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Alla har rätt till ett bra arbetsliv
Att de mänskliga rättigheterna i arbetslivet respekteras bevakas av globala 
fack och andra organisationer, men trots det skedde mord och försvinnanden 
av arbetstagare i minst 11 länder under 2014. Enligt världsfacket ITUC har  
antalet länder där arbetstagare gripits eller fängslats när de ställt krav på 
bättre arbetsvillkor eller demokratiska reformer ökat från 35 till 44 bara under 
det senaste året. 2014 blev också arbetstagare i minst 73 länder avskedade 
eller avstängda efter att ha försökt förhandla fram bättre arbetsvillkor. Tittar 
vi tillbaka i den svenska historien hittar vi liknande berättelser. Barnarbetet 
fanns här, liksom ett klassamhälle som stängde in människor i de villkor de 
fötts in i. Den som försökte organisera sina arbetskamrater för att bekämpa 
orättvisorna blev ofta av med både jobb och försörjning.

De människor som då, för mer än hundra år sedan, kämpade för rätten att 
sluta sig samman i fria och oberoende fackföreningar, teckna kollektivavtal 
och strejka vid konflikter, bidrog starkt till att Sverige kunde förändras.  
Arbetsmarknadens parter tyckte olika, men lärde sig att respektera varandra. 
De hårda striderna ledde framåt, mot ökad respekt för de mänskliga rättighe-
terna i arbetslivet.

Den respekten är fortfarande grundstenar för ett bättre samhälle. Starka fack- 
föreningar, social dialog och möjlighet att förhandla kollektivt för bättre  
villkor är nödvändigt för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom. Så var 
det i Sverige, och så är det idag i alla världens länder.

Den globala konkurrensen sätter arbetsförhållanden och lönenivåer under 
tryck i hela världen. Därför handlar internationellt fackligt arbete lika mycket 
om internationell solidaritet som att försvara arbetsförhållanden här hemma. 
Det fungerar inte om det fackliga arbetet stannar vid nationsgränserna.

För världens arbetsplatser hänger samman. Dåliga arbetsförhållanden på ett 
ställe öppnar för försämringar någon annanstans. Därför är det viktigt att 
engagera sig i vad som händer bortom Sveriges gränser. Att känna den egna 
historien gör det lättare att förstå vad som händer i världen idag.
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BOTSWANA.   Anställningarna  på   bussarna  i   Botswana   är   ofta   informella   och   arbetsvillkoren   dåliga.    
Efter   en   arbetsskada   2010   fick   Kgomotso   Panye   sparken   och   bildade   då   Botswana   Transport   Workers’    
Union,   BOTRAWU,   tillsammans   med   Christopher   Mogomotsi   (tv).

DET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET att bilda och gå med i fackföreningar. Organisations-  
och förhandlingsrätten är också de mest centrala bland FN-organet ILO:s kärnkonventioner, 
tillsammans med rätten att inte bli diskriminerad eller utsättas för slaveri, tvångsarbete 
eller barnarbete.

ILO:S KONVENTION 87 säger att både arbetsgivare och arbetstagare har rätt att bilda  
och gå med i organisationer som främjar deras intressen.

ILO:S KONVENTION 98 säger att både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer  
har rätt att sluta kollektivavtal genom förhandlingar.  

”Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar  
till skydd för sina intressen.” 
Ur  FN:s   allmänna   förklaring   om   de   mänskliga   rättigheterna,   artikel   23

VÅRA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ARBETSLIVET
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SVERIGE.   Arbetstagare   vid   ett   bygge   i   Sverige   1905.

SVERIGE.   Trångboddheten   var   stor   kring   sekelskiftet   och   
i   arbetarfamiljerna   fanns   ofta   mellan   åtta   och   tio   barn.

Jordbrukarsverige förändras
Under 1870-talet tog industrialiseringen fart i Sverige och det gamla jordbrukar- 
samhället förändrades. Nya vacciner, effektivare jordbruksmetoder och bättre 
mat gjorde att befolkningen ökade snabbt. Äldste sonen ärvde gården och de 
yngre syskonen stod utan arv och egendom. Vad skulle de göra? Allt färre 
kunde försörja sig på landsbygden.

Många hoppades på en bättre framtid genom att flytta till stan. De nya  
fabrikerna hungrade efter arbetskraft, men erbjöd usla villkor och en riskabel 
arbetsmiljö. Andra längtade så långt bort som till Amerika.

För det var många i det här landet som ville bort från inskränkthet och fattig-
dom, men också från det religiösa och politiska förtrycket. Staten och kyrkan 
hade makten i samhället och rösträtten var graderad efter inkomst. Den som 
var rik hade många röster och den som inte ägde något fick inte rösta alls.
Tvångsarbete var en självklar del av samhället. Den som var fattig och dess- 
utom arbetslös kunde utan vidare sättas i tvångsarbete eller i fängelse. Det 
stod i Legostadgan, som inte avskaffades förrän 1926. Den gav husbonden 
makt över hela sitt hushåll och långt fram i tiden rätt att misshandla såväl 
barn och anställda som sin hustru.

