nyliberaler ser lägre löner som en 
väg att klara integrationen

En kärna i nyliberalismen är tron att en oreglerad mark-
nadsekonomi löser alla problem. För nyliberaler är öka-
de klyftor i samhället något önskvärt. Enligt dem ska-
par det ett smörjmedel som gör samhället mer effektivt.

Nyliberaler har längre krävt lägre ingångslöner och 
fler låglönejobb. Sedan några år tillbaka är fler låglöne-
jobb också nyliberalernas viktigaste krav för att klara 
integrationen av nyanlända.

LO säger nej till förslaget om fler låglönejobb. Argu-
menten är flera:
– Fler låglönejobb leder inte till fler jobb. Länder med 

fler låglönejobb har inte än lägre arbetslöshet än mer 
jämlika länder.

– Fler låglönejobb leder till att många arbetstagare fast-
nar permanent i låglönesektorn. Resultatet blir ökade 
klassklyftor och en ökad otrygghet.

– Lägre lägstalöner skulle innebära en lönepress nedåt 
på arbetsmarknaden i stort. Det skulle påverka hela 
befolkningen. Många – och långt fler än de utrikes 
födda – skulle få sämre betalt.

– De som kräver lägre löner vill aldrig precisera och för-
klara vilka yrkesgrupper som bör få lägre lön. Men en 
sak står klart – det handlar alltid om LO-yrken.

– Nyliberaler använder en dubbel bokföring. Enligt dem 
ska fattiga ha lägre löner som incitament för att jobba 
mer – men rika ska ha lägre skatt som incitament för 
att jobba mer.
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– Tvärtom bör jämlikheten öka. Det skapar tillit mel-
lan människor. Flera studier visar att människor har 
bättre hälsa och att kriminaliteten blir mindre i mer 
jämlika samhällen.

”Det är inte rimligt att försöka skapa så många enkla jobb 
att det räcker för dem som saknar gymnasieutbildning 
och till alla dem med längre utbildning som inte kan hitta 
ett matchande jobb. Tvärtom kan en ökad andel enklare 
jobb förvärra felmatchningen och undanträngningen yt-
terligare. Därför är vår slutsats att: 1. Sverige behöver i 
första hand fler kvalificerade jobb. Det skulle förbättra 
den yrkesmässiga matchningen för dem med längre ut-
bildning så att deras utbildning bättre tas tillvara. Sam-
tidigt skulle de enklare jobben frigöras åt personer som 
saknar gymnasieutbildning. 2. Det blir allt viktigare att 
skilja på utbildningskraven för att få ett jobb i konkur-
rens med andra och kraven att utföra samma arbete.”

(SvD, 11/1 2015, skrivet av LO-ekonomerna  

Ola Pettersson och Thomas Carlén)

Karl-Petter Thorwaldsson, Lägre löner ingen lösning: 
”Sänkta lönekostnader har prövats i verkligheten, till ex-
empel i de tyska så kallade minijobben. Där ligger lönen 
på cirka 4 200 skattefria kronor i månaden. Enligt de ut-
värderingar som gjorts är resultatet inte uppmuntrande. 
Den liberala tankesmedjan Fores menade till exempel 
nyligen att minijobben sannolikt inte haft någon större 
effekt på arbetslösheten.

För en restauranganställd 18-åring är minimilönen i 
dag enligt kollektivavtalet 15 336 kronor i månaden, före 
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skatt. Min följdfråga blir då hur mycket lägre de vill att 
lönen ska bli? Om vi hade lyssnat till de som redan i bör-
jan av 2000-talet krävde sänkta lägstalöner hade den 
lägsta heltidslönen i dag legat på under 12 000 kronor 
före skatt. För att en familj ska kunna klara sig på den 
lönen skulle de behöva samhällets stöd till sin försörjning.

Det stämmer inte heller att sänkta lägstalöner skulle 
ha någon nämnvärd effekt på ungdomsarbetslösheten. In-
ternationellt finns inget samband mellan länders ung-
domsarbetslöshet och lönenivåerna. Ett tydligt exempel 
är när alliansregeringen mellan 2007 och 2009 sänkte 
arbetsgivaravgiften för unga med en tredjedel. Enligt de 
utvärderingar som gjordes gav det på sin höjd en margi-
nell effekt på sysselsättningen. Enligt IFAU, Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering, kostade subventio-
nen 1,0–1,6 miljoner kronor per jobb. Det är knappast en 
effektiv jobbpolitik.

Inte heller är sänkta löner någon lösning på flykting-
krisen. Nyanlända kan redan i dag anställas till myck-
et låga kostnader. Ett företag som anställer en flykting 
till en månadslön på 20 000 kronor behöver ofta inte 
betala mer än drygt 10 000 kronor i lön. Resten står 
skattebetalarna för genom de så kallade nystartsjobben. 
Om inte näringslivet är nöjt med att betala en månads-
lön på 10 000 kronor, hur långt ner vill de då gå för att 
våga anställa?

Från LOs sida menar vi att vägen framåt i stället bör 
följa två huvudspår:

För det första behöver vi investera mer i bostäder, in-
frastruktur och välfärd. Det ger jobb, både åt nyanlända 
och åt andra.



A n t ir A sis t – A l lt id | 27

För det andra behöver vi satsa på utbildning. Huvud-
förklaringen till att nyanlända har lägre sysselsättning 
är att de i genomsnitt har sämre utbildning än infödda. 
Ett liknande samband finns när det gäller ungdomar, det 
är framför allt de som saknar gymnasieutbildning som 
har svårt att få jobb.

Vi förnekar inte att även lönekostnader kan spela en 
viss roll för grupper som står särskilt långt från arbets-
marknaden. Men då är inte lösningen sänkta lägstalö-
ner för alla utan åtgärder som är riktade mot just dessa 
grupper, till exempel lönesubventioner och beredskaps-
jobb. Här kan dessutom parterna bidra med lösningar 
som snabbspår, validering och yrkesintroduktionsanställ-
ningar. Att komma tillbaka till full sysselsättning är vår 
tids viktigaste inrikespolitiska fråga. I det arbetet vill 
LO vara med.”

(Utdrag ur artikeln publicerad i GP, den 27/1, 2016)

Källor:
Den ”nya” strukturomvandlingen? Jobbpolarisering och konkurrensen 

om jobben, Thomas Carlén, LO, 2014.

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner, LO, 2015.
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10. Rasism och främlingsfientlighet

Den klassiska definitionen av rasism innebär att (1) 
människor kan delas in i olika raser, (2) att olika raser har 
olika karaktärsdrag, (3) att dessa drag gäller för alla indi-
vider inom rasgruppen, (4) att det råder en hierarki mel-
lan olika rasgrupper där vissa är överlägsna andra samt (5) 
att denna hierarki gör det moraliskt berättigat att diskri-
minering och underordna rasgrupper med lägre ställning.

Rasismen var central för nazismen och fascismen un-
der 1930-talet, men för att motivera kolonialismen.

I svensk lag har begreppet ras ersatts av andra uttryck, 
som etnisk tillhörighet. Orsaken är att genforskning vi-
sar att det inte existerar olika raser. Fortfarande kan det 
emellertid finnas föreställningar om olika raser, även om 
de inte existerar i realiteten.

I dag finns högerextremister som i stället för olika ra-
ser talar om att människor ingår i olika kulturer. Även 
en sådan uppfattning kan bli starkt diskriminerande 
om den kopplas till föreställningar om att olika kultu-
rer inte ska blandas med varandra och att det finns en 
hierarki mellan olika kulturer.

Ibland kallas den idén för kulturrasism. Andra fors-
kare vill vidga definitionen av rasism till att också inne-
fatta dessa föreställningar. De praktiska konsekvenserna 
av klassisk rasism och kulturrasism blir ofta densamma, 
att människor exkluderas och utsätts för förtryck.

Strukturell rasism är rasism på strukturell nivå, till 
skillnad från den individuella rasismen. Strukturell ra-
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sism uppstår när lagar, regler och normer i ett samhälle 
understödjer och bidrar till rasistiska föreställningar och 
underordning av människor. Strukturell rasism leder till 
strukturell diskriminering.

