
Öppningsanförande av distriktsordförande Per-Ola Nilsson 

vid LO-distriktet i Skånes höstmöte den 21 november 2019 

[Obs! Det talade ordet gäller] 

Kamrater, mötesdeltagare! 

Först av allt – Stort tack för det förtroende ni visar mig! Det värmer oerhört 

mycket! Att bli vald av kamrater, att få föra deras talan, det är bland det 

finaste man kan få uppleva. 

Det var inget jag såg komma när jag som nybakad elektrikerlärling, på min 

första arbetsdag efter gymnasiet, skrev in mig som medlem i Svenska 

Elektrikerförbundet.  

Att bli medlem var egentligen inget beslut som jag, liksom många andra, 

hade tagit själv. Det beslutet hade redan mina blivande kollegor fattat åt 

mig, och till och med varit så snälla att de förberett inträdesblanketten åt 

mig. Allt var ifyllt och väntade på en underskrift. Jag ställde aldrig frågan 

varför, eller vad som skulle hända om jag inte skrev på.  

Men där och då stod det utom allt tvivel om vad som förväntades ske 

härnäst, och så blev också fallet. Å andra sidan så har jag aldrig ångrat det 

beslutet de fattade åt mig. 

 

------------ 

Men jag tror att det finns en del för oss att hämta i den bilden. Tiden när 

medlemmar skrev in sig för att någon ANNAN ville är förbi.  

Vi behöver berätta om varför och vilken väg vi vill ta på ett mycket bättre, 

och kanske till och med högljuddare, sätt.  

Vi behöver berätta inte bara om alla bra saker svensk arbetarrörelse har 

gjort, utan också om alla de fantastiskt bra saker vi gör varje dag och 

framförallt vill göra i framtiden.  

 



-------------- 

Det här är varför jag tror oerhört mycket på utbildning. Grundläggande, 

facklig utbildning. Där man som nybakad elektrikerlärling kan ha en chans 

att bolla alla de tankar och idéer som finns, och för att upptäcka att jag 

precis blivit en spelare i det vinnande laget. 

Men också för att få en chans att lära mig hur resten av laget fungerar. För 

oavsett vad vi gör tillsammans, om det så är en grundutbildning eller när vi 

företräder en enskild medlem i någon tvist, eller för den delen när vi i alla 

delar har byggt det svenska välfärdssamhället, så ska man veta och 

framförallt ska man känna att ”Jag är en del av laget!”  

Att vi är starkare tillsammans är en jättegammal tanke och en klyscha. 

MEN. Den är precis lika modern nu som alltid, och precis lika sann. Men 

den blir bara sann när hela laget spelar i samma match.  

Hur många spelare man än har, så blir inte laget bättre om alla spelar på 

vars en plan, eller som en god vän sa ”- Man kan inte kompensera fel 

riktning med högre hastighet”. Vi ska spela tillsammans, på samma plan, 

på elitnivå. Precis som svensk fackförening alltid har gjort. 

 

------------ 

Som nyetablerad på arbetsmarknaden lärde jag mig ganska mycket ganska 

fort. En sak jag lärde mig var till exempel hur bra det är med 

kollektivavtal, och alla regler om ersättningar och allt möjligt som finns 

däri.  

En annan sak jag lärde mig var att om inte alla vill följa de reglerna så är 

man inte alls så stark som man trodde, eller som man hade kunnat vara.  

Mitt fackliga engagemang började egentligen när jag upplevde mig illa 

behandlad av min dåvarande arbetsgivare, som inte mötte vidare motstånd 

då jag och ina kollegor inte förmådde hålla ihop. Det kallades för 

arbetsbrist, och menades bråkstake. 



Väl på nytt företag och på ny ort så märker jag att även här ”låter man bli” 

vissa delar av våra avtalade regler. Jag valde här en annan strategi och 

förvissade mig om att mina kollegor höll med innan vi ställde krav, och vi 

ställde dem tillsammans. Det här lärde mig ett par saker. 

 

1. Ingen av oss kan förändra världen ensam. 

 

2. Det finns ingen ”bortre gräns” för hur viktigt det är att vi pratar med 

varandra. 

Och:  

3. När vi väl är överens, så kan vi uppnå precis vad som helst 

tillsammans! 

 

---------- 

Några år och en del facklig kamp senare fann jag mig själv som nyvald 

verksamhetsledare, det som de flesta andra av er kallar för 

avdelningsordförande, för elektrikernas verksamhetskrets 8, avdelning 8. 

Ungefär fem år med det uppdraget har gett mig ovärderlig erfarenhet som 

jag alltid kommer ha med mig.  

Det tydligaste är egentligen att man som ledare måste vara en del av 

verksamheten. Men också att man som utförare faktiskt också måste vara 

en del av besluten.  

Den här kunskapen tar jag med mig in i vårt distrikt, det är på det sättet vi 

gör saker tillsammans. 

 

----------- 

Runt omkring mig på resans väg har det så klart hela tiden funnits politik. 

Det har under stor del varit en väldigt smal politik, där Elektrikerförbundet 

eller för den delen jag som elektriker eller som förbundets företrädare, har 



tyckt och tänkt politiska saker som i stor utsträckning gällt just 

byggbranschen i allmänhet, och mig och elektriker i synnerhet.  

Tack vare laget, dvs er inom alla förbunden och LO, har jag dock breddat 

både mina perspektiv, min förståelse och mitt politiska engagemang för 

hela vårt kollektiv 

I min hemkommun, Ystad, var det under en period ganska glesa kontakter 

mellan Socialdemokraterna och fackförbunden. Men jag tillsammans med 

ett antal av våra kamrater i LO-facken i kommunen bestämde oss lite halvt 

uppretade att så här kan vi inte ha det.  

Några kvällsträffar mellan LO-facken och arbetarekommunen senare 

kunde man ganska snart konstatera att det tyckte inte arbetarekommunen 

heller.  

Vi utarbetade ett samarbete som vi saknat under ett antal år, men framför 

allt – vi fick plats när vi begärde det.  

 

----------- 

Det här är också kunskap jag tar med mig, och jag hoppas att alla ni också 

gör det. Kräv plats och delta, så kommer ni också att få det. 

Jag vill verkligen att ni tar det med er, för mitt uppdrag blir så mycket både 

roligare och enklare, men framför allt så blir vårt gemensamma resultat 

långt mycket bättre.  

Ta det med er, och ta också Hjalmar Brantings ord. ”Håll ihop kamrater, 

så går det er väl”! 

Med det skulle jag vilja att för första gången någonsin i detta forum be att 

få tacka för dagens möte och förklara detsamma för avslutat.  

Men innan dess och vi skiljs åt så sjunger vi tillsammans Internationalen.  

Stort tack! 