Usla förhållanden
Arbetstiden följde inga regler. Inom jordbruket arbetade man så länge det var 
ljust och industrier kunde ha 12-timmarsskift. Det ansågs som moraliskt rätt 
att betala arbetarna så lite som möjligt för att de inte skulle förledas till lättja 
och omoral. Och eftersom det fanns många arbetslösa gick jobben till dem 
som begärde lägst lön.

De flesta kvinnor var hänvisade till ett ändlöst slit i andras hushåll, men 
under 1870-talet blev var fjärde fabriksanställd en kvinna, de flesta inom 
textilindustrin.

De bar också tegel på byggarbetsplatser och släggade malm i gruvor. Självklart 
till en ännu lägre lön än vad männen fick, men mer välbetalda än som tvät-
terskor eller pigor.

Bostäderna var usla och de fattiga var mycket trångbodda. Medellivslängden 
var bara 45 år. Stockholm betraktades under 1870-talet som en av Europas 
fattigaste och smutsigaste städer och det var inte bättre i andra tätorter. Dålig 
hygien, dåliga kläder och dålig mat gjorde folk sjuka. Precis som idag fångade 
fattigdomen människor i en nedåtgående spiral med utsatthet på flera plan.
Allt det här gjorde Sverige till ett land många lämnade. Mellan 1850 och 1914 
förlorade Sverige nästan en fjärdedel av sin befolkning. De flesta åkte till USA, 
de flesta av dem var unga och ogifta.
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SLAVERI OCH TVÅNGSARBETE IDAG
Bara i Indien finns det 14 miljoner människor som arbetar under tvång. I hela världen tvingas 
minst 21 miljoner människor till arbete. 

Den största andelen, 68 procent, utnyttjas inom jordbruk, bygg- och gruvindustrin och 
som hushållsanställda. Ungefär 22 procent är offer för sexuell exploatering. Många tvingas 
till slavliknande villkor på grund av skulder och godtyckligt satta räntor.

En stor del av alla tvångsarbetare är migranter eller hör till minoritetsgrupper.

168 MILJONER I BARNARBETE
Barnarbete är vanligt i fattiga länder där de vuxnas lön inte räcker till att leva på. Det är 
förödande både för barnet som inte får möjlighet att gå i skola och för de vuxna som  
konkurreras ut av den ännu billigare barnarbetskraften. Samhället utvecklas sämre när  
nästa generation förvägras skolgång. Barn finns främst inom lantarbete och hushållsarbete, 
men även vid gruvor, i sexindustrin och som barnsoldater. Ännu år 2013 fanns det 168  
miljoner barnarbetare i åldern 5–17 år, enligt ILO. Det är alldeles för många, men visar trots 
allt på en framgång för kampen mot barnarbetet. År 2000 var barnarbetarna 78 miljoner fler.

SCHWEIZ.   Först   år   2011   antog   ILO   konvention   189,   som   jämställer   världens   hushållsanställda   med   andra    
yrkesgrupper.   Hushållsanställda   har   lyckats   organisera   sig,   och   här   demonstrerar   medlemmar   från   International   Domes-
tic   Worker´s   Federation   framför   FN   i   Genève   för   att   försvara   hushållsanställda   migranters   rättigheter   i   Qatar.

 F
OT
O:
 W
IE
GO



6 7

SVERIGE.   1   maj-demonstration   i   Stockholm,   1910.

Sundsvallsstrejken och myllan
1879 började kampen för bättre villkor i arbetslivet på allvar. Sågverksarbetarna 
i Sundsvall hade fått se sina löner sänkas under flera år med hänvisning till kon- 
junkturen. Detta år rådde ren nöd, trots att folk hade arbete. Alla blev glada när 
ryktet sa att riksdagen skulle skicka nödhjälp, men hjälpen gick till sågverksägar-
na och de svältande arbetarna fick inte ett öre. Då lades arbetet ner. De strejkande 
omringades av militär och hotades tillbaka till arbetet. Strejkledarna fick sparken.

Den förlorade strejken blev ändå inledningen till en bättre organiserad kamp 
för demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Redan 1842 hade alla svenskar fått rätt att gå i skolan. Den stigande kunskaps- 
nivån gjorde att allt fler blev medvetna om att världen höll på att förändras 
och att var och en kunde göra sig till en del av den förändringen.

Den framväxande fackföreningsrörelsen var en del i en mylla av tankar, 
ideologier och visioner om rättvisa, kunskap och människovärde. Nykterhet 
och facklig organisering, bildning och religiös frihet var frågor som samlade 
många människor i starka folkrörelser.

