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Ge Saab vind
MONA SAHLIN upprepar enträget sin kritik av regeringen: Låt åtminstone Saab få chansen! Mitt i en djup lågkonjunktur är det inte vettigt att låta ett så stort och
industriellt viktigt företag gå omkull, dra underleverantörer med sig, indirekt också hota Volvos framtid i
landet och ytterligare spä på en arbetslöshet som redan
är uppe i över sju procent. Det kostar också, ja kanske
till och med ännu mer. Visst har hon en poäng!

Lagstifta om heltid
Deltiderna i kvinnodominerade branscher har
efter begränsningen av rätten att deltidsstämpla blivit fler, inte färre, visar
en granskning som DN låtit Arbetsförmedlingen göra.
Förra regeringen hade ett rimligare recept:
Lagstifta om rätt till heltid, när nu inte facken
klarar av att stävja den ofrivilliga deltiden.

”Vi ska låta skäggen
växa tills vi har segrat.”
Sågverksarbetaren Tor Lindquist, en av 70 varslade i Färila,
som hävdar att beslutet om nedläggning av Setra tagits på
felaktiga grunder, till Dagens Arbete. Skäggprotesten ska
enligt honom markera allvaret i situationen.

Har inte gynnats.
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Men när Maud Olofsson kontrar med att det inte är
hela världen om Saab går omkull – vi har sett branscher ersättas av nya förr, om staten i stället satsar
pengarna på utbildning och etableringsstöd kan de
före detta Saabanställda snart ägna sig åt att bygga
till exempel vindkraftverk i stället – har hon en
annan viktig poäng.

i kris, inte bara till följd av den
internationella ﬁnansiella krisen, utan också för att den
bör vara i kris. Klimatkrisen säger oss att vi måste
bygga bort en stor del av bilberoendet om vi ska kunna
sätta klimatmål som säkrar planetens överlevnad.
Men denna insikt innebär inte nödvändigtvis att
Saab som företag och varumärke måste gå omkull. För
en tredje väg vore ju att både värna de anställdas sysselsättning och säkra en modern strukturanpassning
genom att köpa upp företaget för att ställa om det till
exempelvis vindkraftsproduktion.
Staffan Laestadius, professor i industriell ekonomi
vid KTH, bedömer (i Miljöaktuellt) att det faktiskt är
genomförbart. För Saab har ett stort antal ingenjörer,
kunskap om industriell serietillverkning och dessutom
är Trollhättan lämpligt både på grund av sina lokaler
och sin fungerande hamn.

FORDONSINDUSTRIN ÄR

En sådan omställning är naturligtvis både komplicerad och omfattande, men med tanke på att orderstockarna faktiskt aldrig har varit större hos vindkraftsbolagen än i dag, har den bättre förutsättningar för samhällsekonomisk lönsamhet än både
Sahlins och Olofssons ovan nämnda politik.
SÅ LÄNGE MAUD OLOFSSON inte är beredd att göra politik
av sin retorik bör vi se upp med hennes allmänna prat
om vindkraftsindustri. Det är nämligen missvisande.
Det blir alldeles särskilt tydligt mot bakgrund av det
statligt ägda Vattenfalls agerande. I måndags blev det
känt att Vattenfall kommer att satsa 97 miljarder på att
köpa det nederländska bolaget Nuon, vars elproduktion till 36,5 procent består av kolkraft. Uppenbarligen
ﬁnns inga ägardirektiv till Vattenfall som syftar vare sig
till vindkraftssatsningar eller inhemsk sysselsättning.
Hade det funnits, kanske företaget hellre valt att spendera sina 97 miljarder på att köpa Saab för att ställa om
till vindkraftsproduktion. Så varför ger inte regeringen
sådana direktiv? Av den enkla anledningen att den inte
har en seriös vare sig klimat- eller jobbpolitik.