Rasifiering innebär att människor tillskrivs egenska-
per och blir betraktade utifrån hudfärg och etnisk bak-
grund. Inte sällan handlar det om att människor blir be-
traktade utifrån stereotypa fördomar om deras bakgrund 
eller ursprung. Rasifiering kan både vara en förklaring 
till rasism och ett uttryck för rasism. Rasifierade perso-
ner är personer som andra betraktar med rasistiska ögon.

Uttrycket främlingsfientlighet kan stå för en irratio-
nell motvilja eller rädsla för människor från andra länder 
eller kulturer. Uttrycket främlingsfientlighet används 
också för att beteckna en föreställning som liknar rasis-
men, men där det är oklart om den är rasistisk fullt ut.

Ett likartat utryck är xenofobi, det kommer från gre-
kiskan och betyder ordagrant ”främlingsrädsla”.

Det finns också många uttryck som beskriver en viss 
typ av rasism, som rasism på grund av hudfärg, afrofo-
bi, antisemitism, islamofobi, hat mot samer och antizi-
ganism. Besläktade föreställningar är homofobi, sexism 
och förakt för svaghet.

Källor och mer att läsa:
Rasism: en historisk översikt, George M Fredricksson, 2013 (på svenska).

Antirasistakademin (www.antirasistiskaakademin.se/viktiga-berepp/)

Skolverket – om främlingsfientlighet och rasism (www.skolverket.se/
skolutveckling/vardegrund/framlingsfientlighet-och-rasism/centra-
la-begrepp-1.226176)
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11. Högerpopulism, högerextremism, 
nationalism och fascism

Partier och rörelser som är främlingsfientliga och rasis-
tiska brukar också kallas andra saker, som högerextre-
mistiska, högerpopulistiska, nationalistiska och ibland 
fascistiska och nazistiska.

Uttrycket högerextremt brukar användas för natio-
nalistiska partier som dyrkar våld som politisk metod 
och som tar avstånd från parlamentarismen. Högerpo-
pulistiska partier tar avstånd från våld och försöker på-
verka via parlamenten. En annan vanlig föreställning 
hos högerpopulistiska partier är att makteliten (media, 
etablerade riksdagspartier, universiteten etc) är korrum-
perade och att endast högerpopulisterna själva företräder 
folkets sanna vilja. Det finns ingen tydlig gräns mellan 
högerextremism och högerpopulism och många partier 
och rörelser kan befinna sig i ett gränsland däremellan.

Nationalism finns i många varianter, men i en hård-
för form innebär nationalismen att nationen ska skyd-
das från olika inkräktare som invandrare och etniska 
minoriteter. Sådana nationalister brukar också frukta 
att olika kulturer ska ”blandas med varandra”. Ett annat 
kännetecken är att frågan om nationens renhet står över 
alla andra spänningar i samhället. Nationalister brukar 
därför ogilla teorier om klassklyftor och bristande jäm-
ställdhet. (Se också avsnittet ”Det nationalistiska hotet”.)

Fascism har sitt historiska ursprung i den italienska 
fascismen under början av 1900-talet. I dag används ut-
trycket på flera sätt, men det som brukar känneteckna 



A n t ir A sis t – A l lt id | 31

fascismen är en hårdför nationalism, en totalitär syn 
på staten, en antidemokratisk inställning, en dyrkan av 
våldet som politisk metod, antiliberalism, antisocialism 
och en stark ledarkult.

Nazism är den variant av fascismen som var den le-
dande ideologin i Tyskland under nazisternas styre. Ett 
kännetecken på nazismen är antisemitismen.

Källor och mer att läsa:
Alla kan göra något (studiematerial), LO, 2015
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12. SD är antifackligt

I riksdagen har Sverigedemokraterna (SD) visat att par-
tiet är motståndare till facket. SD har röstat emot en höj-
ning av a-kassan, sagt nej till en nollvision mot dödso-
lyckor på jobbet, nej till bättre företagshälsovård och nej 
till meddelarfrihet för anställda i privata välfärdsföretag.

Andra antifackliga förslag från SD är att inskränka 
rätten till sympatiåtgärder och tillåta fler undantag i 
lagen om anställningsskydd.

I riksdagen har SDs ”ideolog” Mattias Karlsson mo-
tionerat om att Första maj inte längre ska vara natio-
nell helgdag. Han motiverar förslaget med att firandet 
av Första maj bygger på vissa ”särintressen” som hotar 
att söndra nationen. I stället föreslår Mattias Karlsson 
att Engelbrektsdagen skulle kunna bli ny helgdag.

SDs talesperson i arbetsmarknadsfrågor Sven-Olof 
Sällström, med flera, har i en motion till riksdagen an-
gripit arbetsgivare som skriver kollektivavtal med fack-
liga organisationer som även gäller för dem som inte är 
medlemmar i facket. En konsekvens skulle bli att man 
öppnade för konkurrerande avtal på arbetsplatserna. 
Motionen är ett angrepp på hela den svenska modellen.

Under 2014 bildade SD en fackförening kallad ”Lön-
tagarna”. Vid det konstituerande mötet hävdade ordfö-
randen, Sven Pernils att ”LO lägger sig i politiska frågor”. 
Den andra talaren vid mötet, Jan Sjunnesson, påstod att 

”LO slutat jobba med de fackliga kärnfrågorna”.
Typiskt för Löntagarna var att de inte hade några egna 

idéer. Allt handlade om att attackera LO. Efter bara ett 
halvår fick Löntagarna lägga ner. Organisationen fick 
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aldrig fler än 200 medlemmar. Ordförande Sven Per-
nils är i dag SD-politiker i Huddinge och Jan Sjunesson 
är krönikör på Avpixlat, en webbsajt som står nära SD.

Fram till 2007 stod det i SDs partiprogram att facket 
hade ”för mycket makt”. SD ville också helt skrota Lagen 
om anställningsskydd (LAS) och Medbestämmande-
lagen (MBL). När tidningen Dagens Arbete lyfte fram 
SDs antifacklig politik gick Jimmie Åkesson ut i TCO-
tidningen och påstod att partiet gjort en ”liten vänster-
sväng”. Jimmie Åkessons uttalande var ett bevis för att 
partiet stått långt till höger, men frågan är hur mycket 
partiet har ändrat sig. Som framgår av den här texten 
finns den antifackliga politiken kvar.

Den 2 mars 2016 fattade Sveriges riksdag beslut om 
att skärpa reglerna för visstidsanställningar. Syftet var 
att förhindra missbruk av visstidsanställningar, det vill 
säga att arbetsgivare kan fortsätta att stapla tillfälliga 
anställningar på varandra. Det enda partiet som i riks-
dagen motsatte sig en skärpning av reglerna var SD. I de-
batten i riksdagen konstaterade arbetsmarknadsminister 
Ylva Johansson att SD struntar i arbetstagarnas villkor 
och ensidigt ställer sig på ”arbetsgivarnas sida”. I detta 
fall var SD mer fackföreningsfientligt än Moderaterna.

Källor och mer läsning:
SD – ett arbetarfientligt och antifackligt parti, LO, 2014

Sverige behöver invandring, (bilaga i Arbetet), LO, 2015

SDs riksdagsmotion 2013/14:K383 (av Mattias Karlsson)

SDs riksdagsmotion 2014/15:2844 (av Sven-Olof Sällström m fl)

Riksdagsprotokoll 2/3, 2016 (http://data.riksdagen.se/fil/115350BB-
670A-4306-A749-5C3553843A1F)
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13. SD står till höger

När de borgerliga partierna satt i regeringsställning rös-
tade SD med dem i 80 procent av de blockskiljande om-
röstningarna i riksdagen.

Det var endast tack vare stödet från SD som alliansen 
kunde regera 2010–2014. Med hjälp av SD kunde Rein-
feldts regering stoppa socialdemokratiska förslag om 
bättre sjukförsäkring och färre otrygga visstidsanställ-
ningar. Det var tillsammans med SD som alliansen kun-
de rösta ner den S-ledda regeringens budget, vilket bland 
annat innebar ett nej till höjd a-kassa. Detta skedde ge-
nom att SD aktivt röstade för den borgerliga budgeten.

Det är alltså ingen tvekan om att SD är ett högerpar-
ti. På senare tid har deras högerprofil blivit om möjligt 
ännu tydligare. Inom borgerligheten höjs allt fler röster 
som går ut på att alliansen borde ta över regeringsmak-
ten i Sverige även om det skulle kräva ett aktivt stöd från 
SD. Kravet förs bland annat fram av Moderaternas ung-
domsförbund (MUF) som anser att alliansen åter igen 
ska lägga ett fram en gemensam budget med syfte att 
tvinga fram ett regeringsskifte. En motsvarande diskus-
sion finns på kommunal nivå.