Facken växer fram
Sveriges första fackförening bildades av de tidigt organiserade typograferna 
redan 1848, men det var på 1880-talet som facken började växa och bli 
många. Det internationella perspektivet var en självklarhet från början. Ar-
betarrörelsen menade att arbetare i alla länder skulle förena sig. Redan 1886 
hölls en facklig kongress över de nordiska nationsgränserna och de fackliga 
internationella organisationerna har sina rötter i samma tid. De fackligt aktiva 
arbetarna ansåg att de måste föra fram sina frågor även i riksdagen. Därför 
bildades Socialdemokraterna vid en facklig kongress år 1889. 1898 bildades 
LO av 16 förbund som då tillsammans hade 37 000 medlemmar.
De nya fackföreningarna hade tre krav:
1 . Allmän och lika rösträtt – Det första steget togs 1909, men förverkligades 

först 1921 då också kvinnorna fick rösträtt.
2 . Organisationsrätten – Rätten att fritt gå med i och bilda fackföreningar och an-

dra organisationer. Förverkligades stegvis mellan 1906 och 1938 genom avtal.
3 . Åtta timmars arbetsdag – 48-timmarsvecka med arbete sex dagar i veckan 

– förverkligades 1920. Men sjömän, lantarbetare och hushållsanställda 
ställdes utanför.
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KAMBODJA.   Snon   Sokunthea   (mitten)   är   medlem   i   textilarbetarfacket   NIFTUC   och   arrangerar   varje   lördag   kväll    
en   studiecirkel.   I   solnedgången   diskuterar   hon   arbetsrätt   med   ett   15-tal   unga   kollegor   från   fabriken.   
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LÖNER DET GÅR ATT LEVA PÅ 
Reallönesänkningar är fortfarande en bister realitet. I Kambodjas textilfabriker var månads- 
lönen hundra dollar (runt 830 kronor) i månaden i början av 2014, trots att en skälig lev-
nadslön i landet beräknades vara nästan tre gånger så hög – 283 dollar (runt 2 350 kronor) 
per månad. Här är de flesta arbetstagare mycket unga, kvinnliga migrantarbetare.  
Facken har protesterat mot de låga lönerna och krävt att regeringen ska höja minimilönen 
inom sektorn till runt 1 300 kronor. 2016 kommer en försiktig höjning genomföras – till 1 150 
kronor i månaden. 
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SVERIGE.   Mackmyra   Sulfit   var   en   massafabrik   där   arbetarna   bildade   en   fackförening   år   1906.   När   de    
vägrade   ge   upp   sin   nya   fackförening   stängde   disponenten   fabriken   och   ett   fyrtiotal   familjer   med  
 över   hundra   barn   vräktes   från   sina   bostäder.   Efter   sex   månaders   strejk   med   stort   stöd   från   hela    
Sverige   så   vann   arbetarna,   alla   återanställdes   och   deras   rätt   att   bilda   sin   fackförening   erkändes

Tjänstemän i kläm
Den nya industrin och den tilltagande administrationen under 1800-talet 
gjorde att en tjänstemannaklass började växa fram. Från början var det ett li-
tet smalt samhällsskikt av arbetsgivarföreträdare, som förväntades vara hund-
raprocentigt lojala och som också betraktade sig själva som arbetsgivarnas 
förlängda arm. Klassamhällets gränser var starka och de lägre tjänstemännen 
distanserade sig från arbetarna, deras fackliga organisationer och socialistiska 
idéer. Samtidigt var de själva klämda, mellan arbetarna under sig och både 
fabriksledningen och akademikerna ovanför sig. De som hade möjlighet att ta 
studentexamen räknades i några tusental per år långt in på 1940-talet. Exa-
men krävdes för att kunna konkurrera om de högre positionerna i samhället.

Men sakta började tjänstemannarollen breddas och förändras. Fler män än 
kvinnor for till Amerika och det ledde till ett kvinnoöverskott. Under 1800-ta-
let skapades nya utbildningsvägar för kvinnor och administrationssektorn 
blev en arbetsmarknad för kvinnor från medel- och överklassen. Kring 
sekelskiftet 1900 hade kvinnorna gjort sitt intåg i kontorsarbetet. I romanen 
Norrtullsligan från 1908 skildrar Elin Wägner livet för fyra underbetalda 
kvinnliga kontorister i Stockholm. På jobbet utför de en oändlig räcka av grått 
rutinarbete medan de försvarar sig mot sexuella trakasserier och försöker få 
den minimala lönen att räcka åtminstone till mat och hyra. Norrtullsligans 
Eva hade en fjärdedel av en likvärdig manlig kontorists lön.

Arbetsgivarna organiserar sig
Åren kring sekelskiftet 1900 var en tid med starka motsättningar mellan 
arbetsgivare och arbetstagare, men många viktiga steg framåt togs också. 
1890-talets högkonjunktur gav arbetarna mod att ta strid och decenniet såg 
mer än 800 konflikter kring löner och arbetsvillkor. Arbetsgivarna svarade 
med lockouter – alltså att de stängde ute de anställda från arbetsplatsen. 1899 
stiftades en särskild lag för att skydda ”de arbetsvilliga” som arbetsgivarna och 
regeringen sa. Eller strejkbrytarna som LO sa.

