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Sammanfattning 

Denna C-uppsats är en intervjustudie med fackligt förtroendevalda, fem från IF-metall och 

sex från Unionen. Syftet med studien är att lyfta de förtroendevaldas röster kring vad de anser 

vara samtidens utmaningar för fackliga organisationer.Vid analys av intervjuerna framkom tre 

övergripande teman: 1. Utmaningar som följer av att multinationella koncerner bedriver 

verksamhet i olika länder och på stora avstånd. 2. Svårigheter att engagera medarbetarna.      

3. Den flexibla arbetsmarknadens effekter på fackligt engagemang och facklig styrka. Studien 

visar exempel på att korttidsanställningar och individualisering minskar incitament att 

engagera sig fackligt. Resultatet visar även hur organisationsförändringar motverkar 

uppbyggnad av de nätverk som är viktiga för insyn i koncerner och facklig styrka. En annan 

konsekvens av att företag blir multinationella är de långa avstånd och många nivåer som 

uppstår mellan anställda och beslutsfattare. För att de förtroendevaldas röster ska klara av att 

färdas mellan de olika nivåerna och slutligen landa hos beslutsfattaren behöver budskapen 

paketeras på ett hållbart sätt. Uppsatsen landar i en diskussion kring de tre utmaningarna. 

Frågeställningen blir då: Hur man gör sin röst hörd i den multinationella organisationen, hur 

människor motiveras till att engagera sig fackligt och hur man skapar hållbara fackliga 

nätverk över nationsgränserna. Dessa frågor är relevanta att att reflektera kring om man vill 

bemöta de utmaningar som de förtroendevalda ger uttryck för. 
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1 Inledning 

Den svenska modellen har länge varit den grund svensk arbetsmarknad vilat på. Sedan 

saltsjöbadavtalet skrevs på 1938 har arbetsmarknadsrelationerna präglats av självreglering. 

Facken har således haft en stark position som en av två förhandlingsparter. 1970-talet och de 

kommande decennierna präglas av uppluckring av arbetsmarknadsparternas självreglering och 

mer statlig reglering. Under samma period håller ramarna som konstituerat den fordistiska 

arbetsmarknaden på att luckras upp (Allvin et.al 2006). Dessa förändringar innebär en 

övergång från fasta arbetstider och platser till flexibla, vilket innebär ökad personalomsättning 

och ökade krav på anställningsbarhet hos individen (Allvin et.al 2006). I takt med att 

arbetslivet och arbetsmarknaden förändrats ter det sig rimligt att även facken måste förändra 

sitt arbetssätt. Arbetsmarknaden har fått en mer global prägel med multinationella koncerner 

som ägare till lokala svenska verksamheter. Flexibiliteten i produktionen för med sig ökade 

krav på arbetstagarna att vara mera stresståliga och ansvarstagande, och den snabba 

utvecklingen ställer krav på vidareutbildning och kompetensutveckling.  

Statistiken visar att antalet fackligt anslutna har minskat drastiskt de senaste 20 åren i Sverige 

såväl som i Europa (Visser 2006, Bruhn et.al. 2013, Kjellberg 2002). Forskning kring det 

minskade fackliga intresset visar hur individualisering påverkar medlemmars motiv till 

fackligt medlemskap (Allvin & Sverke 2002, Kjellberg 2002). Det visar att fackligt 

medlemskap idag oftare baseras på individuella nyttomotiv, så kallade instrumentella motiv, 

gentemot tidigare ideologiska och traditionella motiv. Uppsatsen fokuserar på hur den 

förändrade arbetsmarknaden manifesteras och vilka konsekvenser det får för de som 

representerar facken på arbetsplatserna. Genom studien vill vi lyfta de förtroendevaldas röster 

kring hur de ser på det fackliga arbetets utmaningar samt reflektera kring hur utmaningarna 

kan bemötas. 

1.1 Avgränsningar 

Studien begränsas till den privata sektorn. Viktigt att poängtera är att vår undersökning är 

inriktad på vad som är fackens utmaningar och svårigheter i den globaliserade värld vi lever i. 

Det betyder att resultatet kan uppfattas som en väldigt negativ beskrivning av 

fackföreningsrörelsen ifall läsaren tror att vi haft som syfte att fånga hela rörelsens bredd. 

Studiens huvudsakliga syfte är inte att hitta skillnader mellan arbetare- och 
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tjänstemannaförbund, men vi vill att de båda ska finnas representerade. Detta utifall det visar 

sig att yrkesgrupperna står inför olika utmaningar.  

1.2 Disposition 

Följande delar av uppsatsen redogör för fackligt förtroendevaldas situation. Nästkommande 

del, Teori & Tidigare forskning, ger en bild av fackförbundens styrkor, hur organisationer 

formas, förändringar på arbetsmarknaden samt de utmaningar facken står inför idag. 

Metoddelen förklarar hur materialet samlats in och analyserats. Resultatdelen redovisar hur de 

förtroendevalda ser på det som konstaterats i Teori & Tidigare forskning. Det hela avslutas 

med en analys av de övergripande teman de förtroendevalda talat om, samt svar på 

frågeställningarna. 

2 Teori och tidigare forskning 

Som inledning av avsnittet teori och tidigare forskning kommer vi först stanna upp och se 

tillbaka på hur den fackliga rörelsen växte fram i Sverige. Fackförbunden behöver placeras i 

ett historiskt sammanhang för att ge svar på varför deras organisationer ser ut som de gör samt 

varför det än idag finns vissa ideologiska skillnader mellan arbetarnas och tjänstemännens 

fackförbund. 

2.1 Arbetar- och tjänstemannaförbunden växer fram 

De svenska fackföreningarna började växa fram under mitten av 1800-talet. Liberalismen 

gjorde sig hörd under senare hälften av 1800-talet, efter sitt segertåg över västvärlden. Ropen 

”frihet, jämlikhet och brödraskap” var inte riktade till de som arbetade i fabrikerna utan 

syftade snarare till företagarnas rätt att bedriva privat näringsverksamhet (Nordin 1992). 

Samtidigt som liberalismen bredde ut sig var socialismen den starkt pådrivande kraften för 

arbetarrörelsen och genom det socialdemokratiska arbetarpartiets agitation kom facken snart 

att förknippas med kamprörelser (Källa Lundh). Arbetarna kämpade för bättre arbetsvillkor, 

löner, arbetstider och företagarna kämpade för frigörelsen från de statliga tvång som 

merkantilismen förde med sig. Att arbetsgivarna var den starkare parten medförde att 

fackföreningarna drevs till en centraliserande rörelse och 1889 bildades landsorganisationen 

(LO). Poängen med att gå samman som fackförbund var att stärka de lokala föreningarna till 

exempel genom gemensamma strejkkassor. Fackföreningarnas centralisering efterföljdes av 

motsvarande rörelse från arbetsgivarens sida och 1902 bildades svenska arbetsgivarföreningen 
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(SAF). Syftet med SAF var dels att kunna möta LO på samma organisatoriska nivå men också 

att erbjuda ekonomisk trygghet till de arbetsgivare som utsattes för strejkande arbetare. SAF 

var starkt centraliserade, vilket bland annat visade sig i att de anslutna arbetsgivarna inte fick 

fatta kollektivavtal utan att det först gick genom centralorganisationen. Arbetarförbunden 

organiserades vertikalt med tonvikt både på central och lokal nivå där de lokala fackklubbarna 

blev viktiga för sammanhållning och för att förankra organisationen i arbetarnas realitet. 

(Nordin 1992, 13. Kjellberg 1997) 

  

Tjänstemännen organiserades till en början i kamrat- eller yrkesföreningar. Skillnaden mellan 

tjänstemanna- och arbetareorganisationerna berodde till stor del på tjänstemännens position i 

förhållande till arbetsgivaren. Inom offentlig sektor hade tjänstemännen visst skydd mot 

repressalier från arbetsgivaren vilket saknades inom privat sektor. De privata tjänstemännen, 

vilka ofta såg sig själva som arbetsgivarens förtrogna (Lundh 2010). De var under denna tid i 

stark beroendeställning till arbetsgivaren och ställde sig på arbetsgivarens sida i kampen mot 

arbetarrörelsen och tog avstånd från de socialistiska idealen. I och med att industrin växte 

ökade antalet tjänstemän snabbt och därmed också konkurrensen mellan dem vilket ökade 

behovet av facklig organisering. Rekryteringen av tjänstemän skedde allt mer från såväl 

medelklass som arbetarklass vilket troligtvis också drev på den fackliga organiseringen 

(Lundh 2010). Även om tjänstemännen tog avstånd från arbetarrörelsens ideologi 

imponerades de av arbetarnas organisationsform och anammade därför den vertikala 

ordningen. 1944 bildades tjänstemännens centralorganisation (TCO) genom en 

sammanslagning av den offentliga och privata sektorns tjänstemän. Att tjänstemännens 

organisationsgrad varit hög, då som nu i förhållande till andra länder, beror till stor del på att 

de inte slöt upp med den socialistiska arbetarrörelsen och fick en bred rekryteringsbas genom 

att ställa sig partipolitiskt obundna. 

  

Trots ett sekelskifte präglat av konflikter mellan fackförbunden och arbetsgivarförbunden, två 

gånger med dödlig utgång, började parterna så småningom bli mera välvilligt inställda till 

varandra. Välviljan berodde dels på att konflikter ofta innebar stora ekonomiska kostnader för 

parterna men också för att man såg att dialog minskade risken för konflikt (Lundh 2010). 

Redan under decemberkompromissen 1906 kom parternas officiella erkännande av varandra 

men det var inte förrän vid saltsjöbadsförhandlingarna 1936-1938 som relationen fick karaktär 

av samförstånd. Bakgrunden till samförståndsandan var dels att facken blivit starka genom 



9 
 

ökat medlemsantal men också att facken nu såg fördelarna med tillväxt samtidigt som 

arbetsgivarna avsade sig rätten att anlita strejkbrytare (Lundh 2010). 

  

Fackföreningsrörelsen styrka fanns i det kollektiva och den vertikala organisationen. 

Centraliseringen möjliggjorde den dialog som så småningom utvecklades till samförstånd 

mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden. Att staten i stort sett låtit 

arbetsmarknadsparterna själva förhandla om villkoren på arbetsmarknaden har också bidragit 

till fackförbundens styrka då statlig inblandning skulle underminera fackens roll som 

förhandlingspart (Kjellberg 1997). Denna ordning har varit väl fungerande för den svenska 

arbetsmarknaden men frågan är hur den fungerar när marknaden globaliseras (Magnusson 

2017). 

2.2 Organisationsforskning 

I kommande del av uppsatsen kommer vi först beskriva nyinstitutoinell teori vilket är ett sätt 

att förstå hur organisationer formas och förändras. Teorin fördjupar bilden av hur 

organisationer fungerar och förklarar varför olika idéer får bättre eller sämre spridning inom 

organisationer. Detta kan få betydelse för de facklig förtroendevaldas möjligheter att påverka.   