”Moderata ungdomsförbundet (MUF) uppmanar Anna 
Kinberg Batra att lägga fram en gemensam budget för al-
liansen i syfte att fälla regeringen tillsammans med SD.”

2016 styr de borgerliga partierna med stöd av SD fem av 
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landets kommuner trots att de borgerliga partierna till-
sammans är mindre än de rödgröna. En av dessa kommu-
ner är Gävle där alliansen tagit över makten efter att SD 
stött det borgerliga budgetförslaget. En annan av dessa 
kommuner är Skinnskatteberg. Där leds den styrande al-
liansen av Liberalerna (L). Kommunstyrelsens ordföran-
de Carina Sandor (L) sitter i partiets verkställande utskott.

Även SD har bytt fot i flera frågor och närmat sig al-
liansen. Tidigare ville SD begränsa vinstuttagen ur väl-
färden. Det var inte så konstigt eftersom det är vad de 
flesta av deras väljare vill, liksom en majoritet av svens-
ka folket. Men efter att ha uppvaktats av Svenskt Nä-
ringsliv, de stora riskkapitalbolagen och högerns egen 
lobbyfirma Kreab är SD plötsligt anhängare av vinster 
i välfärden. Partiet tänker nu rösta med alliansen för 
att riskkapitalet ska kunna fortsätta att plocka ut skat-
tepengar ur skola, vård och omsorg. Några bjudmidda-

En antiliberal höger

I Sverige förknippas ”höger” i politiken med nylibera-
lismen. Men det har alltid funnits en annan höger, den 
antiliberala högern. Den positionen har SD intagit. Den 
antiliberala högern vill ha en stark men auktoritär stat, 
en stat som alltid står på makten och arbetsgivarnas 
sida. Vad den politiken betyder i realiteten ser vi i dag 
(2016) i Ungern och Polen, där de nationalistiska reger-
ingarna har ändrat lagarna för att ta kontrollen över 
media och domstolarna.
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gar hos riskkapitalbolagen var tydligen tillräckligt för 
att Jimmie Åkesson skulle gå emot sin tidigare politik.

SD vill också krympa välfärden genom att de kom-
munala statsbidragen – de pengar som går till Sveriges 
skola, vård och omsorg – ska minskas med totalt 90 mil-
jarder kronor de kommande fyra åren.

Alla som kan räkna förstår att det innebär massiva be-
sparingar i verksamheterna, med uppsägningar av per-
sonal.

Under 2016 har SD intensifierat charmoffensiven mot 
Moderaterna. Taktiken är att locka över fler moderata 
väljare till SD. Samtidigt har SD allt tydligare deklarerat 
var partiet står. Jimmie Åkesson har lovat att SD kom-
mer att stödja en ny alliansbudget, under förutsättning 
att den bygger på Moderaternas politiska förslag.

En antifeministisk höger

SD är ett utpräglat antifeministiskt parti. I Sveriges 
historia har det aldrig funnits något parti som har en 
lika markant övervikt av män både i medlemsbasen och 
bland väljare. SDs antifeminism tar sig många uttryck. 
SD är i dag det enda partiet i Sveriges riksdag som vill 
inskränka aborträtten. Inför valet 2014 nämnde SD 
överhuvudtaget inget om jämställdhet på sin valsajt, 
frågan var uppenbarligen ointressant. SD har sagt nej 
till alla former av könskvotering och har också föresla-
git att genuspedagogik i skolan och genusvetenskap på 
universitetet ska tas bort.
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Även SDs egna sympatisörer betraktar partiet som ett 
högerparti. En undersökning utförd av Södertörns hög-
skola visar att väljarna i Sverige anser att Moderaterna, 
KD och SD är de tre partierna som står längst till höger.

Källor och mer att läsa:
SD-motion i riksdagen (2013/14:A405) av bland annat Mattias Karls-

son och Björn Söder

En röst på SD är en röst till höger, Katalys, 2014

Alla kan göra något (studiematerial), LO, 2015

Varför röstar vi som vi gör? Rapport från forskningsprojektet POLOR vid 
Södertörns högskola, Henry Montgomery med flera, 2016
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14. Europa – högerpopulister och 
högerextremister  växer

I Europa har högerextrema och högerpopulistiska parti-
er växt. Det råder dock ingen enig uppfattning exakt om 
vilka partier som är högerextrema och högerpopulistiska 
och en del partier befinner sig i en gråzon däremellan.

Tendensen är att de högerextrema och högerpopu-
listiska partierna gått fram rejält under de senast åren. 
I några länder sitter dessa partier också med i regering-
arna, som i Finland, Norge, Schweiz, Polen och Ungern. 
De två enskilt största partierna är Fidesz i Ungern och 
Lag och Rättvisa i Polen. I några länder finns flera hö-
gerextrema och högerpopulistiska partier i parlamenten, 
däribland i Belgien, Bulgarien och Ungern.

I några fall har dessa partier tappat mark. Det gäller 
det högerextrema Vlams Belang i Belgien som 2014 för-
lorade röster till ett det nya högerpopulistiska partiet 
Nya Flamländska Alliansen, men också Storrumänska 
partiet har gått rejält bakåt.

Källor:
Alla kan göra något (studiematerial), LO, 2015

Socialist Register: The Politics of the Right, MR-Press, 2016

International Institute for Democracy and Electional Assistance, 2016 
(www.idea.int)
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Parlamentsval i Europa – högerpopulistiska/höger
extrema partiers andel av rösterna
Land Parti År Resultat
Belgien Nya Flamländska Alliansen 2014 20,6 %
Belgien Vlaams Belang 2014 3,6 %
Bulgarien BU 2014 5,7 %
Bulgarien Attack 2014 4,5 %
Danmark Dansk Folkeparti 2015 21,1 %
Finland Sannfinländarna 2015 17,6 %
Grekland Gyllene Gryning 2015 6,3 %
Italien Lega Nord 2013 4,1 %
Lettland Nationella Alliansen 2014 16,6 %
Nederländerna Frihetspartiet 2012 10,1 %
Norge Fremskrittspartiet 2013 16,2 %
Polen Lag och Rättvisa 2015 37,6 %
Rumänien Storrumänska partiet 2012 1,5 %
Schweiz Schweiziska folkpartiet 2015 29,5%
Slovakien Nationella Partiet (SNS) 2016 8,6 %
Slovakien Vårt Slovakien (Ĺ SNS) 2016 8,0 %
Slovenien Slovenska Nationella Partiet 2014 2,2 %
Storbritannien UKIP 2011 12,6 %
Sverige Sverigedemokraterna 2014 12,9 %
Tyskland AfD 2013 4,7 %
Ungern FIDESZ 2014 44,5 %
Ungern Jobbik 2014 20,5 %
Österrike FPÖ 2013 20,5 %
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15. Varför växer högerpopulism och 
högerextremism?

Det finns många olika förklaringar till varför SD vuxit i 
Sverige och att liknande partier gått framåt i andra län-
der i Europa. Här pekar vi på några:
– Högerpopulistiska och högerextrema partier gyn-

nas om motsättningen mellan vänster och höger blir 
otydlig. Då blir det enklare för högerpopulistiska 
och högerextrema partier att fokusera på frågor så-
som invandring, brottsbekämpning och synen på fa-
miljen. Allra tydligast har detta fenomen varit när 
socialdemokratiska  partier regerat tillsammans med 
konservativa partier, som tidigare i Österrike. Det har 
omedelbart lett till en uppgång för de högerradikala 
partierna.

– Under en lång period låg alla SDs starka fästen i Ble-
kinge och Skåne. Så ser det inte längre ut. I samtliga 
län finns kommuner där SD fick 10 procent eller mer 
i riksdagsvalet 2014. SD har fått särskilt många röster 
i många mindre landsortskommuner där de genom-
snittliga inkomsterna är låga och utbildningsnivån låg. 
(Omvänt är SD svagare i höginkomstkommuner, som 
i Danderyd, eller i kommuner med universitet, som 
Umeå.) I flera av dessa kommuner är arbetslösheten 
hög och det finns en utbredd oro inför framtiden.