När fackföreningarna växte till sig i styrka organiserade sig även arbetsgi-
varna. 1902 bildades både Sveriges Verkstadsförening och Svenska Arbetsgi-
vareföreningen (SAF) som idag heter Svenskt näringsliv. Det var ett viktigt 
steg på vägen mot en fungerande social dialog på arbetsmarknaden. Nästa 
var Decemberkompromissen 1906. Där kom LO och SAF överens om några 
grundläggande principer.

  LO erkände arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och att fritt 
anställa och avskeda

  SAF åtog sig att respektera arbetarnas rätt att organisera sig fackligt på 
arbetsplatserna

I många länder krävs det fortfarande att fackföreningar registreras och god-
känns av staten, men Sverige fick organisationsfrihet redan 1863. Det var bara 
det att inget hindrade arbetsgivarna från att sparka anställda som strejkade 
eller jobbade fackligt. Ofta ägde arbetsgivarna även bostäderna och då kunde 
det gå som på Mackmyra Sulfit i Gästrikland, som vi berättar om här ovan.
Mackmyra var en mycket viktig strid i kampen för organisationsrätten, men 
det var fortfarande långt kvar tills klara spelregler skulle genomsyra arbets-
marknaden.

n

n
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INFORMELL EKONOMI – FACKLIG UTMANING
Facket växte fram bland män som jobbade tillsammans på industrier. Idag är många familje-
försörjare kvinnliga mikroföretagare som arbetar i den informella ekonomin, där det är mycket 
svårare att samla och ena många människor och bilda fackföreningar. Här visar fackförbundet 
SEWA från den indiska delstaten Gujarat på nya vägar. SEWA har 800 000 medlemmar och är 
världens största fackförbund för kvinnor inom den informella ekonomin. SEWA organiserar 
och hjälper bland andra sopletarna på Ahmedabads största soptipp och de som jobbar som 
gatuförsäljare. Fackklubben vid soptippen ställer krav på de stora uppköparna av plast och 
järnskrot. De hjälper till med utrustning, ger förhandlingshjälp och utfärdar identitetskort.
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INDIEN.   Kantahen   Chawda   (till   vänster)   visar   sitt   medlemskort   i   den   fackliga   rörelsen   för    
kvinnor   inom   den   informella   sektorn,   SEWA.   Till   höger,   Praveen   Nair   från   SEWA:s   huvudkontor.   
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SVERIGE.   Norra   Bantorget   i   Stockholm   1909.   Storstrejken   bröt   ut   när   SAF   ville   ha   lönesänkningar   
 och   80 000   arbetare   inom   textil-   sågverk-   och   pappersmasseindustrin   blev   utestängda   från   sina    
arbetsplatser.   Det   fick   LO   att   svara   med   generalstrejk.   Endast   sjukvård   och   andra   viktiga    
samhällsfunktioner   undantogs.

SVERIGE.   Begravning   av   dem   som   sköts   till   döds   i   Ådalen   1931.   
Händelsen   ledde   till   enorma   protester   i   hela   landet.

Demokratins genombrott
De ständiga lockouterna och strejkerna fortsatte och konfrontationerna var 
många och djupa.

1908 kastade några ungsocialister en hemmagjord bomb in i fartyget Amalt-
hea i Malmö hamn, där strejkbrytare från England låg och sov. En strejkbry-
tare dog och flera sårades. Bombkastarna dömdes till döden, men domarna 
omvandlades och 1917 frigavs de.

1909 utbröt en storstrejk. Fackföreningarnas krav på bättre villkor möttes 
med lockouter och motkrav på sänkta löner och längre arbetstider. Uppslut-
ningen var nästan total och som mest strejkade 300 000 arbetstagare. LO fick 
ett mycket viktigt internationellt stöd. Bland annat skickade järnvägsarbetar-
na i Sarajevo sin lön för fem timmars extraarbete till de strejkande i Sverige.

Men strejken fick ändå blåsas av utan ett avtal. LO förlorade hälften av sina 
medlemmar. Många svartlistades och tvingades emigrera till Amerika.
1917 upplevde Sverige hungerkravaller och revolutionsstämningar, liksom 
många andra länder i Europa. Den ryska revolutionen och första världskriget 
pågick och i Sverige blev det brist på baslivsmedel som bröd och potatis. Sam-
tidigt blev så kallade gulaschbaroner rika på att exportera livsmedel till andra 
länder. På många platser stormade folk handelsbodarna och tvångsköpte 
livsmedel. Regeringen satte in militär mot de hungriga.

Revolutionsstämningarna efter första världskriget ledde till att FN:s fackorgan 
för arbetslivsfrågor, International Labour Organization (ILO) bildades år 1919. 

ILOs stadga är en del av fredsfördraget i Versailles och fackföreningarna var 
då så starka att de kunde påverka den nya stadgan.

