
Därför politik



För att din chef gör det. Arbetsgivarna har ett tätt samarbete med de 
borgerliga partierna för att få lagar och beslut som gynnar dem. Av sam-
ma skäl bildade fackföreningsrörelsen Socialdemokraterna. Det samarbe-
tet har betalat av sig – och fortsätter att göra det.

Den förra regeringen gav arbetsgivarna många fina presenter som gjorde 
arbetslivet jobbigare för oss löntagare. Visst fick många av oss någon 
tusenlapp i lägre skatt, men dessa tusenlappar plockades i första hand 
från a-kassan och sjukförsäkringen.

Det fanns ett tydligt mål med den politiken – de ville försvaga facket. 
Med framgång. Med dyrare a-kassa och skrotad avdragsrätt för fackmed-
lemskap blev det fler som valde att inte vara med.

Med färre medlemmar blir det svårare för oss att få igenom våra krav på 
bättre villkor.

Trots ett svårt parlamentariskt läge har den rödgröna regeringen under 
IF Metalls förre ordförande Stefan Löfvens ledning lagt om politiken i 
landet. Skattesänkningar för de rikaste har bytts mot investeringar i 
välfärd och trygghet. Trygghetsförsäkringarna har stärkts rejält, den 
bortre parentesen i sjukförsäkringen har skrotats och äntligen har vi 
åter en regering som intresserar sig för arbetsplatsernas frågor – och inte 
minst för vår svenska industri. Arbetsmiljöarbetet som fick utstå svåra 
nedskärningar under de borgerliga har fått stora satsningar. Industrin 
där nästan en miljon svenskar arbetar men som Fredrik Reinfeldt ansåg 
var ”basically gone” möts nu av satsningar på nyindustrialisering och 
exportfrämjande.

Det spelar roll för oss industriarbetare vem som sitter i regeringen! 

Varför ska ett fackförbund 
bry sig om politik?



Den fackliga kampen handlar om alla människors lika värde, rätten till 
bra lön, trygga anställningar, god arbetsmiljö och balans mellan arbete 
och fritid. Detta är vad vi kämpat för sedan 1800-talet och vi gör det än i 
dag. 

Du som IF Metallare tjänar på det fackliga samarbetet med Socialdemo-
kraterna. Inte som en passiv hejarklack, för vi ställer krav. 

Vi kräver rejäla trygghetssystem. Inte bara för när vi förlorar arbetet 
eller hälsan – utan också för att kunna kräva rejäla löner när vi har dem. 
Mycket har gjorts sedan regeringsskiftet, men mycket kvarstår. Sjukför-
säkringen måste höjas och utförsäkring av sjuka måste få ett stopp.

Vi kräver också en regering som bedriver rejäl industripolitik som skapar 
förutsättningar för att Sverige ska kunna förbli och utvecklas som indu-
striland. Där har vårt samarbete med Socialdemokraterna burit frukt. 
Vi ser tydliga skillnader mellan Löfvens regering och Reinfeldts. När den 
nuvarande regeringen tog över efter valet 2014 var det efter många år 
av industripolitiskt vakuum. Regeringen Reinfeldt visade lite intresse 
för att vårda en konkurrenskraftig svensk industri. Under finanskrisen, 
som var en hård prövning både för oss industriarbetare och företagen vi 
arbetar för, hade vi en regering som varken förstod industrins betydelse 
för sysselsättningen och samhällsekonomin eller ens intresserade sig för 
att göra insatser för att stötta industrin ur krisen. Det var vi som fick 
hitta lösningarna.

Den dåvarande näringsministern såg industrin som ett särintresse och 
statsministern talade om industrin som om den vore en relik från en 
svunnen tid. Stefan Löfvens regering däremot har visat att den förstår 
industrins betydelse för Sverige och vi har börjat se effekterna av den 
nya industripolitiken. Regeringens strategi för nyindustrialisering 
återspeglas i en lång rad åtgärder som kan spåras tillbaka till oss IF 
Metallare. 

Våra krav



Vi som fackförbund påverkar den nationella politiken för att vi har ett 
samarbete mellan fack och politik. Därför finns våra kunskaper med i be-
sluten. Genom att göra oss delaktiga i den politiska processen förändrar 
vi inte bara vardagen för oss medlemmar utan också Sverige. 

Vad vi vunnit
Det socialdemokratiska partiet och den fackliga rörelsen har växt ur 
varandra och utvecklats sida vid sida. Det var för att få ökat inflytande, 
inte bara på arbetsplatserna utan även över samhällsutvecklingen, som 
fackföreningsrörelsen grundade Socialdemokraterna. Facklig-politisk 
samverkan har därför varit en naturlig del av industrifackens hela his-
toria. 2017 fattade IF Metalls kongress beslutet att även i fortsättningen 
prioritera det politiska samarbetet. 