2.2.1 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori handlar om vad som gör att organisationer överlever och varför de liknar 

varandra. Teorin har blivit ett av de mest framstående sätt att förstå organisationer sedan 

Meyer och Rowan, 1977, publicerade artikeln Institutionalized Organizations: Formal 

Structure as Myth and Ceremony (1977). Meyer och Rowan ifrågasätter gamla 

organisationsteorier, som menar att de kritiska dimensionerna för organisationers framgång 

beror på förmåga till koordinering och kontroll. De föreslår istället att organisationer vinner 

stabilitet, resurser och ökar chanserna att överleva genom att bli isomorfa med de 

institutionaliserade regler som omger dem. Institutioner uppstår ofta inom olika fält och kan 

komma i konflikt med varandra, vilket kan motverkar organisationers rationella strävan efter 

effektivitet. För att inte tappa legitimitet löskopplas avdelningar från aktiviteter och från 

varandra. Genom undvikande, diskretion och överseende behåller organisationen tron på 

strukturen som rationell. De institutionaliserade reglerna som formar organisationer har två 

nyckelegenskaper. För det första är de rationella objektifierade beskrivningar som förklarar 

hur något ska genomföras på ett korrekt sätt. För det andra så är de mycket institutionaliserade 
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och på sätt och vis bortom den enskilde individens eller organisationens möjlighet att förändra 

dem.  

 

Dimaggio och Powell vidarutvecklar det nyinstitutionella perspektivet i en artikel från 1983.  

De föreslår där att organisationer blir lika varandra genom tvingande, imiterande eller 

normativ isomorfism (Dimaggio, Powell 1983). Exempel på tvingande isomorfism är lagar, 

miljökrav, årsrapporter. Imiterande isomorfism är när organisationer härmar framgångsrika 

koncept för att vinna legitimitet även om de kanske inte har full förståelse för vad som gör 

konceptet framgångsrikt. Den normativa isomorfismen handlar om att följa rådande normer 

för vad som är “rätt sätt” att utföra en aktivitet. Normativitet berör såväl vardagliga sociala 

regler till vad som är normativt inom en specifik profession.  

I artikeln The Project of Rationalization: A Critique and Reappraisal of Neo-Institutionalism 

in Organization Studies från (2000) kritiserar Hasselbladh och Kallinikos den tidigare 

forskningen kring nyinstitutionell teori och menar att den varit allt för övergripande och 

diffus. De anser att det inte räcker med att bara bekräfta att organisationer blir mer lika 

varandra utan menar att vi behöver förstå hur det faktiskt går till. Med artikeln vill de bidra 

med ett språk och förhållningssätt som hjälper oss analysera och förstå hur institutionaliserade 

regler sprids och varför vissa ideer får större spridning än andra. De menar att 

institutionaliseringens element består av ideal, diskurser och kontrollmekanismer vilka har 

olika lätt att objektifieras, färdas och packas upp. Elementen skiljer sig i hur enkelt de kan 

upprepas, hur förgängliga och hållbara de är och hur lättförståeliga och kommunicerbara de 

är. Institutioner behöver förkroppsligas genom artefakter för att kunna färdas. De 

exemplifierar olika artefakters svårighet att färdas genom att jämföra en tavla med en algoritm 

där poängen är att tavlan är svårare att återskapa än en algoritmen.  

 

Hasselbladh och Kallinikos antagande ställer de förtroendevaldas påverkansmöjligheter i ett 

intressant ljus och är därför relevant för vår studie. Som fackligt förtroendevald är en av 

uppgifterna att lyfta arbetsförhållanden i organisationen, med andra ord upplevelsen av 

arbetet, problem, stress, känslor, samarbetssvårigheter. Vi tror att dessa subjektiva upplevelser 

många gånger har större likheter med den tavla som Hasselbladh och Kallinikos menar är svår 

att återskapa och kan därför innebära att de förtroendevaldas ideer har svårt att spridas i 

organisationer. Vad som ska kommuniceras och hur det kommuniceras blir viktigt för de 

förtroendevaldas möjligheter att göra sina röster hörda. I multinationella koncerner blir detta 

extra viktigt eftersom budskapet behöver färdas genom så många nivåer innan de når 
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beslutsfattarna. Om budskapet kommer fram måste det också vara begripligt för 

beslutsfattaren trots kulturella skillnader mellan länderna 

 

2.3 Arbetsmarknadens förändringar 

I vilken omfattning arbetsmarknaden förändras råder det delade meningar om. Flexibilitet är  

ett av de ledord som används för att beskriva dagens arbetsmarknad, tillsammans med post-

fordism, post-taylorism, och ett flertal andra ord som agerar konceptuella parord (Eriksson 

&  Karlsson 2013, 381). I detta avsnitt beskrivs den kontext dagens fackföreningar befinner 

sig i.  

2.3.1 Flexibilitet 

I boken gränslöst arbete (2006), beskriver Allvin et.al hur de konkreta gränserna för 

arbetslivet, i form av tid och rum, alltmer suddas ut. Flexibilitet inom arbetslivet är 

mångfacetterat i den mån att det innebär både flexibilitet i form av förändrat ramverk för 

individen, det vill säga förändrad styrning vad det gäller tid och rum för arbetet. En övergång 

från traditionell byråkratisk styrning, med en tydligt definierad plats och inom en tydligt 

definierad tidsrymd, till en individbaserad mål- och resultatstyrd verksamhet (Allvin, et.al 

2006). 

  

Flexibilitetsbegreppet innefattar även hur arbetskraft organiseras. Atkinsons delar in 

flexibilitet i funktionell, numerisk och ekonomisk flexibilitet (Atkinson, 1984; Atkinson & 

Meager, 1986).  Atkinson beskriver ‟‟det flexibla företaget‟‟ som bestående utav kärna och 

periferi. Kärnan utgörs av fast anställda, och av dem förväntas funktionell flexibilitet. Med 

funktionell flexibilitet menas en förmåga och vilja att växla arbetsuppgifter när arbetet kräver, 

att arbetsuppgifterna är många och diversifierade och att arbetstagaren har tillräcklig 

kompetens och autonomi att själv kunna sålla och prioritera bland dessa arbetsuppgifter. Den 

perifera delen utgör istället en numerisk flexibilitet, i den mån att gruppen består av tillfälligt 

anställda, och möjliggör snabba förändringar i arbetsstyrkan utefter arbetsgivarens behov 

(Atkinson, 1984; Atkinson & Meager 1986;). Dessa två grupper omfattas till sist av 

ekonomisk flexibilitet, vilket innebär att arbetsgivaren har möjlighet att anpassa arbetskraftens 

lön individuellt och efter prestation. Mycket av denna flexibilitet står i stark kontrast till de 

traditionellt fackliga krav på arbetsgivare, såsom en tydligt definierad arbetstid,  ramar för 

lönesättning, anställningsvillkor i kollektivavtal. 
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Allvin och Aronsson vidarutvecklar definitionen av flexibilitet i artikeln Flexibility, 

Boundrylessness and the Strategies of Work. De resonerar kring konceptets 

medvetna normativitet eftersom att motsätta sig flexibilitet blir att propagera för rigiditet 

(Allvin & Aronsson 2013, 420-421). De utvecklar även Atkinsons modell, genom att räkna 

upp dimensioner av normer och regler som styrt traditionellt arbete, och menar att flexibilitet 

uppnås när dessa i olika utsträckning har blivit provisoriska eller övergivna. (Allvin & 

Aronsson 2013, 424). Frågan är då huruvida fackligt förtroendevalda håller fast vid dessa 

normer och vad som händer när normerna bryts upp. 

  

Flexibilitet fungerar för att konceptualisera de förändringar som skett på arbetsmarknaden, 

dels ur ett arbetstagarperspektiv, men även ur ett mer strategiskt organisatoriskt meso- och 

arbetsgivarperspektiv. Flexibilitet finns även på marknads & koncernnivå, där koncerner 

måste visa att de kan genomgå snabba förändringar och anpassa sig till marknaden. Studien 

redogör för hur fackligt förtroendevalda hanterar denna flexibla arbetsmarknad samt vilka 

utmaningar det skapar för dem. 

  

Ytterligare en konsekvens av den flexibla arbetsmarknaden är att människor i högre grad 

upplever anställningsotrygghet (Näsvall 2003). Begreppet syftar till oro för att förlora sitt jobb 

vilket kan få negativa konsekvenser för individen, organisationen men också för samhället i 

stort. Individen drabbas i form av oro och stress, minskad arbetstrivsel och sämre psykiskt 

välbefinnande som på sikt kan leda till sämre fysisk hälsa. Att personal byts ut kan även vara 

stressande för övrig personal (Kjellberg 2017). För de förtroendevalda innebär den stressade 

situationen att färre personer orkar engagera sig i förbättrings- och effektiviseringsfrågor, 

vilket även drabbar det fackliga engagemanget på arbetsplatsen. 

2.4 Individualisering 

I undersökningar om varför människor ansluter sig fackligt kan vi över tid se en rörelse från 

kollektiva och traditionella till instrumentella motiv, där det instrumentella handlar om vilken 

nytta fackföreningen har för den enskilda individen (Kjellberg 2017). Detta sker på grund av  

den individualisering som följer av samhällsutvecklingen. I detta avsnitt ges därför en 

överblick av orsakerna bakom fenomenet samt en redogörelse av konsekvenserna det kan få 

för de fackligt förtroendevalda.  
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Individualisering i sig är inget nytt fenomen och går att hitta redan under renässansen (Beck 

1998) men kommer här att begränsas till de övergripande dragen av den individualisering som 

skett i och med industrialiseringen och framåt. När Sverige industrialiserades började 

människor röra sig in mot städerna för att söka jobb i fabriker. Detta gjorde att de rycktes upp 

från de tidigare förutbestämda sociala bindningar och förlorade därmed den traditionella 

tryggheten (Beck 1998). Vidare uppluckring av de tidigare sociala klasserna följer av 

människors ökade utbildningsnivå, ökade inkomster, förändring i sociala sammansättningar, 

geografisk fördelning (Beck 1998). Kvinnors ökade självständighet, med bland annat egen 

inkomst, skapar en familjesituation där man inte håller ihop av ekonomiska skäl utan av 

individuella. En något modernare individualiserande tendens är uppluckringen av tid och rum 

vilket visar sig i flexiblare arbetstider och större flexibilitet av var arbetet utförs (Beck 1998, 

Castell 1998, Allvin et al. 2006). Detta har skett genom datoriseringens och globaliseringens 

uppluckring av den naturliga dygnsrytmen. I den värld som växer fram är det inte längre är 

den sociala kontexten, familjen, som tryggar försörjning. Det är upp till individen själv att 

planera och organisera livet. Förändringarna gör att prestationstänkandet blir allt viktigare, 

vilket lätt kan leda till känslan av otillräcklighet (Beck 1998). Allt detta kan tolkas som 

utökad frihet, men friheten är en chimär enligt Beck. Den självständiga människan blir i 

högsta grad beroende av arbetsmarknaden och blir därigenom beroende av utbildning, 

rörlighet, regleringar i sociallagar, nya jobb, konjunkturer och konsumtion. Med viss dystopi 

beskriver Beck människans situation: 

 

  ”Hon slipper visserligen ut ur traditionella bindningar och 

försörjningsrelationer men byter dem bara mot de krav som ställs på arbetsmarknaden och i en 

tillvaro som konsument, med den standardisering och kontroller som detta medför. Traditionella band 

och sociala former ersätts av sekundära instanser och institutioner, som präglar den enskilda 

personens liv och gör henne till en lekboll för trender, konjunkturer och marknader, tvärtemot den 

bild av att själv ha kontroll som uppstår i människors medvetande.” 