Det finns ingen varaktig fred utan social rättvisa. Det var insikten som den 
nya organisationen byggde på. Än idag har arbetsmarknadens parter ett stort 
inflytande i ILO, tillsammans med regeringarna från 186 medlemsländer. 
Uppdraget är fortfarande att åstadkomma internationella regler som hindrar 
att arbetstagare utnyttjas och exploateras.

Vägen mot ordning och reda
I Sverige gick utvecklingen långsamt mot större stabilitet och respekt för 
mänskliga rättigheter.

Socialdemokraterna samarbetade med liberalerna (Folkpartiet) för rösträt-
ten och 1928 höll den blivande socialdemokratiske statsministern Per-Albin 
Hansson ett berömt tal om visionen för det kommande folkhemmet. 1930-ta-

let präglades av en djup världsdepression och 
arbetslösheten galopperade. 1931 blockerade 
arbetarna en fabrik i Lunde, Ådalen, i protest 
mot att den skulle läggas ner. Strejkbrytare 
sattes in och den liberala regeringen skickade 
militär. Vid en fredlig demonstration beordra-
des soldaterna att ge eld. Fyra demonstran-
ter, och en kvinna som tittade på, dödades. 
Skotten utlöste enorma protester över hela 

landet. 1932 inleddes socialdemokratins 44 år vid regeringsmakten, men det 
var i samarbete med Bondeförbundet (Centern) som visionen om folkhemmet 
överlevde fram till efterkrigstiden.

”Det goda hemmet känner 
icke till några privilegie-
rade eller tillbakasatta, 
inga kelgrisar och inga 
styvbarn.”
Per-Albin Hansson,  
socialdemokratisk statsminister
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FACKFÖRENINGAR, DEMOKRATI OCH INFLYTANDE  
Idag är det vanligt att fackföreningar jobbar ihop med andra frivilligorganisationer och 
människorättsaktivister. Tillsammans utgör de en demokratisk mylla i opposition mot 
förtryckande regimer. Ett exempel är det Hongkongbaserade facket HKCTU, som i samarbete 
med svenska fackförbund stödjer frivilligorganisationer som arbetar för fria fackföreningar  
i fastlands-Kina. Det är möjligt, eftersom humanitära organisationer är tillåtna på fastlan-
det, medan fria fackföreningar är förbjudna. 

MED LIVET SOM INSATS  
I länder där det saknas respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet, blir striderna även 
idag många och hårda. Förtryck riskerar att leda till radikalisering och våldsamma metoder. 
Hur ska arbetstagare kunna protestera lagligt i ett land där strejker och demonstrationer är 
förbjudna? Vilda strejker och ockupationer kanske är den enda möjligheten.

HONGKONG.   2014   protesterade   den   så   kallade   paraplyrörelsen   för   ett   mer   demokratiskt   Hongkong   genom   att    
ockupera   delar   av   staden.   Chan   Chiu-wai,   från   Hongkongs   fackliga   centralorganisation   HKCTU,   var   fackets    
representant   i   Occupy   Centrals   styrkommitté.
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SVERIGE.   Efter   förhandlingar   i   Stockholmsförorten   Saltsjöbaden   slöt   LO   och   SAF   1938   ett   banbrytande 
  avtal   som   definierade   spelreglerna   på   arbetsmarknaden   –   det   så   kallade   Saltsjöbadsavtalet.

Intresseföreningar blev  
fackföreningar
Under 1920-talet drabbade arbetslösheten också kontorspersonal, statsan-
ställda och banktjänstemän. Det ledde till att tjänstemännen började ombilda 
sina så kallade intresseföreningar, som stått arbetsgivarna nära, till fackför-
eningar. Det var en lång process, Polisförbundet hette till exempel Kamra-
terna till en början, för som statens förlängda arm var de förbjudna att bilda 
fackförening.

Intresseföreningarna på den privata sidan organiserade yrkesgrupper som 
bankanställda, förmän och ingenjörer. Den 6 oktober 1929 samlades repre-
sentanter för tretton yrkesföreningar och bestämmer sig för att samverka. De 
ville bilda en gemensam facklig landsorganisation som skulle vara partipoli-
tiskt neutral. Den drivande bakom mötet var Svenska bankmannaföreningens 
ombudsman Viktor von Zeipel. 1931 blir planerna verklighet och de privat-
anställda tjänstemännen bildar Daco, de anställdas centralorganisation. Den 
viktigaste frågan var rätten att förhandla kollektivt, för arbetsgivarna vägrade 
att förhandla med tjänstemannagrupperna. Först 1936 fick de samma  
förenings- och förhandlingsrätt som arbetarna. De stats- och kommunal- 
anställda tjänstemännen bildade TCO 1936. De två centralorganisationerna 
slog sig så småningom samman och det moderna TCO bildades 1944.  
1947 bildades Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Det var de 
yngre akademikerna som gick i täten. Det tog många tjänsteår innan en 

högutbildad fick trygga villkor. Under tiden fick fick de arbeta som assistent-
läkare eller på långa provårstjänstgöringar. Redan från början krävdes examen 
från högskola, universitet eller liknande för att få gå med i Saco. Men det 
dröjde länge innan de fick strejk- och förhandlingsrätt och ända till slutet av 
1970-talet innan privatanställda akademiker kunde teckna kollektivavtal. De 
flesta akademikerna på 1940-talet var offentliganställda, som statstjänstemän, 
jurister, läkare eller lärare.

