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Förord 
I över tre decennier har den nyliberala vågen slagit mot Sverige 
med full kraft. Hela vårt land har till delar stöpts om enligt den 
nyliberala devisen att allt blir bättre bara marknaden får bestäm
ma. Allting har fått en prislapp. Medborgarintresse och samhälls
nytta har fått ge vika för marknadskrafternas omättliga begär. 

Viktiga samhällsfunktioner har avreglerats och skatter har 
sänkts kraftigt. Den samhällsmodell som vi kallar den svenska 
modellen har tagit rejält med stryk. Från fackligt håll och från 
hela arbetarrörelsen har det i mångt och mycket varit en försvars
strid. Och mycket har trots allt kunnat räddas kvar.

Vi har försvarat oss väl. Vi har klarat att upprätthålla vår plats 
och roll på den svenska arbetsmarknaden. Såväl i lönebildningen 
som kring arbetsvillkoren. Men vi har problem med bägge våra 
grundfundament; kollektivavtalstäckning och medlemsantal. 

Nu avtar styrkan i den nyliberala kraften. Den är genomskådad 
och i en återvändsgränd. Tyvärr ser vi tecken på att en mer popu
listisk och nationalistisk åsiktsström vinner terräng. Vi inom ar
betarrörelsen får inte släppa iväg initiativet över samhällsutveck
lingen en gång till. Vi har en gyllene chans att erövra terräng igen. 
Det finns en stark vilja hos hela befolkningen till större trygghet 
och mer rättvisa. 

I den här boken kan du läsa en självkritisk analys av våra fö
reträdare inom 6F. Men också vägar fram. Vi har en samhällsidé 
som bär. Vi har svaren på de problem som vi står inför. Vi ska åter
upprätta vårt fackliga vardagsslit. Det handlar som alltid om våra 
grundfundament. Avtalsteckning och medlemsvärvning. Vi ska 
bli starkare. Vi ska ta en större plats. 

De närmaste decennierna tillhör oss. Läs och inspireras! Var 
med och delta! 

Sverige kan bättre! 

Johan Lindholm, Byggnads, Janne Rudén Seko, 
Magnus Pettersson, Fastighets, Jonas Wallin, Elektrikerna, 
Mikael Johansson, Målarna 
Fackförbunden inom 6F
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Inledning
År 2015 var 63 procent av arbetarna med i facket medan mot-
svarande siffra var 74 procent för tjänstemännen. Skillnaden 
mellan arbetare och tjänstemän har aldrig varit så stor och 
organisationsgraden bland arbetare aldrig varit så låg.

Beskrivningen av facket som tillbakapressat hörs allt oftare. Men 
att färre är med i facket betyder inte automatiskt att färre täcks av 
kollektivavtal. Fortfarande omfattas nio av tio anställda på arbets
marknaden av bestämmelserna i kollektivavtalen. 

Det beror på att anslutningsgraden bland arbetsgivare fort
farande är hög. Medlemskap i en arbetsgivarorganisation inne
bär att arbetsplatsen (de anställda) omfattas av kollektivavtalet i 
branschen. Också de anställda som inte är med i facket. Fack och 
arbetsgivare har därför kvar sina roller på arbetsmarknaden. 
Det är fortfarande de som har ansvar för lönebildningen och att i 
kollektiv avtalen reglera löner och villkor i arbetslivet. 

Trots förändringen av den fackliga organisationsgraden tycks 
inte rollerna eller kollektivavtalen hittills ha påverkats. Men frågan 

1
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1. Inledning

är om det finns en gräns för hur låg den fackliga organisations
graden kan bli innan olikheterna mellan parterna också avspeglas 
i viljan att teckna kollektivavtal?

Syftet med den här rapporten är att diskutera vad som är facklig 
styrka och hur den utvecklats under åren och vad som krävs för en 
vital facklig organisation i morgon.

I fokus för rapporten finns de fem LOförbunden Byggnads, 
Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko. Tillsammans bildade 
de samarbetsorganet 6F år 2009. Ansvariga inom de fem förbun
den – ordförande, avtalssekreterare och ungdomsansvariga – har 
intervjuats om hur de ser på utvecklingen. De har fått frågor om 
vad som gör facket starkt och vad som är facklig styrka, men också 
om vilka förändringar som är nödvändiga för att öka styrkan.

Självkritiskt konstaterar de ansvariga att för lite gjorts för att 
hejda medlemsflykten. Den fackliga självbilden har varit att med
lemmarna kommer mer eller mindre automatiskt. Att medlem
marna blivit färre betyder dock inte att facket så här långt blivit 
svagare. Innehållet i de olika förbundens kollektivavtal försvaras 
och förbättras ständigt och det är ett av de tydligaste tecknen på 
facklig styrka. Vid en viss orga nisationsgrad blir det emellertid 
svårare att försvara innehållet i kollektivavtalen. Var den gränsen 
går är omöjligt att säga, enligt före trädarna. Men alla ser riskerna 
med ett fallande medlemsantal. Det mest ursprungliga i den fack
liga verksamheten – organisering av medlemmar – har därför, 
föga överraskande, återigen blivit det viktigaste uppdraget.

Rapporten inleds med en beskrivning av medlemsutvecklingen 
och ett kort resonemang om hur facklig styrka kan definieras. Och 
forskaren Anders Kjellberg intervjuas om hur den fackliga an
slutningsgraden utvecklats. Därefter följer flera avsnitt där före
trädarna ger sin bild av facklig styrka och vad som måste göras för 
att öka densamma. Förbundens ungdomsansvariga ger sin bild, 
liksom några företrädare för förbundens kvinnliga nätverk. För 
att komplettera bilden ger några av förbundens arbetsgivarmot
parter också sin syn på facklig styrka.
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2
Färre medlemmar
Det var i slutet av 1980-talet som den fackliga framgångskur-
van bröts. En minskning inleddes och i dag är organisations-
graden bland arbetare den lägsta på många, många år. Nu kan 
utvecklingen ha avstannat. Men om det betyder att trenden 
vänt är för tidigt att säga. I ett internationellt perspektiv är 
dock den svenska fackliga organisationsgraden fortsatt hög.

Rekordåret för LO var 1987. Då var antalet medlemmar 2 021 998. 
Året efter hade medlemsantalet minskat med drygt 9 000. En 
knappt märkbar minskning, men ett minus för första gången. 
Knappt tio år senare, 1996, vände kurvan nedåt för organisations
graden från den högsta nivån på 85 procent. Därefter har minsk
ningen fortsatt med någon procentenhet varje år. Men det verk
liga raset för facklig anslutning skedde år 2007. Då ändrade den 
dåvarande borgerliga regeringen en rad villkor i arbetslöshets
försäkringen. Det blev svårare att få rätt till ersättning samtidigt 
som ersättningen sänktes. Men det som slog hårdast var att av
gifterna till arbetslöshetsförsäkringen höjdes kraftigt. Året därpå 
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2. Färre medlemmar

anpassades dessutom avgiften till hur hög arbetslöshetsnivån var 
inom respektive akassa. Ju högre arbetslöshet, desto högre avgift 
var den gällande principen.

Under tre år förlorade LO var sjunde medlem. TCOförbunden 
drabbades också av medlemstapp, men inte alls i lika hög ut
sträckning som LOförbunden. Inte ens finanskrisen, då Sverige 
föll ner i en djup lågkonjunktur, ledde till att medlemmarna vän
de tillbaka. Så brukar det vara, men inte den här gången. Det upp
fattades helt enkelt som för dyrt att vara med i facket. 

Stora skillnader
Utvecklingen innebar att organisationsgraden alltmer kom att 
skilja sig åt mellan arbetare och tjänstemän. Fram till förändring
en av avgiften till akassan hade organisationsgraden antingen 
alltid varit högre bland arbetarna eller lika med tjänstemännens. 
Efter att avgiftsförändringen var genomförd blev relationerna de 
omvända. År 2015 var 63 procent av arbetarna med i facket medan 
motsvarande siffra var 74 procent för tjänstemännen. Skillnaden 
mellan arbetare och tjänstemän har aldrig varit så stor och orga
nisationsgraden bland arbetare aldrig varit så låg. Sammantaget 
hade LO 1 288 427 medlemmar år 2015 – vilket nästan var en miljon 
färre jämfört med slutet på 1980talet. 

Skillnaden är också stor mellan olika arbetargrupper – även om 
alla har upplevt medlemsförluster. Högst är organisationsgra
den bland offentliganställda och inom industrin, 76 respektive 77 
procent. Lägst är den bland hotell och restauranganställda, 28 
procent. Inom byggsektorn är organisationsgraden 65 procent. 
Liksom industrin har byggsektorns organisationsgrad minskat 
kraftigt sedan förändringarna i akassan genomfördes. År 2006 
var organisationsgraden 84 procent inom industrin för arbetare 
och 81 procent inom byggsektorn för arbetare. 

Tecken på ökningar
Nu finns svaga tecken på att något kan vara på väg att hända. En
ligt LO:s egna siffror – där pensionärer ingår – upphörde minsk
ningen av antalet medlemmar mellan 2014 och 2015. Istället öka
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2. Färre medlemmar

de antalet med knappt 2 000. Ett annat sätt att mäta, som bland 
annat forskaren Anders Kjellberg och Medlingsinstitutet använ
der, visar på samma utveckling. År 2015 var antalet medlemmar 
1 288 427, (pensionärer ingår inte i siffran) vilket var runt 5 000 
fler än året innan. 

Bäst i världen
Trots att organisationsgraden minskat i Sverige är den fortfaran
de världsbäst. Sverige har alltid legat högst i världen tillsammans 
med Danmark och Finland. Att de tre nordiska länderna behåller 
sin placering beror på att minskad facklig organisationsgrad är 
en global trend. Facken i Europa och världen tappar medlemmar. 
Finanskrisen år 2008 och dess effekter efteråt har slagit hårt mot 
många länder. Lönerna har sänkts på många håll och arbetslöshe
ten ökat. Det har lett till att många helt enkelt väljer bort facket ef
tersom man inte har råd att betala avgiften. Antalet anställda som 
omfattas av kollektivavtal har också minskat jämfört med hur det 
var före finanskrisen. På många håll har det också blivit lättare för 
arbetsgivare att ändra i redan träffade avtal – möjligheten brukar 
kallas öppningsklausuler och den har blivit vanligare på flera håll 
i Europa sedan 2008.

Ett av de länder som tidigare ansågs likna Sverige mycket, för
utom de nordiska, är Tyskland. Även om den fackliga organisa
tionsgraden har varit lägre än i Sverige, har facket haft en central 
roll på arbetsmarknaden. Men sedan 20 år minskar antalet med
lemmar och tysk fackföreningsrörelse beskrivs ofta som tillbaka
pressad. Mellan 1991 och fram till idag har organisationsgraden 
halverats från 36 procent till mindre än 18.

Ett tecken på att tysk fackföreningsrörelse tappat mark är att stat
liga minimilöner infördes 2015. Under lång tid var facket emot, men 
när medlemmarna fortsatte att minska accepterades införandet.

Sedan Tyskland infört minimilönerna är det enbart de nordiska 
länderna tillsammans med Italien som är emot införandet av stat
liga minimilöner. Deras invändning är att, minimilöner som reg
leras via lag, innebär att politikerna får inflytande över hur hög 
– eller låg – den ska vara. Att bjuda in politiker till sådana beslut är 
riskabelt anser kritikerna. Företrädarna för de nordiska länderna 
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och Italien brukar anklagas för att vara osolidariska när den här 
frågan kommer upp. De representerar länder där lönerna är av
sevärt högre och borde därför ge stöd till de som har lägre löner. 
Men förutom argumentet att det är farligt att släppa in politiker
na i lönebildningen brukar försvararna också prata om parternas 
ansvar för lönesättningen. 

Facklig styrka
Den minskande organisationsgraden, arbetsgivarnas möjlighe
ter att ändra i kollektivavtalen och införandet av minimilönerna 
i Tyskland brukar användas för att beskriva att facket är tillbaka
pressat. Exakt vad som är facklig styrka finns det visserligen inte 
en gemensam beskrivning av. Men mindre inflytande över löne
bildningen brukar anses vara ett mått på minskad facklig styrka.

I Sverige finns inte heller någon och eller några självklara och 
gemensamma beskrivningar av hur facklig styrka definieras. 
Fackföreningsrörelsen har inte en gemensam definition som alla 
ställt sig bakom. Däremot finns en rad olika kriterier som brukar 
komma upp när olika aktörer ska definiera facklig styrka.

Den vanligaste brukar vara hög organisationsgrad. Med många 
medlemmar som omfattas av kollektivavtalen blir facket starkt.

Många medlemmar betyder också att många betalar medlems
avgift vilket naturligtvis förbättrar fackets ekonomi. Stark ekono
mi innebär pengar till verksamhet, förtroendevalda, anställda, 
utbildning och utredningar för att ge några exempel. Stark eko
nomi innebär också möjlighet att bygga upp och förvalta konflikt
fonder, som är en förutsättning för att facket ska kunna ta till sitt 
starkaste vapen – konflikten.

Ett annat mått på facklig styrka brukar definieras via förmågan 
att förbättra medlemmarnas löner och villkor. Starka fack anses 
ha bättre förutsättningar att påverka lönebildningen än svaga. Ju 
starkare facken är desto mer bör också vara möjligt att förändra i 
kollektivavtalen.

Facklig aktivitet ute på arbetsplatserna och i samhället är ett an
nat mått som brukar användas för att definiera facklig styrka. Ju 
fler anställda som är aktiva ute på arbetsplatserna, desto större 
blir deras möjligheter att påverka och kräva förändringar av ar

2. Färre medlemmar
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betsgivarna. Aktiva medlemmar på arbetsplatserna och aktiva 
förtroendevalda och ombudsmän anses också öka möjligheten att 
påverka de egna fackförbunden men också omvärlden och sam
hällsdebatten.

Ibland hänvisar fackligt aktiva till vad som brukar kallas det 
fackliga löftet, som är ett sätt att definiera syftet med fackets roll 
och verksamhet:

Vi lovar och försäkrar
att aldrig någonsin
under några omständigheter
arbeta på sämre villkor
eller till lägre lön 
än det vi nu lovar varandra.

Vi lovar varandra detta
i den djupa insikten om
att om vi alla håller detta löfte
så måste arbetsgivaren
uppfylla våra krav!

Med tanke på fackets mer än 100 år långa historia kan man för
ledas tro att löftet var något som fackföreningsföreträdare for
mulerade i slutet av 1800talet eller i början av 1900talet. Men 
så är det inte. Det fackliga löftet är formulerat av LOutredaren  
Ingemar Göransson i slutet av 1990talet.

