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Sammanfattning 

Antalet medlemmar har inom de flesta svenska fackliga organisationer minskat de 

senaste åren. Men fortfarande har Sverige en, internationellt sett, hög facklig 

organisationsgrad. Detta sägs bland annat bero på den decentraliserade lokala fackliga 

verksamheten på arbetsplatsnivå. Syftet med denna studie är att analysera hur lokala 

fackliga ordföranden inom fackförbundet Kommunal i Stockholm upplever situationen 

med minskat medlemsantal, detta görs med avstamp i teorier om organisation och 

facklig medlemsutveckling. Resultatet från studien visar att de främsta upplevda 

orsakerna till att medlemsantalet sjunkit är en förändrad arbetsmarknadsstruktur, en 

individualiserad syn på facket samt politiska beslut. Trots att ordföranden anser att det 

lokala facket fortfarande är en stark motpart på arbetsmarknaden finner studien flera 

områden där minskat medlemsantal visat sig få konsekvenser. Legitimitetsproblem, hos 

arbetsgivare i allmänhet och i den privata sektorn i synnerhet, upplevs som en av 

följderna av det sjunkande medlemsantalet. Färre antal medlemmar ger minskade 

ekonomiska resurser som resulterar i att facket tvingas reducera sin lokala verksamhet, 

vilket bland annat påverkar medlemsservicen. Det minskade medlemsantalet har 

följaktligen lett till begränsade möjligheter att genomföra det lokala fackliga arbetet. 

Enligt de lokala fackliga ordförandena är det centralt för facket att vända den negativa 

medlemsutvecklingen genom att bli bättre på att informera om sin verksamhet samt 

anpassa sig till den allt mer privatiserade arbetsmarknaden. 

 

Nyckelord 
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Inledning: Ett förändrat fackligt landskap 

Arbetarrörelsen i Sverige har en tradition av hög facklig organisationsgrad.
1
 Under större 

delen av 1900-talet steg antalet organiserade löntagare för varje år och nådde rekordnivåer 

1992 då medlemsantalet uppgick till 3 434 000 (Kjellberg, 2011:18). I litteraturen diskuteras 

flera orsaker till den unikt höga svenska organisationsgraden. Till exempel sägs det bero på att 

arbetarrörelsen haft en stark koppling till den politiska makten och sluppit inblandning av 

kyrkan, vilket i många andra länder hindrat arbetarrörelsens framväxt (Korpi, 1978:89–90). 

Vad som också lyfts fram är att svenska fackförbund har en stark decentraliserad facklig 

verksamhet, något som många andra länder saknar. Med det menas att facket har en stark 

organisation på arbetsplatsnivå.  

 

Den lokala fackliga sektionen utgör en integrerad del av den fackliga organisationen och är 

fackets ansikte utåt gentemot den enskilda medlemmen. Här sker till exempel förhandlingar 

om personalinskränkningar samt medbestämmande och vardagsfrågor gör sig gällande 

(Kjellberg, 2001:31;216). Genom lokala fackliga arbetsplatsombud förstärker facket sin 

ställning på arbetsplatsen, de informerar nyanställda om arbetsförhållanden och hjälper 

medlemmar vid klagomål och konflikter (Bisonette, et al. 2002:220).  

 

Sedan 1992 har fackförbunden i Sverige tillsammans tappat ca 605 000 medlemmar och allt 

fler arbetsplatser saknar arbetsplats- och skyddsombud (Kjellberg, 2001:47–48, 2011:18). 

Varför denna minskning av det fackliga medlemsantalet har skett och att den medfört ett 

försvagat fack är något som det finns omfattande litteratur om. (Jfr Bruhn 1999, Ebbinghaus 

& Visser 1999, Kjellberg 2001;2011 och Sverke & Hellgren 2002). Men hur den lokala 

sektionen upplever rådande utveckling och om det fått några konkreta följder finns det mindre 

att läsa om i litteraturen. Med anledning av det lokala fackets centrala bidrag till den höga 

svenska organisationsgraden visar detta på att det är ett område som ytterligare behöver 

utforskas. 

                                                 

1 Begreppen facklig organisationsgrad, fackligt medlemsantal och facklig anslutningsgrad används 

synonymt i denna studie och syftar till antal medlemmar inom en facklig organisation. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lokala fackliga medarbetare upplever situationen 

med en lägre facklig organisationsgrad. Genom intervjuer med ordföranden för lokala 

sektioner vill denna studie besvara följande frågor: 

 Vilka orsaker upplever lokala ordföranden ligga bakom utvecklingen mot en lägre 

facklig organisationsgrad? 

 Vad har en lägre organisationsgrad inneburit för den lokala fackliga verksamheten? 

 Vad behöver facket, enligt lokala ordföranden, göra för att vända den negativa 

medlemsutvecklingen? 

Avgränsningar 

Denna studie har valt att begränsa sitt undersökningsområde till lokala sektioner inom 

fackförbundet Kommunal tillhörande avdelning Stockholms län. För att undersöka och 

besvara studiens frågeställningar valdes Kommunal i Stockholms län som studieobjekt på 

grund av att organisationen har erfarenhet av minskat medlemsantal de senaste elva åren (se 

bilaga 1). Eftersom syftet är att undersöka den lokala fackliga sektionen valdes Kommunal för 

sin utbredda lokala verksamhet. Tanken bakom att endast inkludera ett fackförbund var att 

försöka ha så lika förutsättningar och bakgrund hos de olika sektioner och fackliga ombud 

som deltog i studien. En sådan avgränsning gjordes då vissa fackförbund minskat i 

medlemsantal samtidigt som vissa förbund ökat. Till detta tillkommer att bakomliggande 

orsaker till rådande utveckling ser olika ut mellan förbund samt att struktur, arbetssätt och 

representerade yrkeskategorier varierar stort. 

 

Genom att endast inkludera lokala ordföranden har även en avgränsning gjorts att inte 

inkludera arbetsgivare och löntagare, både medlemmar och ickemedlemmar. Hade dessa 

grupper inkluderats skulle ett bredare perspektiv erhållas och möjligtvis ge en mer nyanserad 

och varierad bild av rådande utveckling. Dock har fokus valts att läggas på ordföranden för 

lokala sektioner med dessa avgränsningar som följd. 



 

 3 

Disposition 

Teoriavsnittet inleds med en genomgång av den fackliga medlemsutvecklingen som skett 

under 1900-talet i allmänhet och de senaste 15 åren i synnerhet. Bakomliggande orsaker till 

denna utveckling redogörs för i nästa del av teoriavsnittet. Nästkommande del berör 

organisationen som ett verktyg för att nå uppsatta mål där innehav av resurser krävs för att nå 

dessa mål. Detta kopplas ihop med den fackliga organisationen som en medlemsbaserad 

organisation där just medlemmen är en sådan viktig resurs. I metoddelen redogörs för studiens 

kvalitativa ansats, urvalets genomförande samt insamlandet av data. Valet av analysmetod, 

redogörelse för studiens begränsningar och etiska överväganden följer sedan. Utifrån teman 

presenteras sedan resultatet. Dessa följer studiens frågeställningar; bakomliggande orsaker, 

konsekvenser och behov av åtgärder. Dessa kompletterats med underkategorier för att 

tydliggöra de olika resultatdelarna. Analys av resultat görs med hjälp av teorier och tidigare 

forskning där fokus ligger på att tolka och förstå det empiriska resultatet. Avslutningsvis 

diskuteras studiens resultat och de slutsatser som dras av den genomförda undersökningen. 

Teori och tidigare forskning 

Internationellt sett har Sverige haft och har fortfarande en särställning när det gäller fackligt 

anslutna löntagare. Ända sedan 1920-talet fram till mitten av 1980-talet ökade den fackliga 

organisationsgraden på den svenska arbetsmarknaden. Vid årsskiftet 1986/87 uppgick 

organisationsgraden till 86 procent av svenska löntagare. Detta kan jämföras med exempelvis 

USA och Frankrike där inte ens var femte anställd tillhörde en facklig organisation under 

samma period. Efter denna toppnotering sjönk medlemsantalet till 81-82 procent fram till 

början av 90-talet vilket var något helt nytt i Sverige. En sådan negativ utveckling för 

fackförbunden hade inte skett sedan 1909. Perioden fram till mitten av 90-talet återhämtade 

sig medlemsantalet och nådde upp till nya toppnoteringar (Kjellberg, 2001:25;65). Men sedan 

mitten av 90-talet har medlemsantalet för fackföreningar i Sverige konstant minskat. Åren 

2007 och 2008 minskade det totala medlemsantalet i Sverige från 77 till 71 procent. Fram till 

2011 ligger den fackliga organisationsgraden på runt 70 procent av alla löntagare. Antalet 

medlemmar var som högst 1992 och uppgick till 3 434 000 men under perioden fram till 2011 

hade de svenska fackförbunden tillsammans tappat 605 000 medlemmar (Kjellberg, 2011:18). 
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Sedan 1980-talet finner sig även fackförbund i övriga västeuropeiska länder i en situation där 

antalet medlemmar minskar. 1990 var organisationsgraden i västra Europa sammanlagt på 34 

procent, 10 år tidigare låg den på 40 procent. I och med att öst- och västtyskland återförenades 

ökade medlemsantalet till 45 procent i landet. Men 1993 hade nivån sjunkit till 32 procent. 

Det största medlemstappet i Europa ägde rum i Storbritannien. Mellan 1979 och 1995 tappade 

brittiska fackförbund tillsammans 5 miljoner medlemmar. Även facken i Italien, Frankrike 

och Spanien har haft liknande erfarenheter (Ebbinghaus & Visser, 1999:137–138).  

Orsaker till en lägre anslutningsgrad 

Tidigare forskning visar att minskat fackligt medlemsantal inte är en specifik svensk 

företeelse. Men orsaker till tillbakagång kan vara både landsspecifika och av mer generella 

slag. Orsaker till varför svenska fackförbund anses minska i medlemsantal redovisas nedan. 

