
Med varsel som duggar tätt
löper kvinnor större risk än
män att drabbas av arbetslös-
het som en direkt följd av att
fler kvinnor har otrygga
anställningar. Detta framgår
av en ny rapport från LO.

Skillnaden mellan mäns och kvin-
nors arbetsvillkor är tydlig när det
gäller anställningsformer, där
betydligt fler kvinnor än män har
tidsbegränsade jobb som vikariat
eller provanställningar. Ju längre
upp i åldrarna man kommer desto
mindre blir glappet mellan könen
och andelen visstidsanställda
generellt. Allra störst är gapet i
åldern 16–21 år, där hela sex av tio
unga kvinnor har tillfälliga
anställningar mot fyra av tio bland
de unga männen. 

Arbetaren har tidigare (nr
41/2008) skrivit om att Sverige
jämfört med många andra länder
har en starkt könsuppdelad
arbetsmarknad, där 78 procent av
kvinnorna och 85 procent av
männen 2007 arbetade i yrken
med ojämn könsfördelning. Irene
Wennemo, chef för LO:s arbets-
livsenhet, tror att denna segrege-
ring även kan förklara köns-
skillnaderna kring anställnings-
former.  

– Till skillnad från manligt
dominerade arbetsplatser har det i
traditionella kvinnoyrken utveck-
lats en kultur av att det går att ta
in nästan vem som helst.  

– Då får man en stor grupp

som är väldigt löst knuten till
arbetsplatsen,  säger Irene Wen-
nemo till Arbetaren.  

MÄNS STRATEGIER för att uppnå
tryggare anställningar har enligt
Wennemo ofta varit att kräva
yrkeskompetens för olika arbets-
uppgifter och hon tror att en upp-
värdering av kvinnodominerade
yrken skulle kunna ge samma
resultat. 

– För att köra truck inomhus
krävs körkort, men när det gäller
att gå hem till gamla människor
kan vi plocka någon från gatan
som varken har utbildning eller
erfarenhet, säger Irene Wenne-
mo. 

Hon framhåller att anställ-
ningsformen på många sätt är en
viktigare stridsfråga än nivån på
lönerna, eftersom det i grunden
handlar om hur pass säker inkom-
sten är. 

– För den som inte vet vad den
kommer att tjäna nästa månad
spelar det mindre roll om vi lyck-
as få upp lägstalönerna. 

ÄVEN OM Irene Wennemo inte helt
avvisar lagstiftning i frågan, till
exempel kring vad som händer
med en anställning efter sjukdom
eller graviditet, förordar LO
främst vägen via kollektivavtal för
att minska andelen visstidsanställ-
ningar bland kvinnor. 

– Titta bara på hur de inom
industrin har lyckats sätta ett tak
eller helt sagt nej till tillfälliga
anställningsformer – vi behöver
etablera sådana avtal även i kvin-
nodominerade sektorer.

KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Syftet med åtalet mot Pirate
Bay är inte i första hand att
få en fällande dom, utan att
demonisera Pirate Bay och
fildelning. Det säger Rasmus
Fleischer, doktorand i sam-
tidshistoria och en av grun-
darna till Piratbyrån.

Rättegången mot fildelnings-
sajten Pirate Bay som inleddes i
måndags är historisk, om det är
alla överens. Liksom att det
kommer bli en utdragen pro-
cess. Inte bara den nuvarande
tretton dagar långa rättegång-
en, men även de överklaganden
i högre instanser som väntas
följa efter tingsrättens dom.

– En fällande dom kommer
inte förrän om flera år, och när
den väl kommer är det inte
säkert att den har någon rele-
vans eftersom fildelningen kan
se helt annorlunda ut då, säger
Rasmus Fleischer.

Missnöjet bland bussförarna i
Stockholm ökar över att de
inte kan börja och sluta arbets-
dagen på samma ställe. Varje
vecka går de miste om flera
timmar av sin fritid som nu
försvinner i form av restid.

Bussförarnas rastlokal vid Slussen
i Stockholm har en av stans bästa
utsikter. Genom stora glasfönster
kan de som pausar mellan turerna
blicka ut över inloppet där båtar
och färjor trängs. Om det finns
tid för en rast vill säga. För varje
år som går pressas bussförarnas
arbetstider allt hårdare. Rasterna
kortas, arbetstiden blir längre och
tiden för resor som görs under
arbetsdagen räknar arbetsgivaren
i allt högre utsträckning som fri-
tid. 

Det är det senare som fått miss-
nöjet att sjuda bland Stockholms
bussförare.

I förra veckan hölls en protest
med flera hundra förare utanför
Landstingshuset i Stockholm där
en namnlista med 3 200 under-
skrifter överlämnades till politi-
kerna i landstingsledningen. Fack-
förbundet Kommunal har dessut-
om just stämt arbetsgivaren Buss-
link i Arbetsdomstolen för att
hävda rätten att få börja och sluta
på samma ställe.

– Vi tycker att man ska ha rätt
till en arbetsplats precis som alla
andra. Dit man kan åka med sin
matlåda, där man kan byta om till

sin uniform och parkera sin bil,
säger Minko Dimitrov som sitter
vid ett av fönsterborden på rastlo-
kalen vid Slussen.

Har man rätt till en sådan
arbetsplats, menar Minko Dimi-
trov, då börjar arbetstiden när man
kommer dit och slutar när man

åker därifrån. I dag är det oftast
annorlunda.

– Du kan börja på ett ställe,
sedan ha din matrast på ett annat

och till sist sluta på ytterligare ett
ställe långt ifrån där du började. Så
även om du slutar klockan 22 så
måste du åka tillbaka dit där du

Bussförare anklagar Busslink 
Protester och AD-stämning för rätten att börja och sluta på  

Bussförare Ivan Gonzales hälsar på en kollega under sin tur på Kungsholmen i Stockholm. Missnöjet bland bussförarna blir allt större på grund 
av att de tvingas börja och sluta på olika ställen. Restiden däremellan räknar arbetsgivaren som fritid.

Otrygga anställningar högst bland unga kvinnor ”Syftet är  
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Otrygg anställning

� LO:s rapport ”Anställningsformer
år 2008” visar att 18 procent av
kvinnorna och 13 procent av männen
i Sverige har en visstidsanställning,
vilket motsvaras av 352 000 kvinnor
och 251 800 män.

� Det är också vanligare att de
som inte är fackligt organiserade har
tidsbegränsade jobb. Bland dessa är
andelen visstidsanställda 27 procent,
vilket kan jämföras med 11 procent
bland LO-medlemmar.

Var femte kvinna har visstidsanställningFakta Piratbyråns Rasmus  
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