2. Färre medlemmar



Minskningstakten av antalet 
medlemmar har avtagit, men 
det finns inga tecken på att 
organisationsgraden åter igen 
ökar bland arbetare

Anders Kjellberg 
Professor i sociologi vid Lunds universitet
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3
Forskare: LO passivt  
trots minskningar
Det finns många förklaringar till att den fackliga anslutnings-
graden minskar. Men en, sällan uppmärksammad, är LO-för-
bundens långsamma agerande för att motverka utvecklingen.

Nu, efter år av medlemsförluster, verkar intresset för att 
vända utvecklingen ha vaknat. Och det är hög tid för insatser 
som vänder utvecklingen, enligt Anders Kjellberg, professor i 
sociologi vid Lunds universitet som ägnat många år åt att stu-
dera partsrelationer.

Om någon i mitten på 1980talet påstått att den fackliga organi
sationsgraden skulle falla till under 70 procent de kommande tre 
decennierna hade det uppfattats som sensationellt, för att inte 
säga omöjligt. Men så blev det och det finns en rad förklaringar till 
den ”omöjliga” utvecklingen, enligt Anders Kjellberg. Omvärlden, 
till exempel det gränslösa Europa, har förändrat en rad förutsätt
ningar på arbetsmarknaden som var omöjliga att förutse under 
1980talet. Arbetsmarknaden har i en allt hårdare internationell 
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3. Forskare: LO passivt trots minskningar 

konkurrens genomgått stora förändringar. Industrins kärna har 
krympt i takt med att en rad tjänster som tidigare bedrevs i egen 
regi avvecklats och nu hyrs eller köps in. Tjänstemännen har, som 
en följd av detta, men också på grund av strukturella förändringar 
blivit fler i antal samtidigt som arbetarna blivit färre.

Anställningsförhållandena är också förändrade. Bemannings
företag och tillfälliga anställningar gör att fler inte är fast knutna 
till sina arbetsplatser och därför har svårt eller känner ointresse 
för att engagera sig fackligt. 

Osäkra anställningar i otaliga former är i dag vanligare än tidi
gare. Och bland dem som inte är säkra på att bli kvar på en arbets
plats minskar intresset för att både gå med i facket och engagera 
sig i det fackliga arbetet.

– Rent matematiskt har underlaget minskat för hur många arbe
tare som skulle kunna vara med i facket. Men något har också hänt 
med synen på facket under de här åren, säger Anders Kjellberg.

Samtidigt har förändringarna varit långsamma. När den fackliga 
organisationsgraden minskade var det svårt att upptäcka att något 
större var på gång, konstaterar han. Möjligen borde LOförbunden 
ha reagerat i mitten på 1990talet. Trots att Sverige befann sig i en 
av de djupaste lågkonjunkturerna någonsin var intresset för att 
vara medlem i något LOförbund förvånansvärt lågt. Under någ
ra år, i början av 1990talet, ökade visserligen anslutningen. Men 
efter 1995 bröts utvecklingen – trots att konjunkturen inte tog sig. 
Det var något nytt. Tidigare hade den fackliga anslutningsgraden 
alltid ökat i dåliga tider. Varningsklockorna borde ha ringt. Men det 
gjorde de inte.

– Jag vet inte hur resonemanget gick på LO, men kanske fanns det 
en ovilja att se eller ta till sig vad som hände. Den tydliga insikten 
om att världen var förändrad var fortfarande ett decennium bort.

När akassereglerna förändrades blev utvecklingen desto tyd
ligare. Facken tappade nära 250 000 medlemmar på två år. I ett 
historiskt perspektiv är det en gigantisk medlemsförlust. Fördel
ningen var också anmärkningsvärd. LOförbunden tappade runt 
180 000 medlemmar och tjänstemännen resten.

– Trots att tjänstemännen tappade mycket färre medlemmar 
sattes åtgärder in snabbt och resolut. Men från LO var det förvå
nansvärt tyst. 
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3. Forskare: LO passivt trots minskningar 

Åtgärder uteblev
År 2008 inträffade något som borde ha oroat LO, nämligen att 
TCO och Saco tillsammans hade fler medlemmar än LOförbun
den. Det hade aldrig hänt tidigare. Men inte heller det ledde till 
någon kraftsamling på LOområdet. Uttalade mål fanns från LO 
om att öka organisationsgraden, inte minst från LOkongressen 
2008. Men så många åtgärder sattes inte in, konstaterar Anders 
Kjellberg. 

Först under senare år verkar intresset ha ökat för att vända den 
negativa trenden. Många förbund har jobbat med olika former av 
aktioner och en del verkar också ge positiva resultat.

Anders Kjellberg, som sedan många år tillbaka genomför mät
ningar av organisationsgraden hos fack och arbetsgivare, tycker 
dock att det är för tidigt att säga att trenden har vänt. 

Ett bekymmer i sammanhanget är också att det finns många 
olika sätt att mäta. LO:s redovisning av medlemskåren innehåller 
till exempel pensionärer medan TCO och Saco enbart redovisar 
utvecklingen bland de yrkesverksamma. I Anders Kjellbergs egna 
undersökningar och Medlingsinstitutets siffror är emellertid 
pensionärerna borttagna, vilket möjliggör jämförelser med TCO 
och LO.

– Minskningstakten av antalet medlemmar har avtagit, men det 
finns inga tecken på att organisationsgraden åter igen ökar bland 
arbetare, säger han.

Stora skillnader
Den stora skillnaden mellan arbetare och tjänstemän i privat sek
tor är anmärkningsvärd, anser han. Bland arbetare var organisa
tionsgraden 59 procent år 2015 och 68 procent för tjänstemän.

– Arbetare i privat sektor har tidigare alltid haft en högre facklig 
anslutningsgrad. Men den trenden bröts 2011.

Att skillnaderna är stora inom LOkollektivets olika branscher 
är också något nytt. Organisationsgraden har visserligen alltid 
varit låg inom hotell och restaurangbranschen, men är nu nere 
i 28 procent.

– Ingen grupp i Sverige har haft så låg organisationsgrad sedan 
andra världskriget.
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3. Forskare: LO passivt trots minskningar 

År 2014 återställdes de förändringar som alliansregeringen gjor
de av akasseavgiften. Det innebar att medlemsavgiften till akas
san kunde sänkas och därmed blev den sammanlagda avgiften 
till facket och akassan lägre. Men förändringen betydde inte att 
medlemmarna strömmade tillbaka till förbunden.

– Det som utlöste medlemsraset var de kraftigt höjda avgifterna 
till akassan och vad gäller Byggnads även fackförbundsavgiften. 
Men en sänkning är inte en spegelbild av en höjning. I varje fall 
inte när det gäller medlemsutvecklingen.

En kraftig avgiftshöjning kan utlösa ett medlemsras. Men 
en sänkning leder inte till motsvarande tillströmning av med

lemmar, konstaterar Anders Kjellberg.
– Det kostar trots allt flera hundra kronor att vara med i både fack

et och akassan. Därför gäller det för de fackliga organisationerna 
att övertyga individerna om att fördelarna är större än kostnaden.  

Massavhoppen skapade sannolikt ett ifrågasättande som har 
fortsatt sedan dess – trots att kostnaden nu är lägre.

Viktig roll
Även om LO och förbunden tappat i styrka har organisationen och 
förbunden en fortsatt stark och viktig roll på svensk arbetsmarknad. 

– LO har också fortfarande en form av koordinerande roll när 
det gäller lönebildningen.

En viktig facklig uppgift är också att skapa en gemensam identi
tet som medlemmarna känner igen och det lyckas LO med, anser 
han. Trots försvagningen är LO därför fortfarande en stark part 
eller aktör på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarnas upprepade försök att helt decentralisera löne
bildningen har till exempel misslyckats. Kraven från arbetsgivar
na att förändra konflikträtten har också blivit resultatlösa. LO står 
helt enkelt i vägen som förre ordföranden Bertil Jonsson formule
rade budskapet på LOkongressen 1996.

– Strejker är fackföreningars kraftfullaste medel att utöva makt.
Men det gäller att vara varsam med detta starka vapen. Om det 

används för mycket eller för ofta finns risk för att lagstiftaren in
griper eller att fackförbunden tappar i trovärdighet.

– Det finns alltid en frestelse att varsla om konflikt för att visa 
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3. Forskare: LO passivt trots minskningar 

att man är ett förbund som kämpar för att genomföra förbättring
ar för medlemmarna. Men om förbättringarna uteblir finns det en 
risk att medlemmarna tappar förtroendet för förbundet. Den ris
ken tror jag är större i dag än tidigare.

Det är också viktigare än någonsin att ha allmänheten på sin 
sida i centrala eller viktiga frågor. Om verksamheter stängs ner 
eller påverkas av en konflikt är det viktigt att de som inte omfattas 
av förhandlingarna förstår vad konflikten handlar om.

– Man måste kunna förklara vad och varför man slåss.
Fackets förhandlingsstyrka förefaller trots en lägre organisa

tionsgrad inte ha påverkats. Men det finns en gräns.
– Var den går är omöjligt att säga. I Norge är organisationsgra

den betydligt lägre än i Sverige, runt 50 procent, men det verkar 
inte påverka fackens förhandlingsstyrka utom i vissa branscher 
där organisationsgraden är avsevärt lägre och där man använder 
allmängiltigförklaring i avtalen. 

Arbetsgivarna starka
En möjlig förklaring till att fackens oro inte varit större när med
lemmarna minskat kan vara att så många anställda fortfarande 
omfattas av kollektivavtalen. Fortsatt omfattas nio av tio löntagare 
av kollektivavtal. Det är visserligen främst arbetsgivarnas förtjänst 
eftersom deras organisationsgrad fortfarande är mycket hög.

Men det finns tecken på att arbetsgivarnas intresse för att vär
na den svenska förhandlingsmodellen är på väg att minska, en
ligt Anders Kjellberg.  Intresset för att införa statliga minimilöner 
ökar. Det skulle innebära att staten via lag bestämmer de lägsta 
lönerna i stället för att parterna träffar avtal om de lägsta lönerna. 
Det har arbetsgivarorganisationer – och politiker – visat intres
se för. Svenskt Näringslivs ställningstagande i Lavalfrågan är ett 
annat exempel som tyder på ett växande ifrågasättande av kollek
tivavtalets värde.

– Lavalhistorien resulterade i Lavallagen som i praktiken för
svagar fackens möjlighet att ta till konflikt för att kunna teckna 
kollektivavtal. Det var något Svenskt Näringsliv stöttade. När 
processen pågick var organisationen delaktig ekonomiskt, juri
diskt och moraliskt.
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3. Forskare: LO passivt trots minskningar 

Svenskt Näringsliv har också varit mycket kritiskt till den röd
gröna regeringens vilja att det ska krävas kollektivavtal eller kol
lektivavtalsliknande villkor hos företag som vill delta i offentlig 
upphandling.

– I båda fallen handlar det om att värna kollektivavtalen. Den 
här inställningen kan emellertid tyda på en ändrad inställning till 
kollektivavtalen.

Är arbetsgivarna på väg att ändra inställning kan en föränd
ring gå snabbt, konstaterar han. I Tyskland minskade kollektiv
avtalstäckningen kraftigt under flera år när arbetsgivare hoppade 
av arbetsgivarorganisationer. Det ledde till sist till att statliga mi
nimilöner infördes.

– Ännu så länge finns det inget som tyder på en sådan utveckling 
i Sverige. Tvärtom verkar vår modell klara många påfrestningar. 
Det bästa försvaret av modellen eller motmedlet är väl om facken 
kan öka sin organisationsgrad, säger han.
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4
Organisationsarbete  
nödvändigt
Att organisera medlemmar och träffa avtal är fackets kärn-
uppgifter. Och vid avtalsförhandlingarna är facket som 
starkast. Men när antalet medlemmar minskar krävs 
förändringar. Det var ett av de avgörande skälen till att Bygg-
nads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko 2009 bildade 
6F.  Samarbetet har stärkt kvintetten, hävdar de ansvariga. 
Samtidigt är de rejält självkritiska. Mer borde ha gjorts långt 
tidigare för att hejda medlemsflykten. 

När de fem förbunden inledde sitt samarbete var samtliga LOför
bund drabbade av de regelförändringar i akassan som allians
regeringen genomförde. År 2009, när samarbetet inleddes, hade 
förbunden sammantaget 237 143 medlemmar (exklusive pensio
närer). Det var drygt 31 000 färre än 2006 när förändringarna av 
akassan beslutades och genomfördes.
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 Förbund 2006 2015

Byggnads 93 868 78 655

Elektrikerna 21 735 19 938

Fastighets 37 269 27 316

Målarna 13 269 11 832

Seko 102 611 76 833

Medlemstappet startade emellertid betydligt tidigare. Redan i 
slutet av 1980talet började medlemssiffrorna att långsamt peka 
nedåt. År 2015 var antalet medlemmar 214 624 medlemmar.

Intervjuer med de ledande företrädarna för de fem förbunden 
visar att medlemstappet är ett ständigt närvarande problem som 
oroar och påverkar verksamheten.

Intervjuerna har genomförts med: 

Byggnads ordförande Johan Lindholm och avtalssekreterare Torbjörn Hagelin, 

Fastighets ordförande Magnus Pettersson och avtalssekreterare Jari Visshed, 

Elektrikernas ordförande Jonas Wallin och avtalssekreterare Urban Pettersson, 

Målarnas ordförande Mikael Johansson, avtalssekreterare Peter Sjöstrand och 

Sekos ordförande Janne Rudén och avtalsansvarig Valle Karlsson. 

Samtidigt anser samtliga att förhandlingsstyrkan är större än nå
gonsin och att medlemmarnas löner och villkor förbättrats under 
de här åren. Att medlemmarna blivit färre har hittills inte påverkat 
innehållet i förbundens avtal. Kvintetten är också övertygad om att 
skapandet av 6F har förstärkt deras ställning inom LO. Nu finns 
det, enligt de fem förbunden, också positiva tecken på ett starkare 
LO. Inte minst sedan samtliga förbund enats kring gemensamma 
krav inför avtalsrörelsen 2017. Det var ett viktigt styrkebesked.

4. Organisationsarbete nödvändigt
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4.1. Samarbete och kamp  
bästa sättet att stärka facket
När de ansvariga inom 6F ska definiera facklig styrka slåss fle-
ra saker om första platsen. Förmågan att samarbeta kommer 
högst upp på listan. Men förmågan att försvara och förbättra 
innehållen i avtalen beskrivs också som viktig. Ett underskat-
tat mått på styrka är också förmågan att beskriva vad som sker 
i samband med avtalsrörelser.

