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Dagens arbetes väggtidning med de viktigaste nyhEterna om avtalsrörelsen 2010	



Angela Jansson tycker
att hon är värd mer än
de 21 000 kronor hon har
i månadslön. ”Det enda
jag kan göra är att säga
att jag är missnöjd.”
Hennes chef på Atlas
Copco, Gunnar Brock,
har ökat sin inkomst från
9 till 22,5 miljoner de
senaste två åren. ”Utan
oss skulle de inte ha sina
miljoner. Själv skulle jag
vara nöjd med 25 000
kronor i månaden”, säger
Angela.
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Miljarderna regnar över
aktieägare och direktörer
Dagens Arbetes granskning av
de höga lönelyften för industrins
direktörer har fått ny aktualitet
genom kopplingar till den pågående
avtalsrörelsen. Och samtidigt kommer uppgifter om hur företagen låter
miljarderna regna över aktieägarna.
Direktörerna i industrin, som nu

inte vill ge mer än 0,7 procent i löneökning till löntagarna, höjde själva
sina månadslöner med nästan 50 000
kronor (18,8 procent) på två år.

»Det är oerhört
provocerande.«
Industriarbetarna fick under
samma period nöja sig med 1 600
kronor (7,8 procent). Det visar en
omfattande granskning som Dagens
Arbete gjorde tidigare i år.
Nu kommer nya uppgifter som
spär på den fackliga ilskan över arbetsgivarnas agerande. Aftonbladet

har granskat hur mycket sex stora
svenska industriföretag delat ut till
sina aktieägare.
De sex företagen är Alfa Laval, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Scania och SKF. De gjorde under 2009
sammanlagda vinster på 25,7 miljarder. Mer än hälften, 14,9 miljarder,
kommer att delas ut till aktieägarna.
Ändå anser sig företagen bara ha
råd med löneökningar till dom anställda på 0,7 procent:
– Det är oerhört provocerande,
säger IF Metalls ordförande Stefan
Löfven.
– Nackhåren reser sig. Hur kan de
göra av med alla pengar, sa Lisbeth
Selhammer, verkstadsarbetare på
Atlas Copco i Tierp, tidigare angående DA:s avslöjande om direktörernas
höga lönelyft.
omfattar inkomstutvecklingen för 104
styrelseledamöter i sju arbetsgivarorganisationers styrelser. I genomDagens Arbetes granskning

snitt höjdes direktörernas löner med
18,8 procent eller 47 726 kronor i
månaden mellan 2006 och 2008.
Industriarbetarnas löner ökade med
7,8 procent eller 1 600 kronor under

»Hur kan de göra av
med alla pengar.«
samma period. Gruvornas arbetsgivareförbund ökade sina löner mest
– 66,1 procent eller 122 333 kronor
per månad.
Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe har ökat sin lön
med 41 procent på två år. Han inser
att de kraftiga lönelyften för direktörerna kan påverka avtalsrörelsen:
– Alla jämförelser, mer eller
mindre relevanta, påverkar folks
uppfattning. Och den som tjänar
mer får högre antal kronor när man
räknar procent. Skulle man höja allas löner med 50 000 kronor skulle
det inte finnas några arbetstillfällen
kvar.
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