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A nder s Kjellberg •  Sociologi

Jag föddes i Motala 1945 och 
växte upp i Linköping där jag tog 
studenten på reallinjens matema-
tiska gren. Efter pol. mag.- och fil. 
mag.-examina 1971 vid Lunds uni-
versitet utbildade jag mig vid Lärar-
högskolan i Linköping till ämnes-
lärare i historia och samhällskun-
skap. I Lund disputerade jag 1983 i 
sociologi på avhandlingen ”Fack-
lig organisering i tolv länder” och 
blev docent 1990. Jag har lett flera 
forskningsprojekt om fack och 
arbetsgivare ur historiskt och inter-
nationellt perspektiv samt deltagit 
i europeiska projekt. Dessutom har 
jag varit forskare vid Arbetslivsin-
stitutet och undervisat vid Roskilde 
universitet. Sedan oktober 2010 är 
jag professor i sociologi i Lund. Jag 
är sambo med Lena Lindgren.

Sverige har tillsammans med Danmark och Finland världs-
rekord i facklig anslutning. Hur man ska förklara detta, och 
varför bara en bråkdel av till exempel franska eller ameri-

kanska löntagare är med i facket, är frågor som jag ägnat mig åt 
i min forskning. Tillsammans med nordiska kollegor forskar jag 
just nu om varför organisationsgraden sjunkit i Norden under 
de senaste femton åren. Det är av speciellt intresse eftersom den 
nordiska arbetsmarknadsmodellen förutsätter välorganiserade 
parter. Mina beräkningar visar att de svenska arbetsgivarnas or-
ganisationsgrad är betydligt högre än vad olika EU-organ anger 
för Sveriges del, vilket jag nyligen redovisat för Arbetsmarknads-
departementet och europeiska forskarkollegor.

Arbetet med den nordiska studien utgör en del av ett pågående 
projekt om facklig anslutning ur globalt perspektiv. Utvecklingen 
i Asien och Latinamerika och de nya marknadsekonomierna i 
Öst- och Centraleuropa gör det nödvändigt att dra in betydligt 
fler länder i internationellt jämförande studier än vad som tidigare 
varit vanligt inom detta område.

Under senare år har jag försökt förklara det fackliga med-
lemsras som inträffade i Sverige 2007 och 2008 och de ännu 
större medlemsförluster som arbetslöshetskassorna fick vidkän-
nas. Även internationellt är det ovanligt med en så kraftig ned-
gång under så kort tid. De från 2007 kraftigt höjda avgifterna 
till  a-kassan är huvudförklaringen till medlemsraset. Sedan av-
gifterna närmare kopplats till arbetslösheten i varje a-kassa går 
medlemsutvecklingen alltmer isär mellan olika fack och a-kassor. 
Det stora samhälleliga intresset för denna utveckling medför att 
jag ägnar en hel del tid åt att föra ut resultaten av min forskning 
i media, på konferenser m.m. Det anser jag vara en både stimu-
lerande och viktig arbetsuppgift.
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