Enskilda förbund inom LO skulle sannolikt klara sig ganska bra 
eller till och med riktigt bra någon eller några avtalsrörelser på 
egen hand. Men inte på längre sikt. Att förhandla utan samord
ning försvagar till sist alla LOförbund, fast i olika takt och på 
olika sätt. Samtliga av 6F:s företrädare skickar samma budskap. 
Samarbete är en av de viktigaste faktorerna för att behålla fack
lig styrka och för att stärka facket. Behovet är dessutom större 
än någonsin. Den minskande organisationsgraden är en orsak. 
Men trycket mot fackföreningsrörelsen finns från många olika 
håll och det ökar behovet av att hålla ihop. Globalisering, utsta
tionering, arbetslöshet, aggressiva arbetsgivare, försämrade an
ställningsvillkor, är några exempel på vad som riskerar att pressa 
tillbaka facket.

– Det går åt skogen om vi inte håller hop. Så enkelt är det, säger 
Jonas Wallin. 

Målarnas Mikael Johansson uttrycker sig än mer drastiskt.
– Utan samordning blir vi överkörda och plockade en efter en, 

med början av de svagaste, säger han.
Bildandet av 6F har både stärkt förbunden och LO, anser alla.
6F har blivit ett begrepp inom och utanför LO och inte minst 

har de mindre förbunden fått inflytande som de annars inte hade 
haft. Mikael Johansson anser att maktbalansen har förändrats 
inom LO. Tidigare dominerades organisationens styrelse av några 
stora förbund och industrifacken. Med 6F finns en ny gruppering 
som skapar mer balans. 

– Vi har skapat ett nytt maktcentrum, säger han. 
I ett internationellt perspektiv är svenska fack starka. Dessutom 

vet arbetsgivarna att det behövs färre medlemmar för att åstad

4. Organisationsarbete nödvändigt
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komma skada vid konflikter, konstaterar Janne Rudén.
– Jämfört med många andra har vi fortfarande en hög organisa

tionsgrad, dessutom är verksamheterna känsligare för störningar 
jämfört med tidigare.

Även om företrädarna understryker behovet av samarbete är 
det främst mellan förbunden inom LO de pratar om. Samarbete 
med tjänstemän och akademiker beskrivs inte som lika viktigt.

– Det är bra att det sker träffar med alla förbundsordförande se
dan några år tillbaka. Men vi har ju aldrig samarbetat under av
talsrörelser, säger Magnus Pettersson.

Kamp viktig 
Sedan 6Fsamarbetet inleddes har förbunden haft nära samver
kan vid varje avtalsrörelse. Det har varit förvånansvärt enkelt 
att komma överens om prioriteringar, anser alla. Förbunden är 
till exempel helt överens om att låglönesatsningar är ett priori
terat krav. Vad som hänt utan 6F går givetvis inte säga, men den 
samlade bild som ges är att det nära samarbetet har stärkt för
bunden. Att avstå från kampen för bättre löner och villkor för att 
medlems talet har minskat är ett uppenbart svaghetstecken, anser 
alla. Facken inom industrin borde till exempel syna sina arbetsgi
vare oftare. Ett varsel om konflikt är ett sätt att visa arbetsgivarna 
att man menar allvar och att ståndpunkten kommer att drivas till 
sin spets. Utan konflikt går det inte veta om parterna eller facket 
gjort allt för att uppnå bästa löneutveckling och villkor. 

– Facket måste visa medlemmar och omvärlden att vi tar figh
ten. Men det måste givetvis ske med förnuft, säger Janne Rudén.

I samband med avtalsrörelsen 2016 började 6Fförbunden be
skrivas som radikala. Ordvalet och beskrivningen är märklig, an
ser företrädarna. Om att vara radikal betyder att 6Fförbunden 
kämpar för att förbättra medlemmarnas villkor så långt det är 
möjligt, då är det en korrekt beskrivning. Det är fackens uppgift – 
men det gör dem inte speciellt radikala. 

– Det är väl snarast så att det är för få konflikter på svensk ar
betsmarknad. De som uppfattar och beskriver oss som radikala 
måste i så fall kallas liberala, säger Torbjörn Hagelin.

Det fanns också svepande beskrivningar om 6Fförbunden som 
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mer konfliktbenägna än andra – något som var direkt felaktigt.
Målarna var i avtalsrörelsen 2016 ute i konflikt för första gången 

på nära 20 år. Ändå beskrevs det som något ”vanligt”. 
– Vi borde bli bättre på att slå tillbaka mot den där bilden, säger 

Peter Sjöstrand.

Arbetsgivarnas roll
Valle Karlsson tycker att arbetsgivarnas roll måste tydliggöras 
mer. Sedan han tog över som avtalssekreterare 2012 har förbun
det varslat nio gånger och haft tre utbrutna konflikter. 

– Jag är definitivt ingen stridbar person. Men vi har insett att vi 
måste hålla emot mer, säger han.

Subtila krav från arbetsgivarna har tidigare inte lett till en öppen 
strid mellan parterna. Kraven har inte uppfattats som tillräckligt 
långtgående för att det ska leda till konflikt. Men resultatet har 
blivit att arbetsgivarna med små, små steg förändrat avtalen i den 
riktning de vill. Och sedan några år får arbetsgivarna motkrav.

– När vi ska hålla emot blir det konflikt. Det är alltså inte vi som 
är mer konfliktbenägna utan det handlar om att vi agerar på ett nytt 
sätt när vi ska hantera arbetsgivarnas krav, säger Valle Karlsson.
Men just den här bilden av hur arbetsgivarna uthålligt och med
vetet flyttar balanspunkten mellan arbete och kapital åt sitt håll 
förmår facken sällan förmedla. De blir därför av och till framställ
da som om de söker striden för stridens skull. Men det är en felak
tig bild. Konflikträtten är viktig för att balans ska uppstå mellan 
parterna vid förhandlingar. Samtidigt finns en facklig medveten
het om att konfliktvapnet ska användas varsamt.

– Många verksamheter är väldigt känsliga i dag och vi skulle 
kunna ta ut ytterst få i konflikt och ändå skapa stor oreda. Men det 
gör vi inte, säger Janne Rudén.

Företrädarna anser också att 6F visat att facket måste och ska ta 
kampen mot arbetsgivarna även om medlemmarna har minskat. 
Det är också en viktig del i ett utvecklat arbete med att rekryte
ra medlemmar. Ett exempel är hur Fastighets har agerat under 
många avtalsrörelser. Inom städsektorn har förbundet i dag en 
organisationsgrad på runt 50 procent.

– Vi slåss alltid för att höja de lägsta lönerna och har under fle
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ra avtalsrörelser lagt minst ett varsel för att få igenom våra krav. 
Men självklart väljer vi ut arbetsplatser med hög organisations
grad när vi varslar. Och vi vet att vi kan räkna med stöd från de 
andra inom 6F, säger han.

I en konfliktsituation tydliggörs fackets betydelse och det blir 
också uppenbart vad medlemskapet innebär. Men det gäller att 
lägga konfliktvarsel mot arbetsplatser där organisationsgraden 
är hög. Annars finns det risk för att arbetsgivaren uppmanar de 
som inte är med i facket att fortsätta arbetet. 

– Konflikter är bra för organisationen. Det skapar positiv ener
gi, nu ska vi åstadkomma något. Men även om den där positiva 
känslan uppstår, är det också jobbigt. De ansvariga lever hela ti
den med oron över om det är rätt, vad det kostar och en undran 
över vad medlemmarna tycker, säger Peter Sjöstrand.

Makt över beskrivningen
Men lika viktigt som det är att inte ge upp för tidigt, lika viktigt 
är det att få genomslag för varför olika saker sker eller varför för
bunden agerar som de gör. Johan Lindholm tycker att fackfören
ingsrörelsen måste bli bättre på att ge sin egen bild av olika ske
enden – inte minst det som sker i avtalsrörelserna. Att Byggnads 
strejk under avtalsrörelsen 2016 beskrevs som en storstrejk var fel 
och en seger för arbetsgivarna. De lyckades förmedla en bild som 
enligt Byggnads var direkt felaktig. Facklig styrka har inte bara 
med vad som sker i till exempel avtalsrörelserna, det handlar pre
cis lika mycket om att kunna beskriva hur, enligt Johan Lindholm.

– Sammantaget varslade vi 2 600 medlemmar i tre steg, men bara 
1 600 hann gå ut. Arbetsgivarna hävdade att 10 000 byggnadsarbe
tare inte kunde jobba. Det var fel, men ändå pratades det om stor
strejk. Samtidigt varslade tjänstemännen 10 000 och då pratades 
det inte om storstrejk. Det här är ett jätteproblem, säger han.

Svårigheterna att få genomslag för den egna beskrivningen är 
sannolikt delvis att bevakningen av avtalsrörelser och parternas 
roll på arbetsmarknaden har minskat i media. Men arbetsgivar
na har blivit bättre på att presentera sin bild, medan facket inte 
klivit fram. Ett annat exempel på de här svårigheterna är den kri
tik som riktades mot 6Fförbunden sedan samordningsförsöket 
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misslyckats vid 2016 års avtalsrörelse. De som fick mest kritik var 
6Fförbunden, konstaterar Johan Lindholm.

– Det var inte vi som spräckte samordningen. Och vi acceptera
de vad som gällde sedan LO och Svenskt Näringsliv vädjat om att 
alla skulle hålla sig till märket. Ändå utpekades som de stora svi
karna och utsattes för långtgående kritik som var mycket märklig, 
säger han.

Också Mikael Johansson betonar vikten av att facket måste bli 
bättre på att ta kontroll över hur saker presenteras. Att Målarna 
vara ute i sin första konflikt på länge förklarade förbundet med 
en förändrad attityd hos arbetsgivarna. De gav sig på regler som 
inte ändrats på många år. Det var därför arbetsgivarnas ageran
de som tvingade fram konflikten, hävdar Mikael Johansson. Men 
den bilden gavs inte i offentligheten.

– Vi ville försvara villkor som vi haft sedan 1960talet och då be
skrivs vi som radikala. Det är ett misslyckande från vår sida att vi 
inte lyckas förklara bättre, säger han.

Om arbetsgivarna vill förändra villkor som funnits under lång 
tid i avtalen måste de ställas till svars för vad de gör, anser alla. En 
oroväckande trend under senare år är att det finns tecken på att 
arbetsgivarna vill gå ifrån den svenska lönebildningsmodellen. 
Arbetsgivarnas nya inställning kopplas inte ihop med den lägre 
fackliga organisationsgraden utan beskrivs mer som en attityd
förändring. Återigen står mer lokal lönebildning högst på agen
dan. Men det verkar som om arbetsgivarna glömmer bort att de 
med de rikstäckande kollektivavtalen köper fredsplikt. Om de 
centrala avtalen försvinner, ja då försvinner också fredsplikten.

– De tycks inte förstå är att det de säger är att de vill gå tillbaka 
till något som vi hade för 100 år sedan. Och som inte fungerande, 
säger Janne Rudén.

4. Organisationsarbete nödvändigt
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4.2 Facket levererar

Som rörelse har facket blivit svagare eftersom organisations-
graden minskat. Men som part i avtalsrörelserna är facket en 
obruten kraft. Avtalen håller fortsatt hög kvalitet och facket 
levererar arbetsfred. Det konstaterar Ronny Wenngren, sam-
ordningsansvarig för avtalsförhandlingarna inom 6F.

Organisationer som tappar medlemmar försvagas. Men när det 
gäller fackföreningsrörelsen handlar det främst om en politisk 
försvagning. Däremot har inget hänt när det gäller styrkeförhål
landena i lönebildningen. Där är fackföreningsrörelsen fortsatt 
stark. 6Fförbunden har ständigt förbättrat innehållen i avta
len, konstaterar Ronny Wenngren. Mellan 2001 och 2014 var han 
Elektrikernas avtalssekreterare och en av dem som tog initiativ 
till 6Fsamarbetet.

– Facklig styrka går att definiera på många sätt. Ett av fackets 
viktigaste uppdrag är att ständigt förbättra innehållet i medlem
marnas kollektivavtal. Det har vi lyckats med, vilket visar att vi 
behållit vår styrka som aktör i lönebildningen, säger han.

Det finns givetvis en gräns för hur låg organisationsgraden kan 
bli innan den påverkar styrkeförhållandena mellan fack och ar
betsgivare i lönebildningen.

– Var den går är omöjligt att säga, men vi är inte alls där ännu, 
säger Ronny Wenngren.

Liksom övriga 6Fföreträdare är han övertygad om att förbun
dens gemensamma samarbete har stärkt dem och påverkat LO. 
Det gäller inte minst i samband med avtalsförhandlingarna. 

– Inom ramen för vårt samarbete driver vi gemensamma frågor 
och har ett löpande samarbete under avtalsrörelserna. Våra ge
mensamma uppfattningar i LOstyrelsen har också inneburit att 
vi påverkar mer där, säger Ronny Wenngren.

Att samordningen inte fungerade inför avtalsrörelsen 2016 var 
visserligen ett misslyckande. Men den lyckades inför 2017 års för
handlingar och det är en framgång.

– Jag upplever att facken inom industrin närmat sig vår upp
fattning när det gäller synen på behovet av låglönesatsningar, 
säger han.
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Men ska LO stärkas på längre sikt räcker det inte med att ett 
samordningsförsök lyckas. Det behövs många fler lyckade försök. 
Och det finns fortsatt olika syn på hur höga löneökningskraven 
ska vara. 6Fförbunden hade gärna sett att kraven hade varit hög
re, konstaterar han. Synen på hur långt kraven ska drivas i av
talsförhandlingarna skiljer sig också åt mellan 6Fförbunden och 
industrin.

– Det yttersta vapnet för att se hur långt det går att pressa arbets
givarna är konflikt. Vi behöver ha en diskussion om vilka fackliga 
utgångspunkter som gäller. För oss handlar det om fördelnings
politik, mellan arbete och kapital. Industrin tar mer hänsyn till 
exportindustrins förutsättningar.

Förslag till lönebildning
Av och till under de senaste åren har 6F:s företrädare kritiserat 
den roll som industrin haft i lönebildningen. Invändningen har 
varit att en liten del av arbetsmarknaden, industrins parter, får 
bestämma löneökningstakten på egen hand utan att andra får 
något inflytande. Orsaken är den roll som den exportledda in
dustrin har som märkessättare. Nu ska 6Fförbunden undersöka 
om det går att erbjuda ett alternativt sätt att organisera lönebild
ningen på.

– Med viss rätt har vi då fått höra att vi inte erbjuder några al
ternativ. Därför är det dags att grundligt undersöka vad som är 
möjligt.
Ett bekymmer med att löneökningarna blir för låga är att det leder 
till att skillnaderna ökar mellan olika avtalsområden. De starka 
mansdominerade förbunden driver igenom förbättringar i villko
ren när inte lönerna går att höja på grund av märket. 