  

2.4.1 Individualiseringens inverkan på fackligt medlemsskap 

I den osäkra tillvaron, orsakad av individualiseringen, skapas en jagcentrerad världsbild där 

valmöjligheter värderas utifrån hur det bäst gagnar individen (Beck 1998, Kjellberg 2017). 

Individualismens avtryck syns i Kjellbergs undersökningar där han försöker kartlägga 

anledningar till fackförbundens stagnerande medlemsantal (2002). Han resonerar kring att den 

ökade instabiliteten i facklig anslutning tyder på att det fackliga medlemsskapet blivit mer 
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instrumentellt och situationsberoende, snarare än traditionsbaserat ideologiskt (Kjellberg 

2002, 43). Allvin & Sverke undersöker vad de kallar ‟‟Det smygande hotet inifrån‟‟, där de 

samlar in data hos ett LO anslutet fackförbund i syfte att undersöka hur medlemmar 

identifierar sig med facket (2002). De använder sig av uppdelningen instrumentellt och 

ideologiskt engangemang. Instrumentellt engagemang definieras som anslutning till facket i 

utbyte mot fördelar, ideologiskt engagemang om identifiering med fackens mål, värderingar 

och ideologi (Allvin & Sverke 2002, S 90). De faktorer som påverkade inställningen till 

facken var ålder och politiskt orientering. Av studien går att utläsa att instrumentella attityder 

var mer framträdande bland yngre medlemmar, medan ett ideologiskt engagemang var mer 

framträdande bland de äldre (Allvin & Sverke 2002). De fortsätter sedan att resonera kring en 

ökad individualisering av arbetslivet, och en avtraditionalisering av samhället (Allvin & 

Sverke 2002). Den logiska utvecklingen blir, att allt eftersom den yngre generationen ersätter 

den äldre, kommer facken alltmer bestå av instrumentella medlemmar. Detta förutsätter dock 

att indvidualisering och avtraditionalisering i samhället fortlöper. Svårigheter med att 

engagera individer är inget som är unikt för fackföreningsrörelser, utan de flesta 

organisationer där kollektiva intressen representeras går det att finna denna svårighet (Bruhn 

et.al 2013, Bruhn 1999b). Detta går att koppla till den ökade individualiseringen och till en 

större samhällelig kontext (Bruhn 1999a). 

Denna instrumentella syn på fackligt medlemskap bidrar även till att att fackligt medlemskap 

blir mer känsligt för det ekonomiska klimatet. Detta synliggjordes när en stor del medlemmar 

lämnade facken i samband med de ökade a-kasseavgifterna och borttagandet av avdragsrätten 

för fackligt medlemskap (Bruhn et.al. 2013).  Större grupper ser på sitt medlemskap 

kortsiktigt och steget in och ut ur fackföreningar som odramatiskt (Kjellberg 2013, 160). 

2.5 Fackens utmaningar 

Trots fackföreningarnas traditionellt starka ställning, och fortsatt starka ställning i Sverige, 

står facken inför svåra utmaningar (Bruhn Et.al 2013, 126). Här nedan följer några korta 

exempel på de utmaningar fackförbunden står inför idag. 

2.5.1 Minskat medlemsantal 

Från 1993 till 2012 har den svenska fackliga organisationsgraden minskat från 85 procent till 

70 procent (Kjellberg 2011). Nedgången förklaras delvis genom en mer instabil och mindre 

fackligt engagerad grupp yngre löntagare, men även de högre medlemsavgifterna för många 

A-kassor som infördes under mandatperioden 2006-2010 (Bruhn Et.al 2013). 
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2.5.2 Fler förhandlingsparter 

Under de senaste decennierna har antalet tjänstemän ökat och är nu fler än arbetarna samtidigt 

som gränsen mellan arbetare och tjänstemän gradvis suddas ut (Bruhn et. al 2013; Kjellberg 

2002). Båda yrkesgrupperna arbetar i högre utsträckning sida vid sida vilket leder till en mer 

komplicerad bild på arbetsplatserna där de stora fackliga centralorganisationerna allt oftare 

finns representerade samtidigt. Arbetsgivaren har därmed fler parter att förhandla med. 

Nationellt sett kan det diskuteras ifall den svenska modellen fortfarande gäller. Staten blandar 

sig i som en tredje part genom instiftande av arbetsmarknadslagar vilket kan bidra till en 

försvagad förhandlingskraft för facken. För att bibehålla den fackliga styrkan, lokalt såväl 

som nationellt, finns ökad vilja till samverkan mellan facken. Ett exempel på detta ser vi inom 

industrin där förbund från alla tre centralorganisationer gått samman och slutit det så kallade 

industriavtalet. Globalt sett kan vi även se liknande modeller i till exempel Tyskland och 

Japan där samma fackförbund organiserar både tjänstemän och arbetare (Bruhn et al 

2013,133). 

2.5.3 Tudelad arbetsmarknad 

Det talas idag om en tudelad arbetsmarknad som separeras av de som är fast anställda och de 

som har rörliga anställningar (Kjellberg 2017). På arbetsplatsen är det inte ovanligt att det 

uppstår en ”vi och dom” situation mellan anställda och bemanningsanställda där de fackliga 

representanterna kan frestas att betrakta bemanningspersonalen som stötdämpande för de egna 

medlemmarna vid produktionssvackor. Bemanningspersonalen har ökad risk att hamna i kläm 

då de har dubbla arbetsgivare samtidigt som de inte skyddas på samma sätt av LAS eller MBL 

på den arbetsplats de för tillfället arbetar. Förutom bemanningspersonal har även 

visstidsanställningar ökat. De med kortare rörliga anställningar tenderar att inte orka engagera 

sig i den tillfälliga arbetsplatsen. Då dessa kan utgöra en stor del av den totala arbetskraften i 

företag kan det minska de förtroendevaldas sammantagna styrka. 

2.5.4 Minskad rekryteringsbas 

Instrumentella motiv till facklig anslutning och stress, gör att medlemmar kräver resultat av 

facken samtidigt som de inte gärna engagerar sig. Det krympande engagemanget bland yngre 

medlemmar kan på sikt orsaka stora rekryteringsproblem då den äldre generationen lämnar 

sina förtroendeuppdrag (Kjellberg 2017). 
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2.5.5 Internationell samverkan 

När företag blir alltmer uppdelade i olika länder ökar behovet av att facken också organiserar 

sig globalt (Kjellberg 2017). Inom EU finns organisationer som European Works Council 

(EWC) men än så länge är dess enda funktion att fungera som informationsorgan för 

löntagare inom europeiska bolag. Det finns också ett växande behov av global samverkan för 

fackliga representanter inom stora koncerner (Kjellberg 2017). Global samverkan försvåras av 

språkförbistringar, skillnader i kommunikationsverktyg, kulturer och bristande kunskaper om 

de andra ländernas lagar. 

I vår studie vill vi undersöka hur det lokala fackliga arbetet påverkas av den förändrade 

arbetsmarknaden och de utmaningar facken står inför idag. Undersökningen tar reda på vilka 

utmaningar som är unika för förtroendevalda inom multinationella företag samt hur 

fackförbundens demokratiska uppbyggnad påverkas av minskat medlemsantal, 

individualisering och minskat engagemang. Studien visar också på de konsekvenser 

flexibilitet får för den fackliga styrkan. I följande del redogörs studiens upplägg. 

3. Metod 

Studien grundas i en förstudie där vi undersökt fackförbundens hemsidor och 

verksamhetsberättelser för att skapa förståelse för hur organisationerna är uppbyggda och vad 

de jobbar med, men också för att skapa en bild av de utmaningar de står inför. Förstudien 

skapar förståelse för det sammanhang och de organisationer våra respondenter befinner sig i.  

3.1 Metodval 

Vi har använt oss av intervjuer då studien är ute efter mer djuplodande svar kring fackligt 

förtroendevaldas upplevelser av hur det är att verka inom multinationella företag. Den data vi 

vill komma åt faller inom de kategorier av komplexa och subtila fenomen som Denscombe 

(2017) beskriver som de som ger bäst utdelning genom intervjuer. Det rör sig om åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter med syfte att förstå på djupet snarare än redovisa. Det 

rör sig också om komplexa frågor i den mån att vi vill få en förståelse av hur facken som 

fungerar som system, samt hur olika faktorer inom facken är sammanlänkade och relaterade 

till omvärlden (Denscombe 2017, 265). 

  

Studien ger en bild av respondenternas verklighet, samt en bild av hur det är att vara fackligt 

förtroendevald inom just det facket på just den arbetsplatsen. Syftet med metod är att  belysa 
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sociala mekanismer och fenomen som går att finna hos de båda facken. Poängen kan 

beskrivas med ett citat från Denscombe: 

  

‟‟att analysera situationen, och komma fram till vissa begrepp, påståenden eller 

hypoteser som kan förklara vad som händer – och varför det händer?‟‟ (Denscombe 2017, 100). 

  

3.2 Urval 

Valet av respondenter har skett på fler nivåer. Först och främst med en avgränsning på facklig 

verksamhet, för att sedan avgränsa oss till ett arbetarfack och ett tjänstemannafack. Ytterligare 

en avgränsning att inrikta oss på två av de största fackförbunden, unionen och IF-metall. 

  

De två första intervjuerna skedde med representanter för centralorganisationerna, alltså 

personer som är anställda av facket. Dessa gjordes för att få en överblick över 

organisationerna, men även för att få tillträde till intervjupersoner. En risk med att dessa 

personer hjälpte oss hitta respondenter var att det kunde leda till urvalsbias. Fördelarna med 

att de hjälpte oss vägde tyngre än riskerna med urvalsbias, och i efterhand upplever vi inte att 

bias varit något problem. Detta var dock inte något större problem eftersom vi inte var ute 

efter att granska facken. Vi är ute efter de förtroendevaldas beskrivningar och upplevelser av 

sitt eget fackliga arbete och omständigheterna kring det. 

Anledningen till att vi valt just dessa två grupper: förtroendevalda hos tjänstemannafacket 

Unionen och arbetarfacket IF metall, är att de representerar två olika branscher, varav en 

minskar i antal yrkesverksamma, och den andra ökar. Detta reflekteras även i medlemsantalet 

hos facken, där Unionen ökar i antal medlemmar och IF metall minskar.  