Konjunkturförändringar och arbetslöshet 

När utsikten på arbetsmarknaden ser dyster ut brukar det fackliga medlemsantalet stiga och 

vice versa (Kjellberg, 2001:274). Under åren 1987-1990 sjönk medlemsantalet i Sverige, 

under dessa år rådde högkonjunktur och för svenska mått mätt rådde en extrem låg 

arbetslöshet. Detta resulterade i ett minskat behov av att vara fackligt ansluten då behovet av 

trygghet inte var lika stort. Under lågkonjunkturen i början av 90-talet steg antalet 

medlemmar från 81 procent 1990 till 85 procent 1993. Behovet av trygghet ökade (Kjellberg, 

2001:351, 2011:28–29).  

Politiska beslut 

Perioden mellan 1993-06 sjönk medlemsantalet kontinuerligt med ungefär 1 procent per år. 

Men mellan 2006 och 2008 var fallet hela 6 procent. Under 2007 försvann 181 000 fackliga 

medlemmar och 345 000 medlemmar hos a-kassan. Hade minskningen varit mindre hade den 

kanske kunnat förklaras av rådande högkonjunktur under åren 2006-2007. Men den centrala 

förklaringen till denna förändring anses ofta vara det som skedde den 1 januari 2007. Politiska 

beslut togs att kraftigt höja egenavgifterna till a-kassan samt avskaffa skattereduktionen för 

avgiften till a-kassan (40 procent) och till facket (25 procent). Att både a-kassa och fack 

tappade medlemmar visar på att a-kassan är en starkt bidragande orsak till det fackliga 

medlemskapet. Dock ska tilläggas att sedan 80-talet har även direktanslutningen till a-kassan 

ökat bland löntagare då a-kassan oftare tycks ses som ett alternativ än som en morot till 
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fullständigt fackligt medlemskap. Det minskade fackliga medlemsantalet sedan mitten av 90-

talet är en indikation på detta (Kjellberg 2001:111).  

 

En kombination av högkonjunktur och politiska beslut fick stora konsekvenser för 

organisationsgraden bland Sveriges fackförbund och deras a-kassor. Effekten av de politiska 

besluten blev så ihållande att den inledande lågkonjunkturen 2008 inte fick någon positiv 

effekt för medlemsantalet. Dock ska sägas att medlemsraset kanske hade varit ännu större 

utan denna lågkonjunktur (Kjellberg, 2011:28–30, 2009:265).  

 

Nedgången av antalet medlemmar varierade stort mellan de svenska fackförbunden. Allra 

mest minskade LO-förbunden som tappade 8 procent av sina medlemmar 2007. Vilket kan 

jämföras med SACO-förbunden som 2007 endast minskade med 1 procent. Det berodde till 

stor del på att a-kasseavgiften i allmänhet höjdes mycket mer bland LO-förbunden än bland 

SACO-förbunden. Detta blev möjligt efter att a-kasseavgiften kopplats till arbetslöshetsnivån 

inom varje a-kassas verksamhetsområde, samtidigt som det solidariska utjämningssystemet 

som funnits mellan kassorna avskaffades 2007 (Kjellberg, 2009:265–267). 

Strukturella förändringar 

En sysselsättningsförskjutning sker från yrken med traditionellt hög organisationsgrad, så som 

offentliga yrken och industriyrken, till yrken med lägre organisationsgrad så som den privata 

tjänstesektorn. Till detta tillkommer en ökning av privata branscher och arbetssätt där 

inställningen och förutsättningen för facklig verksamhet är begränsad. Det kan handla om 

arbetsgivare som uttrycker sig negativt om anställda som kontaktar facket men som också är 

mer negativt inställda till kollektivavtal. Det rör sig också om anställningsformer som gör det 

svårt för löntagaren att komma i personlig kontakt med facket och att arbetskraften delas upp 

genom exempelvis bemanningsföretag (Kjellberg, 2001:297, 2011:31). Denna förskjutning av 

arbetskraft till den privata sektorn, som ofta handlar om bemanningsföretag och företagsnära 

tjänster, splittrar det stora löntagarkollektivet som delas upp på flera arbetsgivare än tidigare. 

Detta får följden att underlaget för starka fackklubbar minskar och det fackliga arbetet 

försvåras (Kjellberg, 2009:252). 

Attitydförändring 

Allvin och Sverke (2002:86) menar att de kollektiva referensramar som tidigare fungerat för 

identitetsbildning, solidaritetskapande och klassgemenskap ersatts av individuella preferenser 
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i ett mer individualiserat samhälle. Det är denna individualisering som lett till en lägre 

organisationsgrad och som undergrävt den fackliga verksamheten. Individuella, 

instrumentella preferenser för att organisera sig ersätter de kollektiva och ideologiska 

orsakerna till medlemskap. Allvin och Sverke (2002:91) belyser också att det framförallt är 

den unga arbetskraften som står för denna förändrade attityd gentemot facket. Denna 

individualisering av löntagare som etablerade sig på arbetsmarknaden på 80-talet och framåt 

grundades i att dessa individer inte var beredda att acceptera det fackliga kollektivet 

förutsättningslöst vilket tidigare generationer i större utsträckning gjort. Istället uppstod en 

reflektion över den egna identiteten kontra arbetarrörelsen vilket i sin tur ledde till ett mer 

individualistiskt ställningstagande gentemot facket (Allvin & Sverke 2002:98). Oftare än 

tidigare vägs nyttan gentemot vad det kostar att vara organiserad. Om kostnaden höjs kraftigt, 

som skedde 2007, men nyttan är densamma kommer löntagare, inte bara unga, att börja 

ifrågasätta den fackliga organisationen (Kjellberg, 2011:31–32). Bruhn (1999:14–15) menar 

att denna individualiseringsprocess i allra högsta grad påverkar facket och dess kollektiva 

handlingar. Individens tankar och handlingar grundar sig i ett reflekterande över jaget, den 

personliga utvecklingen och självförverkligandet. Det kollektiva kommer, enligt Bruhn, 

påverkas av detta och måste anpassa sig till denna verklighet för att överleva.   

 

Att det endast skulle råda en motsättning mellan det individuella och det kollektiva är inte en 

självklarhet. Facklig verksamhet förutsätter i många fall att individen står för sitt medlemskap 

och vågar framträda vid exempelvis konflikter. Samtidigt som facklig närvaro kan bidra med 

en känsla av trygghet för individen och på så sätt stärka det individuella (Kjellberg, 

2001:324–325). 

Organisation 

Nedan presenteras teorier om organisationer i allmänhet och facket som organisation i 

synnerhet. Genom att redogöra för organisationers syfte och deras beroende av resurser kan 

följande teorier användas som verktyg för att förstå och tolka vad som sker när facket tappar 

sin viktigaste resurs - medlemmen. 

 

Abrahamsson och Andersen (2005:10–11) beskriver en organisation som ett fenomen där 

människor arbetar tillsammans för att nå mål som på förhand är bestämda och som sker i en 

bestämd struktur och under kulturella begränsningar. Detta fenomen uppstår i situationer då 
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människor kommer fram till att för att nå egna personliga fördelar och uppsatta mål är den 

kollektiva handlingen att föredra. Ofta kan det just handla om att bekämpa andra 

organisationer där den egna organisationens syfte och mål står i direkt motsatts till andra 

organisationers syften och mål. Organisationen blir då ett verktyg eller ett medel för 

rationella, planmässiga strävanden (Abrahamsson & Andersen, 2005:12). 

 

En facklig organisation är en frivillig och demokratisk sammanslutning av löntagare som 

företräder sina medlemmar gentemot arbetsgivare och staten. Områden som den fackliga 

organisationen intresserar sig för är löne- och anställningsförhållanden, men även andra 

intressefrågor. När löntagare sluter upp kollektivt med gemensamma intressen upphäver de 

samtidigt konkurrensen mellan sig och riktar istället en gemensam intressekonflikt gentemot 

arbetsgivaren (Pettersson & Färm, 2007:7). Detta gör att många löntagare väljer att organisera 

sig och få den trygghet facket erbjuder om konflikt skulle uppstå på arbetsplatsen. Fackets 

uppgift är då att försvara löntagarens rättigheter och arbeta för rättvisa både på arbetsplatsen 

och i övriga samhället. För att kunna genomföra detta arbete krävs makt och inflytande 

(Pettersson & Färm, 2007:7). 

Resurser 

För att en organisation ska kunna fungera som ett verktyg för att nå sina uppsatta mål krävs att 

organisationen innehar resurser. Dessa resurser hittar organisationen i sin omvärld och de är 

då också samtidigt beroende av sin omvärld (Jacobsen & Thorsvik, 2008:213). Vilken typ av 

resurs som är viktig beror på vad som krävs för att organisationen ska kunna nå sina mål, t.ex. 

ekonomiskt kapital, arbetskraft och information (Jacobsen & Thorsvik, 2008:213).  

 

Makt 

Tillgång till resurser och möjligheten att mobilisera dessa resurser är en förutsättning för 

organisationen att kunna utöva den makt som krävs för att nå sina mål. Att ha makt innebär att 

trots motstånd kunna nå sitt mål (Abrahamsson & Andersen, 2005:219–221). Att kunna utöva 

makt innebär att aktör A kan få aktör B att handla på ett sätt som går emot viljan hos aktör B. 

Med andra ord en direkt maktutövning genomförd av en aktör gentemot en annan med hjälp 

av organisationen som instrument. Att öka organisationens styrka innebär att öka dess resurser 

och möjligheterna till mobilisering av resurser (Abrahamsson & Andersen, 2005:219–221). 
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Makt behöver inte bara handla om direkt maktutövning utan kan vara en resurs i sig. Korpi 

(1985:60) menar att fokus bör ligga på basen för maktutövning och de mekanismer som ligger 

bakom hur makt utformar sig, snarare än direkt maktutövning (Korpi, 1985:64). En aktör som 

strävar efter att nå ett mål kan antas göra medvetna och rationella val, ta hänsyn till sin 

omgivning och handla strategiskt. Samtidigt finns det andra aktörer som kan antas vara 

målinriktade och rationella. Aktörens handlingsmöjligheter och dennes förväntningar på 

andras handlande kommer att återspeglas i fördelningen av maktresurser (Korpi, 1985:63–64). 