– Det här är på väg att skapa helt orimliga olikheter mellan avta
len. De kvinnodominerade förbunden tvingas försämra villkoren 
i sina avtal för att få löneökningar i nivå med märket och vi kan 
förbättra våra.

Olikheterna när det till exempel gäller pensionsvillkor är på väg 
att bli ett gigantiskt problem, anser han. Inte nog med att många 
kvinnor får lägre statlig pension för att de oftare jobbat deltid. De
ras avtalade pensioner är också betydligt lägre.
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– Att villkoren är så här olika blir långsiktigt ohållbart och borde 
vara något som alla LOförbund engagerade sig i.

4.3 Organisering måste prioriteras

Fler medlemmar skulle öka fackets slagkraft. Det är därför hög 
tid att på allvar intensifiera organiseringsarbetet. Många fler 
än vad som är fallet i dag ska få frågan om de är med i facket.

Det finns en lång rad förklaringar till den sjunkande fackliga or
ganisationsgraden. Att antalet arbetare blir färre och tjänstemän
nen fler är en förklaring. Lavallagen som innebär att facken inte 
får ta till stridsåtgärder för att kräva kollektivavtal är en annan. 
De anställda på de här företagen är också ofta rädda för att bli av 
med jobbet om de vänder sig till det svenska facket. Alltså avstår 
de oftast. Att entreprenadföretagen ökar och de anställda sprids 
ut på olika arbetsplatser utan att ha en gemensam bas spelar ock
så in för att förstå att medlemmarna blir färre. Egenföretagandet 
har också ökat.

– Inte minst rotreformen ledde till att antalet egenföretagare 
ökade. Erfaret yrkesfolk startade eget för att slippa dela vinsten 
med sina arbetsgivare. Men enligt våra och de flesta LOförbunds 
stadgar organiserar vi inte egenföretagare och därför försvann de 
som medlemmar, säger Mikael Johansson.
En annan trend är att tidigare stora företag, inte minst inom den 
statliga sektorn, förändras och blir många små. Då blir det svårare 
för facket att organisera de anställda. Samtidigt innebär det också 
ofta att arbetsgivarnas intresse för att gå med i en arbetsgivaror
ganisation minskar i motsvarande grad.

– Skillnaderna är mycket stora mellan olika branscher. Inom 
telekomområdet är intresset lågt medan det är högt inom till ex
empel maskinentreprenad, säger Janne Rudén.

Facklig oförmåga
Men det går inte att skylla medlemstappet på strukturella effekter 
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eller ökad internationell konkurrens. Facklig oförmåga att sätta in 
åtgärder i tid är en lika viktig förklaring, konstaterar alla företrä
dare.  På 1990talet var det visserligen inte lätt att se vad som vän
tade runt hörnet. Minskningen av antalet medlemmar var så liten 
mellan åren att den var svår att tolka som början på ett veritabelt 
ras.  Det som hände efter 2007 var desto tydligare. Medlemmarna 
försvann i tiotusentals. Och en viss handlingsförlamning kunde 
iakttas bland facken. Fokus låg på krishantering när finanskrisens 
härjningar nådde de egna branscherna och jobben försvann. Nu 
är det dock hög tid att gå tillbaka till det viktigaste och mest ur
sprungliga i facklig verksamhet – organisering av medlemmar. 
Under lång tid har det mer aktiva organiserings och rekryte
ringsarbetet legat i träda och glömts bort. Självkritiken bland fö
reträdarna är omfattande över att det tagit så lång tid att komma  
i gång igen. Det borde ha skett för flera år sedan. 

– Vi har tagit för givet att det löser sig ändå, utan organisering, 
säger Torbjörn Hagelin.

Frågan måste ställas
Det handlar om att börja ställa frågan igen. Alla som kommer nya 
till en arbetsplats måste få frågan om de är med i facket. För 20–30 
år sedan ställdes den till alla. Men någon gång på 1990talet hän
de något.

– När jag började på järnvägen 1981 var det alltid några gubbar 
som delade ut lappar om medlemskap till nyanställda, säger Valle 
Karlsson.
De allra flesta fyllde i lapparna. Några få gjorde det visserligen 
inte, men alla visste vilka de som inte ville vara med var och det 
handlade bara om en eller två. Successivt blev de som stod utanför 
fler och då var det svårare att hålla reda på vilka som inte var med
lemmar – och vilka som borde få frågan om medlemskap. 

Mikael Johansson konstaterar att han förknippade sitt kom
mande arbetsliv med två attribut när han började som lärling, de 
vita målarbyxorna och medlemskapet i facket.

– Men någonstans på vägen försvann det där för en del, säger han.
I praktiken gäller samma argument i dag som för 100 år sedan. 

Anställda måste hålla ihop för att förbättra sina villkor och för
svara sig mot arbetsgivarna. Svårare än så är det inte. Men det 
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måste berättas och förtydligas. Behovet och vikten av att hålla 
ihop understrykas. Det är budskap och information som ska för
medlas på arbetsplatserna. Och det måste ske i fysiska möten.

– Vi ska självklart använda alla moderna hjälpmedel för att 
kommunicera med medlemmar och andra. Men det viktiga är det 
som sker genom direkta samtal, säger Jonas Wallin.

Det handlar om att beskriva allt från de återkommande av
talsförhandlingarna till det mer vardagliga fackliga arbetet som 
handlar om allt från en felaktig uppsägning till att få fler toaletter 
till en arbetsplats. Även om medlemskapet ger billigare försäk
ringar, som hemförsäkringen, och därmed är ett argument för att 
gå med är det inte där resonemanget ska börja, enligt Jari Visshed.

– Vi måste bli mycket bättre på att beskriva vad helheten hand
lar om. Sen kan vi också berätta vad man får för pengarna i form 
av försäkringar, säger han.

Felaktig självbild
En återkommande beskrivning är att den fackliga självbilden har 
varit felaktig under lång tid. Trots att medlemssiffrorna tydligt vi
sar att utvecklingen gått åt fel håll är det som om många inte vill 
se vad som sker.

– Det finns en tro att det ordnar sig utan ansträngning. Självbild
en är att det kommer att gå. Men så är det inte alls, säger Mikael 
Johansson.

Berättelsen om vad facket åstadkommit måste ständigt fyllas 
på och utvecklas. Efter varje avtalsrörelse finns det nya saker att 
berätta. Det gäller helt enkelt att ”sälja” fördelarna, konstaterar 
Johan Lindholm.

– Att vara medlem ger fördelar. Det vet vi. Men vi måste berätta 
om dem, att lönen blir högre och allt annat det innebär. 

Egentligen handlar det om att fackets företrädare måste lära sig 
att agitera igen, enligt Jari Visshed. 

– I våra organisationer anses oftast förhandlingsarbetet vikti
gast men så är det ju inte. Utan medlemmar inga förhandlingar 
och därför är organisering viktigast. Jag är trött på bilden av för
handlarna som så viktiga. Den är väldigt överdriven, säger han.

Det är dessutom enkelt att visa på fördelarna med medlemskapet. 
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Förbundens undersökningar visar att löneutvecklingen genomgå
ende är betydligt bättre på arbetsplatser där facket är starkt. 

– Där vi inte finns vet vi att allt är sämre. Det är ju ett mycket bra 
argument. Vi måste också komma ihåg att vi är en medlemsorgani
sation, inte en förhandlingsorganisation, säger Urban Pettersson. 

Mer kunskap 
En svårighet är att grundläggande kunskap saknas i samhället om 
den svenska modellens betydelse. Att facklig kamp och förhand
lingar med arbetsgivarna lett till ständiga förbättringar av villko
ren för de anställda är det många som inte alls känner till.

– Jag har till och med stött på personer som tror att det är arbets
givarna som står för kollektivavtalen, säger Magnus Pettersson.

Bättre utbildning i skolorna skulle vara ett sätt att förbättra 
kun skapen om hur verkligheten ser ut. Men facken måste ock
så bli bättre på att berätta sin egen historia. Många vet inte vad 
kollektiv avtalet står för, säger Janne Rudén.

– Folk tycker att det är naturligt att skaffa sig hemförsäkring. 
Samma sak gäller fackligt medlemskap för dem som jobbar. Det 
är den viktigaste investering du kan göra. Men vi glömmer bort att 
berätta det och förklara varför, säger han.

Sannolikt är det också så att föräldrar inte pratar med sina barn 
om hur villkoren i arbetslivet och kollektivavtal hänger ihop. 
Många äldre har trots allt den här kunskapen men glömmer bort 
att vidarebefordra den till sina barn, tror Torbjörn Hagelin.

– På något sätt tror jag att vi har fått det för bra. Föräldrar pratar 
inte med sina barn hur det hänger ihop. Vi behöver berätta att se
mester och alla andra rättigheter är något vi har kämpat för som 
kan försvinna om vi inte fortsätter att kämpa.

När Målarförbundet var ute i konflikt under avtalsrörelsen 2016 
blev det uppenbart att många av de yngre inte hade insett att det 
finns skillnader mellan medlemmar och ickemedlemmar.

– Vi fick berätta att om de som inte var med i facket jobbade un
der konflikten handlade det om strejkbryteri. Det tog ett tag innan 
medlemmarna insåg vad det handlade om och då blev de förban
nade. Men från början insåg de inte det, säger Mikael Johansson.

Ett sätt att öka kunskapen om innebörden av den svenska mo
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dellen är att LOförbunden tillsammans satsar mer på den fack
liga utbildningen, anser flera. Då skulle fler medlemmar och för
troendevalda få möjlighet att få mer grundläggande kunskap om 
den svenska modellens framväxt. 

– Arbetsgivarna satsar mycket pengar och är duktiga på att vara 
ute i skolorna. De sponsrar också mycket läromedel. Vi borde göra 
samma sak för att ge vår bild av hur det hänger ihop, säger Jonas 
Wallin.

Det har gått så långt att det är arbetsgivarnas bild som har satt sig.
– Fråga lärare vad de menar med näringslivet. Jag är övertygad 

om att de säger företagen. Men de nämner inte facken och de som 
jobbar där eftersom den kunskapen saknas. Och det är i huvudsak 
vårt eget fel, säger han

Organiseringsarbetet måste också breddas när det gäller kvin
nor och män. Förutom Fastighets är 6Fförbunden kraftigt mans
dominerade, medan antalet kvinnor är mycket få – inte minst i 
Byggnads, Elektrikerna och Målarna. Ett sätt att öka medlemskå
ren är att få in fler kvinnor. Det är också helt nödvändigt för att få 
mer jämställda arbetsplatser.

– Vi jobbar hårt för att minska machokulturen som finns ute på 
arbetsplatserna, säger Johan Lindholm.

4.4 Långt kvar innan kvinnorna är med

Nedsättande kommentarer, svårigheter att komma in i gänget 
och könsklotter i bodarna. Att vara kvinna på mansdominerade 
arbetsplatser kan vara ensamt och utsatt. För att stötta varandra 
har kvinnorna i Byggnads, Elektrikerna och Målarna skapat 
nätverk. Målet är att få fler kvinnor till sina respektive bran-
scher. Men de aktiva i nätverken tror att det kommer att ta tid.

Merparten av 6Fförbunden är kraftigt mansdominerade. Av för
bundens totalt drygt 214 000 medlemmar är drygt 178 000 män 
och resten kvinnor. Inom Fastighets är fördelningen mellan kvin
nor och män lika. Det förbund som har flest kvinnliga medlem
mar inom 6F är Seko, men antalet manliga medlemmar är betyd
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ligt fler. Och bland de övriga tre är antalet kvinnliga medlemmar 
ytterst få.

Förbund Män  Kvinnor Totalt

Byggnads 77 751  904 78 655

Elektrikerna 19 559 379 19 938

Fastighets  13 941 13 375 27 316

Målarna 10 507 1 325 11 832

Seko 56 995 19 838 76 833

I de mest mansdominerade förbunden, Byggnads, Elektrikerna och 
Målarna har det pågått ett arbete bland de få kvinnor som finns i 
respektive förbund att stötta varandra. Sedan slutet av 1990talet 
finns Näta inom Byggnads, ELQvinnorna inom Elektrikerna bild
ades 2004 och Mira inom Målarna för några år sedan. De första 
försöken till samarbete mellan kvinnorna i Elektrikerna skedde i 
mitten av 1990talet. Men det var först tio år senare som samarbe
tet formaliserades. En av dem som är aktiva i nätverket är Ninni 
Blom. Efter 35 år i branschen – som hon visserligen lämnat av och 
till – vet hon hur det är att var kvinna i en mansdominerad värld. 

– Jargongen är tuff. Ofta får man höra att kvinnor inte har där att 
göra. Man måste ha skinn på näsan för att sätta emot, säger hon. 
Paulina Johansson är en av fyra i styrgruppen bakom Byggnads 
nätverk Näta. Numera är hon skolinformatör men har fyra års 
erfarenhet av olika mansdominerade arbetsplatser i byggbran
schen. Redan i yrkesskolan fick hon höra av elever och lärare att 
hon inte borde utbilda sig till rörmokare.

– Det man får höra går inte att upprepa. Många är fast i gamla 
könsroller som sitter väldigt hårt åt. Men jag bestämde mig tidigt 
för att inte ge upp, säger hon.

Målarna är det förbund som har flest kvinnliga medlemmar och 
som ökat antalet kvinnliga medlemmar mest. 

– En förklaring till intresset kan vara att det är ett skapande yrke 
och att inredningsprogrammen på tv lockar fler till branschen, sä
ger LindaLi Käld som är en av företrädarna för Mira.
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Slutar vid barnledigheten
Men även om fler kvinnor går utbildningarna och börjar jobba 
uppstår samma sak inom de tre förbunden. När kvinnorna får 
barn kommer de inte tillbaka efter barnledigheten.

– Den vanligaste förklaringen är att kvinnorna börjar fundera 
över hur de haft det på jobbet när de är mammalediga. Med lite 
distans inser de hur mycket skit de fått höra och bestämmer sig 
för att inte komma tillbaka, säger Paulina Johansson.

Och det är inte bara arbetskamrater i de egna leden som kan 
uttrycka sig kränkande. Andra yrkesgrupper, kunder och chefer 
kan också bete sig illa. Ett annat minst lika stort problem är för
hållandena på arbetsplatserna. Duschar och toaletter med dörrar 
finns det inte många av och ordningen i bodarna kan vara så dålig 
att många kvinnor inte vill använda dem. Medan Paulina Johans
son jobbade som rörmokare åkte hon oftast hem och duschade 
efter jobbet. 