Saltsjöbadsandan  
och den svenska partsmodellen
1938 hade både LO och SAF växt sig så starka att de kunde börja förhandla och 
samverka på hög nivå. Då slöts Saltsjöbadsavtalet, ett huvudavtal mellan SAF 
och LO som definierade spelreglerna på arbetsmarknaden. LO och SAF var ofta i 
luven på varandra, men var överens om en sak: de ville inte att staten skulle lägga 
sig för mycket i arbetsmarknadsfrågorna. De ville själva ha ansvaret. Därför möt-
tes de i Saltsjöbaden och kom överens om några viktiga grundbultar.

 Organisations- och förhandlingsrätten slogs definitivt fast.
 De tog på sig att lösa frågor om löner och arbetsvillkor i förhandlingar, och 

ville inte ha statlig inblandning.
 De kom överens om regler för stridsåtgärder, som lockouter och strejker.

Saltsjöbadsavtalet blev grunden för det samförståndsklimat som sedan för 
lång tid kom att prägla svensk arbetsmarknad. Det kallas för Saltsjöbadsandan 
och den svenska modellen.

Efterkrigsblomstring
Efter andra världskriget blomstrade den svenska ekonomin. Det rådde så gott 
som full sysselsättning och en stark välfärdsstat började byggas upp. Detta 
skedde dels genom framsteg i fackliga förhandlingar, dels genom lagstiftning. 
LO stod ju nära Socialdemokraterna, som hade obruten regeringsmakt mellan 
1932 och 1976. Utbildningssystemet byggdes ut, sociala reformer som pension 
och sjukförsäkring genomfördes, arbetstiden förkortades och semestrarna 
blev längre. Det verkade som om Sverige höll på att utvecklas till ett paradis. 
Då kom gruvstrejken i Malmberget. Gruvarbetarna på statliga LKAB strej-
kade vilt i två månader kring årsskiftet 1969-70 för bättre löner och villkor. 
Men deras starkaste drivkraft var att de inte tyckte att deras människovärde 
respekterades.
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VÄRLDSUNIK MODELL
Den svenska arbetsmarknadsmodellen är världsunik genom att parterna tar eget ansvar för 
löner och villkor med mycket liten inblandning av staten. Det är en viktig förklaring till att 
organisationsgraden fortfarande ligger skyhög i Norden. Här är cirka 70 procent av dem som 
jobbar fackligt organiserade jämfört med ett världsgenomsnitt på sju procent. Internationellt 
är det vanligaste att minimilöner slås fast i lag som inte kan omförhandlas eller höjas lika 
snabbt som i ett avtal, och då får facket också en svagare roll.

I det internationella arbetet är social dialog ett ideal och det betyder just att samordnade 
parter av arbetsgivare och fackföreningar löser sina konflikter i förhandlingar. Inom EU är den 
sociala dialogen ett viktigt verktyg och ILO:s utvecklingsagenda Decent Work lyfter fram den 
sociala dialogen som ett av fyra centrala verktyg.

KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR OCH SOLIDARITET
Den fackliga värdegrunden handlar om alla människors lika värde och värdighet och många 
strejker i utvecklingsländer idag sker för att människovärdet inte respekteras. Strejker kan 
handla om rätt att gå på toaletten, att inte bli inlåst på sin arbetsplats med risk att brinna 
inne vid en olycka, eller protest mot att tvingas lämna graviditetstest till arbetsgivaren.

THAILAND.   I   januari   2013   avskedade   Electrolux   över   100   fackliga   medlemmar   vid   sin   fabrik   i   Rayong,   Thailand,    
efter   en   ”illegal   strejk”,   trots   att   företaget   har   ett   globalt   ramavtal   med   facket.   För   att   uppmärksamma    
fallet   hölls   demonstrationer   utanför   arbetsmarknadsdepartementet   i   Bangkok.
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SVERIGE.   Städstrejken   1974–75   berodde   på   missnöje   med   arbetsgivaren,   det   multinationella   bolaget   ASAB,   som    
erbjöd   ett   tungt   arbete   till   låg   lön   och   dåliga   arbetstider.   Strejken   började   i   Borlänge   och   spreds   sedan    
till   Malmfälten,   Skövde   och   Umeå.   Solidariteten   med   städerskorna   var   stor   i   landet,   många   samlade   in   pengar    
och   ordnade   stödaktioner.