  

3.2.1 Presentation av de intervjuade  

Lars*  – Anställd på centralorganisationen unionen, chef. 10 års facklig erfarenhet. 

Mikael – Anställd på centralorganisationen IF metall, ombudsman. 18 års facklig erfarenhet 

Johan  – Förtroendevald större läkemedelsindustri  IF metall – <1 års facklig erfarenhet. 

100% facklig tjänst 

Anders – Förtroendevald större stålindustri IF metall – Cirka 20 års facklig erfarenhet. 100% 

facklig tjänst 
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Sven  – Förtroendevald större stålindustri Unionen – 8 års facklig erfarenhet, 100% facklig 

tjänst 

Lina  – Förtroendevald läkemdelsindustri medelstor IF metall – 5 års facklig erfarenhet 20-

25% facklig tjänst 

Kevin  – Förtroendevald läkemedelsindustri större Unionen  – 13 års facklig erfarenhet, 100% 

facklig tjänst 

Marie  – Förtroendevald läkemedelsindustri medelstor Unionen  –5 års facklig erfarenhet, 

25% facklig tjänst 

Johannes  – Förtroendevald bilverkstad  mindre IF metall – <1 års facklig erfarenhet, 10-20% 

facklig tjänst 

Mattias   – Förtroendevald läkemedelsindustri större Unionen, 5-10 års erfarenhet** 10-20% 

facklig tjänst 

Axel  - Förtroendevald läkemedelsindustri större  Unionen, 20 års facklig erfarenhet 10-20% 

facklig tjänst   

*Samtliga namn är fingerade. 

**Osäkra på antal år.  

  

3.3 Material 

De respondenter som redogörs för på föregående sida blev intervjuade i cirka 45 minuter var 

och fick svara på semistrukturerade frågor som följde av en intervjumall.  

3.3.1 Intervjumall 

För att ta reda på mer om hur organisationerna var uppbyggda och vilka utmaningar de stod 

inför så inledde vi med en förstudie. Den bestod av intervjuer med representanter från 

centralorganisationerna samt en genomgång av deras verksamhetsberättelser. Utifrån 

förstudien skapade vi den intervjumall som användes i de resterande åtta intervjuerna med 

fackligt förtroendevalda. Intervjumallen baserades på tre grundteman och höll samma struktur 

genom samtliga intervjuer, med utrymme för variation genom den semi-strukturerade 

intervjumetoden. De tre grundteman som intervjumallen bestod av var: 

 

1.   Inledande tema som behandlade grundläggande information om arbetsplatsen, samt 

rollen och engagemanget som fackligt förtroendevald. 
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2.   Ett tema kring medlemmarna på arbetsplatsen, organisationsgrad, medlemmars 

inställning gentemot facket. 

3.   Samtidens utmaningar. Tema som behandlar vad den förtroendevalda ser som 

utmaningar, men även vad medlemmarna ser som utmaningar eller viktiga frågor på 

arbetsplatsen. 

  

Denna tematiska disposition visade sig gynnsam, den mjuka starten i deras egen personliga 

berättelse gjorde att respondenterna kunde öppna upp sig relativt fort. Hur mycket utrymme 

vardera tema fick under intervjuerna baserades på hur mycket respondenterna hade att säga 

om ämnet, men alla teman bearbetades under samtliga intervjuer med förtroendevalda. 

3.3.2 Genomförande 

Innan intervjuerna kontaktades varje intervjuperson på telefon, där vi presenterade oss, 

berättade om studien och bestämde plats och tid för intervju. Därefter skickades våra 

kontaktuppgifter samt följebrev via mail. I följebrevet stod kort information om studien och 

hur informationen de ger kom att behandlas. Alla intervjuer skedde på de förtroendevaldas 

arbetsplatser, antingen på deras kontor eller mötesrum. Intervjuerna spelades in med vår egen 

inspelningsutrustning. 

 

Båda uppsatsskribenter deltog vid  samtliga intervjutillfällen. En av skribenterna var 

huvudansvarig för intervjun, och den andra stöttade genom att hålla koll på tidsramar och se 

till att de viktigaste frågorna kom med under intervjun, samt sköta inspelningen. Att en person 

stod för huvuddelen av intervjun skapade struktur på samtalet vilket vi tror underlättade för 

respondenten att fokusera på frågorna. Intervjuerna delades upp så vardera uppsatsskribent 

stod ansvarig för hälften. 

3.4 Analys 

Intervjumaterialet transkriberades efter intervjuerna till textform för att kunna kodas och 

tematiseras. Textmaterialet kodades till nyckelord eller nyckelfraser, där kärnan av stycket 

framträdde. Dessa nyckelord skrevs sedan ut på Post-it lappar så vi lättare fick överblick av 

materialet och framträdande teman. Materialet bearbetades vid flera tillfällen, för att 

säkerställa att vi fått en stadig tematisk ram. I sinom tid gick det att utläsa tre större teman, 

vilka behandlas i uppsatsens resultat.  
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3.5 Begränsningar 

Vi är medvetna om att datamängden från tio intervjuer, inte är tillräcklig för att generalisera 

statistiskt om vare sig om arbetarfack eller tjänstemannafack, eller om fack eller en större 

population i sin helhet. Genom att kombinera resultatet med tidigare forskning kan vi däremot  

finna teoretisk bäring som belyser mönster, problem och utmaningar som de förtroendevalda 

står inför.   

  

Tiden är något som ytterligare begränsat denna studie,  vi har endast träffat intervjupersonerna 

vid ett tillfälle. För att få en mer utförlig bild av hur deras arbete ser ut kan det vara 

nödvändigt att följa med under en längre period.  

3.6 Etiska överväganden 

Denscombe beskriver forskningsetik som något som bygger på, ‟‟Ett antagande om att 

forskare inte har någon privilegierad position i samhället som berättigar dem att fullfölja sina 

intressen på bekostnad av de som studeras‟‟ (Denscombe 2017, 423). Citatet är talande för 

vart den etiska gränsen för forskning går.  Speciella omständigheter att ta hänsyn till i vår 

studie är till exempel att vi får ta del av känslig information kring relationen arbetstagare-

arbetsgivare, ett ämne som kan påverka respondenternas liv i hög utsträckning. Då vi inte gått 

genom arbetsgivare, eller haft någon som helst kontakt med arbetsgivare, så har vi minimerat 

denna risk.  

  

Den största risken vi kan stöta på när det gäller skyddet av respondenternas intressen är 

förmodligen att konfidentiell information läcker ut, och att deltagarna lider personlig skada av 

detta. En annan risk skulle möjligvis kunna vara att vi åsamkar psykologiska skada genom att 

vi hotar deltagarnas övertygelser kring facklig verksamhet (Denscombe 2017, 428), men 

denna är försumbar då vi inte är ute efter att förklara vår bild av facklig verksamhet utan är 

intresserade av deras. För att skydda respondenternas identitet anonymiseras arbetsplatserna 

och respondenterna genom att byta ut deras namn.  
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4 Resultat 

I denna del redogör vi för hur dagens arbetsmarknad påverkar arbetet för fackligt 

förtroendevalda inom Unionen och IF Metall. Det resultat vi kommit fram till i 

undersökningen kan sammanfattas med tre övergripande teman som utmanar 

fackföreningarnas styrka utifrån de förtroendevaldas perspektiv. 1. Utmaningar som följer av 

multinationella koncerners organisationsstruktur. 2. Svårigheter att engagera medarbetarna. 3. 

Den flexibla arbetsmarknadens effekter på fackligt engagemang och facklig styrka. De tre 

temana redovisas här ett i sänder.  

 

Ett sidotema som indirekt påverkar de förtroendevalda är den frustration bland medarbetare 

som uppstår när de globala koncernerna inför standardiserade arbetsrutiner som inte är 

anpassade för de lokala förutsättningarna. Detta tillsammans med nedskärning av personal 

ökar stress och arbetsbelastning vilket tillslut också landar hos de förtroendevalda och därmed 

är vi tillbaka i de negativa konsekvenserna som kommer av de tre huvudteman vi nyss 

presenterade. 

4.1  Utmaningar som följer av multinationella koncerners 

organisationsstruktur 

Genomgående för de företag vi besökte var att samtliga var multinationella. Inga 

verksamheter var endast regionala eller nationella utan tillhörde en global koncern. Alla 

informanter kunde berätta hur företaget en eller flera gånger blivit uppköpt, sålt eller hur olika 

avdelningar i andra länder tillkommit eller försvunnit. 

  

                                         - Vi var Eldo på den tiden, sen blev vi Care-Eldo och sen blev vi uppköpta av 

Medic men det var svenska bolag. Sen blev vi uppköpta av Health från USA, vi blev Medic-Health nån gång på 

90-talet. De köpte också upp fabriken jag jobbade vid i tyskland och de blev Medic-Health-tyskland men sen 

började de sälja de olika delarna‟‟ (Kevin) 

                    

4.1.1 Vingklippta chefer 

En första väldigt konkret konsekvens av att organisationerna blir multinationella är de stora 

fysiska avstånd som uppstår mellan företagens olika delar, avdelningar och människor. 

Företagets olika delar finns i olika länder och sammankopplas genom yrkeskategorier som 

förväntas samverka mellan avdelningarna och chefer som kan finnas i ytterligare andra länder. 
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Den verkliga makten centraliseras medan det blir fler mellanled av ”doers” som bara ska 

utföra de krav som den högsta ledningen ställer. Sven talade om organisationens nivåer och 

menade att lokala företagschefer fortfarande är långt ifrån den högsta ledningen. 

  

                 – ‟‟…jag menar, sitter man som chef och tror att man är någon form av höjdare 

ja då har man inte läst på hur lång hierarkin är upp till våran högsta chef, det är nio nivåer, jag menar, 

då har man problem…‟‟ (Sven) 

  

En annan informant talade om att de lokala företagscheferna har litet handlingsutrymme när 

det kommer till organisationsförändringar. 

 

                 – ‟‟Men just nu, lokalt, så är man ganska vingklippt. Man styrs av led ovanför. 

De som sitter här, de ska bara leverera.” (Anders)                         

4.1.2 Kulturella skillnader och minskad lokal anpassning 

Förutom att makten centraliseras kan det tyckas att de fysiska avstånden bör vara ett litet 

problem i dagens digitaliserade värld. Vi kommunicerar vardagligen genom mail eller 

videosamtal men om vi därtill lägger dimensioner av förståelsen för varandras lokala 

förutsättningar, lagar, kultur, vardagsliv och tidsskillnaderna uppstår en mera komplicerad 

bild. Marie berättade om skillnader anställdas förhållande till chefer. 

