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Projekt: Facklig anslutning ur ett globalt perspektiv (FAS 2006-2013) 

 

Deltagare: professor Anders Kjellberg (projektledare och sociolog) och Lena Lindgren 

(rättssociolog) 

 

Sammanfattning  
Den fackliga organisationsgraden varierar fortfarande starkt mellan olika länder. Tillsammans med 

Danmark och Finland intar Sverige en topplacering med ca 70 procent fackligt anslutna. Även om 

en relativt stor nedgång skett i Sverige kan ingen konvergens urskiljas i förhållande till t ex 

Tyskland eller Storbritannien. År 1990 var den svenska organisationsgraden dubbelt så hög som 

den brittiska, 2011 nästan tre gånger högre och i privat sektor fyra gånger högre. Andelen fackligt 

anslutna har sjunkit i nästan alla länder. Bland de långsiktiga orsakerna märks förändringar av 

arbetskraftens sammansättning såsom minskad andel industri- och offentliganställda. För det andra 

försvåras facklig organisering av arbetskraftens fragmentering genom outsourcing, anlitande av 

bemanningsföretag, ökad andel tidsbegränsat anställda mm. Snål bemanning innebär samtidigt 

mindre tid för fackligt arbete. Det medlemsras som inträffade i Sverige 2007 och 2008 

förorsakades emellertid främst av de kraftigt höjda a-kasseavgifterna. Under loppet av två år 

förlorade facken 245 000 medlemmar och de fackliga a-kassorna 399 000. Sedan avgifterna 2008 

tydligare kopplades till arbetslösheten inom varje kassa har organisationsgraden i privat sektor 

utvecklats betydligt mer negativt för arbetare än för tjänstemän: -11 respektive -2 procentenheter 

2006-12. Särskilt under lågkonjunkturen 2009-10 var arbetslösheten och därmed a-kasseavgifterna 

klart högre hos arbetarna än hos tjänstemännen. Däremot har arbetsgivarnas organisationsgrad, till 

skillnad från i Tyskland, inte minskat nämnvärt, vilket är betydelsefullt för kollektivavtalens 

fortsatt höga täckningsgrad. Partsrelationernas kombinerade centralisering och decentralisering 

främjar det svenska facket styrka. Den fortsatta existensen av centrala (branschvisa) avtal ger det 

lokala facket något att stödja sig på. I Storbritannien har kollektivavtalens täckningsgrad och 

fackanslutningen minskat starkt sedan branschavtalen avvecklats i privat sektor. De tyska 

öppningsklausulerna har urholkat branschavtalen i så hög grad att facken numera förespråkar 

lagstiftad minimilön. Framväxten av nya marknadsekonomier i Östeuropa och Asien har mer än 

fördubblat den globala arbetskraften och avsevärt skärpt konkurrensen på världsmarknaden. 

Bristande fackliga rättigheter och låg organisationsgrad i flera länder medverkar till att åtskilliga 

arbetare befinner sig i en mycket utsatt situation, vilket aktualiserat behovet av globala ramavtal 

och internationellt fackligt samarbete. Globala ramavtal är dock otillräckliga om de inte innefattar 

underleverantörerna eller om produktionen är förlagd till länder utan fackliga rättigheter. Båda 

dessa svagheter utmärker t ex H & M:s globala ramavtal. Att facklig styrka och organisering spelar 

stor roll för de globala ramavtalens tillkomst framgår av att den stora majoriteten tecknats i 

koncerner med hemvist i norra och västra Europa. Till skillnad från i de globala ramavtalen ligger 

tyngdpunkten i de europeiska ramavtalen inte på fackliga rättigheter utan på omstruktureringar, 

kompetensutveckling mm. Det är i dessa frågor inte ovanligt att företagen försöker spela ut de 

anställda på olika orter och i olika länder mot varandra. Utflyttning av produktion till 

östeuropeiska låglöneländer med låg fackanslutning har inneburit en utmaning inte minst för de 

tyska facken. Fackförbund som IG Metall har förlorat mycket av sin forna styrka, bl a genom stora 

medlemsförluster. För att kunna analysera de utmaningar som fackföreningarna möter i en 

globaliserad värld är det relevant att se på fler dimensioner av facklig styrka än 

organisationsgraden. Det har föranlett en systematisk genomgång av olika dimensioner av facklig 

styrka och vad de betyder för att facken ska kunna tillvarata medlemmarnas intressen, exempelvis 

mobiliseringsförmåga, institutionell styrka, politiskt inflytande och strategisk förmåga. 
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