Maktresurser fungerar som egenskaper eller attribut hos en aktör som gör det möjligt i 

relation till andra aktörer, som har intresse av dessa egenskaper eller attribut, att belöna eller 

bestraffa dem. Exempel på resurser är stridsmedel, pengar och mänskligt kapital. (Korpi, 

1985:65–67). Då medlemmen innehar just denna egenskap som ger facket makt är 

medlemmen samtidigt fackets viktigaste resurs (se vidare nedan). Makt kan utövas både när 

dessa maktresurser är aktiva eller passiva. Sannolikheten att en intressekonflikt mellan två 

aktörer ska leda till en öppen konflikt, där resurser aktiveras, beror på hur maktresurser är 

fördelade dem emellan. Ju större skillnad i resurser desto mindre sannolikhet till öppen 

konflikt och viceversa (Korpi, 1985:68–69). Ojämnt fördelade resurser kan även leda till icke-

beslut och passivt eller omedveten maktutövning. Det sker när en aktör avstår från att handla 

då denne inte vill riskera att bestraffas av en starkare motståndare (Korpi, 1985:62;79). 

 

Legitimitet 

En viktig resurs för en organisation är legitimitet. För att inneha legitimitet måste 

organisationen uppfylla omvärldens krav och förväntningar (Holmblad Brunsson, 

2002:26;140).  Samtidigt som en individ som ingår i en organisation måste anpassa sig till 

regler och förpliktelser är organisationen beroende av individen och att individen ser ett syfte 

med organisationen och anser att den verksamhet som bedrivs är värdefull. När något är 

legitimt är det rättfärdigat (Abrahamsson och Andersen, 2005:213). Pfeffer och Salancik 

(2003:193–194) menar att eftersom organisationer är en del av ett större system som omger 

dem måste de förlita sig på att systemet stödjer deras verksamhet och mål eftersom det är det 

omgivande systemet som försäkrar deras överlevnad. För att få detta stöd måste systemet se 

organisationen som värdefull och legitim. Det krävs att en större del av organisationens 

omgivning ser deras verksamhet som värdefull och legitim. Detta är i slutändan både en 

konsekvens av och en förutsättning för legitimitet (Pfeffer & Salancik, 2003:193–194). 
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Abrahamsson och Andersen (2005:214–216) redogör för två typer av legitimitet, den yttre och 

den inre legitimiteten. Yttre legitimitet handlar om att organisationen måste visa på resultat 

utåt för sin omvärld, annars kommer omvärlden tappa intresset för organisationen. 

Legitimiteten är nödvändig för att andra ska ge sitt stöd och medverka. Men eftersom denna 

legitimitet kontrolleras av andra kan det nödvändiga stödet närsomhelst dras tillbaka, vilket 

kan få följden av en legitimitetskris för organisationen. För att en fackförening ska fungera väl 

är den tvungen att tillsammans med sina medlemmar, eller å deras vägnar, förmå att påverka 

situationen på arbetsplatsen. I vilken utsträckning de lyckas med detta påverkar starkt 

individers benägenhet att kontakta facket (Kjellberg, 2001:325).  

 

Organisationen måste även skapa inre legitimitet. Om medlemmen inte vet eller tror på att 

organisationen kommer nå sitt mål finns risken att oenighet uppstår, vilket kommer att störa 

verksamheten (Movitz & Levinson, kommande). Det som krävs för att behålla legitimiteten 

gentemot sina medlemmar är att visa på eller åtminstone ge intryck av att god fart hålls mot 

uppsatta mål. (Abrahamsson & Andersen, 2005:216–217). 

 

Medlemmar 

Den enskilt viktigaste resursen för den fackliga organisationen är medlemmarna då denne 

fyller flera viktiga funktioner. Bengtsson (2008:34) redogör för att det är vanligt att 

organisationsgraden får fungera som måttstock på den fackliga styrkan över tid och rum. 

Samband mellan organisationsgrad och begränsningar på arbetsgivarens ledningsrätt har 

påvisats och kan fungera som en indikator på potentiell förhandlingsstyrka. Korpi (1985:75) 

menar att löntagare i allmänhet har mindre maktresurser än arbetsgivarna men att graden av 

underordning beror på hur pass kollektivt organiserade löntagarna är. En viktig maktresurs för 

fackföreningen är just möjligheten till organisering och mobiliseringen av mänskligt kapital, 

eller med andra ord medlemmar. I det flesta förhandlingssituationer behöver facket bara en 

stor mängd medlemmar, aktiva och passiva, för att ha kraft bakom sina argument. Facket 

behöver också aktiva som planerar och genomför fackliga aktiviteter. Alla fackförbund 

behöver frivilliga representanter som genomför förhandlingar, medlemsservice och 

administrerar det dagliga arbetet (Sverke & Hellgren 2002:23).  

 

Men att endast antalet medlemmar är lika med fackligt styrka är inte någon självklarhet. 

Boglind (2003:133) menar att det i slutändan inte är antalet medlemmar som avgör fackets 

styrka, utan det är möjligheten att mobilisera medlemmarna som utgör den yttersta 



 

 10 

maktbasen. I Frankrike 2002 låg organisationsgraden endast på åtta procent, ändå visade 

facken där på en stark facklig aktivism vilket tyder på mobiliseringskraft (Kjellberg 2001:57).  

 

Medlemmar bidrar även med legitimitet till den fackliga organisationen. Enbom (2009:94) 

skriver om facket i det medialiserade samhället och om facket som en medlemsbaserad 

organisation där det är medlemmarna som ger organisationen legitimitet i den offentliga 

debatten. Ju färre medlemmar den fackliga organisationen har, desto mindre intressant blir det 

att skriva om dem i massmedia. Allvin och Sverke (2002:91) menar att den svårighet som 

facket har idag att rekrytera nya medlemmar hos den yngre generationen inte bara är ett 

problem i sig, utan ett problem som rör fackets grundläggande legitimitet. Fackets arbete för 

arbetstagarnas gemensamma intressen grundar sig i den eviga konflikten mellan arbete och 

kapital. Men om denna världsbild inte stämmer överens med den hos den yngre generationen 

kommer facket få grundläggande legitimitetsproblem.  

 

Vad som riskerar att ske för facket som organisationen är att en låg anslutningsgrad ger 

legitimitetsproblem. Facken får svårare att utge sig för att vara representanter för 

arbetarkollektivet i och med att den kollektiva uppslutningen via facken minskar i storlek.  

  

Medlemmarna utgör även den ekonomiska grunden för det fackliga arbetet. När 

medlemsantalet sjunker minskar givetvis också medlemsintäkterna. Detta leder till 

personalnedskärningar och försämrade möjligheter att bedriva facklig verksamhet. I slutändan 

är det själva existensen för fackliga organisationer som är i fara (Enbom, 2009:94). 

Vad behöver facket göra? 

Den fackliga medlemsutveckling återspeglas i litteraturen där det går att finna teorier om och 

förslag på vilka åtgärder som krävs från fackligt håll. Nedan presenteras några av de strategier 

som utifrån ett fackligt perspektiv anses nödvändiga för att få löntagare att organisera sig. 

 

Viklund (2002:78–79) menar att för att vända den negativa medlemsutvecklingen måste 

facken satsa mer på kontaktpersoner och skyddsombud på lokal, regional och central nivå. 

Han menar också att facken måste bli bättre på att fånga upp blivande arbetstagare redan 

under deras utbildningstid. SACO-förbunden är ett exempel på detta. Det är den enda 

centralorganisationen (fram till 2002) som ökat stadigt i medlemsantal och som tidigt 
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rekryterar medlemmar på universitet och högskolor. Facken måste även bli bättre på att 

prioritera investeringar i ideologiska studier och facklig utbildning (Viklund, 2002:78–79). 

 

Det är också viktigt att visa på fackets instrumentalitet, vilket är lika med att synliggöra när 

det är facket som ligger bakom bättre arbetsförhållanden och bättre löner. Detta får vidare 

konsekvenser för arbetstagarens socialisering in i den fackliga verksamheten. Tidigt positiva 

erfarenheter av facket är avgörande för denna socialisering (Bissonette, et al. 2002:218–221). 

De lokala arbetsplatsombuden är också viktiga för att arbetstagaren ska få en positiv syn på 

facket. Ombudet informerar, hjälper till vid konflikter och bistår vid klagomål. 

Kommunikationen mellan ombudet och arbetstagaren är central. Överhängande är 

informationen. Det räcker inte med att facket genomför förbättringar, arbetstagaren måste 

också informeras om fackets mål, resultat, värderingar, syften och historia (Bissonette, et al. 

2002:218–221).   

 

Kjellberg (2001:209–211) förespråkar ett mer nyttoinriktat fack som satsar på deltagande från 

medlemmarnas sida, hjälp till självhjälp och agera åt medlemmarna och å deras vägnar. Med 

ett decentraliserat, medlemsnära fack som använder sig av informella arbetsformer blir det 

lättare att tillgodose olika medlemsgruppers och individers behov.  

 

Men enighet råder inte över att mer information och omstrukturering är svaret. Allvin och 

Sverke (2002:91;99) menar att för att möta de utmaningar facket står inför, framförallt att 

möta den yngre generationen, räcker det inte med att visa upp sig på skolor, internet och 

MTV. Det räcker inte heller med att omstrukturera organisationen och göra den mer 

decentraliserad eller att satsa mera på individuella målinriktade tjänster och belöningar. Det är 

inte formen utan innehållet det är fel på. Risken finns att facken inte klarar av att representera 

flera generationer samtidigt samt att kämpa för bättre villkor både på och utanför 

arbetsplatsen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att konkreta åtgärder handlar om att informera om och/eller 

strukturera om den fackliga organisationen. Dock finns invändningar att det inte är formen 

utan innehållet det är fel på. Dock kompletterar inte Allvin och Sverke denna krittik med 

förslag på möjliga alternativa strategier. 
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Metod 

Studien har en kvalitativ ansats och fokuserar på att förstå och tolka den mening som 

deltagaren ger åt rådande facklig medlemsutveckling (Creswell, 2007:36–37). Den 

fenomenologiska ansatsen genomsyrar detta arbete på så sätt att det är lokala fackliga 

ordförandens gemensamma erfarenheter av en lägre facklig anslutningsgrad som är av intresse 

(Creswell, 2007:58). Med hjälp av teorier och tidigare forskning försöker studien förstå och 

tolka dessa upplevelser och erfarenheter samt hitta teman och underkategorier som 

representerar de viktigaste resultaten i det empiriska materialet.  