  

                 - …vi (i Sverige) behöver inte ha någon chef som säger vad vi ska göra men i 

frankrike är det inte riktigt så. Du måste ha en chef, du gör ingenting utan chefen. Man måste kunna 

den franska kulturen, chefen måste frågas om lov ”om jag får göra det här”. Och det är klart, då får du 

ju kollision med kulturen.  (Marie) 

 

När vi intervjuade Axel och Mattias frågade vi om det är ett problem att cheferna sitter i andra 

länder och fick följande citat till svar: 

 

- Ja det är ju ett väldigt problem. Chefen inser ju inte vad som behövs vad gäller 

resurser. Man pressar arbetarna för att man inte förstår svenska lagar, när man ska vara 

ledig, de kan ta telefonmöte mitt i natten liksom så det kan bli väldigt mycket sånt där 

konstigt.” (Axel) 

 

De kulturella förbistringarna går även att finna i normer och andra sociala beteenden. Dessa 

missförstånd bidrar till att skapa småkonflikter som förmodligen hade undvikts med lokala 
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chefer. HR-avdelningen får här agera tolk och förklara vilka regler och normer som gäller i 

Sverige för de utländska cheferna.  Mattias berättar hur de kulturella skillnaderna påverkar 

chefernas och anställdas relation i vardagen.  

 

 - “Men även sånna underförstådda regler som att det är ok att åka och hämta på 

dagis men det förstår ju inte de utländska cheferna utan de tycker ”men det är väl bara att va 

här, så konstigt, vad ska du gå för?” (Mattias) 

  

För fackförbunden innebär globaliseringen av företagen att behovet av kollektivavtal ökar, då 

risken för att bli överkörd är större när chefernas förståelse för de lokala och kulturella 

förutsättningar minskar. Det blev tydligt under en intervju i ett företag som inte hade 

kollektivavtal innan de blev uppköpta av den stora koncernen. De fackligt förtroendevalda, 

både från tjänstemannasidan och arbetarsidan, beskriver att det innan uppköpet fanns en nära 

och god relation med ledning och de anställda där alla hade gynnsamma anställningsförmåner 

i form av frikostiga pensionsavtal, lunchsubventionering, fri parkering med mera. Oron för 

vad som kunde hända efter uppköpet gjorde att kollektivavtal infördes. 

  

“- Vår tidigare chef ville ju inte ha kollektivavtal här, men det var ju också för att vi hade det 

ganska bra under den perioden. Nu tillhörde vi ju ett jätteföretag så vi var tvungna att göra något.” 

(Marie) 

  

Alla utom en av våra informanter talade om hur koncerner inför standardiserade rutiner och 

affärssystem som är tänkta att fungera likadant i hela organisationen. Det kunde vara alltifrån 

datasystem, lönesystem till mer vardagliga arbetsrutiner. Problemet med dessa var att de 

sällan var anpassade till de lokala förutsättningarna och därför istället bidrog med tröghet 

istället för effektivitet. Att idéer, rutiner och system importeras från de stora koncernerna till 

dotterbolagen eller de lokala verksamheterna ser vi som en form av tvingande 

isomorfism.  Det var även tydligt, så som Meyer och Rowan skriver i sin artikel, att de system 

som infördes ofta bidrog med tröghet i organisationen snarare än effektivitet. Ifall det sker 

medveten löskoppling mellan avdelningar kan vi inte ta ställning till utifrån vår studie men vi 

kan i alla fall konstatera att kopplingarna mellan chefer och avdelningar är löst kopplade vad 

gäller avstånd. Frustration och stress är en av effekterna av de ineffektiva arbetssätten. 
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4.1.3 Skillnader i regelverk 

Som vi konstaterat i tidigare avsnitt uppger de fackliga representanterna att behovet av 

kollektivavtal ökar i multinationella koncerner. Det vi nu kommer in på är att de 

förtroendevalda har begränsade möjligheter att påverka multinationella koncernen även om 

kollektivavtal upprättats. Axel talar om hur kollektivavtalen i Sverige inte är anpassade för 

möta de multinationella företagen. 

  

- “Jag tror också det lyser igenom lite i de centrala avtalen för när man läser dem så ser det ut 

som att man hade ett företag där man kan bestämma själv om lönerna och inte att de bestäms i ett 

annat land.” (Axel) 

  

De juridiska skillnaderna mellan länder medför att det inte alltid är lätt att veta vilka regler 

som gäller i den multinationella koncernen. Utländska företag som bedriver verksamhet i 

sverige behöver en svensk styrelse för att räknas som juridisk enhet. Kravet på styrelse i 

Sverige gör dock inte att beslut måste fattas på denna nivå utan besluten kan fortfarande fattas 

högre upp i en utländsk koncernstyrelse. Med stöd av förtroendemannalagen hade de 

förtroendevalda insyn i de svenska företagsstyrelserna. I utländska styrelser hade de 

förtroendevalda ofta ingen insyn och det kunde också vara oklart vilka rättigheter till insyn 

som faktiskt gällde. I citatet nedan svarar en respondent på frågan om rätt till facklig 

representation i koncernstyrelsen.  

                                                                            

- Det är det här som jag tycker är svårt, jag vet faktiskt inte. Om vi skulle kunna pressa oss ner 

till koncernstyrelsen och ha någon där, ja det, asså, jag vet inte.” (Marie) 

  

Flera av informanterna uttryckte utifrån detta ett behov av att organisera sig fackligt på 

internationell nivå för att kunna möta de multinationella företagen. Tankarna går tillbaka till 

den tid då de svenska arbetsgivarna centraliserades för att kunna möta fackföreningsrörelsen 

på deras organisatoriska nivå. Idag är det istället fackförbunden som är i behov av 

organisering för att bemöta företagens globaliserande utveckling. Exempel på att det redan nu 

pågår en debatt i frågan är IF-metalls bok “En ny värld kräver nya fackliga strategier, röster 

om det globala arbetslivet”. Som vi nämnde i avsnittet om teori och tidigare forskning finns 

det europeiska företagsrådet, EWC (European Works Council), men dessa sköter inga 

förhandlingar utan har endast till syfte att “förbättra rätten till information och samråd om 
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frågor som har betydelse för de anställda i EU s medlemsstater i internationella eller 

multinationella företag” (Finansförbundet 2014). I följande citat talar Axel om EWC. 

                                          

- Det finns ju en typ av M   på europanivå men det är ju mera att ”frågor och få svar”, inte 

att man har förhandlingsplikt.” (Axel) 

  

4.1.4 Svårt att nå fram till beslutsfattare 

En anledning till varför det behövs en global facklig organisationsnivå är att de 

förtroendevaldas röster riskerar tappa styrka för varje led i organisationen rösterna måste 

färdas innan de når fram till beslutsfattaren. I följande citat framkommer också att det också 

kan finnas språkliga barriärer att övervinna för att ni fram med sitt budskap. 

  

                 -”Så om jag vill ha mer pengar till medlemmarna när det kommer till 

löneförhandling så behöver jag egentligen prata med tyskarna och prata tyska när det gäller pengar är 

inte det lättaste. Så då får man liksom hitta andra vägar som är då att man kommer in på den lokala 

budgetprocessen. Här och försöker skapa ett litet utrymme och hjälper då HR-chefen eller nånting sånt 

där, att argumentera för att vi förtjänar faktiskt ett större löneutrymme än det som tagits fram i 

avtalsförhandlingarna på nationell nivå.‟‟  (Johan ) 

  

I citatet går de förtroendevalda genom HR-avdelningen för att få kringgå språkliga och 

organisatoriska hinder. Ytterligare ett problem kan vara att HR-avdelningen inte har 

beslutsmandat, de fackligt förtroendevalda förhandlar alltså inte med någon som har rätt att 

besluta något i frågorna de förhandlar om. Axel berättar om problemet. 

  

                 ”Vi sitter och diskuterar med en HR-person som inte kan, förstår vad de här 

personerna gör och som själv inte har beslutanderätt utan har bara ett uppdrag att utföra order.” 

(Axel) 

  

Även om de förtroendevalda når fram till HR-avdelningen kan det vara en lång väg från HR-

avdelningen till den chef som har beslutanderätt. Detta medför i sin tur att HR-avdelningen 

måste klara av att kommunicera vad problemet är till nästa chef som även den kan behöva ta 

frågan vidare till sin chef och så vidare. Axel fortsätter att tala om att HR-avdelningen måste 

orka och klara av att föra de förtroendevaldas röster högre upp i organisationen. 
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- Ja, och oftast har de inte så mycket makt, det har vi ju märkt. Tex när det inte funkar i en 

gruppering och vi säger ”nu måste vi göra nånting åt det här” så orkar de ju oftast inte själva. Det är 

tufft för en HR-person att orka driva det för de ska ju övertyga denne chefens chef att ”nu funkar inte 

den gruppen nu måste vi göra någonting”. (Axel) 

  

Konsekvensen för de förtroendevalda blir att små frågor faller i skymundan och endast de 

större problemen lyfts högre upp i organisationen. När de förtroendevalda ändå lyfter frågor 

kan den långa beslutskedjan medföra en process som i värsta fall tar flera år med ökad risk för 

att människor säger upp sig eller blir utbrända innan problemen får en lösning. De 

förtroendevaldas påverkansmöjligheter sammanfaller väl med Hasselbladh och Kallinikos 

bidrag till den nyinstitutionella teorin. De talar om hur ideer behöver paketeras på ett sådant 

sätt att de håller för att färdas genom organisationen. Ju mera abstrakta frågor desto svårare 

färdas de. Det mätbara färdas och sprids i organisationen medans det omätbara rör sig 

långsamt (Hasselbladh & Kallinikos 2000). Vi tror att arbetarnas välmående är exempel på 

sådant som har svårt att färdas mellan olika nivåer i organisationen vilket därmed påverkar de 

förtroendevaldas möjligheter att göra sina röster hörda i den multinationella koncernen. En av 

representanterna från Unionen hävdade att det här finns skillnader mellan hur Unionen och 

IF-metall kommunicerar sina frågor vidare i organisationen. 

                                             

  

“... vi försöker ju använda ekonomiska incitament för att få igenom saker och inte 

använda formella, lagar och avtal och sånt och dänga i huvudet på varandra. Vi försöker ju 

använda mjuka medel liksom, medan  F-metall har mer tradition och vill köra lagar och 

avtal.” (Axel) 

  

Om de olika kommunikationssätten som citatet syftar till inverkar på hur väl informationen 

når fram till beslutsfattare ges inget svar i denna studie. De argument som läggs fram av 

Hasselbladh och Kallinikos talar däremot för att vissa kommunikationsmedel når längre än 

andra.  

 

Ett sätt för de fackliga organisationerna att lyckas samla styrka för göra sina röster hörda är 

genom att samverka mellan förbunden. På de arbetsplatser vi varit på är det framförallt 

Unionen, IF-metall och Akademikerförbundet som samverkar. Genom kännedom om de 

andra fackförbundens frågor kan de lyfta frågorna gemensamt eller från olika håll vilket har 

större effekt på arbetsgivaren. Följande exempel handlar om att fackförbunden på en 

arbetsplats gick samman för att påverka lönen för en konkurrensutsatt yrkesgrupp. 