– Över hela Europa har högerextrema och högerpopu-
listiska partier ofta gått fram i nerslitna brukssam-
hällen med hög arbetslöshet, även om det inte finns 
något entydigt samband mellan hög arbetslöshet och 
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framväxten av högerradikala och högerpopulistiska 
partier (exempelvis Spanien bryter mönstret).

– SD har här exploaterat motsättningen mellan centrum 
och periferi. Många mindre samhällen i Sverige håller 
på att förblöda. Välfärden monteras ner, butiker för-
svinner och unga människor flyttar. Många människor 
i dessa samhällen upplever ett stort avstånd till de po-
litiska och ekonomiska eliterna i storstadsområdena. 
Klyftan mellan centrum och periferi kan skapa frus-
tration och ett kulturellt utanförskap.

– SDs väljare kännetecknas jämfört med andra partiers 
väljare av misstro mot politiska företrädare. Tidigare 
undersökningar har visat att denna attityd också inne-
bär en misstro mot medier och olika former av intel-
lektuella eliter. Ofta kallas denna attityd för antieta-
blissemang eller missnöjesröstning. Tidigare var det 
många moderater som hade attityder präglade av anti-
etablissemang. En del av dessa tidigare moderater har 
börjat rösta på SD.

– Samtidigt som SD representerar en antiliberal och ra-
sistisk höger har de borgerliga partierna, möjligen med 
undantag av Kristdemokraterna (KD), positionerat sig 
i det nyliberala hörnet. Detta har skapat ett tomrum 
som utnyttjats av SD. I synnerhet inom Moderaterna 
har det hela tiden funnits en underström av en mer 
traditionell höger, som förordar en stark statsapparat, 
familjen och försvaret. En del av dessa moderater har 
tagit steget till SD.

– Bland LO-väljare finns tendenser till en högre andel 
SD-sympatisörer bland de som verkar i branscher med 
hög andel utländska arbetstagare som arbetar under 
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sämre villkor än svenska arbetstagare. I de här bran-
scherna gror en rädsla för urholkade arbetsvillkor. 
Rädslan handlar inte om att det finns utländska ar-
betstagare i Sverige i sig – det finns det i många bran-
scher – utan om att det finns olika grupper av arbets-
tagare som arbetar under olika villkor.

Källor:
Att vinna framtiden – en dubbel utmaning, Valanalys 2014, Tiden 2015

Förklaringar till Sverigedemokraternas framgångar, Katalys, 2014

Vi säger vad du tänker – Högerpopulismen i Europa, Anna-Lena Lode-
nius, 2015
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16. Invandringen till Sverige  
– så ser den ut

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige. Det är 
fler än något annat år tidigare. Särskilt många sökte asyl 
i Sverige under hösten 2015 med en topp under måna-
derna oktober till november.

De största grupperna av asylsökande under 2015 kom 
från Syrien (51 338 personer) och från Afghanistan 
(41 564 personer). Av de asylsökande var 35 369 ensam-
kommande barn, de flesta av dessa kom från Afghanis-
tan.

Under slutet av 2015 skärpte den svenska regeringen  
invandringsreglerna, bland annat genom att ge fler till-
fälliga uppehållstillstånd, skärpta regler för anhörig-
invandring och ID-kontroller vid gränsen mot Danmark. 
Regeringen motiverade beslutet med att landets kom-
muner inte klarar att få fram mer bostäder etc till alla 
asylsökande. Flera kommuner har också larmat om att 
de inte klarar att ge tillräckligt med stöd till ensamkom-
mande flyktingbarn. Riksdagen har beslutat att alla kom-
muner ska ta ett ansvar för flyktingmottagandet, men 
vi har ännu inte sett hur detta ska fungera i praktiken.

Regeringen menade att de skärpta invandringsregler-
na var nödvändiga på grund av den snabbt växande flyk-
tingströmmen. Samtidigt hävdar regeringen att asylrät-
ten fortfarande gäller.

Under 2015 tog Sverige också emot 13 313 arbetskrafts-
invandrare från länder utanför EU. Av dessa var unge-
fär en tredjedel bärplockare, en tredjedel IT-ingenjörer 
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Olika kategorier av invandrare

Asylsökande: En person som ansöker om asyl (skydd), men 
ännu inte fått ansökan avgjord.

Flykting: I vidare betydelse en person som är på flykt inom 
eller utanför hemlandet på grund av krig, inbördeskrig, våld, 
förföljelse etc. I mer specifik betydelse är det en person som 
uppfyller kriterierna i FNs flyktingkonvention från 1951 och 
som utvidgades genom ett tilläggsprotokoll 1967. Kärnan i 
konventionen är att en person är flykting om hen befinner 
sig utanför sitt hemland på grund av att han känner välgrun-
dad fruktan för förföljelse på grund av etnicitet, nationalitet 
eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning. 
Personer som uppfyller dessa kriterier kallas ibland för kon-
ventionsflyktingar. En stat kan ge asyl till personer utifrån 
ytterligare kriterier, uttryck som används är flyktinglik-
nande skäl, att personer är skyddsbehövande eller de facto-
flyktingar, det handlar bland annat om personer som flytt 
på grund av att de är förfölja på grund av sin sexuella lägg-
ning. Personer som inte är flyktingar, men som har andra 
starka skäl att få stanna i Sverige, kan få uppehållstillstånd 
på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter”. Det 
handlar bland annat om personer som lider av en livsho-
tande sjukdom och som inte kan få behandling i hemlandet.

Kvotflykting: En person som före ankomsten till Sverige 
eller annat land beviljats uppehållstillstånd inom den så 
kallade flyktingkvoten. FNs flyktingkommissariat, UNHCR, 
avgör vilka personer som ska bli kvotflyktingar. Sverige  
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har tagit emot 1 900 kvotflyktingar under senare år. Under 
2015 kom den största gruppen kvotflyktingar från Syrien.

EUmigrant: Alla EU-medborgare har rätt att resa till ett 
annat EU-land och vistas i ett annat EU-land i tre månader. 
En EU-medborgare har rätt att stanna i ett annat EU-land i 
längre än tre månader om hen exempelvis arbetar, driver 
ett företag, studerar eller lever som pensionär.

Arbetskraftsinvandrare från tredje land: Migrations verket 
kan ge tillstånd till personer från länder utanför EU att arbe-
ta i Sverige. Under senare år har Migrationsverket beviljat 
omkring 15 000 sådana tillstånd per år. Flera arbetskrafts-
invandrare stannar i Sverige endast under en kort period, 
exempelvis bärplockare från Thailand som brukar plocka 
bär under två månader.

Anhöriginvandrare: En person vill flytta till Sverige på 
grund av att hen har en anhörig som har uppehållstillstånd 
i Sverige eller är svensk medborgare. Det gäller ofta make, 
maka, sambo eller barn under 18 år. Även adoptivbarn räk-
nas till denna kategori.

Övriga invandrare: Personer från tredje land kan få till-
stånd att studera i Sverige.

Papperslös: En person som saknar uppehållstillstånd och/
eller arbetstillstånd och som lever eller arbetar i Sverige.
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Om EU-migranter

En del av invandringen till Sverige handlar om 
EU-migranter. Alla EU-medborgare har rätt att stanna 
åtminstone tre månader i Sverige, men det finns ingen 
exakt statistik över hur många som vistas här nu. En 
del av EU-migranterna är personer från Rumänien och 
Bulgarien som kommer till Sverige och andra länder 
i Europa för att tigga. Flera undersökningar visar att 
de allra flesta av dessa EU-migranter har kommit till 
Sverige frivilligt eller på grund av fattigdomstvång. 
I genomsnitt tjänar de ungefär 70 kronor per dag. 
Undersöknngarna visar att dessa EU-migranter skulle 
sluta tigga om de i stället hade haft ett vanligt avlö-
nat arbete. En huvudorsak till tiggeriet i flera länder 
i Europa är den djupa fattigdomen i Rumänien och 
Bulgarien, i synnerhet inom den romska minoriteten. 
Sverige stödjer projekt i framför allt Rumänien för att 
minska fattigdomen. Även EU ger olika former av stöd 
till både Rumänien och Bulgarien, men det skulle behö-
vas en starke jämlikhetspolitik i länderna själva.

och en tredjedel arbetstagare inom traditionella LO-jobb 
(hotell, restaurang, skog, vård, städ etc). En del av ar-
betskraftsinvandrarna arbetade i Sverige under en kort 
period och har sedan återvänt till sina ursprungsländer, 
däribland alla bärplockare.
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Källor:
Migrationsverket, 2015 (www.migrationsverket.se)

EU-upplysningen (www.eu-upplysningen.se)

Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden, Lina Aldén & Mats Ham-
marstedt, Linnéuniversitetet, 2015.