Här är några stora historiska exempel på när fackliga krav och politisk 
vilja har burit frukt:

1919 Åttatimmars arbetsdag (inte 12 eller mer som tidigare)
1921 Allmän och lika rösträtt
1928 Lagen om kollektivavtal
1936 Lagen om förenings- och förhandlingsrätt. Parterna ges rätt att  
          förhandla och arbetarna får rätt att organisera sig fackligt utan att        
          straffas för det
1938 Två veckors semester, som 1951 blev tre och 1978 fem
1955 Allmän sjukförsäkring
1960 Avskaffandet av särskilda ”kvinnolöner”
1971 40-timmars arbetsvecka
1974 Föräldraledighet blir en rättighet
1974 Lagen om anställningsskydd
1977 Arbetsmiljölagen och lagen om medbestämmande 
2001 Maxtaxa

Detta är rättigheter vi inte hade haft om det inte funnits människor 
inom fack och politik som kämpat för dem.



Fackligt-politisk samarbete handlar inte bara om att driva politiken i 
rätt riktning. Det handlar också om att dra gränser för när den ska hålla 
sig borta. Våra löner är en sådan sak. Och det vet våra vänner inom 
politiken.
Varför är det så viktigt att fack och arbetsgivare förhandlar om lönerna? 
Går det inte lika bra om lönerna sätts av riksdagen genom lagstiftning? 

Kollektivavtalet reglerar löner och anställningsvillkor för nio av tio 
löntagare på den svenska arbetsmarknaden och har även betydelse för de 
som står utanför. Det svenska kollektivavtalet är resultatet av mångårig 
kamp och kompromisser mellan fackföreningsrörelsen och arbetsgivarna. 
Slutprodukten är ett system där vi gemensamt reglerar priset på vårt 
arbete. Men för att detta ska fungera krävs starka fackföreningar med 
många medlemmar som kan möta arbetsgivarna som en jämlik part i 
förhandlingarna. 

Det är fack och arbetsgivare som är bäst lämpade att sätta lönerna på 
den svenska arbetsmarknaden. Det är vi som är experterna. Det är vi 
som vet vad marknaden tål och vad våra medlemmars arbete bör kosta. 
I länder där fackföreningarna inte har denna styrka behöver man hitta 
andra sätt att reglera arbetsmarknaden. 
En vanlig lösning är att staten lagstiftar om nationella minimilöner. 
När politiken tar över ansvaret för lönerna blir de lägre. Lagstadgade 
minimilöner påverkar allas lönenivå. I länder där lönerna regleras i lag 
har arbetstagarna genomgående en sämre lön än länder där arbetsmark-
nadens parter förhandlar.

De borgerliga partierna bortser från detta – de har alla olika förslag om 
att lagstifta om sänkta ingångslöner. Ingen industriarbetare vinner på 
att ha arbetskamrater som arbetar för lägre lön.
 

Visste du?

Det är inte bara svenska 
medborgare som har rösträtt 
i kommun- och landstings-
fullmäktige. Om du har varit 
folkbokförd i din kommun i 
över tre år i följd har även du 
rösträtt.

Politikens gränser
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Nollvision mot dödsolyckor på jobbet
Stopp för lönedumpning med utländsk arbetskraft
Höjd a-kassa från 680 kr/dag till 910 kr/dag
Avskaffad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen
Avdragsrätt för medlemsavgift i facket
Höjt tak i sjukförsäkringen
Fler utbildningsplatser på Komvux och Yrkesvux
Nytt forskningsinstitut för arbetslivsfrågor
100 nya arbetsmiljöinspektörer
Schysta villkor vid offentlig upphandling
Ytterligare en pappamånad i föräldraförsäkringen
Strategi för nyindustrialisering
Höjt barnbidrag och höjt studiebidrag

Avskaffad avdragsrätt för fackavgift och a-kasseavgift
Sänkt a-kassa med dyrare avgift
Tidsgräns i sjukförsäkringen
Sänkt tak i sjukförsäkringen
Försämrade Lagen om anställningsskydd
Inga åtgärder för unga arbetslösa de första 100 dagarna
Nedskärning på Komvux
Nedskärning på arbetsmarknadsutbildningen
Arbetslivsinstitutet nedlagt
Nedskärningar på Arbetsmiljöverket och arbetsmiljöinspektörer
Avskaffade anslag till skyddsombudsutbildning
Avkriminalisering av brott mot delar av arbetsmiljö- och arbetstidslagen
Sänkt ersättning i föräldraförsäkringen
Sänkt ersättning i sjukförsäkringen
Svårare att få förtidspension
Nedläggning av de strategiska branschprogrammen för exempelvis  
industriforskning

S-ledd regering (2014 – )

Alliansen (2006 – 2014)
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