Urval 

Centralt för en studie med tidigare presenterad ansats är att de individer som deltar har 

erfarenhet av det fenomen som undersöks (Creswell, 2007:62). Via Kommunals 

medlemsservice (se bilaga 1) fanns statistik att tillgå om medlemsantal på nationell nivå (hela 

Sverige), regional nivå (avdelning Stockholms län) och på lokal nivå (inom avdelning 

Stockholms län). Syftet var att inom avdelning Stockholm hitta sektioner som upplevt ett 

minskat medlemsantal de senaste åren. Statistik från september 2000, 2006 och 2011 

efterfrågades då detta ansågs täcka en period som representerade medlemsutvecklingen inom 

Kommunal. På grund av nedlagda och hopslagna sektioner sedan 2000 var statistiken från 

detta år svår att använda då det inte gick att jämföra med övriga år. Perioden mellan 2006 och 

2011 var mer samstämmig och kunde därmed användas som urvalsunderlag i studien. 

 

Enbart så kallade blandsektioner utgör grund för urvalet. Blandsektioner representerar flera 

yrkeskategorier och verksamheter till skillnad från sektioner som enbart representerar en 

yrkeskategori eller ett företag. Ju mer förutsättningar och bakgrund skiljer mellan deltagarna 

desto svårare blir det att hitta gemensamma erfarenhetsområden (Creswell, 2007:122).  

 

Mellan september 2000 och 2011 minskade medlemsantalet inom Kommunal med ca 16 

procent på nationell nivå och regional nivå, avdelning Stockholm. Under samma period gick 

avdelning Stockholm från att ha 61 till 36 sektioner. Perioden mellan 2006 och 2011 hade 26 

av dessa 36 sektioner minskat i antal medlemmar. Av dessa 26 var 20 blandsektioner och 
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utifrån dessa valdes sex sektioner ut vars ordförande utgjorde studiens urval. Fem av sex 

sektioner var bland dem som minskat mest under vald tidsperiod, från ca 18 procent till upp 

emot 30 procent. En sektion valdes ut som minskat avsevärt mindre, runt sex procent. Det för 

att se om omfattningen av medlemsminskning skulle märkas av i resultatet. 

  

Valet att inkludera sektioners ordförande grundades i att de både har kunskap och erfarenhet 

av det övergripande men också precisa lokala arbetet. En person som är ordförande har arbetat 

fackligt under en längre tid och gått igenom flera instanser för att bli ordförande. Då valet av 

sektion grundades i statistik från fem år tillbaka i tiden var det ett krav att tiden som 

ordförande skulle vara minst lika lång. Detta för att ha erfarenhet av sektionens 

medlemsutveckling. Erfarenheten hos ordförande varierade från fem till 15 år. En av sex 

deltagare var vid intervjutillfället vice ordförande men hade tidigare varit ordförande i flera 

år. Ingen redogörelse för ålder eller kön görs här på grund av att kriterier som redogjorts för 

anses tillräckliga för att på ett bra sätt kunna svara på studiens frågeställningar. Sådana 

personuppgifter utelämnades även för att värna om deltagarnas anonymitet. 

Datainsamling 

I studien används semistrukturerade intervjuer med tematiska inslag. Teman skapades utifrån 

teorier och tidigare forskning. På så sätt kunde studiens intresseområden på ett bra och 

överskådligt sätt sammanställas i en intervjuguide (se bilaga 2). Dessa teman innehåller ett 

visst antal öppna frågor som tydligt angavs vid intervjutillfället. Samtidigt var ambitionen att 

försöka sätta teorin inom parantes för att öppna upp för ett samtal mellan forskare och 

intervjuperson som tillsammans leder intervjun vidare (Aspers, 2011:143–144). Genom att 

hela tiden vara öppen för att intervjupersonens svar kan leda in på nya teman kan studiens 

syfte och ansats på ett bättre sätt tillgodoses (Aspers, 2011:147). För att konkretisera är en 

sådan inställning avgörande för att inte begränsa studien till de förkunskaper om fältet som 

forskaren kan tänkas ha. På så sätt kunde flera nya områden om den fackliga verksamheten i 

ljuset av rådande medlemsutveckling bli en del av studiens resultat.  

 

Vid valet av datainsamlingsmetod fördes ett resonemang där öppna eller strukturerade 

intervjuer inte på samma sätt skulle gagna studiens syfte. Risken skulle där finnas att studiens 

syfte och frågeställningar inte besvarades alls alternativt att forskarens teori- och 

intresseområden helt skulle styra intervjun och till slut det empiriska resultatet. 
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Ordförandena kontaktades via telefon där studiens syfte presenterades. Intresset att delta i 

studien var genomgående hos samtliga ordföranden som kontaktades. Intervjuerna 

genomfördes på kontor eller mötesrum i respektive sektions lokaler. Samtliga intervjuer 

genomfördes under november månad 2011, varade mellan 35-45 minuter och spelades in på 

diktafon. Sedan transkriberades intervjuerna där varje intervjuperson fick det fingerade 

namnet Ordförande ett, två och så vidare. 

Analysmetod 

En uppdelning görs här mellan kodning av empiriskt material som ligger till grund för 

resultatdelen och hur resultatet sedan har analyserats. 

 

Kodning av det empiriska materialet har skett både deduktivt och induktivt. Med hjälp av 

tidigare teorier har teman med underkategorier tagits fram som applicerats på empirin. Ur 

detta har olika resultatdelar kunnat hittas. Teorin har på så vis varit vägledande för kodningen 

av det empiriska materialet (Aspers, 2011:169;174). Men för att inte vara låst vid 

förkunskaper om fältet har studien även försökt att öppet koda empirin parallellt med 

existerande förkunskaper. Det innebär att forskaren är öppen för nya infallsvinklar vid 

genomgång av empirin så att inte endast förutfattade meningar tillämpas (Aspers, 2011:172). 

 

Vid analys av det empiriska materialet har studien fokuserat på relationen mellan teorin och 

de teman som tagits fram ur empirin. Det är en tolkning som sker utav den lokala 

ordförandens mening vilket ledsagas av de teoretiska begreppen. På så sätt kan en förståelse 

av empirin skapas, hur olika meningar hänger samman samt bestyrka eller avstyrka relationer 

mellan teorin och aktörens upplevelser och mening. Teorin guidar forskaren i sin tolkning när 

denne analyserar det empiriska resultatet (Aspers, 2011:205;212-213).  

Begränsningar 

Efter att fem intervjuer genomförts kunde mönster och teman urskiljas i det empiriska 

materialet. En ytterligare intervju genomfördes för att se om mer data kunde komplettera 

redan insamlat material men också om nya områden kunde urskiljas. En absolut mättnad kan 

aldrig nås och att genomföra fler intervjuer hade möjligen gjort resultatet än mer robust och 
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omfattande. Men efter sex genomförda intervjuer ansågs att tillräckligt material hade samlats 

in för att kunna utgöra en grund för resultat och analys.  

 

Resultatet av denna studie som innefattar sex lokala fackliga ordföranden inom ett och samma 

fackförbund inom Stockholm läns gränser har inga större möjligheter att generaliseras till 

andra situationer eller individer. Möjligen kan ett lokalt intresse finnas där en generalisering 

kan vara möjlig inom den avgränsning som föreligger. Syftet med denna studie är dock inte 

att generalisera till en större population, intresset har legat i de upplevelser och erfarenheter 

som deltagare delat med sig i intervjuer. Istället för att samhällsvetenskap ska leda till 

generalisering kan kunskap om samhället vara sociala och historiska kontextualiserade former 

av förståelse och handling i den sociala världen (Kvale & Brinkmann, 2009:280–281). 

 

De intervjuade talade ofta om fackliga medlemmar och hur de i sin tur upplever situationen på 

arbetsplatsen. Om medlemmar också inkluderats i studien hade resultatet blivit mer 

omfattande och visat på en bättre helhetsbild. Istället blev ordförandena som intervjuats 

informanter och representanter för sina medlemmar. Detta var en tydlig begränsning. 

 

När ett fält studeras och en meningstolkning sker av andra aktörer är det mycket svårt att göra 

det fullkomligt objektivt. Förförståelse om fältet är både ofrånkomligt och nödvändigt för att 

kunna göra en meningstolkning överhuvudtaget (Aspers, 2011:38). Redan när fältet väljs ut 

visar det på ett intresse och en trolig förförståelse hos forskaren. När läsaren tar del av 

studiens resultat är det viktigt att denne i ljuset av denna subjektivitet är medveten om att det 

kan ha påverkat valet av studieupplägg och hur frågor har ställts. Sedan när en 

meningstolkning sker av fältets aktörer utifrån forskarens erfarenhetssfär innebär det en 

begränsning då denne kommer som utomstående med begränsad kunskap om fältet (Aspers, 

2001:140–141). Viktigt har därför varit att vara påläst om Kommunal som organisation och 

om de teorier och tidigare forskning som berör studiens syfte och frågeställningar. 

Etiska överväganden 

Tillskrivande av mening har också en etisk aspekt. Tillskrivandet kan, oavsett om det sker i 

välmening eller är grundat i okunskap, vara missvisande och felaktig (Aspers, 2011:39). Med 

detta i åtanke har följdfrågor under intervjuerna varit en central del för att försöka skapa en så 
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bra förståelse som möjligt av fältet som studerats. Transkribering genomfördes så fort som 

möjligt för att inte tappa viktiga detaljer om de intervjuades redogörelser. 

 

Då deltagarna intervjuades i egenskap av representanter för Kommunal där syftet med 

intervjun var att komma åt personliga upplevelser och erfarenheter, inte den bild som 

organisationen kanske vill måla upp för utomstående, var det viktigt att bygga upp ett 

förtroende mellan forskare och deltagare. Följande etiska överväganden gjordes under 

insamlandet av empiri. 

 Deltagarna informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att 

intervjun kunde avbrytas när de helst ville. 

 Att personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt. 

 Att personuppgifter om enskilda deltagare skulle avrapporteras så att de inte kunde 

identifieras av utomstående.  

 Att insamlad empiri endast skulle användas till forskningsändamålet och sedan 

raderas. (Halvorsen, 1992:161–162). 

Resultat och analys 

Resultatdelen inleds med en kort genomgång av fackförbundet Kommunal. Detta för att ge 

läsaren en inblick i organisationen och för att lättare kunna ta del av följande avsnitt där 

resultat och analys presenteras. 