When poverty meets affluence, Fafo, 2015

Värt att veta om tiggeri, Stadsmissionen, 2015 (http://stadsmissionen.
se/Socialverksamhet/Nyhetsarkiv-Social-verksamhet/Vart-att-ve-
ta-om-tiggeri/)

Mer fakta om invandringen till Sverige

Det finns ungefär 1,5 miljoner personer som lever i 
Sverige som är födda i ett annat land. Andelen utrikes 
födda är något högre än den genomsnittliga andelen 
i andra OECD-länder (rika länder). Från 1950-talet och 
fram till mitten av 1970-talet var de flesta arbets-
kraftsinvandrare. Från mitten av 1970-talet ökade 
flyktinginvandringen från länder utanför Europa, från 
Latinamerika, Mellanöstern och Afrika. Under 1990-
talet kom många flyktinginvandrare från det forna 
Jugoslavien. I dag kommer de flesta flyktingarna från 
Syrien.
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17. Den globala migrationen

Antalet flyktingar i världen är fler än 60 miljoner. De 
allra flesta, 34 miljoner, är på flykt i sitt eget land. En 
avgörande orsak till ökningen just nu är kriget i Syrien. 
Över 4 miljoner syrier har flytt ut ur landet medan drygt 
7 miljoner är på flykt inom Syrien.

Särskilt många syrier har flytt till grannlandet Liba-
non som tagit emot drygt 1,3 miljoner flyktingar. En-
ligt FNs flyktingkommissarie António Guterres befin-
ner sig Libanon nära ett sammanbrott och behöver ett 
massivt stöd från omvärlden. Även grannländerna Tur-
kiet och Jordanien har tagit emot miljontals flyktingar 
från Syrien.

I Europa har kriget i Syrien lett till den värsta flyk-
tingkrisen sedan andra världskriget. Under 2015 tog EU-
länderna emot en miljon asylsökande.

Ett stort antal människor flyr också våldet i Afgha-
nistan, Somalia, Sydsudan, Burundi, Centralafrikanska 
republiken och Ukraina. I Jemen har knappt en miljon 
människor flytt landet sedan inbördeskriget bröt ut vå-
ren 2015.

Flyktingströmmarna är samtidigt bara en del av den 
totala globala migrationen. Ännu fler människor flyt-
tar från ett land till ett annat i hopp om att hitta för-
sörjning. Särskilt många människor har lämnat Mexiko 
och Centralamerika för att ta sig till USA. Många har 
också flyttat från Indien och Bangladesh till oljeländer-
na runt Persiska viken. En annan migrationsström går 
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från Nordafrika till Europa. För närvarande finns 81,9 
miljoner människor som lämnat ett utvecklingsland i 
Syd och bosatt sig i ett rikt land i Nord. Samtidigt finns 
ännu fler människor som lämnat ett utvecklingsland 
och bosatt sig i ett annat utvecklingsland, totalt 82,3 
miljoner människor.

Källor:
Global Migration Data Sheet, 20http (www.global-migration.info/VID_

Global_Migration_Datasheet_web.pdf)

Population Reference Bureau, (www.prb.org/Multimedia/Infograp-
hics/2014/infographic-global-migration.aspx)

Migrationsinfo (www.migrationsinfo.se)

UNHCR, FNs flyktingorgan (www.unhcr.org)
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18. Upp till kamp mot näthatet

På digitala medier väller en flodvåg av grov rasistisk pro-
paganda fram. I många fall är den hatiska propagandan 
också stark kvinnofientlig och inte sällan riktas udden 
mot hbtq-personer.

Ofta är det högerpopulistiska, högerextrema och na-
tionalistiska grupper som står bakom budskapet. I andra 
fall är budskapet formulerat av enskilda personer, men 
som ofta visar sig tillhöra den organiserade rasismens 
svans. Det är också vanligt att fackligt aktiva, författa-
re, journalister, politiker och kulturarbetare blir utsatta 
för hot och smädelser genom anonyma mejl eller brev.

LO vänder sig mot rasism, främlingsfientlighet, sex-
ism och homofobi, men också mot det hatiska språket 
och tonläget. I politisk debatt är det ibland befogat med 
hårda tag, men när argumenten ersätts av skällsord, ill-
vilja och hot är det ett tecken på att politiken har för-
slummats.

LO försvarar yttrandefriheten. Alla ska ha rätt att 
yttra sig, även LOs motståndare. Men ingen ska skräm-
mas till tystnad.

Det öppna samhället och yttrandefriheten hänger 
nära samman med demokratin. Hot och hatisk retorik 
kan leda till att fackligt och politiskt aktiva börjar fun-
dera över om priset för engagemanget är för högt. Ris-
ken är också stor att människor väljer att överhuvud-
taget inte bli fackligt eller politiskt aktiv. När rösterna 
blir färre, när fler tvekar inför att delta i den politiska 
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debatten, då försvagas det folkliga inflytandet. Det ska-
par en ond cirkel. När kretsen av fackligt och politiskt 
aktiva blir färre ökar ofta stämningarna av antietablis-
semang och politiskt utanförskap. Det bäddar för ett 
ännu hätskare politiskt klimat. Något som i sin tur yt-

Om källkritik

Källkritik betyder att källorna till ett påstående gran-
skas kritiskt och att trovärdigheten bedöms. Medier får 
många tips från allmänheten, men enligt god journalis-
tisk sed ska bara uppgifter publiceras om de håller för 
en kritisk källgranskning. Det kan exempelvis handla 
om att få uppgifter verifierade av flera oberoende per-
soner eller att få fram trovärdiga skriftliga källor. Det 
typiska för högerextrema och andra propagandistiska 
sajter är att de publicerar uppgifter som gynnar den 
egna saken, men utan krav på källkritisk.

Därför mås te vi vara aktiva på sociala medier

Internet och den digitala revolutionen har ändrat med-
ielandskapet. Vem som helst kan öppna en blogg, 
kommentera på twitter eller skriva på tidningarnas 
kommentarsfält. Att vara aktiv på nätet har blivit en 
del av den politiska opinionsbildningen. Vi kan tycka 
vad vi vill om denna förändring, men den är ett faktum. 
Sociala medier har blivit en viktig politisk arena.
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terligare kan skrämma bort ännu fler människor från 
den fackliga och politiska arenan.

Källa och att läsa mer:
Upp till kamp mot näthatet, LO, 2015

Källkritik, NE (www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/källkritik)

Källkritisk analys, Lennart Hellspong, Studentlitteratur, 2015 (https://
www.studentlitteratur.se/files/sites/metoder7556/kanalys.pdf)

Vad är näthat?

Med näthat menas kränkande och hatiska kommen-
tarer på exempelvis bloggar, Facebook, olika kom-
mentarsfält, Instagram och Twitter. Kränkningarna kan 
även ske genom publicering av bilder eller videoklipp 
på internet. Högerpopulistiskt och högerextremt näthat 
kännetecknas av främlingsfientlighet, rasism, extrem 
nationalism och grova påhopp och ofta hot med målet 
att tysta kritiker.
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19. Viktigt att bemöta rasistiska 
uttalanden 

Många tidningar, organisationer och bloggar har kom-
mentarsfält. Där kan läsare kommentera artiklar. Det 
finns också specifika forum för diskussioner på nätet, 
ett sådant är Flashback. Kommentarsfält och digitala 
forum används av SD och andra för att sprida rasistiska 
budskap, organiserat och enskilt.

Ett mönster är att debatten blir särskilt grov när det 
förekommer kritik mot SD eller andra högerpopulistiska 
och högerextrema grupper. Vid sådana fall fylls nästan 
alltid kommentarsfälten av hätska angrepp på den skri-
bent som framfört kritiken.