27 
 

  

                 ”Vi har haft ett bra samarbete i löneprocessen förra året med Unionen i 

Busnäs
1
 och akademiker som gick ihop för att ta samma strid och företaget lyssnade faktiskt. För 

tillsammans gjorde vi en bra presentation och övertygade den globala och europeiska chefen…” 

(Kevin) 

4.2 Svårigheter att engagera medarbetarna 

Ett flertal forskare har undersökt orsaker till det nedgående fackliga medlemsantalet, 

de  landar i att ett ökat instrumentellt tänkande och en ökad individualisering som två av 

huvudorsakerna (Kjellberg 2002; Allvin & Sverke 2002; Bruhn 1999a). Detta förhållande till 

facket leder till att medlemmar ofta ställer sig frågan ‟‟behöver jag facket eller inte?‟‟ och att 

medlemskapet snarare fungerar som en form av försäkring (Bruhn et al. 2013). Detta var en 

tendens vi såg tydligt hos de förtroendevalda, en svarar på frågan om varför det finns ett 

bristande engagemang på följande vis. 

  

‟‟Dels är det arbetsbelastningen, du har ju att välja på att göra ditt arbete eller gå på 

något fackligt sen tror jag också det beror på hur folk ser facket. Är facket ett försäkringsbolag där 

jag bara kan sitta lugnt i min båt och vänta tills jag behöver hjälp eller är det någonting som, den 

här demokratiska organisationen så som facken också är där man kan engagera sig i. Men många 

ser nog facken som ett försäkringsbolag.‟‟ (Mattias) 

  

Det instrumentella tänkandet hos medlemmarna var någonting de förtroendevalda ofta 

kommenterade. Det var sju av nio fackligt förtroendevalda som var missnöjda med 

uppslutningen på informationsträffar med medlemmar. En av de resterande två var nöjd, och 

den andra hade inga informationsträffar att vara nöjd eller missnöjd över. Enligt fler av de 

förtroendevalda har de försökt med mutor, biobiljetter och liknande, för att locka medlemmar, 

i hopp om att blidka den instrumentella medlemmen. De resonerar även kring hur 

fackavgiften till stor del påverkar huruvida personer ansluter sig till facket eller ej. 

En konsekvens av bristande intresse och engagemang är att det påverkar facket som 

demokratisk organisation. Mikael talar om att demokratin bygger på medlemsengagemang. 

     

“  dom fackliga organisationerna, så är det ju medlemmarna som bestämmer vad som ska 

hända. Om medlemmarna inte kommer med idéer och förslag och sådär då kommer det inte hända 

någonting.  Då kommer vi stå och stampa. Det är medlemmarna som skickar in förslag, alltså motioner 

till kongressen.‟‟ (Mikael) 

                                                           
1
 Fingerad ort. 

2
 Förtroendevald talar om vad fackförbundet betalar ut till den lokala klubben. 
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Här hamnar de fackliga organisationerna i ett slags moment 22. Medlemmarna kräver 

incitament för fortsätta fortsätta vara anslutna till facket. De vill att facket ska vara 

handlingskraftigt medan medlemmarnas egna bristande engagemang motverkar att det sker. 

Medlemmarna kräver resultat utan engagemang, samtidigt som resultaten kräver engagemang. 

Enligt de förtroendevalda är det svårt att organisera personer, och det får direkt inverkan på 

deras arbete. De förtroendevaldas uppgift är att representera arbetstagarna på arbetsplatsen, 

och denna uppgift blir svårgenomförbar när de inte får feedback från denna grupp. En facklig 

förtroendevald förklarar hur det ger upphov till frustration. 

  

‟‟Att engagera folk är en av de största utmaningarna med att jobba fackligt. När vi 

har årsmöten måste vi ha lotteri och allt möjligt för att locka in folk istället för att de kommer på 

grund av att de är engagerade i fackliga frågor. Tre år i rad har jag skickat ut en frågeställning, vad 

har ni för feedback, vad vill ni veta, har ni kritik på oss? Tre år i rad… nada.  nte ens ett svar, fast det 

kommer 70 personer och sitter där ”ok vad kommer ni prata om idag”. Så jag måste hitta på, jag 

lyfter saker för att provocera för att få igång dialogen men jag lyckas inte ens med det ibland. Och 

den totala bristen på engagemang gör mig förbannad. För jag vill göra så mycket, vad ska jag jobba 

med, ska jag bara göra vad jag vill hela tiden?‟‟ (Kevin) 

  

Det instrumentella tänkandet leder alltså till att medlemmarna i högre utsträckning ser facken 

som en försäkringsfunktion. När det inte finns några större problem så finns heller inget större 

engagemang. Den individuella nyttan vägs in när något ska investeras, antingen tid eller 

pengar. Det individuella behöver inte alltid stå i kontrast till det kollektiva, men det kan leda 

till problem när de förtroendevalda ska representera det kollektiva och den lilla input de får 

består av individuell nyttomaximering. När det som engagerar medlemmarna mest är 

lönefrågor, specifikt hur stor del av en lönepott på 2% man får ta del av, förloras lätt andra 

viktiga frågor. Det minskade engagemanget påverkar också de förtroendevalde på så sätt att 

vissa av dem inte kunnat lämna sin post som förtroendevalda trots att de velat avgå. Det finns 

ingen som vill ersätta dem och de känner ett ansvar att stanna kvar.  

  

Trots det generellt höga engagemanget och viljan hos förtroendevalda bidrar medlemmarnas 

bristande engagemang till att den fackliga styrkan försvagas och förhandlingskraften minskas. 

En av anledningarna är att de förtroendevalda inte får information om vad deras medlemmar 

vill vilket i sin tur leder till att de, vid förhandlingar med arbetsgivaren, inte kan hävda ‟‟våra 

medlemmar vill det här‟‟ som exemplifieras av citatet nedan. 
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‟‟ Äh, det är ju så här, det blir svårt, man kan ju hota med att många 

medlemmar tycker så här men man kanske inte har så stort underlag. Det är väl 

det som är bekymret så om man vet att det är 10….‟‟. (Mattias) 

  

Detta urholkar den fackliga rösten då medlemsantalet visserligen kan vara högt men 

medlemmarnas tystnad gör att det endast är den förtroendevaldes röst som låter. Att finna 

styrka i det kollektiva går här också förlorat. De förtroendevalda kan endast framföra vad de 

själva tycker eller vad de tror att sina medlemmar tycker.  

4.3 Den flexibla arbetsmarknadens effekter på fackligt engagemang och 

facklig styrka. 

 Flexibilitet går att utröna på tre olika nivåer. På den lägsta nivån, arbetstagarnivå, finner vi 

funktionell flexibilitet, det vill säga krav på anpassningsbarhet från arbetaren. Dessa krav 

beskrivs som ett behov av arbetare med bred kompetens, och ett underförstått krav på 

utveckling och en breddad kompetens hos arbetstagaren. Johannes beskriver hur han ser att 

branschen förändrats. 

  

‟‟Den branschen blir ju mer och mer komplicerad. [...] Man ska jobba snabbt, effektivt , 

man ska hitta felen. Man ska göra ett rent & snyggt jobb, kanske ringa kunder ibland, förklara för dom 

vad felet är... Det blir ju mycket mer socialt nu i bilbranschen. Man måste våga prata med kunder, man 

måste våga ta diskussionen, tala om vad som är fel med bilen. Det är jättemycket, det är inte som när man 

pratar med dom som har varit med i branschen länge.‟‟  – (Johannes) 

  

Atkinson beskriver hur organisationer strukturerar sin arbetskraft med en inre kärna av 

tillsvidaranställda, samt en periferi med visstidsanställda (Atkinson, 1984. Atkinson & 

Meager, 1986). Här finner vi den andra nivån av flexibilitet, det lokala företaget eller 

organisationen. Majoriteten av de organisationer vi undersökt använder sig av 

bemanningsanställda och konsulter, tre av fem företag. Av de resterande två använder sig ett 

av konjunkturanpassad arbetstid, det vill säga fast anställda som arbetar i varierad 

utsträckning under perioder med hög respektive låg efterfrågan, vilket också ger uttryck för 

numerisk flexibilitet.  

  

Den andra nivån leder oss in på den tredje nivån, flexibilitet på marknad- och koncernnivå. 

Denna form av flexibilitet i relation till marknaden yttrar sig i behovet av att snabbt kunna 

göra sig av med konstnader, eller kunna expandera, när marknaden kräver det. Den innebär 
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även förmågan att kunna blidka aktieägare, att visa handlingskraft och att företaget är 

anpassningsbart. Detta gör sig tydligt när Anders diskuterar bemanning och 

konjunkturanpassad arbetsttid. 

  

 ‟‟Det är ju sånt som har suttit för att mota bemanningsanställning, att man ändå kan ha 

kostnadsflexibilitet för det är ju det man köper genom att ha bemanning. Man vill ju kunna kasta ut 

kostnader eller snabbt dra på sig kostnader när det går bra, det spelar ingen roll. Det är ju deras 

flexibilitet, när vi pratar flexibilitet pratar vi ofta arbetsuppgifter och nya jobb och kunna göra mera. 

Men när dom pratar flexibilitet då är det kostnadsflexibilitet, det är så att aktieägarna ska få så mycket 

som möjligt. Det är det det handlar om.‟‟ (Anders) 

  

4.3.1 Flexibilitetens konsekvenser för fackligt förtroendevalda 

Den funktionella flexibiliteten påverkar de fackligt förtroendevalda i den mån att det bidrar 

till stress. Stress för den fackligt förtroendevalda när det gäller att balansera det fackliga 

ansvaret med sitt ordinarie arbete. Ett flertal förtroendevalda beskriver hur det förväntas att 

det fackliga arbetet inte ska inkräkta på det ordinarie arbetet. En fackligt förtroendevald 

förklarar att nyanställningar sätter press på henne, där hon både ska vara facklig representant 

för de nyanställda, samtidigt som hon på grund av sin långa yrkeserfarenhet också ska lära ut 

det ordinarie arbetet. 

  

‟‟Och man märker att, asså man känner ju ett ansvar för alla andra. Asså jag kan ju inte ta 

tid, och lägga på det fackliga, för då kan dom inte köra. För dom behöver, amen förstår du, det blir, 

amen det blir ju jobbigt. Att prioritera vad som är viktigast. Men om vi inte har nån tillverkning så har vi 

ju inget fackligt arbete heller. Så det är ju jättesvårt.‟‟  (Lina) 

  

Vi fann även en beskrivning av ökad upplevelse av stress hos de medarbetare den 

förtroendevalda har hand om. Det finns det krav på funktionell flexibilitet, du ansvarar själv 

för att sätta ramar, men dessa ramar måste hålla jämn takt med kollegornas. Dessa ramar är  

normativa, den förtroendevalde menar att de skapas skapas av kollegor snarare än chefer och 

deras direktiv. Det rör sig alltså snarare om samhällelig normativa krav, menar Kevin, en 

förväntan att individer alltid ska vilja utvecklas och göra karriär. Han menar att chefernas 

förmåga att hantera detta och ställa tydliga krav dock kan påverka de anställdas välmående. 