Om Kommunal 

Kommunal är en sammanslutning av arbetstagare som har anställning inom landsting, 

kommuner och privata arbetsgivare som främst bedriver traditionellt offentliga verksamheter 

så som vård, skola och omsorg. Organisationens huvudsakliga uppgift är att tillvarata 

medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Att arbeta för goda 

anställningsvillkor och arbetsförhållanden, god arbetsmiljö, inflytande och 

utbildnings/utvecklingsmöjligheter. Men också arbeta för medlemmarnas ekonomiska och 

sociala villkor (Kommunal, 2011a).  
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Kommunals organisation är uppdelat på 21 avdelningar över hela landet. Avdelningarna 

samordnar sektionernas arbete så att hela Kommunal arbetar mot samma mål. Inom varje 

avdelning finns det lokala sektioner. Den lokala sektionen är medlemmens kontaktbas, det 

lokala facket på arbetsplatsen. Sektionen arbetar med frågor som berör medlemskapet, löner 

och anställningsvillkor. Inom avtal, lagar och samverkansavtal förhandlar sektionens 

förtroendevalda, från arbetsplatsombud till sektionsstyrelse. Sektionen ansvarar också för 

studier och utbildningar i fackliga frågor (Kommunal, 2011b, 2011c). Arbetsplatsombuden är 

basen för Kommunal. De väljs av sina kollegor och är den närmaste kontakten medlemmen 

har med facket. Ombudets uppgifter handlar om att förmedla facklig information på 

arbetsplatsen, ta kontakt med nyanställda och stödja medlemmen när arbetsplatsfrågor och 

konflikter dyker upp. Arbetsplatsombudet är också ofta skyddsombud. Skyddsombudet ska i 

samverkan med arbetsgivaren arbete för en god arbetsmiljö (Kommunal, 2011b). 

 

Av resultatet skapades tre huvudteman med underliggande kategorier. Genom att delge citat 

vill studien tydliggöra resultatet av det empiriska materialet. En analys följer efter varje 

resultatdel.  

 Bakomliggande orsaker 

o Pensionsavgångar   

o Arbetsmarknaden 

o Synen på facket 

o Politiska beslut 

 Analys 

 Konsekvenser 

o Ekonomiska konsekvenser 

o Färre aktiva medlemmar 

o Försämrad relation till arbetsgivaren  

o Fortfarande möjlighet till inflytande 

 Analys 

 Uppfattning om vad som behöver göras 

o Information 

o Omstrukturering 

 Analys 
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Bakomliggande orsaker 

Pensionsavgångar 

Resultatet visar att pensionsavgångar upplevs som en bidragande orsak till att medlemsantalet 

har minskat. Samtidigt lyfts problemet med att dessa medlemmar som försvinner från 

arbetsmarknaden inte ersätt av nya. 

 

Ordförande 2:”[…] även om det kommer in folk och jobbar på min tjänst när jag går i pension är det 

inte alltid så självklart att gå med i facket”. 

Arbetsmarknaden 

Utvecklingen med ökade upphandlingar, utförsäljningar och privatiseringar upplevs som en 

bidragande orsak till det minskade fackliga medlemsantalet. Viktigt att notera är att denna 

utveckling också har bidragit till att den enskilda blandsektionen har tappat medlemmar till 

andra sektioner inom kommunal som endast består av medlemmar som är anställda av det 

specifika privata företaget. Det innebär att även om en enskild sektion minskar i 

organisationsgrad behöver inte förbundet automatiskt göra det på regional och central nivå. 

 

Ordförande 5: ”Vi har en organisation inom Kommunal som gör att vissa privata företag, om vi 

säger att ett stort äldreboende upphandlas så kan det företaget som tar över ligga i en annan  

sektion. Då flyttar man över medlemmar, sen kan vi få medlemmar också. Problemet är att det inte 

skrivs in nya medlemmar hos oss”. 

Då det har skett en minskning av medlemmar även på regional och central nivå inom 

Kommunal de senaste 11 åren uttrycker de intervjuade flera orsaker till detta. Det traditionellt 

starka fästet för facklig verksamhet, den kommunala sektorn, ersätts med privata aktörer som 

de intervjuade upplever på olika sätt har haft och fortfarande har en negativ effekt på den 

fackliga organisationsgraden. Flera ordförande upplever det som att det råder en kultur på den 

privata arbetsplatsen som missgynnar facklig organisering. 

 

Ordförande 2: ”Vårt minskade medlemsantal beror mycket på att man har gått över till privat regi. 

Ibland så är det så att man går ur facket när man kommer till den privata sidan. Det är inte lika 

populärt att vara med i facket på de privata arbetsplatserna, det är inte lika öppet klimat”. 

En annan ordförande utvecklar vidare. 

 

Ordförande 4: ”Jag tror kanske att det är lättare att gå ur om din arbetsgivare säger att ’varför ska 

du vara med i facket för? Vi sköter det här själva, vi har det jättebra, du och jag löser det här’”. 
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Det blir tydligt när medlemsstatistik jämförs mellan privata och kommunala aktörer. 

Ordförande 5: ”Ett företag som först var kommunalt, sen gick över till privat och sen tog kommunen 

tillbaka den. Om vi säger att organisationsgraden kanske var 80 procent innan, det ligger där 

någonstans för kommunanställda, sen när vi tog över igen så var den nere i 60 procent. Så det är 

klart att det hade hänt någonting. Det handlar mycket om att man går in i en privat verksamhet och 

det blir en annan syn på det fackliga arbetet. Arbetstagaren får inte samma möjligheter att påverka 

vilket gör att man kanske tycker som enskild medlem, varför ska jag vara med då?”. 

De intervjuade redogör för hur nya typer av jobb och anställningsformer som via privata 

aktörer ökat de senaste åren bidrar till att färre löntagare organiserar sig. De intervjuade 

upplever att det är svårare att nå ut till löntagare som inte har en och samma fysiska 

arbetsplats eller då den anställde jobbar nattskift eller är timanställd. 

 

Ordförande 6: ” Det är skillnad att ha en fysisk plats att gå till och få kontakt med medlemmar eller 

icke medlemmar. Nu när det växer fram mer visstidstjänster och yrken som inte har någon fast punkt 

som personliga assistenter är dessa svåra att nå, speciellt om det är inom den privata sektorn där 

attityden från arbetsgivare ser lite annorlunda ut”.   

När arbetsplatsen är privat blir medlemmen tvungen att aktivt betala medlemsavgiften. Även 

detta får konsekvenser för den fackliga organisationsgraden. 

 

Ordförande 4: ”Och sen beror det en hel del på att fackföreningsavgiften då man jobbar för 

kommunen så dras den automatiskt. Du märker inte av det så mycket och du behöver inte själv hålla 

reda på. Vi har en hel del medlemmar som är privata som vi tappar därför att, man kan ju inte 

missköta sin inbetalning hur länge som helst. Då blir det enkelt att gå ur”. 

Synen på facket 

Att en lägre organisationsgrad skulle kunna bero på ett förändrat synsätt gentemot den 

fackliga rörelsen är genomgående bland de intervjuade. Bilden målas upp av en mer 

individualiserad och instrumentell arbetstagare. Fokus idag ligger oftare på den personliga 

nyttan av medlemskapet än tidigare då det var mer ett ideologiskt och i många fall ett politiskt 

ställningstagande att organisera sig fackligt. En generationsskillnad upplevs där den yngre 

generationen är mer ifrågasättande och instrumentell i sin relation till facket, medan äldre 

generationer har en mer ideologisk relation. Men också en bristande kunskap om facket 

upplevs föreligga där saker och ting ofta tas för givet. 

 

Ordförande 2: ”Förut var det mycket ideologi, att man tillhörde socialdemokraterna. Men jag tror 

också att det idag är mer självklart att vi har de här, sjukförsäkring och medlemsförsäkring. Det 

finns bara där, idag har man inte varit med och slagits om den utan den finns där och den kommer 

alltid att finnas där. […] det har blivit lite självklart, det tas för givet”. 
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Ordförande 5: ”De unga finns inom den privata sidan, där har vi en lägre organisationsgrad. I 

kommunen bland dom anställda så ligger medelåldern i Stockholms stad på anställda runt 47-48 år. 

Dom är ganska trogna, där tuggar det bara på va. Vi kanske har det för bra just nu, […] förr var 

man tvungen att kämpa för sin överlevnad, det behöver man inte göra idag. Jag tror att de rättigheter 

man har tar man för givet. Det ser jag ju liksom i utbildning i dag att det saknas utbildning och 

kunskap. Lite fripassagerare, jag bryr mig inte jag har det ändå så bra - tänket”. 

Politiska beslut 

Reaktionerna från medlemmar när de politiska besluten togs 2007 att bland annat höja 

avgiften till a-kassan minns de intervjuade väl. Det ansågs också när frågan ställdes att dessa 

beslut starkt bidrog till att medlemmar flydde den fackliga organisationen. 

 

Ordförande 2: ”Jag tror dessa beslut var en jättestor faktor. Vi har aldrig varit med om maken att en 

telefon kan ringa så mycket den våren, alltså det var fruktansvärt. Jag tror många var skitförbannade 

på att man liksom helt plötsligt skulle betala 250kr till i månaden”. 

Men när facket väl lyckas att informera om den fackliga verksamheten så händer det ofta att 

arbetstagaren tycker att nyttan väger upp mot kostnaden att vara medlem. 

 

Ordförande 3: ”Det lever kvar lite grann det här att det är så dyrt att vara med i facket, men sen när 

man pratar med folk och talar om vad det är som egentligen kostar så brukar folk tänka, jaha är det 

inte mer än så. Då börjar man tänka i andra banor, vad är det jag betalar till och sådana saker”. 