Den som deltar i debatten och svarar personer som 
fört fram rasistiska och främlingsfientliga påståenden 
bör tänka på följande:
– Ta avstånd från det hatiska och grova tonläget. Fö-

regå själv med gott exempel genom att komma med 
argument i sakfrågorna och inte oförsonliga personan-
grepp. Lämpliga formuleringar är: ”Jag tar avstånd från 
din hatiska argumentation”, ”Du använder nedsättande 
personangrepp, jag ställer inte upp på de metoderna” eller 

”Ditt språkbruk är grovt och hatiskt, jag accepterar inte 
det sättet att argumentera.”

– Högerpopulister och högerextremister företrädare 
kommer ofta med obekräftade uppgifter om att in-
vandrare är kriminella, om invandringens kostnader 
etc. Ställ frågor! Genom att exempelvis ställa frågan: 

”I den här debatten förekommer mycket ryktesspridning. 
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Vad kommer dina uppgifter ifrån? Vad har du för källor?” 
Ännu bättre är förstås om du själv har tid och möjlig-
het att ta fram trovärdig fakta. Redovisa den fakta 
som finns och för själv en öppen diskussion om hur 
den ska tolkas.

– För högerpopulistiska och högerextrema grupper finns 
en fråga som är överordnad alla andra: Uppfattningen 
att den ”svenska nationen” är hotad av invandrare och 
minoriteter. Allt annat är av marginell betydelse. Kri-
tisera högerpopulistiska och högerextrema just för 
detta: ”Varför bryr ni er inte om de ökande klassklyftorna 
i Sverige? SD röstade till och med nej i riksdagen till för-
slaget om höjd a-kassa.” Det kan också vara lämpligt att 
hålla fram SDs antifackliga politik: ”SD angriper LO. 
SD har till och med försökt att bygga upp en alternativ 
fackförening för att underminera LO. Ett försvagat LO 
skulle innebära att arbetarklassens röst i Sverige blev sva-
gare.”

– Högerpopulistiska och högerextrema grupper vill inte 
diskutera klassklyftor. Av samma skäl vill de inte hel-
ler diskutera jämställdhet mellan kvinnor och män el-
ler etnisk diskriminering. Ställ frågan: ”Varför ser inte 
SD bristen på jämställdhet och jämlikhet som problem?”

– Högerpopulistiska och högerextrema grupper vill stäl-
la människor mot varandra. De som tillhör den svens-
ka nationen (vilka de nu är) ställs mot invandrare och 
minoriteter. Du kan svara: ”Alla människor har lika 
värde. Ingen ska behandlas sämre eller har sämre rät-
tigheter på grund av hudfärg, etnisk bakgrund eller kön. 
Ingen ska hellre bli sämre behandlad därför att han eller 
hon är arbetare.”
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– Exakt vad du ska skriva beror förstås på vilka frågor 
som rasister och främlingsfientliga personer lyfter 
fram i sina inlägg. Allmänt sätt kan svar innehålla 
två typer av påståenden. För det första olika former 
av fakta. Mer relevant fakta finns i LOs nya, omar-
betade och uppdaterade skrift ”Alla kan göra något”. 
Men fakta kan också hämtas från trovärdiga källor på 
nätet. För det andra innehåller inlägg värderande på-
ståenden. Ofta är det lämpligt att lyfta fram de egna 
värderingarna och inte bara kritisera andras åsikter.

– Ibland är det lämpligt att bemöta motargument. Låt 
inte andra sätta dagordningen för debatten. Tänk på 
vad du själv tycker är viktigt och lyft fram det!
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Polisanmäl hets mot  
folkgrupp, förtal och olaga hot

Om näthatet innehåller hets mot folkgrupp eller förtal 
är det viktigt att göra en polisanmälan. Hets mot folk
grupp är ett hatbrott som innebär att offentligt sprida 
uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för en 
eller flera utpekade folkgrupper. Varje år polisanmäls 
flera hundra fall av hets mot folkgrupp i Sverige. De 
vanligaste brottsplatserna är sociala medier eller all-
männa platser. Förtal innebär att en person blir utsatt 
för nedvärderande eller andra klandervärda omdömen 
som är ägnade att utsätta denne för andras missakt-
ning. Uppgifterna ska emellertid inte ha ett stort all-
mänintresse, makthavare får finna sig i att bli utsatta 
för en hårdare granskning och kritik. Olaga hot handlar 
om att hot som syftar till att framkalla allvarlig fruktan 
för egen säkerhet eller egendom. Som enskild person 
är det viktigt att dokumentera och spara mejl och 
kommentarer, påhopp, förtal och olaga hot. Utan doku-
mentation blir all kommande bevisning svår. Likaså är 
det viktigt att göra skärmdumpar på webbsidor som 
innehåller påståenden som kan misstänkas utgöra hets 
mot folkgrupp.
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Bevaka rasistiska bloggar

I Sverige finns flera hundra högerextrema och rasistiska 
bloggar. Det är uppenbart att många som skriver rasis-
tiska kommentarer i kommentarsfält och på Facebook 
har hämtat formuleringar och inspiration från dessa 
bloggar. Ofta är skribenterna på de extrema bloggarna 
anonyma. Det är också slående att höger populistiska 
och högerextrema bloggar sällan har några kommen-
tarsfält, de vill inte släppa fram personer som tycker 
annorlunda än de själva. Högerpopulistiska, högerex-
trema och rasistiska bloggar ger stundtals uttryck för 
hets mot folkgrupp. Då kan bloggarna polisanmälas.
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Om välfärdschauvinism

Högerextrema sajter präglas av vad som brukar kallas 
välfärdschauvinism, det vill säga att olika sociala förmåner 
ska begränsas till ”svenskar” eller till dem som tillhör den 

”svenska nationen”. Argumentationen bygger ofta på ankla-
gelser om att invandrare/flyktingar/muslimer/romer skulle 
leva på bidrag, vara arbetslösa, ta svenskarnas jobb, vara 
brottsliga och inte vörda den svenska kulturen.

Här granskas påståendet att invandrare är brottsliga. 
Den senaste undersökningen som vetenskapligt granskade 
detta påstående var en utredning från Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ) från 2005. BRÅ fann följande:
– De flesta brott i Sverige begås av personer som är födda 

i Sverige och vars båda föräldrar är födda i Sverige.
– Nästan en fjärdedel av brotten är registrerade på perso-

ner som är utrikes födda, det är en viss överrepresenta-
tion. Det finns även en viss överrepresentation av brott 
av personer som är födda i Sverige och har minst en 
utrikes född förälder.
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– Överrepresentationen gäller särskilt bilstölder, skade-
görelse, rattfylleri, narkotikabrott etc. Det vill säga brott 
som ungdomar (oavsett härkomst) generellt sett svarar 
för en stor andel av.

– De utrikes föddas överrisk när det gäller brott minskar 
om man tar hänsyn till andra faktorer som ålder, kön, 
utbildning, inkomst etc. (Kort utbildning och låga inkom-
ster ökar risken för vissa typer av brott, som våldsbrott 
etc.)

– BRÅ pekar på faktorer som kan orsaka en överrepresen-
tation av utrikes födda när det gäller vissa typer av brott: 
(1) Det är ibland svårt att bryta upp från hemlandet och 
bosätta sig i ett nytt land. (2) Sociala faktorer som gene-
rellt ökar risken för brott är vanligare bland invandrare. 
(3) Det mottagande som invandrare får i Sverige har bris-
ter.

Källa: ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i ut-
landet”. Rapport 2005:17, BRÅ, 2005
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Källor och att läsa mer:
Upp till kamp mot näthatet, LO, 2015

Mer fakta om brott

Citat från SVTs intervju med kriminologen Jerzy 
Sarnecki.

”– Vi vet att invandrargruppen generellt sett är över-
representerad i sexualbrott jämfört med andra brott. 
Om man tittar på anmälda sexualbrott så är överrepre-
sentationen fem gånger större bland män födda utom-
lands, säger Sarnecki utifrån statistik. Bland annat 
gjorde Brå 2005 en genomgång av hur stor del av 
befolkningen som var misstänkta för olika brottstyper 
uppdelat på svenskfödda och utrikes födda.

Samtidigt visar statistiken att andra faktorer ger 
ännu större överrisk för brottsmisstanke generellt. Till 
exempel är överrepresentationen 5,7 gånger för perso-
ner som inte har gymnasieutbildning eller 6,1 gånger 
för personer från familjer som har haft socialbidrag.

Fokuseringen på gärningsmännens ursprung tror 
Sarnecki beror på vad han kallar för ”det rådande 
debattklimatet i Sverige och Europa.”