Skördetid och reformer
1970-talet har kallats fackets skördetid, men samtidigt kom motsättningarna 
mellan arbetstagare och arbetsgivare åter i dagen. Allt fler frågor löstes via 
lagstiftning istället för avtal. Lagar om anställningsskydd (LAS) och om med-
bestämmande (MBL) är bara några exempel.

LOs inflytande var fortsatt stort, men tjänstemannagrupperna växte och TCO 
tog allt större plats både i debatten och i förhandlingarna. Mellan åren 1980 
och 1990 stod TCO-förbund bakom ett drygt tjugotal större, lagliga strejker. 
Sjuksköterskor, industritjänstemän och lärare lyckades driva igenom stora 
lönelyft med hjälp av konflikt och konflikthot. 

Så sent som 1965 hade offentligan-
ställda tjänstemän fått rätt att ta till 
stridsåtgärder och de första som gick ut 
i strejk var lärarna i Saco. Den strejken 
blev framgångsrik, men nästa stora 
akademikerstrejk, 1971, slutade med 
att riksdagen tvingade dem tillbaka till 
jobbet med en tvångslag. Storlockou-
ten i maj 1980 innebar slutet på den 
svenska modellens storhetstid. 

Arbetsgivarna lockoutade 575 000 arbetstagare i både privat och offentlig 
sektor från deras arbetsplatser. Arbetsgivarsidan ville begränsa sitt deltagande 
i den svenska modellen och hoppade av de centrala, normgivande förhand-
lingarna med facket. Förhandlingsarbetet decentraliserades till förbunden och 
ut till arbetsplatserna. 

På 90-talet fortsatte modellen att förändras. Industrin gavs en löneledande 
roll och reallönerna ökade generellt. På så sätt lever den svenska modellen 
fortfarande, om än reformerad.

”Lagstiftningen syftar till att 
stödja strävandena till en social 
förnyelse av arbetslivet. Den 
bygger på övertygelsen att 
demokratiska principer, samver-
kan och gemensamt ansvar bör 
prägla förhållandena på arbets-
platsen.”
Ur propositionen 1975/76:105 om MBL

Lika lön för lika arbete
För arbetstagarna har det varit en central fråga att alla ska ha lika lön för lika 
arbete. Det var viktigt att textilfabriken i Norrköping inte betalade mindre än 
den i Borås och fackets enda vapen för att förhindra det har varit blockad och 
strejk. Den svenska modellen skapade arbetsfred genom branschavtal som 
täcker hela arbetsmarknaden. 2004 slogs det upp ett stort hål i denna modell, 
då ett lettiskt byggföretag vägrade teckna avtal med Byggnads för företagets 
lettiska arbetstagare, som byggde om en skola i Vaxholm. Efter många turer 
gav EU–domstolen företaget rätt. Sverige fick ändra lagen och fackförbunden 
betala skadestånd för att de vidtagit stridsåtgärder. Efter domen jobbade allt-
fler utstationerade europeiska arbetstagare här, för mycket lägre löner än vad 
de svenska avtalen säger.
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LIKA LÖN FÖR LIKA ARBETE?
Hela 18 procent skiljer mäns och kvinnors löner åt i ett världsgenomsnitt och det blir inte 
bättre. Värst är det i Asien, enligt världsfacket ITUC. Organisationen ser också att lönediskri-
mineringen är värre i de länder och branscher där facket är svagt.

Sämsta bransch är hushållsarbetet. Där är inkomsterna lägst och löneskillnaderna mellan 
män och kvinnor högst. 
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BRASILIEN.   Inför   OS   i   Brasilien   2012   ordnade   byggfacken   utbildningar   för   att   möta   upp   det   stora   behovet    
av   arbetskraft.    I   Fortaleza   utbildade   sig   många   kvinnor   -   som   dessa   två   –   till   svetsare,   eftersom   lönen    
på   cirka   3–4  000   kronor   per   månad   var   dubbelt   så   hög    som   inom   andra   traditionella   kvinnosektorer.   
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GUATEMALA. Guatemala är ett av de länder som inte har ratificerat ILO:s konvention 189 om  
hushållsanställdas rättigheter. Organiserade hushållsanställda anordnar därför aktiviteter  
för att sätta press på regeringen. 

Facket – världens största folkrörelse
Att världsekonomin har globaliserats har bidragit till att den svenska model-
len har försvagats. Sveriges och hela västvärldens tillväxt har saktat ner och 
medel- och låginkomstländer har utvecklats bättre. 75 procent av världens  
industriarbetare finns idag i Asien, varav de flesta i Kina och Nigeria är Afri-
kas största ekonomi. Indien präglas av en enorm ojämlikhet, men också av 
stark kunskapsutveckling och it-industri.

Brasiliens ekonomi har växt i årtionden och för den utvecklingen har facket 
spelat en avgörande roll. Starka fackföreningar växte fram på industrierna i 
São Paulo och deras strejker bidrog till att militärjuntan föll 1985. Det fackliga 
arbetet hade skolat många som var beredda att arbeta för en demokrati och en 
rättvisare fördelning, bland många andra den blivande presidenten Lula.
I Polen växte den nya fria fackliga rörelsen Solidaritet fram vid samma tid.
Med strejker och sin ideologi bidrog de starkt, både till Berlinmurens fall 1989 
och en demokratisering av hela Östeuropa. 

