
Trots att alla är överens om 
att överkapaciteten i fordons-
industrin, internationellt,
måste leda till att produk-
tionen minskar, uteblir den
aspekten konsekvent i diskus-
sionerna om Saabs framtid.

I Trollhättan finns förut-
sättningen för både klimat-
omställning och för att rädda
jobb – saknas gör bara den
politiska viljan.

Att GM valde ut Koenigsegg som
den mest intressanta köparen av
Saab säger något om tyngden hos
de andra spekulanterna. När nu
Koenigsegg backat ur, enligt egen
uppgift på grund av att förhand-
lingarna runt köpet dragit ut så
mycket på tiden och att de inte ens
kunnat komma överens med GM
om ett slutdatum då affären kunde
fullbordas. Om det stämmer säger
det också något om vilka svårighe-
ter de andra spekulanterna, som
nu visar intresse för att eventuellt
köpa Saab, står inför.

I de allra flesta analyser av situ-
ationen dominerar ändå förhopp-
ningen att en ny köpare, helst ett
någorlunda stort bilföretag, ska
vilja inlemma Saab som ett premi-
ummärke bland sina övriga bil-
märken.

Visst kan man sätta epitetet
premium framför Saab när det
handlar om säkerhet där märket
tidigt låg i framkant. Men ärligt

talat har få nya bilar problem
med säkerheten i dag. Mer
intressant i diskussionen om hela
fordonsindustrins framtid är där-

för miljöaspekten. Att ett antal
bilmärken kommer att slås ut till
följd av överkapacitet och klimat-
omställningskrav torde vara
oundvikligt. 

FRÅGAN MÅSTE DÄRFÖR uttalas om
ett företag som liksom Saab
nischat in sig på tunga, bränsle-
slukande bilar verkligen är ett
framtidshopp? Ur den aspekten
är det inte särskilt konstigt att
spekulantlistan är av så skiftande
kvalitet.

Inte en krona från regeringens

fordonspaket på 28 miljarder
kronor har hittills betalats ut. De
ekonomiska förutsättningarna
torde finnas för staten att styra in
Trollhättans framtid på något
annat än gårdagens bilar. Att gå
in som tillfällig ägare, eller
åtminstone genom generösa
anslag på bland annat forskning,
för att låta Saab ställa om till
vindkraftsproduktion skulle visa
att den svenska regeringen menar
allvar med sina påstådda klimat-
ambitioner.

Saab besitter inte bara kunskap

om industriell serietillverkning
och har ett stort antal ingenjörer
på plats, Trollhättan är dessutom
en lämplig ort för sådan produk-
tion både på grund av sina lokaler
och sin fungerande hamn.

ORDERSTOCKARNA HOS vindkrafts-
bolagen har aldrig har varit större
än i dag, så i den branschen finns
goda möjligheter att slå flera
intressanta flugor i samma smäll:
slå vakt om arbetstillfällen, ekono-
mi och ekologi.  

rebecka.bohlin@arbetaren.se
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Saabs fall ny möjlighet

Förhoppningen om att ett nytt bilföretag ska gå in och köpa Saab dominerar de flesta analyser av situationen i Trollhättan. Men en fortsatt 
satsning på bränsleslukande bilar är knappast vad Sverige och regeringens klimatambitioner behöver. 

Privatisering leder till ökad stress
Privatiseringen av äldrevården
har gjort arbetsmiljön för de
arbetande sämre både i privata
och kommunala verksamheter.
Det konstaterar Vänsterpartiet
i en rapport som presenterades
på Socialistiskt forum i helgen.

I en sektor av arbetslivet där
85 procent av de anställda är
kvinnor blir detta också ett
jämställdhetsproblem.

Sämre arbetsvillkor, ökad stress
och otrygga anställningar är några
av konsekvenserna av privatise-

ringen av äldrevården som
pågått sedan början av
1990-talet, konstaterar
Vänsterpartiet i Stockholm
i rapporten Sämre anställ-
ningstrygghet och omsorg.
Av den framkommer bland
annat att kvinnor som arbe-
tar på privata vårdföretag är
betydligt mer missnöjda
med sin anställning än de
som arbetar i kommunala
verksamheter.

– En myt vi vill slå hål på
med den här rapporten är
att lönerna skulle vara högre
i den privata sektorn och att
den därmed skulle vara ett
bra karriärsval för kvinnor,
sade oppositionsborgarrådet

Ann-Margarethe Livh från
Vänsterpartiet när rappor-
ten presenterades i helgen
på Socialistiskt Forum på
ABF i Stockholm.

MISSNÖJET BLAND vårdarbe-
tarna i den privata sektorn
gäller löner och anställ-
ningsvillkor, men även i
hög grad den psykiska
påfrestning det innebär
när underbemanning och
stress inverkar negativt på
de gamlas vård. Enligt rap-
porten har privatiseringen
inneburit en minskning av
personalstyrkan i både pri-
vata och kommunala verk-
samheter.

– Deltidsanställningar ökar, till-
sammans med visstid och vikarier.
Många anställda jobbar nu med en
lön som de inte kan leva på. Har
man en bra arbetsmiljö så gör man
ett mycket bättre jobb och det
gagnar brukarna, sade Lena Eze-
lius, undersköterska och ordfö-
rande i Kommunals sektion 26, en
av debattörerna på Socialistiskt
Forum.

DEN MEDDELARFRIHET som ger
anställda möjlighet att rapportera
om missförhållanden för de äldre
är också satt ur funktion i den pri-
vata sektorn konstaterade Lena
Ezelius. I anställningsavtalen hos
de privata vårdföretagen ingår en
tystnadsplikt kopplad till vad som

anses kunna skada företagets eko-
nomi och anseende.

– Man kan fortfarande göra Lex
Sara-anmälningar, men man förlo-
rar jobbet. 

Lojalitetsklausulen i anställ-
ningsavtalen måste bort. Så länge
man inte kan tala fritt så kan man
inte förändra något, sade Lena
Ezelius.

Ann-Margarethe Livh och
Lena Ezelius var överens om att
privatiseringarna måste stoppas
och att kommunerna tar tillbaka
verksamheterna, eftersom privat-
iseringen leder till att de kommu-
nala verksamheterna skärs ned och
kvaliteten sänks.

AXEL GREEN
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”Att ett antal bil-
märken kommer att
slås ut till följd av
klimatomställnings-
krav torde vara
oundvikligt.”
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