Kevin berättar om varför han tror att det finns en stress hos sina medarbetare. 
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‟‟Man talar mycket mer om ansvarstagande och man ska ta ansvar för allt, det är din egen 

roll och allt runtomkring sig. Och det är därför jag tror att vi har en stressituation här. Det är inte 

tydliga ramar om vad som är min roll och vad man ska jobba med utan det är fritt, du får välja själv. Och 

grejen är, jag tror   fortfarande det finns den friheten att välja själv, om du vill utveckla eller stanna kvar. 

Men om mina kollegor vill utvecklas, så måste jag följa dem.‟‟ (Kevin) 

 

Stress ökar psykisk ohälsa vilket påverkar de förtroendevaldas arbete för att förbättra 

arbetsmiljön. Indirekt leder stressen även till minskat engagemang för fackliga frågor då de 

anställda som är stressade upplever bristande tid och ork. 

  

Den numeriska flexibiliteten, konsulter och bemanning, ger olika konsekvenser för fackligt 

förtroendevalda. Detta leder oss in på den andra nivån av flexibilitet. I generella drag 

beskriver förtroendevalda för de 3 företagen som använder sig av bemanning att det sker i för 

hög utsträckning, och även under långa perioder. De förtroendevalda beskriver även konkreta 

problem i organiseringen och arbetet med bemanningsanställda, såsom 

  

‟‟Och från, om vi pratar klubbekonomi, så för varje [företags]anställd som är  fmetallare 

så får vi 25kr i månaden, men det får man inte för [Bemanningsföretag]. Så ska vi göra den här IF-

metallfamiljen, med både [företag] och [bemanningsföretag] och klubben ska betala för det så är det så 

här, men ska vi betala för dem som vi inte får pengar för? Eller hur ska vi göra?‟‟ 
2
 (Johan) 

  

Kevin berättar även hur han måste sätta ner foten vad det gäller bemanning, när det används 

systematiskt. Han talar om att han måste ta ställning för sina medlemmar när bemanning 

används systematiskt, då detta bidrar till skapa stress på arbetsplatsen. Stressen uppkommer ur 

den ökade arbetsbörda det innebär att lära upp dessa konsulter, samt behovet av att ständigt 

lära känna nya människor. Här tydliggörs ännu ett problem med bemanningsanställda. De är i 

hög grad orepresenterade, och de ställs här emot de ordinarie ‟‟medlemmarna‟‟. 

  

Den tredje formen av flexibilitet finner vi på marknadsnivå. Alla företag vi undersökt tillhör 

större koncerner. Samtliga förtroendevalda menar att detta har påverkat det fackliga arbetet, 

om än i varierande grad. De vittnar om att beslut fattas för den lokala verksamheten centralt, 

på högre nivå, med bristande påverkansmöjligheter. Andra avdelningar inom koncernen och 

dess resultat påverkar den lokala verksamheten hos de fackligt förtroendevalda. Trots att den 

lokala verksamheten den förtroendevalda är verksam inom går med positivt resultat, så sker 

                                                           
2
 Förtroendevald talar om vad fackförbundet betalar ut till den lokala klubben. 



32 
 

nedskärningar. Dessa nedskärningar sker med marknaden och koncernen i åtanke, snarare än 

den lokala verksamheten. Det beskrivs av en förtroendevald på ett läkemedelsföretag. 

  

‟‟Ja faktiskt så, då blir de ju nån neddragning, det plockas 5-10 personer här och där, så ska 

man jobba igenom det, ändå tycker man att ”det här är skit”, man borde anställa 10-20 personer istället. 

Men då hamnar vi ju i det här att försöka göra det bästa av situationen då och det är ju frustrerande, man 

kan inte påverka och säga åt nån högre chef, ”fan vi går så mycket i vinst vi borde anställa istället”.Så här 

kan jag tycka att det är…‟‟ (Axel) 

4.4.2 Långsiktighet 

Långsiktighet har länge varit ett mål för parterna inom svensk arbetsmarknad. Den svenska 

modellen baseras på ett ideal av en konfliktfri, långsiktigt fungerande och samhällsnyttig 

arbetsmarknad. Långsiktighet är någonting som några av de fackligt förtroendevalda beskriver 

som svåruppnåeligt, i förhållande till den snabbt omväxlande och individualiserade värld som 

beskrivs ovan. En informant beskriver långsiktigheten och önskan om långsiktighet. 

  

„‟Jag antar att svaga fackförbund tar till konflikten som stridsmedel för att nå korta framgångar. 

Jag är inte så säker på att, om vi tar hamnarbetarkonflikten som praktexempel, dom kan ju teckna ett avtal 

idag och som längst kan dom lova konfliktfritt ungefär 3 månader. Medans vi ändå ofta skakar tass på 2 

eller 3-åriga avtal. 3:e året brukar vara optionsår och sådär. Om motpart och fackliga organisationer och 

samhället borde vara intresserade av att veta vad som händer imorgon. Så att jag tror att alla tjänar på 

det‟‟ (Anders) 

  

Långsiktigheten är någonting som påverkas av alla de förändringar vi tematiserat i denna 

resultatdel. De tre nivåerna av flexibilitet påverkar det långsiktiga fackliga arbetet på flera 

plan. Det finns ingen tid eller energi att engagera sig. Bemanningsföretagen kommer med 

personal som byts ut,  ofta är oengagerad och orepresenterad fackligt. De globala koncernerna 

med längre besultsvägar kombinerat med att de lokala verksamheterna köps upp och säljs av 

riskkapitalbolag och koncerner, vilket leder till att de förhållanden som byggts upp mellan 

förtroendevalda och motsvarande förhandlingspart nollställs. 

 

Långsiktigheten, eller bristen på långsiktighet, kan ses ur två perspektiv. Dels finns en 

långsiktighet hos organisationer, där avtal fattas under längre tid, vilket innebär en längre 

period av fredsplikt. Denna riskerar att luckras upp med den ombytliga marknaden, där 

riskkapitalbolag köper och säljer bolag med kortsiktiga planer.  Det finns går även att se på 

långsiktighet ur ett individperspektiv, där de individuella relationerna och förtroendet blir av 
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vikt. De förtroendevaldas uppfattning var ofta att den personliga kontakten var viktig vad det 

gäller deras arbete som förtroendevalda, och deras möjlighet att förhandla. Sven från Unionen 

berättar om den goda relationen mellan honom och Leif, IF-metall, och hur deras samverkan 

möjliggör insyn i företaget. 

  

“Sen har vi en produktionschef som vi har informella samtal med som är... den här chefernas 

chefers chef. Vi har byggt ett nätverk, tack vare  eif då, och där får jag haka på. Så vi är ganska mycket 

utspridda över företaget så vi vet ofta mer än vad platsledningen vet om vad som händer.” (Sven) 

4.4 Skillnader mellan IF metall och Unionen 

Alla de bolag respondenterna tillhör har haft både medlemmar i Unionen och IF metall. Vid 3 

av dem har vi intervjuat förtroendevalda för både unionen och IF metall. De övriga två var en 

intervju för unionen och en för IF metall. Det gick inte att utröna några omfattande skillnader. 

De tydligaste skillnaderna hos facken gällde inställningen till lönesättning, där IF metall stod 

för en mer sammanhållen lönesättning, medan Unionen stod för en mer individuell 

lönesättning. Relationen till HR-avdelningen var också en skillnad som gick att utröna. Trots 

att de förtroendevalda var överens om att HR fungerar som chefsstöd, så gick det att finna 

skillnader i inställningen till HR-avdelningen. IF metall har en mer kritisk inställning till HR-

personal, gentemot Unionen som tenderar att ha bättre relationer med HR. Detta kan bero på 

den närmare kopplingen tjänstemän traditionellt haft till chefer, men också att HR-

avdelningen också består av tjänstemän.  Det skiljer sig även i den politiska tillhörigheten, 

vilket var den mest uppenbara skillnaden vi upptäckte. 

 

4.4.1 Politisk koppling 

Den politiska kopplingen, eller det politiska avståndstagandet var något som gav direkta 

konsekvenser på de förtroendevaldas arbete. Särskilt IF metalls LO samt socialdemokratiska 

koppling gjorde sig tydlig i intervjuer med dess förtroendevalda. De ger uttryck för hur de tror 

att man behöver politiskt inflytande för att kunna påverka ramverket inom vilket facken kan 

agera. De har samtidigt märkt hur den politiska kopplingen kan påverka rekryteringen av 

medlemmar negativt, vilket flera vittnar om. Det finns en aversion hos medlemmar gentemot 

den politiska biten. En informant svarar på frågan om vi missat något viktigt med dennes 

arbete. 
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‟‟Nej men jag önskar ju bara att fler var engagerade. Man tänker ju även politiskt, att det är så 

många som inte förstår att det är ju en jätte. Eller... det är ju också dubbelt för vissa vill ju inte blanda ihop 

politik och det fackliga. Men det är ju otroligt viktigt för att fatta beslut högre uppifrån. Men det vet jag att 

det var en medlem som gick medlemsutbildningen för en vecka sen hon sa ‟‟Nej, det var alldeles för mycket 

politik‟‟‟‟. (Lina) 

  

En annan informant beskriver sin känsla kring svårigheten att engagera folk. 

 

‟‟Jag känner, det har blivit mer som en samhällsnorm att vara självständig, att man ska 

vara stark, man ska kämpa sig upp från botten och bygga upp sig. Det är nästan lite tabu hos folk att 

snacka om... vi ska organisera oss, vi ska föra vidare kampen. Folk vill inte låta som nån kommunist. Det 

är mycket politiskt och mycket sådär, attityden i samhället har förändrats mycket.‟‟ (Johannes) 

 

Det här kan ses som en konsekvens av individualiseringen, där den förtroendevalde hävdar att 

människor blivit mer individorienterade på bekostnad av det kollektiva. Att fackförbunden 

haft så traditionella vänster- och arbetarkonnotationer påverkar personers inställning gentemot 

fackförbund som generellt, men LO-förbunden i synnerhet. Traditionella ställningstaganden 

från vänster har länge inneburit fokus på det kollektiva. Detta kan vara en av de 

grundläggande anledningarna till att tjänstemannafacken håller så hårt på sin partipolitiska 

obundenhet. I en allt mer individualiserad värld, där politiska partier står inför samma 

utmaningar som fackförbund (Bruhn 1999b), är det mer lönsamt att ta avstånd politiskt och 

även i viss mån från det kollektiva. Trots att fackförbunden har en tydligt kollektiv agenda, 

och fortfarande fungerar som intresseorganisation för det kollektiva, så kan de tjäna på att 

gentemot medlemmar trycka på det individuella snarare än det kollektiva.  