I Sydafrika var den fackliga rörelsen Cosatu helt avgörande i kampen mot 
apartheid under 1970- och 1980-talet. Den svenska fackliga rörelsen bidrog 
till dessa framgångar med internationellt stöd och enskildas engagemang. 
Precis som när LO fick stöd av järnvägsarbetarna i Sarajevo under storstrejken 
1909.

Ingen världsfred utan social rättvisa
För hundratals miljoner människor är världen en mycket bättre plats att leva 
på än för 50 år sedan. Allt fler barn går i skolan istället för att tvingas arbeta, 
allt fler kvinnor överlever sina förlossningar och allt fler har utbildning, bo-
stad och kan följa vad som händer i omvärlden i sina telefoner och datorer.
Men samtidigt har en tredjedel av världens befolkning fortfarande inte till- 
gång till toalett och friskt vatten. Mer än två miljarder människor saknar 
fortfarande de mest basala livsnödvändigheterna.

Finanskrisen 2008 bröt av många positiva utvecklingstrender. Sedan dess har 
arbetslösheten växt och ojämlikheten ökat. Det är bara sju procent av den glo-
bala arbetskraften som är organiserad i fria, icke statsstyrda fackföreningar och 
de som är arbetslösa runtom i världen blir inte färre. De blir flera. Trots den 
låga organisationsgraden globalt är facket världens största folkrörelse. Ingen 
annan organisation än ITUC - den internationella federationen för fackliga 
organisationer - samlar 176 miljoner frivilliga medlemmar över hela världen.

Det blir ingen varaktig världsfred utan social rättvisa. Det var den dyrköpta 
insikten bakom ILO:s födelse i ruinerna av det Europa som fanns före första 
världskriget. Idag behöver vi trumma in den insikten igen och igen. För en 
bättre värld blir inte verklighet utan fria och demokratiska fackföreningar och 
respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet.
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DEN GLOBALA FACKLIGA RÖRELSEN
Världsfacket ITUC är den internationella federationen för världens oberoende och demokratiska 
fackliga organisationer. Med över 300 medlemsorganisationer i mer än 150 länder represen-
terar man 176 miljoner löntagare över hela världen. Svenska medlemmar är LO, TCO och Saco. 
De flesta av de svenska fackförbunden är medlemmar i globala branschorganisationer: Globala 
fack. De organiserar fria och demokratiska fackföreningar världen över som är verksamma 
inom samma sektorer. Både världsfacket ITUC och de globala facken har regionala kontor.

DE GLOBALA FACKEN
BWI – Building and Wood Workers’ International – www.bwint.org 
EI – Education International – www.ei-ie.org
IndustriALL – www.industriall-union.org
FIA – International Federation of Actors – www.fia-actors.com 
ICN – International Council of Nurses – www.icn.ch
IFJ – International Federation of Journalists – www.ifj.org
FIM – International Federation of Musicians – www.fim-musicians.com 
ITF – International Transport Workers’ Federation – http://www.itfglobal.org/en/global/ 
IUF – International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied 
Workers’ Associations – www.iuf.org
PSI – Public Services International – www.world-psi.org 
UNI – Uni Global Union – www.uniglobalunion.org

Union to Union 2015. Text: Kristina Mattsson. Grafisk form och produktion: Press Art. 
Tryck: TMG Tabergs AB, november 2015. 
Omslagsfoto: Syarliza, fackligt aktiv på Ikea-varuhuset i Kuala Lumpur.  
Foto: Åsa Svensson. Samtliga historiska bilder är från Arbetarrörelsens arkiv.  
Skriften är framtagen med stöd av Sida. Sida svarar ej för innehållet.

MANILA.   10   000   deltog   i   marschen   för   migranters   rättigheter    
genom   Quezon   City   under   World   Social   Forum   on   Migrations.
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Upplandsgatan 3 
S–111 23 Stockholm, 
Sweden 
tel: +46(0)8 798 00 00  
info@uniontounion.org 
  @uniontounion  
www.uniontounion.org 

Sverige i världen – då och nu
Starka fackföreningar, social dialog och möjlighet att 
förhandla kollektivt för bättre villkor är nödvändigt 
för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom.  
Så var det i Sverige, och så är det nu i många av  
världens länder. Den globala konkurrensen sätter 
arbetsförhållanden och lönenivåer under tryck  
överallt. Därför handlar det internationella fackliga 
arbetet lika mycket om internationell solidaritet som 
att försvara arbetsförhållanden här hemma. Därför  
är det viktigt att engagera sig i vad som händer 
bortom Sveriges gränser. Att känna den egna  
historien gör det lättare att förstå vad som händer  
i världen idag.  
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