– Ett klassiskt argument för att väcka främlingsfient-
liga strömningar är just att säga att de kommer hit och 
ger sig på våra kvinnor.”

Källa: Kriminologen: ”Svårt att tro att det är organise-
rat”, SVT 12/1, 2016. (www.svt.se/nyheter/inrikes/krimi-

nologen-svart-att-tro-att-det-ar-organiserat)
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20. Alla kan göra något  
– röster från LO och förbunden

Despina Mavokostidou, undersköterska och 
anställd av Attendo i Stockholm, aktiv i 
Kommunal.
– Det finns ett samband mellan diskrimi-
nering och främlingsfientliga stämning-
ar. Om samhället behandlar en grupp av 
människor illa blir det mer legitimt att ut-
trycka sig nedsättande. Samtidigt brukar Despina Ma-
vokostidou alltid fråga sig själv vad som ligger bakom 
rasistiska kommentarer. Vad har personen upplevt? Hur 
har de fått sina åsikter? Jag markerar vad jag tycker, men 
tycker också det är viktigt att lyssna och ta människor 
på allvar. Ska man förändra en persons attityd går det 
inte att bara slå honom eller henne i huvudet.

Håkan Kraby, lastbilschaufför på Gotland 
och aktiv i Transport.

– När transportörer från andra EU-länder 
befinner sig i Sverige har de rätt att ut-
föra ytterligare transporter inom Sverige. 
Men transportören får utföra högst tre 
sådana transporter under en period av sju 
dagar. Överskrids dessa gränser är transporterna illegala. 
Det här är en central fråga för Transport. Vi vet att det 
existerar en omfattande illegal cabotagetrafik. Det un-
derminerar våra kollektivavtal. Jag har också hört last-
bilschaufförer som skyller problem med arbetslöshet el-
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ler låga löner i Sverige på ”polacker och östeuropéer”. Då 
svarar jag att vi i stället ska anklaga deras arbetsgivare. 
Det är arbetsgivarna som dumpar villkoren och bryter 
mot gällande lagar. Felet är inte att fattiga östeuropéer 
slåss för att få pengar till hyra och mat på bordet.

Jenny Pettersen, industriarbetare vid Sie-
mens i Finspång och aktiv i IF Metall.
– Ibland kan det vara en otäck jargong 
även på den här arbetsplatsen. Själv har 

jag lätt för att tända till och jag vet att det 
finns några på arbetsplatsen som försöker 

att provocera mig. Särskilt svårt är det när uttalandena 
befinner sig i gränszonen mellan skämt och allvar. Man 
kan känna sig kränkt men samtidigt känna sig dum om 
man reagerar. Ibland orkar inte heller jag säga ifrån. Men 
allra bäst är att protestera och påpeka att skämten fak-
tiskt inte är så kul.

Monica Enarsson, anställd vid Cederroth 
AB i Hosjö i utkanten av Falu kommun 
och aktiv i IF Metall.

– Överlag gör facket gör ett bra arbete för 
att motverka rasism och högerpopulism, 

inte minst IF Metall befinner sig i framkant. 
Förbundet har under lång tid lyft frågorna och har ett 
nära samarbete med den antirasistiska tidskriften Expo. 
Men det gäller att inte tappa taget. Det behövs en lång-
siktig opinionsbildning.
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Nina Andersson, undersköterska vid Toraxintensiven 
i Umeå och aktiv i Kommunal.

– Facket får aldrig bli tyst. Vi måste stän-
digt vara aktivt och motverka främlings-
fientlighet och etnisk diskriminering. 
Det handlar också om att våga ta dis-
kussionerna. För att klara det behöver vi 
vara trygga och ha koll på fakta. Därför är 
de fackliga utbildningarna viktiga.

Anneli Jonsson, förbundssekreterare i Seko.
– Vår värdegrund ska alltid genomsyra det 
vi gör i den fackliga verksamheten. Nu 
har vi en drive då vi tar upp frågan på fle-
ra utbildningar, både för förtroendevalda 
och ombudsmän. Det är inte en slump att 
vi satsar. Det finns många orosmoln. Både 
i Sverige och övriga Europa växer de högerpopulistiska 
partierna. Dessa partier är främlingsfientliga men också 
starkt antifackliga. Inom Seko har flera handledare ut-
bildats inom ramen för Alla kan göra något. Planen är 
att de lokala och regionala organisationerna inom Seko 
ska använda handledarna och att det ska organiseras lo-
kala utbildningar.

Simon Thorgilsman är Cenc-operatör vid 
företaget Morgana i Nässjö och aktiv i 
GS.

– Det traditionella fackliga organiserings-
arbetet kan bidra till att motverka höger-
populism. Genom facket går människor 
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samman, det skapar i sig tillit och trygghet. De frågor 
som kommer att fortsätta att dominera för GS handlar 
nog om löner och arbetsmiljö. Väldigt viktigt är ock-
så att hålla koll på att företagen tecknar kollektivavtal.

Tural Kokulu arbetar på det kommun-
ägda hotellet Liseberg i Göteborg och 
är aktiv i Hotell- och restaurangfacket 
(HRF).

– Det förs en livlig diskussion inom HRF 
om hur man på bästa sätt ska bemöta främ-

lingsfientliga och rasistiska åsikter. Rasistiska tongångar 
har blivit mer accepterade. Jag ser ett direkt samband 
med att SD kommit in i riksdagen. Det har skapat en 
ökad legitimitet för främlingsfientlighet.

Per-Olof Sjöö, ordförande i Facket för 
Skogs-, Trä- och Grafiska branschen 
(GS).

– Vi jobbar långsiktigt. En grundval är 
det vi kallar GS värdegrund. Sedan be-

hövs en facklig närvaro i arbetslivet. Men 
det finns ingen quick fix för att motverka främlings-
fientlighet och rasism. Vi har utbildat många handle-
dare inom Alla kan göra något. Planen är att de sedan 
ska hålla utbildningar på lokal nivå. Särskilt viktigt är 
att nå alla våra förtroendevalda. Ytterst vill vi förstås 
nå ut på arbetsplatserna.
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David Eklind Kloo, ombudsman på Handelsanställdas 
förbund.

– Handelsanställdas förbund är aktivt i 
Alla kan göra något och utbildar för till-
fället förtroendevalda i samarbete med 
stiftelsen Expo. Just nu pågår en omfat-
tande satsning där målet är att genom-
föra utbildningar både på central och lo-
kal nivå. Vi har länge sett hur pressen i arbetslivet ökar. 
Bemanningen slimmas och tillfällig personal blir mer 
regel än undantag. Arbetstempot är uppskruvat och 
många är stressade. Detta är verkliga problem för våra 
medlemmar, problem som beror på att arbetsgivarna 
har fått för stor makt att själva diktera villkoren. Enda 
sättet att vända utvecklingen är genom att alla arbeta-
re håller ihop. Mot rasismens splittring ställer vi sam-
manhållning.

Yvonne Nygårds, andre ordförande i Fastighets.
– Vi har utbildat 90 ambassadörer i Alla kan 
göra något. Det är förtroendevalda som nu 
ska initiera möten på arbetsplatserna. Vi 
har just haft möten med regionerna och 
ombudsmännen för att diskutera hur vi 
ska kunna stödja ambassadörerna. De har 
en svår uppgift och behöver stöd och fort-
satt utbildning. Bland våra medlemmar finns många 
som är födda i länder utanför Sverige. Därför har frå-
gan om alla människors lika värde en särskild betydelse 
för oss. Alla ska ha samma rättigheter och skydd på ar-
betsmarknaden oavsett bakgrund. Vårt fokus är att föra 
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ett öppet samtal på arbetsplatserna. Dialogen med våra 
medlemmar är helt avgörande. Sedan kan det se väldigt 
olika ut lokalt och våra regioner har också olika förut-
sättningar. Planen är att kontinuerligt utvärdera och föl-
ja upp verksamheten för att se hur vi lyckas.
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Fackligt samarbete med Expo

Stiftelsen Expo är en partipolitiskt och religiöst obun-
den organisation som utmanar intoleransen genom 
granskning, med förebyggande arbete i form av utbild-
ning och genom att engagera antirasister. Expos mål 
är ett samhälle där intoleranta samt rasistiska idéer 
och organisationer saknar makt och inflytande. Expo 
har sedan länge samarbetat med LO och LO-förbund. 
För närvarande bedrivs ett organiserat samarbete med 
IF Metall, Handels, Kommunal och Transport. I dessa 
samarbeten föreläser Expo för fackliga medlemmar och 
förtroendevalda om extremhögern och rasismens hot 
mot arbetarrörelsen.