Toalettkampanj
Men toaletten måste man gå på. För att uppmärksamma hur dåli
ga förhållandena kan vara har ELQvinnorna inlett en toalettkam
panj. Tanken är att medlemmarna ska visa upp exempel på hur det 
kan se ut. På deras Facebooksida finns bilder av toalettdörrar som 
inte går att stänga eller där dörrar inte finns över huvud taget. 

– På sina ställen kan det vara obegripligt äckligt. Att män accep
terar det är i sig svårt att förstå, säger Ninni Blom.

I praktiken är förhållandena på arbetsplatserna något som be
rör alla. Men ELQvinnorna bestämde sig för att driva kampanjen 
”Skitbra toaletter”.

– Att vara kvinna på en arbetsplats där det inte finns toalett
dörrar, papper och ställen att göra av tamponger och bindor är ett 
problem. Det påverkar hela arbetssituationen och därför har vi 
bestämt oss för att driva det här, säger Ninni Blom.

På stora byggarbetsplatser kan förhållandena vara bättre. Just 
nu arbetar Ninni Blom med bygget av nya Karolinska universitets
sjukhuset i Stockholm. Där är antalet kvinnor så många att det 
finns en speciell bod för dem.

– Jag använder den och tycker det är skönt. Vi håller mer ord

4. Organisationsarbete nödvändigt



Dags att göra facket starkare 39

ning och det är renare. Men en del kvinnor föredrar att vara med 
sina arbetskamrater. Det är olika, säger hon.

Hur lång tid det kommer att ta för att toalettkampanjen ska få 
genomslag och ge resultat törs hon inte ha någon uppfattning om. 

Mer fokus
LindaLi Käld är både optimistisk och pessimistisk. Under någ
ra år arbetade hon som ombudsman på Hotell och restaurang
facket, HRF och Handels, två kvinnodominerade förbund. Skill
naderna mellan de mans och kvinnodominerade förbunden var 
slående. Hon insåg att innehållet i Målarnas kollektivavtal var 
betydligt starkare. Mer var reglerat och skrivningarna tydligare. 
Medlemmarnas ställning på arbetsplatserna var också olika. Må
larna hade betydligt starkare ställning.

– Både Handels och HRF:s har stora grupper som befinner sig på 
arbetsplatserna tillfälligt. De har en betydligt svagare anställnings
trygghet och att gå med i facket är mindre självklart. Men förbun
den är väldigt duktiga på att organisera de här grupperna och det är 
något de mansdominerade förbunden kan lära av, säger hon.

När hon kom tillbaka till Målarna hösten 2014 blev hon positivt 
överraskad. Det fanns ett ökat fokus på organisering av medlemmar 
och facklig ideologi jämfört med tidigare. Medvetenheten om att 
förbundet måste agera för att aktivera och organisera medlemmar 
verkade ha ökat under de år hon varit borta. Däremot har det inte 
hänt så mycket med kvinnofrågorna inom förbundet. Som ung var 
LindaLi Käld involverad i förbundets ungdomsverksamhet. På den 
tiden, för 18 år sedan, var ungdomsverksamheten inte lika priorite
rad. Men det är den nu och ingår som en självklar del i förbundets 
ansvarsområden. Samma sak borde ske med kvinnorna, anser hon.

– Men så är det inte riktigt. Mira lever lite vid sidan av allt annat. 
I bästa fall går det snabbare att införliva vår verksamhet i förbun
det än vad det tog för ungdomsverksamheten, säger hon. 

Lång tid
Tanken med nätverken inom förbunden är inte att driva kvinno
frågor åt förbundet, understryker alla tre. Det är förbundens upp
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gift. Nätverkens uppgift är att stötta kvinnliga medlemmar och 
att se till att så många som möjligt blir kvar. Nu ska ett samarbete 
mellan nätverken inledas. Ett första steg är att se till så att kvinn
liga medlemmar inom förbunden träffas. 

– Egentligen är många av de frågor vi diskuterar inte något som 
berör enbart kvinnor. Det är ju förnedrande också för männen att vi 
har smutsiga toaletter och ostädade bodar, säger Paulina Johansson.

Ingen av de tre kvinnorna törs ha någon uppfattning om när an
talet kvinnor blir fler i deras respektive branscher. Alla är däre
mot överens om att det kommer att ta tid.

– Det handlar om väldigt lång tid, kanske 30–40 år. Men det gäller 
också omvänt, alltså i kvinnodominerade yrken, säger Ninni Blom.

4.5 Färre möten och mer lokalt jobb

Ökad organisering räcker inte för att stärka facket. Den fackli-
ga aktiviteten måste också öka på arbetsplatserna. Kraven på 
fackligt förtroendevalda måste också öka. Dessutom behöver 
fackets roll omdefinieras. 

Brist på organisering räcker inte som förklaring till att färre är med 
i facket – även om det är en viktig förklaring. Men det räcker inte. 
Fler fackliga företrädare, förtroendevalda och ombudsmän måste 
röra sig ute på arbetsplatserna. Och många fler skulle kunna göra 
det – om de inte använde så mycket av sin tid på olika möten. Ett 
stort problem i dagens arbetsliv som smittat av sig på facket är mö
tessjukan. Ombudsmän och fackligt förtroendevalda har fastnat i 
en möteskarusell i stället för att vara ute och träffa medlemmar.

– För många springer på möten och hävdar att de inte hinner 
träffa medlemmar, de har blivit bekväma, säger Janne Rudén.

Samtidigt tar EU och internationella frågor mycket kraft från 
det dagliga arbetet, konstaterar Jonas Wallin.

– Jag vet inte hur man ska lösa det där. Kanske ha speciellt ut
sedda ombudsmän som bara är ute och träffar medlemmar. Men 
fler ombudsmän betyder att det blir mindre pengar över till för
troendemannaorganisationen. Det är svåra vägval.
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Lokal aktivitet
Det som däremot är uppenbart är att den fackliga aktiviteten 
ökar när det finns aktiva förtroendevalda på arbetsplatserna. De 
erbjuder en motbild till den bild arbetsgivarna ger och de håller  
i gång diskussionen. Om fler var ute på arbetsplatserna och träffa
de medlemmarna skulle aktiviteten öka ännu mer, konstaterar Jari 
Visshed. Dessutom är det genom att vara på arbetsplatserna som 
det är möjligt att stöta på icke medlemmar, enligt företrädarna. 
Behovet av att synas och personliga möten, återkommer alla till.

Men kanske är det också dags att ha tydligare uppfattningar om 
hur ett fackligt förtroendemannauppdrag ska se ut, vad det ska 
omfatta och hur länge det får pågå. Det är inte alls självklart att 
uppdrag på heltid är bra. Fackligt förtroendevalda behöver vara 
ute på arbetsplatserna. I värsta fall kan också förtroendeupp
draget upplevas som ett behagligare liv än det ordinarie jobbet. 
Att sitta på kontoret kan vara skönare. Lönesättning är ett annat 
dilemma. Fastighets har bestämt att förtroendevaldas löner ska 
vara 80 procent av ingångslönen för en ombudsman. Det motsva
rar 26 000 kronor i månaden och innebär i praktiken att många 
inom städbranschen höjer sina löner kraftigt.

– Skälet till att vi gör så här handlar om att skapa likartade löner 
mellan förtroendevalda och ombudsmän. De arbetar sida vid sida 
och bör därför ha ungefär samma villkor, säger Magnus Pettersson.

Resultatet blir att de fackligt aktiva städarna får betydligt hög
re löner när de blir förtroendevalda. Det riskerar leda till att de 
vill hålla sig kvar till varje pris och att en inlåsningseffekt skapas, 
konstaterar han. Samtidigt kommer krav från arbetsgivarna att 
de som är fackligt förtroendevalda ska vara det på heltid. Del
tidsuppdrag blir för svåra att få att passa ihop med arbetstiderna. 
Uppföljningen av vad de fackligt förtroendevalda gör i förhållan
de till hur förbunden prioriterar och hur kongressbeslut ser ut 
måste också bli tydligare.

– På sina håll har det varit för mycket egen verkstad. Nu ska 
uppföljningen bli tydligare. Om vi satsar på organisering ska alla 
ägna sig åt det. De som inte vill göra det kanske helt enkelt ska 
byta jobb, säger Johan Lindholm. 
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Mindre att ta hand om 
En annan förändring som måste ske eller åtminstone diskuteras 
är vilken bild som ges av facket. Det är gammaldags att hävda att 
facket tar hand om medlemmarna och ombudsmännen har en 
omhändertagande roll. Budskapet handlar alltför ofta om att de 
ska ta hand om orättvisor och ställa saker till rätta.

– Vi har blivit väldigt vårdande för våra medlemmar och försö
ker lösa medlemmarnas problem så fort som möjligt. Men vi dis
kuterar inte vad vi anser att medlemmarna och förtroendevalda 
bör kunna lösa själva, säger Urban Pettersson.

Signalen från ombudsmän borde vara att fackligt förtroende
valda och medlemmarna kan klara mycket själva. Förbundens 
ansvar är att förse dem med bra verktyg. I stället för att vara om
händertagande ska fackligt aktiva och ombudsmän vara stöttande 
i större utsträckning. Det betyder inte att 6Fförbundens avtal ska 
öppnas på samma sätt som skett för tjänstemännen. Medlemmar
na ska fortfarande få stöd och hjälp, men på ett nytt sätt.

Kanske måste också fackförbunden bestämma sig för hur de re
kryterar sina ombudsmän. För 20–30 år sedan var det ofta med
lemmar som uppmuntrade fackligt aktiva att söka ombudsman
najobb. Nu finns det kurser som går att söka och som i praktiken 
innebär medvetna karriärval.

– Det som ansågs vara ett kall och ett hedersamt uppdrag är nu 
ett aktivt val. Det kanske är bättre, jag vet inte. Men jag tror inte 
att vi riktigt ställt om till det här mer medvetna sättet att välja ny 
inriktning, säger Mikael Johansson. 

Samtidigt är villkoren väldigt olika för olika fackliga uppdrag. 
Att var skyddsombud är väldigt utsatt. 

– Det är ett jobbigt uppdrag. Egentligen tycker jag att de borde 
ha väldigt bra betalt eftersom de sparar pengar åt arbetsgivarna, 
säger Jonas Wallin.

Mer måste också göras för medlemmar med utländskt ursprung. 
Information måste översättas och kurser erbjudas.

– Vi har många med utländsk bakgrund som är fackligt förtro
endevalda och det är jätteroligt. Men ibland glömmer vi bort att 
de kanske behöver information om vad den svenska modellen går 
ut på. Nya medlemmar behöver också information på sina hem
språk, säger Magnus Pettersson.

4. Organisationsarbete nödvändigt
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4. Organisationsarbete nödvändigt



Det är därför inte enbart 
facket som tappar i organisa-
tionsgrad. Det gör också  
arbetsgivarna. Nu krävs  
därför samarbete.

Mats Åkerlind 
Förhandlingschef  för Sveriges Byggindustrier, BI
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5
Arbetsgivarna: Inte bra med 
färre medlemmar

Facklig styrka kan vara en mängd saker och se ut på många 
olika sätt. Det är i betraktarens öga bilden formas. Därför är 
också arbetsgivarnas uppfattning om facklig styrka en viktig 
pusselbit för att forma en helhet.

Förutom kritiken av fackliga varsel och konflikter finns en 
genuin arbetsgivaroro för en fortsatt försvagning av fackets 
förmåga att attrahera och organisera de anställda.

Fyra arbetsgivare som till vardags är motparter till förbunden i 6F 
har intervjuats och fått möjlighet att ge sin syn på facklig styrka 
och hur trender och tendenser ser ut. 

En gemensam arbetsgivaruppfattning i synen på facklig styrka 
handlar om utformningen av regelverket. Den skarpaste kritiken 
gäller konfliktreglerna som anses missgynna arbetsgivarna.

Svenskt Näringsliv har i många år kämpat för att politikerna 
ska ändra reglerna, men så här långt har kampen varit resultatlös. 
Det är framför allt rätten till sympatiåtgärder som arbetsgivarna 
vill begränsa eller helt förbjuda. Dessutom vill de införa så kallade 
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proportionalitetsregler som innebär att den varslade stridsåtgär
den och de konsekvenser som uppstår ska svara mot de fackliga 
krav som formulerats.

De intervjuade: 

Kvartetten består av Mats Åkerlind, förhandlingschef för Sveriges 

Byggindustrier, Marcus Lindström, branschansvarig för Almega 

Serviceföretagen. Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef för 

Installationsföretagen och Pierre Sandberg, avtalsansvarig för spår, 

kommunikation och järnvägsinfrastruktur på Almega Tjänsteföretagen  

Stefan Olsson, förhandlingschef på Målarmästarna, var tillfrågad men avböjde 

utan att förklara varför.

 

Mats Åkerlind 
Förhandlingschef för Sveriges Byggindustrier, BI

Trots att byggbranschen vuxit kraftigt de senaste åren och 
byggkonjunkturen förbättrats har inte antalet medlemsföretag 
i arbetsgivarorganisationerna eller medlemmar i fackförbun-
den ökat. Utvecklingen går raskt åt fel håll, konstaterar Mats 
Åkerlind, förhandlingschef för Sveriges Byggindustrier och 
Byggnads motpart.

– Det är därför inte enbart facket som tappar i organisationsgrad. 
Det gör också arbetsgivarna. Nu krävs därför samarbete, enligt 
BI:s förhandlingschef.

På hans välstädade skrivbord ligger några papper. Utan att 
snegla på dem rabblar han siffror för att beskriva vad han menar. 
Av byggbranschens 97 000 registrerade byggföretag organiserar 
Sveriges Byggindustrier 3 200. Andra arbetsgivarorganisationer 
inom byggsektorn organiserar ytterligare 14 000 företag.

– Många registrerade företag saknar alltså kollektivavtal. Ut
vecklingen förvärras varje år. Trots att branschen växer ökar inte 
antalet medlemmar, säger han.
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Det finns många förklaringar till utvecklingen. Andelen egen
före tagare ökar, liksom andelen riktigt små företag. Deras an
del av byggmarknaden är fortsatt ganska låg, understryker Mats 
Åkerlind.

– De utstationerade företagen utgör 4 procent av arbetskraften 
och andelen växer inte. 

Mer bekymmersamt för BI är tecknen på att antalet oseriösa före
tag ökar hela tiden.

– Oavsett om det är svenskar eller utlänningar handlar det här 
om en helt oseriös verksamhet. Man hyr en pickup, några maski
ner och utger sig för att vara byggfirma. Problemet är att få stopp 
på detta, säger han. 