Analys 

Likt tidigare forskning om vad den lägre fackliga organisationsgraden beror på upplever de 

intervjuade flera orsaker. Vad som framkommer i empirin är en överlag tydlig samstämmighet 

med tidigare presenterad litteratur. Kjellberg (2009, 2011) redogör för strukturella 

förändringar på den svenska arbetsmarknaden där en sysselsättningsförskjutning sker från 

yrken med hög facklig organisationsgrad till yrken med låg organisationsgrad. Det 

tillsammans med Kjellbergs redogörelse för den privata sektorns negativa effekt på den 

fackliga organisationsgraden kan ordförandens erfarenheter ses som ett styrkande av dessa 

teorier. Men istället för att en sysselsättningsförskjutning sker mellan olika yrken är 

erfarenheten hos de intervjuade att det sker en sysselsättningsförskjutning mellan det privata 

och det offentliga och att det är detta som i många fall ligger bakom den lägre 

organisationsgraden.  
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Kjellberg (2001; 2002; 2011), Allvin och Sverke (2002) och Bruhn (1999) redogör för en 

förändrad attityd gentemot facket som består av individualiserade arbetstagare som 

ifrågasätter det kollektiva och som oftare väger nyttan mot kostnaden att vara organiserad. 

Det empiriska resultatet ger en liknande bild. De intervjuade upplever denna attityd gentemot 

facket när de kommer i kontakt med arbetstagare. Det är i synnerhet arbetstagare hos den 

yngre generationen som ser sig själva kapabla till att stå på egna ben i sin relation med 

arbetsgivaren. Allvin och Sverke (2002) redogör för att detta påverkar fackets grundläggande 

legitimitet. Om inte den yngre generationens världsbild stämmer överens med den fackliga 

om konflikten mellan arbete och kapital kommer facket få legitimitetsproblem. 

 

Att medlemmar, då de hamnar på den privata sidan av arbetsmarknaden, slutar betala 

medlemsavgiften för att den inte längre dras automatiskt på lönen kan ses som en följd av 

ökade kostnader som oftare vägs mot nyttan att vara med i facket. När kostnaden blir 

tydligare för medlemmen infinner sig ett mer vägande förhållningssätt mellan nytta och 

kostnad. 

 

2007 då politiska beslut togs att bland annat höja avgiften till a-kassan beskrivs som en 

bidragande orsak till det stora medlemstappet som skedde då skedde. Likt Kjellberg (2011) 

menar de intervjuade att det var de politiska besluten som medförde det drastiska 

medlemsraset för flera fackförbund, inte bara för Kommunal. Dock nämner Kjellberg faktorer 

som arbetslöshet och konjunkturförändringar som något som påverkar det fackliga 

medlemsantalet. Inga sådana uppfattningar går att finna i det empiriska materialet. 

Konsekvenser 

Vad som kan urskiljas är att den sektion som minskat minst i antal medlemmar i några fall ser 

risker snarare än direkta konsekvenser av ett minskat medlemsantal. Dessa resultat kan 

komplettera den bild av följder som övriga lokala sektioner upplevt av minskat medlemsantal. 

Ekonomiska konsekvenser 

De intervjuade beskriver en direkt konsekvens av när sektionen minskar i antal medlemmar. 

Vad som sker är att den fackliga tiden minskar. Den fackliga tiden är den tid som den lokala 

sektionen får betalt av arbetsgivaren för att representera sina medlemmar. Detta justeras 

genom kollektivavtal och inom Kommunal ligger tiden på 4 timmar per medlem per år. När 
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en sektion förlorar en medlem får den samtidigt 4 timmar mindre betald facklig tid av 

arbetsgivaren. Men eftersom detta endast är justerat i kollektivavtal mellan Kommunal och 

offentliga arbetsgivare innebär det att en medlem med en privat arbetsgivare också är lika 

med 4 timmar utebliven facklig tid. Det som sker är att den fackliga tiden minskar oavsett om 

medlemmen har en privat arbetsgivare eller om denne lämnar facket. Med minskad facklig tid 

minskar de ekonomiska resurserna för sektionen vilket påverkar personalstyrkan. Fast 

medlemmarna blir färre är ofta arbetsplatserna lika många. Det blir en tyngre arbetsbörda för 

färre personer.  

 

Ordföranden som intervjuats berättar om direkta konsekvenser och risker för att sektionerna 

inte längre kan erbjuda samma medlemsservice, att prioriteringar måste göras och där 

förhandlingar får skjutas upp. Till detta ska tilläggas att sektionen även får pengar från 

Kommunal på regional nivå beroende på hur många medlemmar sektionen har. 

 

Ordförande 1: ”Ja, alltså minskat medlemsantal när det gäller på kommunnivå resulterar i minskad 

facklig tid och i och med det minskar möjligheterna att åka ut mera till arbetsplatser men också till 

sämre medlemsservice”. 

Ordförande 4: ”Fortfarande har vi lika många yrkesgrupper som ska tillgodoses, det är många 

ställen att vara på. Det blir mest brandkårsutryckningar. Det blir som en ond cirkel. Ju mindre tid vi 

får och skulle vi få ännu mindre tid, ja då gör vi till slut ett sämre arbete, det måste man ju säga. Vi 

kan då inte vara med på alla förhandlingar, vi kan inte svara i telefon, vi kan inte hjälpa dig lika 

grundligt kanske”. 

Tydligaste följderna för medlemmen av denna utveckling är svårigheter att komma i kontakt 

med sektionen när denne inte har tid att svara i telefon eller vara ute på arbetsplatsen. Ofta vill 

medlemmen snabbt ha svar på frågor om till exempel löner och när denna service inte kan 

upprätthållas infinner sig, enligt de intervjuade, en viss frustration hos medlemmen. 

 

Ordförande 2: ”Risken finns att de till slut inte kommer kunna få tag på oss. Vi har inte öppet alla 

dagar i veckan så då kan dom få vänta på att få tag på oss. Det är nog den stora frustrationen”. 

Ordförande 4: ”Det är ingen som har knackat på dörren och sagt att å så förfärligt. Men det är klart 

att vi syns mindre ute på arbetsplatserna, hade vi mer tid skulle vi kunna vara ännu mer därute”. 

Färre aktiva medlemmar 

När medlemsantalet minskar får det också konsekvenser för möjligheten att hitta medlemmar 

som vill ställa upp som fackliga ombud. Det finns färre medlemmar som vill ställa upp 

samtidigt som de intervjuade upplever att stödet för det fackliga ombudet är begränsat från 
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övriga medlemmar på arbetsplatsen. Vad som beskrivs av ordförandena är att det händer att 

medlemmar är rädda för att arbetsgivaren ska bestraffa dem som kontaktar eller stödjer facket 

på arbetsplatsen. Det resulterar i att de fackliga ombuden upplever att de är ensamma i 

kampen mot arbetsgivaren. De intervjuade upplever det som att då färre arbetsplatser har 

fackliga ombud undermineras det lokala fackliga arbetet genom att det oftast är på 

arbetsplatsen som frågor tar fart och kommer upp till ytan. En svag facklig verksamhet på 

arbetsplatsen får också konsekvenser för inflytandet på en rad frågor som arbetsmiljö och 

andra arbetsplatsfrågor menar de intervjuade. 

 

Ordförande 5: ”Ja, det blir tuffare för dom som är ombud ute för ju mer ensamma de blir och inte 

har något stort stöd i personalgrupperna ju svårare får dom det. Är det så att man är ombud på en 

arbetsplats och försöker driva frågor och ofta blir man framslängd, nu får du driva och sen om 

kamraterna backar då lägger ju ombudet av efter ett tag. Det blir ganska tufft. Det får konsekvenser, 

framförallt på arbetsmiljöarbetet. Har vi mindre skyddsombud ute har vi mindre fackliga 

företrädare. Nivån för vad man ska stå ut med, dålig arbetsmiljö, blir sämre. Det bygger egentligen 

på att man ska ta dessa frågor ute på arbetsplatserna och har vi då inga medlemmar, inga ombud, 

kan vi inte göra det. Och då faller hela inflytelsebiten för alla som arbetar på en arbetsplats”. 

Försämrad relation till arbetsgivaren 

Ordförandena målar upp en bild av medlemmen som en grundläggande symbolisk resurs som 

gör att arbetsgivaren ser facket som en motpart på arbetsmarknaden. Det är främst på den 

privata sidan av arbetsmarknaden som facket tappar mark. Den låga organisationsgraden hos 

privata verksamheter har fått eller kommer få konsekvenser för fackets möjligheter till 

inflytande. Inom den offentliga sektorn är organisationsgraden fortfarande hög och traditionen 

att samarbeta parterna emellan är stark. Inom den privata sektorn är detta inte lika självklart, 

vilket framhålls av flera ordföranden. 

 

Ordförande 2: ”[…] sen tror jag också att om man går ännu längre att det är ännu mindre 

människor som är med i facket då kommer vi bli ifrågasatta utav arbetsgivaren. Vi har redan hört att 

ett privat företag, de funderar om de verkligen ska teckna avtal med oss. Då är kollektivavtalet i fara. 

Det är det stora hotet, den privata sidan. Inom kommun och landsting, där är det fortfarande helt 

normalt att vara med i facket. På den privata sidan är det inte de”. 

Ordförande 6: ”Om vi har väldigt få medlemmar på en arbetsplats, som ofta är privat, inom 

kommunen är vi fortfarande starka, då kan arbetsgivaren tänka att varför ska vi lyssna på facket? Vi 

har ändå knappt några organiserade här. Sådan attityd. Om vi har mycket medlemmar på lokal nivå 

har vi möjlighet i förhandling att sätta mera press på arbetsgivaren. Ju fler medlemmar desto 

jobbigare kan vi vara, och det vet dom om. Genom att arbetsgivaren vet detta får vi mer att säga till 

om. […] jobbiga, då menar jag börja granska scheman mer utförligt, vara jobbig för arbetsgivaren, 
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lägga näsan i blöt. Om medlemsantalet fortsätter att sjunka finns risken att arbetsgivaren inte längre 

kommer se oss som en tillräckligt stark motpart för att kunna vara jobbiga”. 

Något som motsäger denna bild är att de intervjuade samtidigt upplever att både privata och 

kommunala aktörer i många fall ser fördelar med den fackliga verksamheten. Arbetsgivaren 

ser ofta sektionen som en informationskälla som denne kan ta kontakt med när frågor och 

funderingar dyker upp. 

Fortfarande möjlighet till inflytande 

Trots att ordförandena upplever flera direkta följder av minskat medlemsantal är de 

fortfarande överens om att det finns en tyngd i det fackliga ordet och att de fackliga 

sektionerna har möjlighet att driva en verksamhet som känns givande samt har möjlighet att 

påverka.  