I stället är det en gammaldags nyliberal ideologi
som styr besluten – staten ska, av ideologiska skäl,
inte vara en marknadsaktör. Därför ser vi hur den
svenska staten i internationella jämförelser är
beredd till mycket små ekonomiska satsningar på
jobbpaket och stimulanspolitik.
JAG ÄGER OCH KÖR själv i dag en underbar Saab – men jag
är inte dummare än att jag inser att den hör till en förgången tid.
I ett läge där få företag har ﬁnansiella muskler att
satsa, men den svenska staten har unikt starka ﬁnanser,
skulle den, direkt eller via Vattenfall, mycket väl kunna
köpa upp Saab och ställa om produktionen till vindkraftsbygge.

En man förs bort på bår efter att ha blivit allvarligt klämd vid en arbetsplatsolycka i Stockholm.
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Säkerhet på dekis
SIST VI KOLLADE var det fortfarande arbetsgi-

varna som leder och fördelar arbetet på svenska
arbetsplatser. Vi hade gärna sett att den makten
övertogs av de anställda, men så är nu inte fallet.
Med makt följer ansvar. Enbart den som har
makt att göra något åt en situation kan hållas
ansvarig för den. Vad gäller till exempel arbetsmiljö
är det i första hand arbetsgivaren som är ansvarig,
eftersom det är arbetsgivaren som ytterst har makten över arbetsmiljön. Det är nog bra att de
anställda kan utse ett skyddsombud, men så länge
skyddsombudets befogenheter är så begränsade kan
det inte hållas ansvarigt för arbetsplatsolyckor.
DETTA ÄR ELEMENTÄRT, kan tyckas, och framgår

också av lagstiftning och förarbeten. Maria Steinberg är juris doktor i arbetsmiljörätt. Hon har forskat i skyddsombudsrätt i mer än 30 år och hennes
forskning sträcker sig tillbaka till 1912.
– Jag har aldrig hört talas om att ett skyddsombud åtalats eller fällts för arbetsmiljöbrott, säger
hon till Dagens Arbete.
Men 2009 har det alltså hänt. Vid en grävning
för en avloppsledning vid Tegs kyrka utanför Umeå
för snart fyra år sedan rasade schaktmassor och
begravde en byggnadsarbetare upp till midjan. Som
om inte det var nog åtalas arbetaren nu för arbetsmiljöbrott, eftersom han också var skyddsombud
på arbetsplatsen. Observera att det är i egenskap av
skyddsombud som kammaråklagare Kjell Jannesson
åtalar honom – på plats fanns ytterligare en arbetare som inte omfattas av åtalet. Det gör däremot
även Peabs platschef, som var ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Dagens Arbete samlar nu in protester mot
åtalet, och lovar att protesterna ska förmedlas till
kammaråklagaren. Följderna av en fällande dom
skulle antagligen bli värre än bara en oskyldigt
dömd. Det skulle rimligen leda till att det blir ännu
svårare att få anställda att ta på sig uppdraget som
skyddsombud. Det är redan en föga glamorös
uppgift, och om man dessutom riskerar att åtalas
för olyckor man inte har möjlighet att stoppa lär
attraktionen knappast öka. Och med färre skyddsombud ökar risken för ännu ﬂer olyckor.
Eftersom åtalet, enligt Maria Steinberg, inte har
stöd i lagen verkar en fällande dom dock inte så
trolig. Ändå är åtalet ytterligare ett slag mot säkerheten på svenska arbetsplatser, som tyvärr är på
dekis. Det blir allt farligare att gå till jobbet i
Sverige. Sedan 2005 har en årlig ökning av antalet
arbetsplatsrelaterade dödsolyckor skett och 2007
var ett dystert toppår med 75 omkomna, enligt
Arbetsmiljöverkets statistik. 2008 ser ut att bli
något bättre men med drygt 60 omkomna.
MÖJLIGHETERNA ATT komma tillrätta med denna

skandalösa utveckling underlättas inte av att regeringen har satt in ett kraftigt sparprogram på
Arbetsmiljöverket som gör att antalet arbetplatsinspektörer minskar med en tredjedel.
De som ska åtalas för arbetsplatsolyckorna är
de som har makt att förbättra arbetsmiljön men
underlåter att göra det: Arbetsgivarna om de inte
vidtar tillräckliga säkerhetsåtgärder på arbetsplatserna – och regeringen för att de minskar anslagen
till arbetarskyddet.
RW

