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Forskning

Jayeon LindeLLee disputerade ny-
ligen på Socialhögskolan i Lund med 
en avhandling om fackförbundens roll 
i arbetslöshetsersättningssystemet. 
Hon har studerat fackliga inkomst-
försäkringar och de tre pelare som 
ersättningssystemet vid arbetslöshet 
vilar på. Fackförbunden är mycket 
inblandade i alla tre, är en av slutsat-
serna:

 I den statliga pelaren, med sina 
arbets lös hets kassor.

 I den avtalsbaserade pelaren, med 
sina bilaterala omställningsavtal med 
arbetsgivarorganisationerna.

 I den privata pelaren, med sina 
medlemsbaserade, kompletterande 
inkomstförsäkringar.

– Jag fick idén efter att ha sett Uni-
onens reklam om sin inkomstförsäk-
ring 2012, säger hon.

Jayeon LindeLLee är uppväxt 
i Korea med statlig obligatorisk a-
kassa och betydligt svagare fack-
förbund. Hon fascinerades av den 
svenska arbetsmarknadsmodellen, 
där parternas roll inte bara är stor när 
det gäller regleringen av olika arbets-
marknadsfrågor, utan även genom 
att fackförbunden erbjuder komplet-
terande försäkringar enbart till med-
lemmarna.

– Det är ett väldigt sällsynt feno-
men globalt. Det är också en ganska 
unik utveckling att de fackliga in-
komstförsäkringarna och även om-
ställningsavtalen blivit fler över tid, 
säger Jayeon Lindellee.

Men de kompletterande försäk-
ringarna omfattar bara dem som är 
medlemmar i ett fackförbund och har 
rätt till maxbelopp från den allmänna 
a-kassan.

Forskare oroas över  
Facklig anslutningsgrad

gentsystemet – döpt eFter staden gent

Gentsystemet är en princip för 
arbetslöshetsförsäkring. Den 
innebär att försäkringen admi-
nistreras av en fackförening, 
medan staten svarar för en del 
av försäkringens finansiering. 

Systemet är döpt efter staden 
Gent i Belgien, där det först in-
troducerades.

Gentsystemet infördes i Sveri-
ge 1935 och tillämpas i stort sett 
fortfarande. Det tillämpas också 

i Danmark, Finland och Island, 
och delvis i Belgien. Den nära 
kopplingen mellan fackförbund 
och arbetslöshetsförsäkring gör 
att systemet bidrar till en hög 
facklig anslutningsgrad.

– Tanken var aldrig att dessa för-
säkringar även skulle omfatta dem 
som inte når upp till maxbeloppet. Två 
tredjedelar av alla arbetslösa får inte 
heller någon a-kassa. För dem funge-
rar inte det nuvarande systemet, säger 
Jayeon Lindellee.

Hon Har tittat närmare på han-
delsanställda, en av grupperna där ris-
ken för att bli arbetslös är hög.

– Där är det fler med otrygga an-
ställningar och ofrivilliga deltidsan-
ställningar jämfört med akademiker 
och tjänstemän.

En enkät hon gjorde bland ett 
tusental handelsanställda visar att 
många upplever att kvalificerings-
villkor och administrativa procedurer 
känns betungande. Och att det är van-
ligt att röra sig mellan osäkra tillfäl-
liga anställningar och arbetslöshets-
systemet. Särskilt de deltidsanställda 
upplever en flytande gräns mellan att 
vara arbetslös och i olika flexibla an-
ställningar, enligt enkäten.

– Det synliggör kontrasten mel-
lan den stela institutionella ramen för 
försäkringen och de alltmer flexibla 
arbetsförhållanden som många i dag 
har.

LO:s minskande organiseringsgrad 
under de senaste tio åren talar för att 

det i framtiden blir en ökad polarise-
ring i arbetslöshetsförsäkringssyste-
met, menar Jayeon Lindellee.

Hon konstaterar att fackförbunden 
också spelar en stor roll i hur politiken 
kring a-kassan formas.

– De fortsätter arbeta för att höja 
taket på a-kassan så att den fungerar 
bra. Samtidigt kanske de inte tacklar 
problemen ordentligt för dem som 
missgynnas av dagens system, de ar-
betslösa. De är en minoritetsgrupp 
i löntagargruppen.

aLLiansen tog bort avdragsrätten 
för fackavgiften och a-kasseavgiften 
2007. Bara avdragsrätten för fack-
avgiften återställdes 2014-2015 av den 
socialdemokratiska regeringen.

– Nu vill de borgerliga partierna 
ta bort den igen och sänka taket i a-
kassan. Den politiska debatten visar 
hur infekterade frågorna är. De har 
inte ändrat sig särskilt mycket sedan 
1930-talet, när det så kallade Gent-
systemet infördes i Sverige, säger 
Jayeon Lindellee och lägger till:

– Eftersom systemet vilar på frivil-
ligt medlemskap är statens roll att 
stödja även medlemskap för de sva-
gare grupperna viktigt för att arbets-
löshetsförsäkringen ska fungera för 
alla.  B

Oro. Fackliga trygghetsförsäkringar rimmar illa med otrygga 
anställningar. Det anser forskaren Jayeon Lindellee.
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