För mer information: http://expo.se

Tillsammansskapet

Under våren 2014 initierade Stiftelsen Expo och anti-
rasistiska gräsrötter plattformen Tillsammansskapet. 
Inspirationen kom bland annat från Storbritannien och 
USA där liknande organiseringsmetoder som visat sig 
lyckosamma för att skapa sammanhållning och mot-
verka rasism.

Grundtanken är att vi bäst skapar sammanhållning 
där vi bor och att rasism och splittring bäst motverkas 
genom levande lokalsamhällen där människor ställer 
upp och kämpar för varandra.

För mer information: http://tillsammansskapet.se
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21. Fler material från LO

LO har publicerat en rad material om främlingsfientlig-
het och om SDs politik:
– Alla kan göra något (2015). LOs studiematerial om al-

las lika värde: Ett tema är att rasism och främlings-
fientlighet står i konflikt med LOs grundvärderingar. 
Material ger också aktuellt information om högerex-
tremism, om hur man ska uppnå rättvisa villkor i ar-
betslivet och om villkoren för anställda inom olika 
LO-branscher.

– Alla kan göra något. Studiehandledning (2015). Ett 
underlag för cirkelledare med flera. Studiematerialet 
innehåller också ytterligare fakta.

– Upp till kamp mot näthatet (2015). En skrift om olika 
typer av näthat och hur näthat kan bemötas.

– SD – ett arbetarfientligt och antifackligt parti (2014). 
En översikt av SDs antifackliga åsikter. Materialet ger 
både en historisk tillbakablick och visar vad SD står i 
dag.

– Sverige behöver invandringen, LO-aktuellt (bilaga i 
Arbetet), december 2015.

– Power Point-presentation Alla kan göra något, LO, 
2016.

– Talarmanus till Power Point-presentation Alla kan 
göra något, LO, 2016.
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Se också LO-filmerna:
– Sverigedemokraterna, ett parti som andra? En film 

om SDs mörka arv. www.facebook.com/loisverige
– Så röstar SD för en arbetarfientlig politik i riksda-

gen. En film som granskar den politik SD inte vill 
prata om. www.facebook.com/LOiSverige/videos/ 
10153255247461239

– SD döljer sina nedskärningar i välfärden. I filmen så-
gas SDs välfärdspolitik. (https://www.facebook.com/
LOiSverige/videos/10153235027461239/)

– SDs vinstbluff avslöjad. I filmen avslöjas hur närings-
livet lyckats få SD att ändra inställning. Efter inten-
sivt lobbyarbete från näringslivet har SD blivit positiva 
till vinster i välfärden. (https://www.facebook.com/
LOiSverige/videos/10153247478776239/)
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Marie Demker: 

Vänster–höger-dimensionen i 
politiken  måste vara tydlig

– I motsats till var många tror har 
vi ett generellt minskat motstånd 
mot invandringen. Det visar de un-
dersökningarna som genomförts av 
SOM-institutet vid Göteborgs uni-
versitet. Däremot är de som vill ha 
en minskad invandring mer mobi-
liserade i dag än tidigare. En annan 
sak som hänt är att invandrings-
frågan fått ökad politisk betydelse. 
Allt fler tycker den är den viktigas-
te eller bland de viktigaste politis-
ka frågorna, säger Marie Demker, 
professor i statsvetenskap vid Gö-

teborgs universitet.
Marie Demker menar att ju mer arbetarrörelsen och 

fackföreningsrörelsen lyfter fram vänster-höger dimen-
sionen i politiken, desto svårare blir det för högerpopu-
listiska och främlingsfientliga rörelser att få utrymme.

– Deras hemmaplan är att prata om invandring, kul-
tur och livsstil.

Men ett strategiskt politiskt problem i dag är att 
nästan alla frågor håller på att reduceras till frågor som 
handlar om invandring.

– Vad vi än pratar om, om det är ekonomi, bostäder, 
religion, kriminalitet, sociala klyftor, så leder diskussio-

Foto: Johan Wingborg



A n t ir A sis t – A l lt id | 71

nerna ofta över till frågan om invandringen. Det är en 
fara om debatten reduceras till ett enda perspektiv, det 
skymmer sikten för andra frågor, som klassklyftor eller 
brist på jämställdhet.

Läs mer

I boken Sverige åt svenskarna (Atlas, 
2014) skriver Marie Demker om 20 
års forskning kring svenskarnas 
attityder om invandring. Med stöd 
av statistik visar Demker att toleransen mot invandrare 
ökat samtidigt som främlingsfientliga krafter växt sig 
starkare. Demker skriver också om nationalkonserva-
tiva partier i Sverige och andra länder i Europa.

ISBN 978-91-738-9440-1
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Heléne Lööw: 
Under 1930-talet försökte nazisterna 
bygga egna fackföreningar

– Under 1930-talet försökte den na-
zistiska Lindholmsrörelsen att byg-
ga upp egna fackföreningar. Nazis-
tiska, fascistiska och högerextrema 
grupper har alltid uppfattat den 
klassiska fackföreningsrörelsen 
som en huvudfiende. Det har i sin 
tur berott på att de fackliga orga-
nisationerna stått på barrikaderna 
i kampen mot fascism och nazism, 
men också på att de fackliga orga-
nisationerna uteslutit fascistiska 
och nazistiska medlemmar. Sam-
tidigt har den fackliga rörelsen ald-

rig haft en helt enhetlig strategi när det gäller hur man 
ska bemöta högerextremism. Det har funnits olika stra-
tegier i olika förbund och olika förhållningssätt i olika 
länder, säger Heléne Lööw, expert på den svenska na-
zismen, docent i historia och verksam vid Uppsala uni-
versitet.

Foto: Angelica Zander
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Läs mer

I boken Nazismen i Sverige 2000–
2014 (Ordfront, 2015) skriver Heléne 
Lööw om hur den nazistiska rörel-
sen försöker att bygga upp baser 
på mindre orter i Sverige. Dessa grupper ingår också 
i internationella nätverk. Vid valet 2014 lyckades de 
kuppa in sig i olika kommunfullmäktige genom att 
skriva upp namn på SDs vallistor.

ISBN 978-91-703-7818-8
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Anna-Lena Lodenius: 

Vi har fått ett nytt  
politiskt landskap i Europa

– De högerpopulistiska och höger-
extrema partierna i Europa har bli-
vit starkare även om det inte hand-
lar om någon entydig framgång. 
Några av partierna har faktiskt 
gått bakåt. Sedan påverkas parti-
ernas möjlighet till inflytande av 
ländernas parlamentariska system. 
I Storbritannien gick högerpopu-
listiska UKIP starkt framåt i valet 
till Europaparlamentet, men kla-
rade sig sämre i de nationella va-
len som bygger på enmansvalkret-
sar. De partier som inte är störst i 

en valkrets blir utslagna. Ett liknande system med en-
mansvalkretsar finns i Frankrike, även där gynnas de 
största partierna, säger Anna-Lena Lodenius, författa-
re som under många år skrivit om högerpopulism och 
högerextremism.

Enligt Anna-Lena Lodenius ser vi framväxten av ett 
nytt politiskt landskap i Europa.

– I många länder finns stora högerpopulistiska partier. 
I länder som Norge och Finland sitter de med i regering-
en. Dessa partier ser fackföreningsrörelsen och arbetar-
rörelsen som en huvudfiende.

Hon konstaterar att de högerpopulistiska och höger-

Foto: Jessica Segerberg
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extrema ofta utmålar sig som de sanna företrädarna av 
folkviljan.

– I själva verket är dessa partier extremt centralisera-
de och toppstyrda, inte sällan rent diktatoriska. De är 
inte alls intresserade av att lyssna på människor, utan 
är mer intresserade av att förklara att de själva har rätt.

Läs mer

I boken Vi säger vad du tänker – 
Högerpopulismen i Europa (Atlas, 
2015) granskar Anna-Lena Lodenius 
högerpopulismen och högerextre-
mismen i Europa, det sker både genom reportage och 
genom analyser.

ISBN 978-91-738-9483-8
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