För många konflikter
Det finns också tecken på att byggföretag allt oftare vänder sig till 
organisationen Företagarna. Men den viktigaste förklaringen till 
att det är svårt att få betydligt fler företag att teckna kollektivav
tal, enligt Mats Åkerlind, är att byggbranschen ständigt drabbas 
av konflikter. Under de senaste åtta åren har arbetsgivarna tagit 
emot konfliktvarsel vid samtliga avtalsförhandlingar utom en  
– men då varslade andra fackförbund inom byggsektorn.

– Våra medlemsföretag upplever att de drabbas av varsel och 
konflikt för konfliktens skull. Byggnads ska visa de egna medlem
marna att de gör något.

Problemet är att de företag som engagerar sig i arbetsgivaror
ganisationerna drabbas oftare av varsel och konflikter än andra. 
Det gäller inte minst styrelsemedlemmarnas och nyckelaktörer
nas företag.

– Som aktiv arbetsgivare drabbas man och det är ett pris som en 
del till sist inte är beredda att betala.

Starka fackförbund är, utifrån arbetsgivarnas utgångspunkt, 
inte lika med fackförbund som ofta tar till konflikt. Facken inom 
industrins sätt att agera visar att styrka och konfliktbenägenhet 
inte alls hänger samman.

– Trots gigantiska konfliktfonder och särställning på arbetsmark
naden varslar industrifacken ytterst sällan. Det som gör dem starka 
är förmågan att sätta sig ner vid förhandlingsbordet och formulera 
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långsiktiga lösningar och se omvärlden, säger Mats Åkerlind. 
Men att just byggbranschen drabbas av många konflikter är inte 

enbart fackens fel, konstaterar han självkritiskt. Parterna har bli
vit provocerade av varandra och tillsammans jagat upp stämning 
och tonläge inför avtalsförhandlingar.

– Vi har tagit till stridsyxan i stället för att söka samarbete. Men 
nu tycker jag att vi resonerar på ett nytt sätt med varandra.

Problemet med allt fler oseriösa företag som tävlar om jobben 
är att det blir allt svårare för schyssta företag med kollektivavtal 
att hävda sig. Lägg till hård konkurrens från utländska företag och 
bilden av hur pressat läget är blir komplett.

– Det handlar inte om att vi ska konkurrera om låga löner och 
sämre villkor, det vill nog ingen. Men vi måste hitta sätt att öka 
produktiviteten och jobba effektivare. Och då måste villkoren i 
avtalen förändras.

En förändrad facklig attityd till de redan överenskomna arbets
tidsreglerna står högt på arbetsgivarnas lista över önskade för
ändringar. 

– Det är orimligt att våra byggarbetsplatser trots ett gällande av
tal ofta står helt stilla halva dygnet. 

Anpassade avtal
Produktivitet, anställningstrygghet och konkurrenskraft kan för
bättras om arbetslagen blir mer positiva till ändrade arbetstider, 
anser han.

– Vi är väldigt traditionsbundna på båda sidor men jag hoppas 
att det är på väg att ändras.

En annan nödvändig förändring är att småföretagen får villkor 
som är anpassade till deras förutsättningar. Dagens kollektivavtal 
kom till när några få storföretag dominerade. Nu är marknaden 
mer uppdelad på många små specialiserade företag. 

– Företag är inte organiserade kring arbetslag på samma sätt 
som förr. Om vi inte anpassar kollektivavtalet kommer de att fort
sätta välja att stå utanför vilket är förödande för organisations
graden, säger han.

5. Arbetsgivarna: Inte bra med färre medlemmar
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Marcus Lindström 
Branschansvarig för Almega Serviceföretagen

En medlemsorganisation måste ständigt kontrollera att med-
lemmarna är nöjda med verksamheten och ständigt anpassa 
den till medlemmarnas krav. 

Kanske har facken ägnat sig för lite åt marknadsundersök-
ningar funderar Marcus Lindström, branschansvarig för Al-
mega Serviceföretagen och Fastighets motpart.

Städ och saneringsbranscherna växer och förändras, konstaterar 
han. Mer verksamhet läggs ut på entreprenad och rutreformen 
har inneburit att många små företag etablerats. 

De riktigt små företagen brukar inte visa något intresse för att 
bli medlemmar, men bland de större företagen är intresset stort 
– även om det skulle kunna vara ännu fler som är medlemmar, 
konstaterar han. Vikten av att vårda sitt varumärke är en förkla
ring till att företag vill vara med i en arbetsgivarorganisation och 
omfattas av kollektivavtal, tror Markus Lindström. 

– Företagen vill visa att de sköter sig. Vid upphandlingar är det 
till exempel vanligt att företag hör av sig och vill bli medlemmar 
eller att bli beviljade Almegas auktorisation. 

Förutom kravet att företaget ska ha kollektivavtal innebär auk
torisationen att en nämnd godkänner företaget. Den innebär kon
troll bland annat av att företagen inte har skatteskulder, betalar 
sina arbetsgivaravgifter och har miljöledningssystem.

Ständiga förbättringar
Inom Almega genomför marknadsavdelningen löpande under
sökningar hos medlemmarna. Är de nöjda och vad vill de för
bättra? Uppsökande verksamhet sker också bland nystartade och 
nybildade företag som inte är medlemmar. Ständiga diskussioner 
förs också om avgiften och vad medlemsföretagen får ut av den. 
Runt fyra gånger om året drar respektive förbunds styrelse upp 
riktlinjerna för vad som ska uppnås i verksamheten – och det är 
tjänstemännens uppgift att se till att utföra jobbet.

5. Arbetsgivarna: Inte bra med färre medlemmar
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Fokus just nu ligger på att förbättra servicen till medlemmarna. 
En informationstjänst ska digitaliseras så att den alltid är till
gänglig. Kravet från medlemsföretagen är att arbetsgivarservicen 
ska vara nåbar dygnet runt.

– Jag kan inte säga något om hur det är hos motparten. Men den 
här tydligheten och ständiga uppföljningen tror jag är viktig för 
att få en effektiv verksamhet, säger han.

Att organisationsgraden minskat bland LOförbunden förkla
ras, åtminstone till en del av att antalet tjänstemän ökat på ar
betsmarknaden, konstaterar han. Inom städbranschen är trenden 
att antalet fackklubbar minskar. Men att antalet medlemmar och 
klubbar minskar behöver inte betyda att fackets styrka minskar, 
konstaterar han. Styrkan handlar lika mycket om hur legitim 
medlemmarna uppfattar organisationen.

– Jag tror att avtalen måste innehålla mer individuella lösning
ar. Det är en trend i samhället och det betyder att också facken 
måste behandla sina medlemmar mer individuellt.

Stor facklig makt
Trots färre medlemmar har facket fortfarande stor makt vid av
talsförhandlingar. Konflikträtten ger facket en orimligt stor styr
ka, anser han. Med förändringar skulle en tydligare maktbalans 
uppstå mellan fack och arbetsgivare. Nu finns det dock inga teck
en på att några sådana förändringar förestår. I det läget är den ex
portledda industrins roll i lönebildningen viktigare än någonsin.

– Industriavtalet minskar risken för huggsexa. Det har en stabi
liserande faktor på lönebildningen och underlättar för oss arbets
givare att hålla ihop. 

Inom städbranschen skulle facken också kunna bidra till att öka 
intresset för kollektivavtalen, anser han. I dag finns det för många 
avtal – mer än tio enbart för städare – och det försvårar organise
ring för både fack och arbetsgivare.

– Det här skapar stor förvirring och borde vara möjligt att för
enkla. Tillsammans borde vi kunna göra något åt det här.

Fack och arbetsgivare borde också diskutera konsekvenserna av 
den fria rörligheten och vad den innebär. En annan fråga som bor
de diskuteras mer mellan parterna är hur riktigt små företag och 

5. Arbetsgivarna: Inte bra med färre medlemmar
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egenföretagare ska hanteras och organiseras.
– För att nå dem måste vi jobba mer med innehållen i avtalen.

Åsa Kjellberg Kahn  
Förhandlingschef för Installatörsföretagen

Dagens sätt att organisera lönebildningen är beroende av hög 
organisationsgrad. Men hur hög den måste vara för att det ska 
fungera är omöjligt att säga. 

– Det är dock inte bara organisationsgraden som påverkar 
dagens system. Sättet att samarbeta är minst lika viktigt, kon-
staterar Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef för Installa-
törsföretagen och Elektrikernas motpart.

Åsa Kjellberg Kahn har arbetat som jurist och så småningom även 
som förhandlingsansvarig hos Elektriska Installatörsorganisa
tionen sedan 1994. Under den perioden har den fackliga organi
sationsgraden minskat. Vad minskningen beror på måste facken 
svara på, anser hon. 

Men en förklaring kan vara att LOförbunden föredrar kollekti
va lösningar, medan medlemmarna vill ha individuella. Den svå
ra frågan är var gränsen går för hur lågt organisationsgraden kan 
sjunka innan modellen krackelerar. Eftersom många arbetsgiva
re är medlemmar i arbetsgivarorganisationer är det fortfarande 
många anställda som omfattas av kollektivavtalen.

– Om fackens organisationsgrad fortsätter att minska uppstår 
till sist frågan vad vi håller på med. Ska systemet verkligen bäras 
ensamt av arbetsgivarna?

Även om traditionen inom el och vvsbranschen är stark då det 
gäller att vara med både i facket och i arbetsgivarorganisationer 
finns det hot. Också arbetsgivarna har svårigheter att organisera 
företag. Den utländska konkurrensen ökar, fler företag etablerar 
sig i Sverige och har med sig egen arbetskraft. 

De söker inte med samma självklarhet medlemskap i svenska 
organisationer. Det finns också svenska företag som inte ser nyt
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tan med kollektivavtal. Organisationen Företagarna erbjuder fö
retag som inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation alter
nativa lösningar.

Samarbete nödvändigt
Utvecklingen måste mötas, konstaterar hon. Och lösningen är 
ökat samarbete mellan fack och arbetsgivare. Att bygga relationer 
och skapa förtroende är den väg fack och arbetsgivare bör utveck
la det svenska systemet. Inom byggsektorn finns det en rad frågor 
som parterna borde och skulle kunna utreda tillsammans.

– Omfattningen av utstationerad arbetskraft, varför företag inte 
vill ha ackord på samma sätt som facket, varför så många unga 
inte är intresserade att jobba i våra branscher, det finns mycket vi 
skulle kunna undersöka tillsammans.

Åsa Kjellberg Kahn beklagar att försöket att åstadkomma ett av
tal om samverkan och förhandlingsordning – ett ”industriavtal” 
– i byggsektorn misslyckades. Det finns många skäl till att ett så
dant avtal skulle vara fördelaktigt för både fack och arbetsgivare. 
Med tanke på de många varsel som läggs är det inte ovanligt att 
parterna i byggsektorn träffar avtal efter medling. Problemet är 
att de uppgörelserna sällan blir bra. De blir definitivt bättre när 
parterna förhandlar fram dem på egen hand.

– När vi förhandlar i botten och blir överens är vi som parter 
som starkast. Någon har hävdat att facket är som starkast när ett 
varsel överlämnas. Men så är det inte längre eftersom det auto
matiskt betyder medling.

Ett annat sätt att förändra maktbalansen mellan fack och ar
betsgivare är att ändra konfliktreglerna. Möjligheterna till sym
patiåtgärder borde begränsas och en proportionalitetsprincip in
föras, enligt Åsa Kjellberg Kahn.

– De senaste 20 åren har vi haft för många varsel. Även om kon
flikterna inte alltid träder i kraft är redan varslen oerhört skadliga 
för våra företag.

Men det finns tecken på att relationerna mellan parterna har 
förbättrats. Det gäller åtminstone förhållandet mellan EIO och 
Elektrikerförbundet. Vid några avtalsrörelser har det varit möj
ligt att bli överens om skrivningar, också när det gäller utländsk 
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konkurrens och arbetskraft. Och flera förändringar av andra för 
båda parter viktiga bestämmelser är också genomförda, till exem
pel anställningsformer och turordning, ackord och arbetstid. Med 
Byggnads har bra diskussioner förts runt avtalet för VVSsidan, 
konstaterar hon.

– Det här är en utveckling som borde fortsätta och omfatta alla 
i branschen. Vi borde höja oss över trätandet och vara tydligare 
med att vi jobbar gemensamt för att förbättra för företagen och de 
anställda.

Sammanslagning
Ett sätt att stärka positionerna är också mer internt samarbete 
mellan arbetsgivarna som numera går ännu mer i takt, konsta
terar hon. Däremot är antalet arbetsgivarförbund väldigt många 
och det försvårar ibland. Strukturomvandlingen på den fackliga 
sidan har varit betydligt större än på arbetsgivarsidan. 

Medan Svenskt Näringsliv har ett 50tal medlemsorganisationer 
har LO 14. TCO och Saco har fler men sammanslagningar mellan 
fackförbund inom respektive centralorganisation är ganska vanliga. 

Sedan 2016 har dock Elektriska Installatörsorganisationen, EIO 
och VVS Företagen gått samman och bildat Installatörsföretagen. 
Än så länge finns de gamla organisationerna kvar som kollektiv
avtalsparter, men den långsiktiga målsättningen är att gå ihop 
även på det området. 

– Vi såg att det fanns en överlappning i våra branscher och där
för var det vettigt att gå ihop. Samma sak har våra motparter gjort. 
Elektrikerna och Seko hade såvitt jag vet en del interna stridighet
er tidigare, men inte längre. Samarbete är bra!

5. Arbetsgivarna: Inte bra med färre medlemmar
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Pierre Sandberg  
Avtalsansvarig för spår, kommunikation och järnvägs

infrastruktur på Almega Tjänsteföretagen

Starka parter behövs – därför är det allvarligt om facket för-
svagas och deras trovärdighet ifrågasätts. Som problemlös-
ningsmodell är fortfarande den svenska arbetsmarknadsmo-
dellen oöverträffad.

Det finns säkert en gräns när organisationsgraden är så låg att 
trovärdigheten påverkas. Exakt var gränsen går är dock omöjligt 
att säga.

– Men färre medlemmar betyder mindre medlemsintäkter och 
det i sin tur leder till en försvagning, säger Pierre Sandberg.

När arbetsgivarna börjar påpeka den minskade organisations
graden hos motparten i förhandlingar är det ett första tecken på 
att försvagningen är ett faktum. Legitimiteten har urholkats. 

– Men det riktigt allvarliga sker när arbetsgivarna inte längre 
bryr sig om konflikthot för att de vet att det finns andra, ickemed
lemmar, som fortsätter att jobba. När det händer är det redan för 
sent. Då kan det vara kört, säger Pierre Sandberg.