 

Ordförande 1: ”Man använder sig av felaktiga anställningar, då räcker det ofta att skicka ett e-mail 

och fråga hur det ser ut och sen är det bra. Vi har hjälpt många visstidsanställda till fast anställning. 

Då är facket inblandat och vi behöver inte gå mer i klinch än så”. 

Ordförande 3: ”Det blir ett annat tonläge och bemötande när vi är med. För det har medlemmar 

också sagt som t.ex. suttit på rehabiliteringsmöten och varit väldigt utsatta många gånger. Och där 

chefen kanske tycker många gånger att du har ingenting här på jobbet att göra, det är inte ovanligt. 

Och då när vi följer med då blir det ett helt annat sätt att bemöta. Sådan kraft har vi”. 

Analys 

Abrahamsson och Andersen (2005) beskriver organisationer som ett redskap för en eller flera 

aktörer som vill nå uppsatta mål. För att organisationen ska kunna fungera som ett sådant 

redskap krävs resurser (Jacobsen & Thorsvik, 2008). För att sektionen ska kunna utföra sina 

dagliga sysslor som förhandlingar med arbetsgivaren, besöka arbetsplatser och bedriva 

medlemsservice behövs ekonomiska resurser, dessa fås genom medlemmarna (Enbom, 2009).  

Alla fackförbund behöver frivilliga representanter som genomför förhandlingar, 

medlemsservice och administrerar det dagliga arbetet. (Sverke & Hellgren, 2002). När den 

fackliga tiden minskar blir följden att den lokala sektionen måste börja prioritera och skjuta 

upp saker. Detta får konsekvenser för fackets möjligheter till makt och inflytande. 

 

Medlemmen är en resurs i en vidare mening. De intervjuade upplever det som att när 

medlemsantalet är lågt medför det färre antal arbetsplatsombud och svårare att hitta 
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medlemmar som kan tänka sig vilja ställa upp. Sverke och Hellgren (2002) menar att vad 

facket behöver är aktiva medlemmar som planerar och genomför fackliga aktiviteter. Korpi 

(1985) redogör för att aktörer innehar olika mycket maktresurser och det är dessa resurser 

som avgör maktförhållanden aktörer emellan. Vidare menar Korpi att det är löntagares 

kollektiva handlingar som utgör fackets maktresurser och som kan utmana arbetsgivarens, i de 

flesta fall, överlägsna ställning på arbetsmarknaden. Medlemmen utgör i sådan mening en 

grundläggande maktresurs för facket i allmänhet och den lokala fackliga sektionen i 

synnerhet. När denna resurs minskar, minskar också möjligheten för facket att utöva makt och 

inflytande. Anders Boglind (2003) menar att det är ytterst viktigt för facket att mobilisera sina 

medlemmar. Låg facklig organisationsgrad gör att färre resurser finns att mobilisera. 

 

Ordförandena ser risker och konsekvenser i att minskat medlemsantal påverkar arbetsgivarens 

syn på facket som en legitim motpart. När medlemsantalet blir för lågt börjar arbetsgivaren 

ifrågasätta om denne överhuvudtaget ska se facket som en aktör att bry sig om. Maktresurser 

fungerar som egenskaper eller attribut hos en aktör som gör det möjligt i relation till andra 

aktörer, som har intresse av dessa egenskaper eller attribut, att belöna eller bestraffa dem 

(Korpi, 1984). I det flesta förhandlingssituationer behöver facket bara en stor mängd 

medlemmar, aktiva och passiva, för att ha kraft bakom sina argument (Sverke & Hellgren 

2002). Vad som kan tänkas ske är att arbetsgivaren inte längre anser att de maktresurser 

facket har är tillräckliga för att utgöra ett hot. Arbetsgivaren har ett intresse av att dennes 

anställda inte kommer starta konflikter som hämmar produktionen. Om då dessa anställda inte 

utgör något hot (för få organiserade) finns det ingen anledning för arbetsgivaren att lyssna på 

deras företrädare (facket). Ju större skillnad i maktresurser, desto mindre sannolikt att konflikt 

uppstår (Korpi, 1985).  

 

För att en organisations ska vara legitim krävs att den uppfyller vissa krav och förväntningar 

från omvärlden (Holmblad Brunsson, 2002). Pfeffer och Salancik (2003) menar att större 

delen av organisationens omvärld måste se organisationen som legitim. Vad ordförandena 

upplever är en indikation på att denna legitimitet blir svårare att få när antalet medlemmar 

minskar. Då facket är en medlemsbaserad organisation går en lägre organisationsgrad stick i 

stäv med just det som gör facket legitimt. Det som ordförandena upplever är tecken på yttre 

legitimitetsproblem (Abrahamsson & Andersen, 2005). Det innebär att arbetsgivaren, på 

grund av för låg facklig organisationsgrad, inte ser facket som en legitim motpart. 
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Flera ordförande målar upp en bild av att det händer att arbetsplatsombud inte känner något 

stöd från övriga medlemmar, att de står själva i kampen mot arbetsgivaren. Detta kan ses som 

både yttre och inre legitimitetsproblem för facket (Abrahamsson & Andersen, 2005). Då inte 

medlemmar inom den egna organisationen ser facket som tillräckligt starkt för att utgöra en 

legitim aktör på arbetsplatsen som de kan, vill eller vågar stödja är det en indikation på inre 

legitimitetsproblem. Samtidigt upplever medlemmar, enligt de intervjuade, en risk att straffas 

av arbetsgivare vid kontakt med facket, vilket kan ses som en form av yttre 

legitimitetsproblem för facket där omvärlden, i detta fall arbetsgivaren, inte godkänner den 

fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Tidigare redogjordes för att en lägre 

organisationsgrad gör att det finns mindre resurser att mobilisera. Dessa legitimitetsproblem 

gör att de resurser som finns blir svårare att mobilisera. 

 

Dock är det viktigt att notera att ovan förda resonemang är ordförandens erfarenheter av olika 

händelser som indikerar på legitimitetsproblem. Överlag redogör de för en bild av det fackliga 

landskapet som både visar på en yttre och en inre legitimitet (Abrahamsson & Andersen, 

2005). Ordförandena upplever starkt stöd och uppskattning från sina medlemmar, men också 

oftast ett gott samarbete med de flesta arbetsgivare där det i många fall är arbetsgivarna själva 

som tar första kontakten med facket när de har frågor och funderingar om rättigheter och 

skyldigheter. 

 

Trots möjliga konsekvenser av minskat medlemsantal är det genomgående att de intervjuade 

upplever facket och de lokala sektionerna som en stark motpart på den svenska 

arbetsmarknaden. Enligt de intervjuade har facket som organisation även på lokal nivå kraft i 

ordet och att till exempel tonen hos arbetsgivaren blir något mildare när facket kopplas in 

samt att de lokala sektionerna åstadkommit positiva resultat för sina medlemmar. Dessa 

upplevelser tyder på att tillräckliga maktresurser och den viktiga legitimiteten i viss 

utsträckning fortfarande innehas av facket. 

Uppfattning om vad som behöver göras 

De intervjuade redogör för två områden där de anser att Kommunal måste genomföra 

förbättringar. Det handlar om information om den fackliga verksamheten och en 

omstrukturering av organisationen som på ett bättre sätt möter dagens arbetsmarknad. 
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Ordförande 4: ”Medlemmen är vårt viktigaste instrument. Blir vi för svaga kan vi inte teckna ett 

enda kollektivavtal. Så medlemsvård och medlemsvärvning är vår viktigaste uppgift”.  

Information 

Ordförandena upplever det som att facket har misslyckats med att få ut information om den 

fackliga verksamheten och att det främst är den yngre generationen som denna information 

måste nå ut till. Att tidigt redan i skolan informera om fackets roll på arbetsmarknaden, varför 

facket finns och visa på konkreta resultat. 

 

Ordförande 1: ”Vi ska vara ute där, informera, helst tidigare i gymnasielinjerna. Göra folk medvetna 

om vad facket är, vad vi gör, hur vi kan hjälpa dig, det tror jag inte vi pratat om tillräckligt. […] 

bygga upp ett förtroende”.    

En anledning till att facket inte alla gånger kan visa på framgångsrika resultat är att 

medlemmen inte alltid vill skylta med att denne fått hjälp av facket. Detta ser flera 

ordföranden som ett stort problem men anser ändå att facket måste finna vägar så att anställda 

och samhället i övrigt får upp ögonen för det lokala fackliga arbetet som bedrivs varje dag. 

 

Ordförande 3: ”[…] och då fick de lite pengar, den ene fick 20000 och den andra 5-6000. Men det 

var ingenting som dom ville prata om, men det är klart att det har spridit sig på arbetsplatsen. Men 

dom är lite halvskraja för sen får dom nästan skällning för att dom har gått till facket. Jag kan inte 

säga saker som dom säger att jag inte får säga, så där är vi lite bakbundna”. 

Omstrukturering 

Flera av de intervjuade anser att någonting måste göras för att möta den växande privata 

arbetsmarknaden då det är tydligt att det är där som Kommunal inte lyckas nå ut till löntagare. 

 

Ordförande 5: ”Nu håller Kommunal på att se över hela organisationen för att möta det här på ett 

bättre sätt i och med att privatiseringarna ökar. Det är inte bara sektionen utan hela organisationen, 

vi måste hitta en organisation där de som jobbar på den privata sidan känner en mening och ett syfte 

att vara med i facket. Vi har inte en sådan organisation idag”. 

Analys 

Uppfattningen om att facket måste bli bättre på att synliggöra sin verksamhet är central bland 

de intervjuade. Vad som också poängteras är vikten av att tidigt informera ungdomar om den 

fackliga verksamheten. Lokala ordföranden upplever en utbredd okunskap om facket. Viklund 

(2002) redogör för att rekrytering måste ske redan under utbildningstiden och att facklig 
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utbildning är central. Det kan ses som att denna okunskap är en kombination av bristande 

information men också bristande facklig utbildning bland medlemmar. 

 

Bissonette et al. (2002) poängterar också vikten av information. De menar att det sker en 

socialisering i och med att arbetstagaren blir informerad om facket. Detta sker i stor 

utsträckning utav ombuden på arbetsplatserna. De intervjuade upplever det som att den lägre 

organisationsgraden bidrar till svårigheter att få medlemmar att ställa upp som ombud. Om 

socialisering in i den fackliga verksamheten bedrivs främst av ombud på arbetsplatsen, kan 

bristen på information ses som en följd av just minskat antal medlemmar.  