 

5 Analys 

Analysen inleds med en sammanfattning av resultatdelens övergripande teman. Resultatet 

landar sedan i tre frågeställningar som vi tror är viktiga att reflektera kring för den som vill 

bemöta fackförbundens utmaningar. Vi diskuterar frågorna i uppsatsens avslutande del men vi 

utger oss inte för att ha några slutgiltiga svar. Vidare reflektioner överlämnar vi med varm 

hand till fackliga beslutsfattare, förtroendevalda och medlemmar. 
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5.1 Utmaningar som följer av multinationella koncerners 

organisationsstruktur 

Det som våra respondenter talar om som unika utmaningar för multinationella koncerner är 

framför allt det som följer av de fysiska och kulturella avstånden som uppstår när företaget är 

uppdelat mellan olika länder. Till detta kommer också juridiska skillnader och skillnader i 

fackförbundens rättigheter. Multinationella koncerner skapar behov av kollektivavtal eftersom 

risken att bli överkörd ökar i förhållande till att förståelsen för de lokala förutsättningarna 

minskar. Om de förtroendevalda ska göra sina röster hörda inom organisationen måste deras 

budskap ofta färdas mellan flera organisationsnivåer innan det slutligen landar hos 

beslutsfattaren. För varje led som budskapet vandrar finns risk att det tappar i kraft och när det 

väl når fram finns risk att beslutsfattaren inte förstår det. Avstånden gör också att olika 

affärssystem och arbetssätt införs på arbetsplatser utan att vara anpassade till de lokala 

förutsättningarna och arbetarnas behov. Detta skapar organisatorisk tröghet vilket är 

stressande och frustrerande för de anställda. Det fackliga arbetet drabbas av då bristande tid 

och ork gör att de anställda prioriterar arbetet framför att engagera sig fackligt. Om stressen i 

multinationella koncerner är större än i andra företag kan vi inte svara på men 

koncernledningens bristande förståelse för de lokala behoven torde vara ytterligare en 

dimension som kan bidra till stress i dessa företag. 

5.2 Svårigheter att engagera medlemmarna 

Bristande engagemang påverkar demokratin i fackföreningar på ett negativt sätt. För det första 

för att de blir svårare att veta hur många som faktiskt står bakom ett visst förslag vilket 

urholkar de förtroendevaldas påtryckningar eftersom de inte alltid vet hur många medlemmar 

som backar upp förslaget. För det andra påverkas demokratin av bristande engagemang 

genom att det blir svårare att rekrytera nya förtroendevalda. Individualisering är något som 

tidigare forskning lyfter fram som orsak till minskat engagemang. Kjellberg menar att den 

yngre generationen är individualiserade i större utsträckning än den äldre vilket kan skapa 

stora problem i framtiden när det kommer till återrekrytering av förtroendevalda. Detta kunde 

vi se exempel på då majoriteten av informanterna befann sig i medelåldern eller var något 

äldre och för att vissa av dem hade försökt kliva av sitt uppdrag men satt kvar för att det inte 

gick att hitta ersättare. 
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5.3 Den flexibla arbetsmarknadens effekter på fackligt engagemang och 

facklig styrka 

Flexibilitet används i stor utsträckning i de multinationella koncernerna. Arbetsflexibilitet, i 

bemärkelsen av rörlig personalstyrka är utbrett på arbetsmarknaden men förflyttningar av 

avdelningar, uppköp, nedläggning, nedskärning torde vara mera vanligt i just multinationella 

koncerner. I intervjuerna framkom ofta vikten av nätverk och goda relationer, inom och 

mellan länder, för att skapa insyn i organisationen men också för att kunna påverka koncernen 

med enad röst från olika håll. Flexibilitet motverkar många gånger uppbyggandet och 

bibehållandet av kontaktnät. Detta sker när verksamhet flyttas eller läggs genom att kontakter 

försvinner eller att de i nedskärningarnas kaos inte har möjlighet att prioritera samverkan. 

Marknadsflexibilitet påverkar den fackliga styrkan eftersom det nätverk lätt kan raseras. 

Arbetsflexibilitet påverkar den fackliga styrkan eftersom bemanningspersonal och 

visstidsanställda i mindre utsträckning orkar engagera sig i frågor för att förbättra 

arbetsmiljön.  

 

Sammantaget kan resultatet kokas ner till tre frågor som det kan vara nödvändigt för 

fackförbunden att förhålla sig till.  

 

 Hur gör man sin röst hörd i den multinationella organisationen? 

 Hur motiverar man människor att vara med i facket och hur engagerar man 

medlemmar? 

 Hur skapar man hållbara fackliga nätverk över nationsgränser? 

 

Nedan följer en reflektion av detta.  

5.4 Hur gör man sin röst hörd i den multinationella organisationen? 

När det kommer till att göra sin röst hörd tror vi att det kan finnas vissa nycklar i Hasselbladh 

och Kallinikos artikel som handlar om varför organisationer tar till sig vissa idéer bättre än 

andra. Artikeln berättar inte om vilka idéer som är bättre än andra eller vilka idéer som 

beslutsfattaren kommer genomföra. Artikeln beskriver istället om vad som gör att idéers 

budskap överlever färden mellan organisationers olika nivåer och avdelningar vilket är en 

högst aktuell fråga när det kommer till möjligheterna att påverka multinationella koncerner. 

En första komponent handlar om hur budskapet förpackas. Ett budskap som exempelvis 

färdas från mun till mun kommer förändras för varje nivå det ska vandra igenom eftersom 
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människor uttrycker sig på olika sätt. Ett talat budskap kräver också att budbäraren själv har 

tillräcklig energi för att orka lyfta frågan vidare tills nästa instans vilket ökar risken för att 

budskapet fastnar eller försvinner någonstans på vägen. I resultatet beskriver en av 

informanterna hur HR-avdelningen måste orka lyfta frågan till nästa nivå. Det skrivna 

budskapet är mera hållbart då det kommer till dess förmåga att överleva färden genom 

multinationella organisationernas olika nivåer. Ytterligare en dimension som gör att vissa 

budskap färdas bättre handlar om skillnaden mellan textspråk och siffror. I resultatet kan vi 

konstatera att kulturella och juridiska skillnader gör att chefer som sitter i andra länder har 

minskad förståelse för de anställdas behov på de svenska arbetsplatserna. Informanterna talar 

om att det kan vara svårt att ni fram till HR-avdelningen eftersom de saknar 

branschkännedom så hur svårt blir det då inte att nå fram till koncernledningen om dessa 

dessutom inte har förståelse för kultur eller juridik? Det behövs därför ett budskap som inte 

bara klarar av att färdas genom organisationens nivåer. När det väl når beslutsfattaren behöver 

denne också förstå innehållet. En informant talar om hur Unionen använder ”mjuka 

styrmedel” medan IF-metall använder sig av hårda, lagar och avtal. Vad som egentligen 

menas med hårda eller mjuka styrmedel eller vilket som är bättre än det andra kan vi inte 

uttala oss om. Det kan däremot vara intressant för de förtroendevalda inom multinationella 

organisationer att reflektera över dessa saker.  

 

5.5 Hur motiverar man människor att vara med i facket och hur engagerar 

man medlemmar? 

Individualitet är ett globalt (i alla fall i moderna samhällen) fenomen som är svårt att 

motverka och kanske inte ens önskvärt att förändra. Den viktiga frågan blir istället hur man 

minskar individualitetens negativa effekter på engagemang och fackligt medlemsskap. Den 

individualiserade anställde söker instrumentella incitament för att gå med i facket. Med andra 

ord måste facket klara av att övertyga individen om varför man ska vara med i facket och vad 

man personligen vinner på att vara med. I detta finns vissa likheter med utmaningarna som 

följer den  multinationella koncernens fysiska avstånd. Budskapet behöver förpackas på ett 

sätt så att det klarar av att färdas och det behöver vara ett språk som mottagaren förstår. 

Fördelen med att påverka de lokala medarbetarna är att man själv kan gå fram till en person 

och meddela budskapet, muntligt eller i skrift, utan mellanled? Frågan blir så klart hur 

budskapet tas emot och om det ger tillräckliga incitament för att vara medlem i facket. Något 

vi tror kan öka chanserna för att budskap ska landa väl men också för att klara av att engagera 
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medlemmar är genom att bygga relation till dem. Det kanske inte går att lära känna 1500 

anställda men relation och engagemang hos ett fåtal kan få ringar på vattnet och spridas till 

andra. Hur de fackligt förtroendevalda kommunicerar med anställda och medlemmar kräver 

vidare studier, intervjuer och observationer. Vad vi däremot kan se i vår studie är att det finns 

vissa skillnader i närhet till personalen mellan dem som arbetar 100% fackligt och de vars 

tjänst är uppdelad mellan fackligt och arbete för företaget. Vi tror att det kan finnas risk för 

dem som jobbar heltid med fackligt arbete att hamna i ett informationsvakuum i förhållande 

till de anställda. En enkel lösning kan vara att i större utsträckning röra sig i de anställdas 

miljöer. Det är inte orimligt att tänka att visat engagemang också kan få positiva effekter på 

de anställdas engagemang. Huruvida det ligger något i våra antaganden kan vi inte göra 

vetenskapliga belägg för i denna studie. Vi överlämnar vidare resonemang till de 

förtroendevalda eller andra studenter att undersöka. 

5.6 Hur skapar man hållbara fackliga nätverk över nationsgränserna? 

I den multinationella koncernen kan vi se ökat behov av facklig samverkan mellan länder så 

väl lokalt och nationellt. Gränsöverskridande samverkan utifrån lokal nivå försvåras av 

arbetskrafts- och marknadsflexibilitet eftersom nedskärning av personal eller förflyttningar av 

avdelningar snabbt kan rasera de nätverk som byggts upp. Kvar blir då det 

gränsöverskridande samarbetet på nationell nivå där centralorganisationer och stater blir de 

parter som gör upp om förhållandena på arbetsmarknaden. Nätverken mellan dessa 

organisationer raseras visserligen inte lika lätt men frågan är hur starka de är i förhållande till 

multinationella koncerner? Staterna är i behov av koncernerna för den ekonomiska tillväxten 

och de fackliga organisationernas vertikala styrka skakas i grunden då flexibilitet, stress och 

individualitet hämmar medlemmarnas engagemang. Kanske är det dags för EWC att kliva 

fram och bilda en slags facklig centralorganisation fast på europanivå. Risken med det är än 

en gång att de stora avstånd kan minska förståelsen för de lokala sammanhanget. Lösningar på 

detta problem ligger långt över vad som ryms i vår C-uppsats. Vad vi däremot tycker oss se är 

att det lilla, lokala sammanhanget får allt svårare att tala på den allt mer globaliserade 

marknaden vilket ökar trycket på de nationella institutionerna att ta ansvar för förhållandena 

på arbetsmarknaden. Den fråga som kvarstår är om det kommer vara de anställdas röster hörs 

då eftersom de själva saknar motivation till att engagera sig. 
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