Han har bara arbetat några månader i sin funktion på Almega. 
Och vägen till uppdraget är minst sagt ovanlig. I början av 
2000talet befann sig nämligen Pierre Sandberg på andra sidan 
förhandlingsbordet. 

Han arbetade i tunnelbanan i Stockholm och var ledamot i klub
ben hos tunnelbaneentreprenören Connex (i dag Transdev). Ofta 
ingick han i förhandlingsdelegationen som förhandlade med 
Connex och ibland med Almega. Efter några år hörde arbetsgi
varna på Connex av sig. De ville att han skulle byta sida och bli 
personalansvarig. 

Till många av arbetskamraternas och de fackliga kollegornas  
ilska svarade han ja. Sedan dess har han hunnit med flera för
handlingsuppdrag, senast var det som förhandlingsansvarig på 
Ericsson.

– Jag anser att den svenska arbetsmarknadsmodellen är den bästa 
konflikt och problemlösningsmodellen som finns. Den har egent
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ligen väldigt lite med juridik att göra utan är just lösningsinriktad. 
Lagar och avtal sätter ramen för förhandlingar mellan fack och 

arbetsgivare. Men det är deras respektive kreativitet och vilja till 
att hitta lösningar som skapar möjligheterna. Även om han gång 
på gång beskriver sin förtjusning över modellen pratar han också 
mycket om allt han vill förändra. 

Djärva steg
Han delar Almegas vision om att införa företagsvisa förhandling
ar med lokal och individuell lönesättning. Och långsiktigt kom
mer det att lyckas, det är han övertygad om.
– Kanske borde vi som arbetsgivare ta det djärva första steget och 
säga till facken: Ok, vi förhandlar lokalt och ni får med er konflikt
rätten!

Förslaget är knappast förankrat, konstaterar han, så det får stå 
för honom själv. Den allmänna arbetsgivarkritiken över att kon
flikträtten påstås gynna facken, delar han. Men ska förändringar 
till krävs nya metoder.

– Vid en förhandling nyligen sade en facklig företrädare till mig 
att om du vill ha förändringar måste vi ha förtroende för er goda 
vilja. Och det har vi inte.

Ett första steg kan därför vara enskilda försök där både fack och 
arbetsgivare bestämmer sig för att inte väja för egna heliga kor. 
Helst skulle Pierre Sandberg vilja att kollektivavtalen ständigt 
omförhandlades och inte bara vid avtalsrörelser.

– Det är något märkligt med den här kraftsamlingen som sker 
vid avtalsrörelserna. Sen är det plötsligen över, men förändrings
behoven kvarstår.

En förklaring till att facket tappar medlemmar kan vara att da
gens system uppfattas som för stela. Samma lösning erbjuds alla 
och det fungerar inte, hävdar han. Arbetstidsregleringar och an
ställningsformer är exempel på områden där omfattande föränd
ringar är nödvändiga, anser han.

– Om facken kan visa en helt annan flexibilitet och öppna upp för 
jobb där arbetstidsförläggning och anställningsform bestäms in
dividuellt är jag övertygad om att det går att skapa heltider för alla 
som vill ha det. Men det kräver just den här typen av förändringar.

5. Arbetsgivarna: Inte bra med färre medlemmar



 

När vi förhandlar i botten  
och blir överens är vi som 
parter som starkast. Någon 
har hävdat att facket är som 
starkast när ett varsel över-
lämnas. Men så är det inte 
längre eftersom det automa-
tiskt betyder medling.

Åsa Kjellberg Kahn  
Förhandlingschef  för Installatörsföretagen
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6
Modernisering av facket  
= kamp och flexibilitet
Morgondagens fackliga företrädare vill ändra sättet att arbeta 
fackligt. Det måste bli enklare, flexiblare – och innehålla mer 
kamp, enligt 6F-förbundens ungdomsansvariga. Men också tra-
ditionellt organiseringsarbete och utbildning är nödvändigt.

Oavsett ålder och nuvarande arbetsuppgifter är de fem ungdoms
ansvariga (se faktaruta) övertygade om att omfattande föränd
ringar behövs om fler unga ska lockas att bli fackligt aktiva. Att 
intresset finns för fackliga frågor tvivlar däremot ingen av dem på.
 

Intervjuade 

Emmelie Renlund från Byggnads, Niklas Holmqvist från Målarna, Joel Larsson 

från Elektrikerna, Nick Fortgens från Seko och Jarmo Kusmi från Fastighets
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– Engagemanget är det inget fel på, åtminstone inte där jag har 
jobbat. Unga vill vara obekväma och testa gränser. Vi vill däremot 
inte sitta på möten med äldre som pratar om att allt var bättre 
förr. Men vi kan ha mycket att lära av varandra, säger Emmelie 
Renlund.

Det första viktiga steget för att få ungdomar med i facket är att 
fråga dem när de kommer till nya arbetsplatser om de är medlem
mar. Det görs anmärkningsvärt sällan, konstaterar flera. 

– Självklart måste man fråga och när jag får nej frågar jag alltid 
varför, säger Nick Fortgens.

Han är anställd på Comhem, men arbetar numera i princip fackligt 
på heltid. Enligt det avtal som Seko har med Comhem får alla fack
förbund på företaget möjlighet att informera nyanställda om vad 
facket är och gör. Det sker i samband med en utbildning och facken 
får högst en timme. Nick Fortgens tror inte att det här sättet att möta 
nyanställda är speciellt vanligt i dag. Men det borde det vara.

– Efter den informationen är det väldigt många som går med.
Men inte alla och det är de som ska få frågan igen och igen. Nick 

Fortgens tycker att många fackligt förtroendevalda som frågar om 
fackligt medlemskap ger sig för snabbt. Nya argument behövs. Ett 
sätt är att erbjuda en endagsutbildning på Sekos bekostnad. 

– De som efter många argument och kanske utbildningen ändå 
säger nej släpper jag. Men det är först när jag vet att allt är gjort. 
Berättelsen om fackets historia är både vacker och intressant och 
behovet av oss är lika aktuell nu som förr.

Träning behövs
Emmelie Renlund är övertygad om att många drar sig för att delta 
i rekryteringsarbete.

– De vet inte vad de ska säga, tror jag. Samtidigt skäms de för att 
erkänna det och den här tystnaden är inte bra. 

Hon tycker att det är märkligt att inte fackföreningsrörelsen ta
git fram förslag på hur rekryteringsargumenten kan låta. Då skul
le många känna sig säkrare. Det är onödigt och dumt att enskilda 
personer måste komma på argumenten själva. Om alla säger un
gefär detsamma blir det också lättare för dem som ska lyssna på 
argumenten. Dessutom blir argumenten mer enhetliga.
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– Rollspel borde användas. Då skulle alla få möjlighet att träna 
på vad som ska sägas och då skulle många känna sig mycket säk
rare. Det är inte så konstigt att det här behövs. De som är negativa 
till facket är ibland ganska aggressiva och svåra att argumentera 
med, säger Emmelie Renlund. 

Jarmo Kusmin är inne på samma linje. För att uppmuntra till 
ökad värvning inom Fastighets får de som värvar en medlem en 
biobiljett. Antalet som värvar nya medlemmar och som får en bio
biljett har ökat varje år, men det borde vara betydligt fler förtro
endevalda på förbundets klubbar som värvar nya medlemmar.

– Jag tror att det handlar om att många inte tycker att de har till
räckligt med bra argument och det borde vi självklart förse dem 
med, säger han.

Niklas Holmqvist tycker att IF Metalls Verktygslåda är en bra 
metod. Den har gett förbundets fackliga och politiska företrädare 
möjlighet att träna på vad som kallas storytelling. De får träna på 
hur de ska berätta för andra om hur deras fackliga engagemang 
har förbättrat och påverkat andra.

– Vi behöver bli mycket mer agitatoriska och Verktygslådan 
skulle kunna vara en del i det arbetet, säger han.

Fackets hjältar
Jarmo Kusmin tror att många fackligt aktiva – inte minst anställ
da och regionalt förtroendevalda på förbundskontoren – glöm
mer bort allt positivt som sker genom fackligt arbete varje dag. 
Felaktiga löner rättas till i lokala förhandlingar, uppsägningar 
förhindras och omplaceringar ändras. Varje dag får medlemmar 
hjälp som de annars inte hade fått. Men det positiva som sker an
ses som självklart inom fackföreningsrörelsen. 

– Förhandlarna, som faktiskt borde ses som hjältar, ser det här 
som sin uppgift. När en sak är utredd hastar de vidare till nästa 
och gör ingen affär av det. Men det borde vi göra. Det här vardags
arbetet är vad facket handlar om och tydliggörs det så kommer 
också argumenten om vad som är bra med facket, säger han.

Men det räcker inte med att förändra sättet för hur medlemmar 
rekryteras. De som blir medlemmar måste också känna att det 
finns möjlighet att engagera sig – men på deras villkor. Dagens 
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system är på tok för byråkratiskt. Det blir för omständligt, är den 
gemensamma invändningen. Tröskeln för den enskilde medlem
men att bli fackligt aktiv är helt enkelt för hög. 

– Unga är väldigt engagerade i många olika rättvisefrågor i dag. 
Och de vill engagera sig, men det behövs ett forum som hjälper 
dem att se att de kan påverka orättvisor i arbetslivet via facket. 
Och det behöver inte vara genom att sitta i en klubbstyrelse i fyra 
år, säger Joel Larsson.

I stället för att ha klubbar med lokala styrelser som är utsedda 
under en viss period bör ”mikroplattformar” inrättas, anser han. 

– Man ska kunna ringa någon på förbundet och säga det här vill 
jag engagera mig i under några veckor. Det är mycket lättare att få 
folk att engagera sig när man inte behöver binda upp sig på upp
drag som sträcker sig över flera år, säger han.

Nicklas Holmqvist tycker också att förenklingar behövs. Sam
tidigt behövs ordning och reda. Verksamheten finansieras med 
medlemmarnas pengar och därför behövs regler och ekonomi
ansvariga. Mycket arbete läggs ner på att protokollföra möten, 
formulera verksamhetsplaner, budgetar etc. Sådant behövs, men 
omfattningen går att ifrågasätta.

– Det borde gå att förenkla på något vis. Kanske förbunden kan 
ta hand om ekonomiredovisningen på de mindre klubbarna? Går 
det att minska byråkratin med målet att åstadkomma mer aktivi
tet lokalt, ska vi jobba med det, säger han.

Mötesförändringar
Ett annat sätt är att hitta på saker som lockar unga. Möten behöver 
inte ske på en expedition och det går att hitta på evenemang som 
lockar. Byggnads har en femkamp som kombineras med utbild
ning, Seko i Mellannorrland erbjuder varje år ett gäng unga att 
åka till Stockholm på studieresa och en kortare utbildning på en 
Finlandsbåt.

– Det är jättepopulärt! Och en snackis. Varje år får vi betydligt 
fler sökande än de 20 platser vi oftast har, säger Nick Fortgens.

Förutom uppdraget som ungdomsansvarig har Joel Larsson va
rit aktiv i Unga Elektriker i flera år. Det är ett organ för ungdomar 
som självständigt agerar i olika frågor och som startades 2008.  

6. Modernisering av facket = kamp och flexibilitet



Dags att göra facket starkare 61

Sedan 2016 finns också Unga Byggare som Emmelie Renlund va
rit ordförande för. Båda anser att formen är bra eftersom den gör 
det möjligt för dem som ingår att hitta på saker utan sanktion från 
förbundet.

– Unga Byggare kan kalla till möten som handlar om allt möj
ligt. Allt i vår vardag är fackliga och politiska frågor som engage
rar, säger Emmelie Renlund.

Det gäller att hitta vägar för att visa unga att de kan och ska på
verka, anser hon. Själv blev hon rejält irriterad på de egna arbets
kamraterna hon hade i Umeå. Det var ett fasligt gnäll om att bygg
arbetsplatsen inte hade tillräckligt med toaletter. 

– De satt där dag ut och dag in och gnällde och väntade på att 
någon annan skulle göra något. Men ingen gjorde något. Till sist 
sa jag: Är det någon som inte vill ha en toalett till? Ingen räckte 
upp handen. Då krävde jag att de skulle stötta mig om jag gick till 
chefen med kravet. Det lovade de. Jag gick till chefen om inom två 
veckor hade vi flera toaletter!

Den där förlamande passiviteten måste brytas, tror hon – och unga 
är mindre passiva än de äldre. Men samtidigt är unga mer otrygga 
i dag än tidigare, konstaterar Joel Larsson. Nästan alla har upplevt 
konsekvenserna av att allmän visstidsanställning har införts. 

– Den otrygghet som den här anställningsformen skapar tror jag 
många äldre har svårt att sätta sig in i. Men samtidigt gör det unga 
förbannade och det är den ilskan vi ska ta till vara på, säger han.

Ett annat sätt att tydliggöra facket är att företrädarna tar tydli
gare ställning i olika frågor. Ofta är det lite för försiktigt. 

– Facket är en av få samhällsbärande krafter som driver pro
gressiva frågor. Och det borde märkas mer, säger Joel Larsson.

Mer utbildning
Men det allra viktigaste för att underlätta organisering, rekryte
ring – och förståelse för den svenska modellen – är mer satsning 
på utbildning. Kunskapen om hur saker och ting hänger ihop är 
för låg i största allmänhet och hos unga i synnerhet. 

– Folk tror att det lönar sig att löneförhandla på egen hand eller 
fixa egna försäkringar – fram till den dagen något händer. Då in
ser de att de behöver hjälp, säger Joel Larsson.

6. Modernisering av facket = kamp och flexibilitet
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I yrkesskolorna finns det många ungdomar som inte längre får 
besök av ”sina” fackförbund och det måste de få, enligt Niklas 
Holmqvist.

– En förklaring jag får höra är att det är svårare att komma ut 
på skolorna i dag jämfört med tidigare. Min uppfattning är den 
motsatta. Det finns stort förtroende för oss i skolvärden. Det ska 
vi odla. Därför måste vi satsa på att vara i skolorna och ha kvalifi
cerade skolinformatörer.

Personliga möten har alltid varit viktiga och de behövs lika 
mycket i dag på arbetsplatserna och i skolorna som för 100 år se
dan. Och det räcker inte med att informera på de yrkesinriktade 
gymnasieskolorna. Alla ungdomar behöver mer information om 
den svenska modellen och facket. 

– Skolinformationen måste byggas ut. Alla unga har rätt att få 
veta mer om varför vi har de bästa trygghetssystemen i världen 
och vad fackets roll har varit och är, säger Emmelie Renlund.