 

Möjligheten att informera om fackets förmåga att påverka samt hjälpa sina medlemmar 

begränsas när hjälpta medlemmar inte vill delge detta för utomstående av rädsla för 

repressalier från arbetsgivaren. Detta kan ses som en indikation på de attityd- och 

legitimitetsproblem som facket har hos arbetsgivare som sägs få följder för löntagares 

ambitioner att organisera sig fackligt.  

 

Men som Kjellberg (2002) och Allvin och Sverke (2002) pekar på är det en förändring av 

innehållet och/eller strukturella förändringar av det fackliga arbetet som krävs. Indikationer på 

detta går att finna i det empiriska resultatet där de intervjuade upplever att någonting måste 

göras för att möta den unga arbetstagaren med visstidsanställning på främst den privata sidan 

av arbetsmarknaden. Behovet av förändrig är något som aktualiserats hos Kommunal, men 

där ordförandena än så länge inte vet hur det konkret kommer påverka arbetet på lokal nivå. 

Slutdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lokala ordföranden upplever situationen med en 

lägre facklig organisationsgrad. Vad som kan urskiljas i empirin är att det råder en hög 

samstämmighet mellan ordförandens erfarenheter och de teorier som berör orsakerna till 

förändringen av organisationsgraden och vad som behöver göras för att motverka rådande 

utveckling. Teorier om organisation och resurser kan uppfattas som generella och abstrakta. 

Viktig under arbetsprocessen har varit att hela tiden ställa frågan om dessa generella begrepp 
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verkligen berört det som studien vill undersöka. Vid en tillbakablick på arbetets fortskridande 

anses dessa teorier om organisation och resurser ha varit ett användbart redskap i att avgränsa 

och fokusera studien samt att förstå och tolka deltagarnas redogörelser för hur minskat antal 

medlemmar påverkar den lokala sektionen.  

 

Stort utrymme ges till en förändrad arbetsmarknadsstruktur och attityd gentemot den fackliga 

verksamheten. Detsamma gäller vad som krävs för att bli bättre på att knyta till sig 

medlemmar, vilket handlar om att informera om fackets betydelse och om anpassning till en 

förändrad arbetsmarknad. Denna medvetenhet hos ordförandena visar på en insikt om behovet 

av att vidta åtgärder för att stävja den negativa medlemsutvecklingen som präglat facket de 

senaste åren. Att denna medvetenhet finns och att åtgärder sker på lokal nivå, nära 

medlemmen på arbetsplatsen, kan vara avgörande för fackets framtid när det gäller 

möjligheten att rekrytera medlemmar. Om ett förändringsarbete endast sker på central nivå 

finns risken att den enskilde arbetstagaren varken ser försök till förändring eller konkreta 

resultat och det kommer inte öka ambitionen att söka sig till facket. 

 

Att konjunktur- och arbetslöshet skulle spela en roll som bakomliggande orsak går inte att 

finna i det empiriska resultatet, samtidigt som litteraturen inte berör hur facket tappar 

medlemmar när de själva aktivt måste betala den fackliga avgiften. Det kan vara så att vissa 

orsaker inte är direkt synliga för de fackliga representanterna på lokal nivå. Det går inte heller 

att enkelt stödja eller avfärda förklaringar. Men oavsett om de intervjuade har rätt eller inte så 

kommer deras agerande påverkas av hur de uppfattar den rådande situationen. 

 

De sektioner som inkluderats i studien har färre medlemmar 2011 än 2006, men det är 

genomgående att de fortfarande upplever att det lokala facket har en styrka som motpart på 

arbetsmarknaden som möjliggör fackligt inflytande. Det är viktigt att ha detta i åtanke när 

konsekvenser av minskat medlemsantal redogörs för. Svenska fackförbund har fortfarande en 

relativt stark ställning på den svenska arbetsmarknaden jämfört med många andra länder. 

Lokala sektioner som arbetar med medlemsrekrytering har fortfarande ett stort antal 

medlemmar som medför mänskliga och ekonomiska resurser. Risken finns att om forskare på 

området och media i allmänhet stirrar sig blint på statistik kommer facket undermineras mer 

än vad som egentligen återspeglas i verkligheten.  
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Samtidigt kan tydliga följder av minskat medlemsantal urskiljas. Vid analys av konsekvenser 

har studien försökt hålla isär hur olika viktiga resurser för facket påverkas av att färre 

löntagare organiserar sig. Men då medlemmen är en resurs i sig som in sin tur genererar makt 

och legitimitet lyfts här perspektivet från de enskilda delarna till en helhet. Analysen visar på 

att färre antal medlemmar kan ses som minskade maktresurser. Analysen visar också på att 

minskade maktresurser kan leda till både yttre och inre legitimitetsproblem. Samtidigt ger 

legitimitet de förutsättningar som krävs för att nya maktresurser ska tillkomma i form av 

löntagare som ansluter sig till facket samt arbetsgivares godkännande av det lokala fackets 

verksamhet på arbetsplatserna. Med andra ord kan medlemmen ses som den enskilt viktigaste 

beståndsdelen för facket. 

 

Vad ordförandena upplever av minskat medlemsantal kan ses som en följd av en rad 

konsekvenser som i hög grad påverkar varandra och som i slutändan får följder för den 

fackliga verksamheten i allmänhet och för den lokala sektionen i synnerhet. Till exempel kan 

minskade ekonomiska resurser ses både som en följd av och en orsak till minskat 

medlemsantal. Om sektionen inte i samma utsträckning som tidigare har möjlighet att bedriva 

medlemsservice och visa sig ute på arbetsplatsen finns risken att löntagaren inte ser nyttan 

med facket. I kombination med den individualisering som uppges ha skett där nyttan oftare 

vägs mot kostnaden kan det få just konsekvensen att medlemmar fortsätter att lämna facket 

samt att färre nya medlemmar tillkommer. 

 

En arbetsmarknad som blir alltmer privat med nya typer av anställningar får konsekvenser för 

ett fackförbund som Kommunal som tidigare nästa enbart representerat löntagare inom den 

offentliga sektorn. Ett mer negativt synsätt och en mer fackfientlig kultur bland privata 

arbetsgivare upplevs bland de intervjuade. Intressant är att flera ordförande uttrycker att den 

privata arbetsgivaren är det ”stora hotet” för den fackliga verksamheten. Förvisso råder en 

lägre facklig organisationsgrad inom den privata sektorn, vilket kan ge facket 

legitimitetsproblem. Dock bör snarare ”det stora hotet” för facket vara den rådande 

situationen idag där medlemmar som nu går i pension varken ersätts av nya medlemmar som 

ansluter sig per automatik och enligt invanda mönster eller av övertygelse för fackets 

organisation. De villkor som idag råder på arbetsmarknaden, så som visstidsanställningar och 

en i ökad grad privatiseringar, har både anhängare och motståndare. Ur de intervjuade 

ordförandenas perspektiv uppfattas denna utveckling som negativ, ändock utgör de förändrade 

arbetsmarknaden en utmaning som Kommunal och andra fackförbund behöver bemöta och 
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hantera. Den stora utmaningen blir då fackets förmåga till förändring och anpassning för att 

möta dagens och morgondagens arbetsmarknad och arbetstagare. I dagsläget har Kommunal 

inte rätt verktyg att bemöta de förändrade omständigheterna som råder, dock finns en 

medvetenhet om att anpassning måste ske för att nå ut till arbetstagaren. Nyckeln för att 

bibehålla fackets makt och möjlighet till inflytande är dess medlemmar, förmågan att 

bibehålla dessa och värva nya är basen och premissen för fackets fortlevnad. 

 

Denna studie är avgränsad till ett fackförbund inom Stockholm läns gränser. Lokala 

ordföranden inom förbundet Kommunal redogör för gemensamma upplevelser av situationen 

med en lägre facklig organisationsgrad. Intressant skulle vara att genomföra en liknande 

studie som breddar perspektivet till att inkludera flera fackliga organisationer som har 

erfarenhet av en liknande medlemsutveckling. Kommer resultatet fortfarande visa på 

gemensamma erfarenheter av exempelvis konsekvenser när skillnader föreligger i arbetssätt, 

organisationsstruktur och representerade yrkeskategorier? Finns det några gemensamma 

nämnare som kan sammanfatta eventuella förändrade förutsättningar för det lokala fackliga 

arbetet efter den negativa medlemsutveckling som har varit ett faktum inom flera svenska 

fackförbund? 
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Bilaga 1: Medlemsstatistik Kommunal 

Begärt utdrag hos Kommunals medlemsservice. Namn på sektioner har raderats för att bevara 

anonymiteten hos de ordförandena som deltog i studien. Endast statistik för central och 

regional nivå presenteras från 2000 då det är denna information som används i studien. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur upplever ni 

här på sektionen 

resultaten av det 

lokala fackliga 

arbetet?  

 

Hur kan det se ut? 

Vad tror ni krävs för insatser 

från ert håll för att vända 

denna negativa 

medlemsutveckling? 

 

Konkreta exempel? 

Vilka orsaker upplever ni ligga 

bakom sektionens minskning i 

antalet medlemmar? 

 

Hur märker ni det? 

 

Exempel? 

Upplever ni att den lägre 

organisationsgraden 

påverkat det lokala fackliga 

arbetet? 

 

Varför, varför inte? 

 

Om ja, konkret, på vilket 

sätt? 

Upplever ni att denna 

utveckling har skapat 

reaktioner hos 

medlemmar 

respektive 

arbetsgivare? 

 

På vilka sätt då? 

Vilka är dina och 

sektionens 

huvudsakliga 

uppgifter? 

 

Hur ser detta ut i 

praktiken? 

Är medlemmen en viktig 

resurs för facket? 

 

Vilka andra resurser är 

viktiga för den fackliga 

organisationen? 

 

I vilka situationer då? 

 

Konkreta exempel? 

 

 

Ser ni några eventuella 

förändringar i 

förutsättningarna för det 

lokala fackliga arbetet? 

 

Varför, varför inte? 

 

Konkret, på vilket sätt? 