Ny teknik
Ett sätt att underlätta kommunikationen med medlemmarna, 
och inte minst unga, är att använda den nya tekniken, anser alla. 
Fastighets upptäckte till exempel att fler blev medlemmar när in
formationen på hemsidan förbättrades. Unga Byggare och Unga 
Elektriker har använt sina respektive Facebooksidor för att upp
märksamma saker de tycker är fel. Under avtalsrörelserna är in
formationen ännu viktigare. När Sveriges Byggindustrier lade ut 
en film på sin hemsida som visade arbetsgivarnas prioriteringar i 
avtalsrörelsen blev det underlag till en ”motfilm” som Unga Byg
gare lade ut på sin hemsida.

– Vi hade ju inga ekonomiska resurser och lite tid så det blev lite 
klipp och klistra. Men det fungerade och den sågs av 54 000 per
soner, säger Emmelie Renlund.

Unga Elektriker har bland annat använt sig av olika illustrationer 
för att visa vad man tycker om arbetsgivarorganisationen EIO. 

– Det finns en skylt för livsfarlig ledning med en blixt i mitten. 
Unga Elektriker tog bort blixten och lade in ansiktet på EIO:s vd  
i stället. Vi har också använt seriefigurerna Kalle, från serien Kalle 
och Hobbe, som står och kissar på EIO:s logga. Det blev många dis
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kussioner, delningar och kommenterar på Unga Elektrikers Face
booksida. Det var både ris och ros, säger Joel Larsson.

Unga Byggare och Unga Elektriker informerar inte sina respek
tive förbundsledningar om vad de gör. Och i flera fall har förbun
den tagit avstånd från saker som ungdomsorganisationerna lagt 
ut på sina sidor.  

Röstningsförfarande och rådgivning är andra områden där tek
niken är användbar. Det borde till exempel vara möjligt att få stöd 
och hjälp omedelbart via en app i telefonen, anser de ungdomsan
svariga. Det borde också vara möjligt att via teknik involvera fler 
i olika beslut.

– Åtminstone borde man använda tekniken till att genomföra 
rådslag där medlemmarna får säga vad de tycker i specifika frå
gor. Det blir också ett sätt att stämma av medlemsopinionen, sä
ger Jarmo Kusmin.

Trots den omfattande kritiken av vad som borde göras är de 
ungdomsansvariga ganska optimistiska inför framtiden. Men 
bara ganska. Det som leder till optimismen är de unga. Det finns 
många som vill saker. Men det finns en hel del hot – och det störs
ta är att för lite görs för att rekrytera fler medlemmar. Det finns 
också en tendens att fackföreningsrörelsen skyller misslyckanden 
på andra. Men en idéburen organisation måste vara bättre än så. 
Det räcker inte med att visa på mobilisering vid avtalsrörelserna.

– Visst vill vi åstadkomma bättre avtal. Men vilka drömmar har 
vi? Fackföreningsrörelsen måste formulera en tydligare vision 
om framtiden, säger Emmelie Renlund.

Förbundens ungdomsorganisation 

Målareförbundet:

Har en ungdomsansvarig sedan 2011, vederbörande finns på förbundskontoret 

men är inte ledamot i förbundsstyrelsen. Niklas Holmqvist, 39 år, är ungdomsan-

svarig på Målareförbundet sedan 2011

Byggnads:

År 2014 inleddes arbetet med att ta fram en organisation för ungdomsverksam-

heten, två år senare bildades Unga Byggare. Emmelie Renlund, 27, var en av dem 
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som ingick i den grupp som genomförde arbetet. Hon blev ordförande och ersat-

tes under hösten 2016 av Fredrik Öberg.

Fastighets:

Fastighets har inte någon person som enbart ägnar sig åt ungdomsfrågor. I varje 

region finns en ombudsman som är ansvarig för ungdomsfrågor. Jarmo Kusmin, 

57 år, är ombudsman på förbundet och har ansvar för ungdomsfrågorna förutom  

organisation och agitation.

Elektrikerförbundet:

År 2008 skapades Unga Elektriker, ett nätverk för unga elektriker i Sverige. Tan-

ken var att verka och synas där unga finns men också att skapa en plattform där 

unga kan ventilera sina åsikter. Unga Elektriker drivs ideellt av privatpersoner, 

men de som är aktiva är också engagerade i förbunden i någon form. Vid Elektri-

kernas förbundsmöte 2014 infördes att en centralt ungdomsansvarig ska väljas 

på förbundsmötet. Men den ungdomsansvarige sitter inte i förbundsstyrelsen.

Joel Larsson, 30 år, är ungdomsansvarig för Elektrikerna.

Seko: 

När förbundets organisation förändrades inleddes år 2014 ett arbete med 

att förändra ungdomsorganisationen. Resultatet blev att en person utses att 

leda ungdomsverksamheten, första att utses var Ellena Papaioannou vintern 

2015/2016. Nick Fortgens, 31 år, som sitter i Sekos förbundsstyrelse var till-

sammans med några andra ansvariga för att ta fram ett förslag till hur ungdoms-

arbetet skulle organiseras. Under tiden tog han också på sig ansvaret för verk-

samheten.
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7
Modernisering på  
dagordningen

När 6F:s företrädare ska sammanfatta vad som behöver göras 
för att göra facket starkare blir listan lång. Många åtgärder är 
desamma som förbundens ungdomsansvariga efterlyser.

Flera förbund satsar extra resurser på organisering de komman
de åren. Fastighets inledde sitt arbete för några år sedan och det 
har gett resultat. Efter att ha tappat medlemmar år efter år ökade 
antalet med några hundra. Ett sätt att angripa medlemstappet var 
att höra av sig till medlemmar som slutat betala avgiften. De ris
kerade därmed att bli uteslutna. Någon hade slutat betala för att 
hen var sur på facket, andra för att de hade dåligt med pengar eller 
var sjukskrivna.

– Många blev positivt överraskade att någon hörde av sig och 
nära 40 procent betalade och blev därmed kvar som medlemmar. 
Det har inneburit att antalet medlemmar ökat, visserligen några 
hundra men det är ett steg på vägen, säger Magnus Pettersson. 

Nu fortsätter förbundet satsningen och två ombudsmän har an
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ställts som har som uttalad uppgift att organisera nya medlem
mar. Byggnads fokuserar också på organisering under 2017. Det är 
den fråga som ligger högst upp på dagordningen. 

Oavsett arbetsuppgift ska alla anställda ägna sig åt organisering 
när de har tid över. Förbundets medlemmar ska öka med 1 500 och 
under 2017 ska 10 000 arbetsplatsbesök genomföras. Fackligt ak
tiva ska också uppmuntras att ställa frågor på arbetsplatserna om 
vilka som är med i facket. Uppmuntran och stöd behövs, konsta
terar Johan Lindholm. 

Andra mål som förbunden formulerat handlar om att besöka 
fler yrkesskolor och att träffa fler av eleverna på utbildningarna. 
Elektrikerna har till exempel ett uttalat mål att antalet elever som 
blir medlemmar ska öka.

– Vi borde egentligen inte bomma en enda av dem. Men en mål
sättning är att 92 procent av ungdomarna ska organiseras, säger 
Jonas Wallin.

Fler fackligt aktiva
Syftet med organiseringsarbetet är inte bara att öka antalet med
lemmar utan att också öka antalet fackligt aktiva på arbetsplatser
na. För Målarna är målet att blivande medlemmar ska nås tidigare 
än i dag och att många fler av skoleleverna ska få besök. Relatio
nerna mellan medlemmarna och de fackligt förtroendevalda ska 
också bli mer personliga.

– Vår vision är att det ska finnas en förtroendevald på var tionde 
medlem. Det är tillräckligt många för att den förtroendevalde kan 
deras namn och telefonnummer, säger Mikael Johansson.

Men det räcker inte att ha fokus på organisering. Modern teknik 
måste användas för att öka servicenivån till medlemmar och fack
ligt aktiva. Medlemmarna kräver betydligt snabbare reaktion från 
sina fackförbund jämfört med hur det var för 10–20 år sedan.

– Det duger inte att en ombudsman återkommer om flera veck
or, säger Valle Carlsson.

Samtidigt gäller det att inte vara för snabb. Viktiga svar på kniviga 
frågor kan kräva efterforskningar eller eftertanke. Eller analys. Och 
med dagens tempo ges det inte samma utrymme, konstaterar han.

Mycket av dagens kommunikation med medlemmar och om



Dags att göra facket starkare 67

7. Modernisering på dagordningen

värld sker via Facebook. Alla förbund har visserligen en egen 
hemsida, men det är på Facebooksidorna som aktiviteten sker. 
Där kan företrädarna lägga ut inlägg regelbundet. Och under av
talsrörelserna är sidorna ett viktigt sätt att berätta vad som hän
der. Men kommunikationen via nätet är inte bara positiv. Med den 
kommer nättrollen, som både är rasistiska och kvinnofientliga.

– De finns hos oss som hos alla andra. Det är tragiskt att vi mås
te lägga så mycket tid på att ta bort deras inlägg, säger Mikael  
Johansson.

Nättrollen ska bemötas
För några år sedan var andelen rasistiska inlägg många på Bygg
nads Facebooksida. Förbundet, som ofta anklagas för att ha många 
Sverigedemokrater bland medlemmarna, jobbar hårt med olika 
antirasistkampanjer, konstaterar Johan Lindholm. Mycket tid 
fick också läggas på att ta bort inlägg. Men till sist ilsknade Johan 
Lindholm till. Han började höra av sig till dem som skrev. I början 
var det jobbigt eftersom många använde ett grovt språk och hade 
åsikter som var svåra att ta in.

– Men när man pratar en stund lugnar de flesta ner sig. Då visar 
det sig att de inte är så extrema som det låter. Vi måste ta den här 
diskussionen, anser jag. Och för vår del har det inneburit att ande
len extrema inlägg har minskat kraftigt.

Jonas Wallin är inne på samma sak. Sverigedemokraterna ökar 
för att många är rädda för det som händer i samhället. Anställ
ningstryggheten försämras, rädslan för arbetslöshet finns – inte 
minst hos unga och oron för vad som händer i vården och äldre
omsorgen ökar bland de äldre.

– Vi måste ta den här diskussionen med och om Sverigedemo
kraterna och visa att de inte alls är på vår sida. Det samhälle de 
pratar om är inte det vi vill ha. Men vi lyckas inte få igenom den 
bilden, säger han.

Det gäller också att vara tydlig med att fackligt engagemang och 
partiet inte hänger ihop, anser Magnus Pettersson.

– SD:s politik innebär ett brott mot våra stadgar. Därför är det 
grund för uteslutning om man är aktiv i partiet och samtidigt 
fackligt förtroendevald, säger han.
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Nya mötesformer

En annan förändring som måste ske och som diskuteras mycket 
inom de fem förbunden är hur formerna för möten med medlem
marna ska gå till. Att ha möten efter arbetstid fungerar oftast inte. 
Medlemmarna har hämtningar på förskola att passa eller ska 
skjutsa barn till olika evenemang. Färre och färre kommer helt 
enkelt på möten. När andra typer av evenemang som riktas till 
hela familjen genomförs är däremot intresset större. En heldag på 
simhallen eller fotbollsturnering lockar många. Samtidigt går det 
inte att avstå från traditionella möten med protokollförda dag
ordningar. De är ett sätt att hålla ordning på verksamheten och 
behövs för att redovisa vad som görs för medlemmarnas pengar. 
Det kräver formalia.

– Men vi borde kunna hitta en kompromiss här. Färre formella 
möten och fler andra, säger Urban Pettersson.

Sättet att engagera sig fackligt borde också ändras. Att vara med 
i en styrelse eller ta på sig ett skyddsombudsuppdrag ska inte kän
nas som något som pågår i åratal. Det kan också vara dags för LO 
att öppna för medlemskap för egenföretagare, enligt flera. Ännu 
så länge finns inte möjligheten men med tanke på att fler och fler 
blir egenföretagare är det viktigt.

Mer information till medlemmarna om vad arbetsgivarna 
egentligen kräver i samband med avtalsförhandlingar är något 
som Valle Karlsson vill propagera för. I avtalsrörelsen 2016 tryck
te Seko upp information till medlemmarna om vilka krav Almega 
hade i avtalsrörelsen och hur förbundet svarade på kraven. 

– Tänk att vi inte gjort det tidigare. Folk blev skitförbannade. En 
del gick upp till sina chefer och frågade om de verkligen kände till 
vilka krav som Almega ställde”. Cheferna hade ingen aning och 
tyckte att kraven var märkliga. Det där borde vi göra mer, säger han.

7. Modernisering på dagordningen
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8
Framtiden
Fler är arga, unga mer aktiva, viljan till förändring verkar 
större och antalet medlemmar blir fler. När 6F:s företrädare 
summerar sin syn på framtiden skymtar en viss optimism. 

Det är visserligen deras jobb att vara optimistiska. Som ledare och 
företrädare för sina respektive förbund bestämmer de om åtgär
der och har ansvar för verksamheten. Om de inte tror att utveck
lingen går åt rätt håll betyder det att de har gjort något fel. Att alla 
ser ljust på framtiden är därför knappast oväntat. Men det verkar 
som om optimismen är grundad i vad ledningarna ser och hör. 
Pendeln kommer att slå åt andra hållet. 

– Vi är nere och vänder. En återhämtning kommer att ske. Där vi 
satsar på organisering ökar antalet medlemmar och den fackliga 
aktiviteten, säger Janne Rudén.

Ungdomarna hoppas de flesta på. De har upplevt betydligt tuffa
re villkor än tidigare generationer med sämre anställningstrygg
het och skydd. Deras krav på ökad rättvisa är tydligare än tidigare 
generationer. När det omsätts i fackliga krav kommer det leda till 
tydligare fackliga mål som i sin tur stärker facket.
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8. Framtiden

– Jag vill tro att en förändring är på väg. Inte minst de unga gör 
mig optimistisk. Våra Unga Elektriker är lysande, de gör nya saker 
och har en ny form av rättvisekompass, säger Jonas Wallin.

Magnus Pettersson tycker också att mycket utvecklas. Teknikan
vändningen underlättar organiseringsarbetet, förbundets sats
ningar börjar ge resultat och en omorganisation gör att förbun
dets anställda och förtroendevalda jobbar mer enhetligt.

– Nu jobbar alla med samma sak och förhoppningsvis kommer 
vi vara ute på arbetsplatserna mycket mer. Kraven på våra loka
la företrädare att vara aktiva kommer att öka och organisations
arbetet kommer att ge resultat, säger han.

Också Byggnads har genomfört förändringar i sättet att arbeta. 
Alla anställda har fått kompetensutveckling och sättet att arbeta 
är mer fokuserat. 

– Visst är det en utmaning. Men vi ska bli fler medlemmar och vi 
ska stärka facket ytterligare, säger Johan Lindholm.





En rapport om fackets styrka


