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personer är med i LO-
facken – som medlem är 
du inte ensam.

enighet ger styrka

 LO-förbund  finns ute på golvet, en på nästan varje 
arbetsplats. Förbunden förhandlar med arbets-
givarna om löner, arbetsmiljö och arbetstider.

förbundet – din röst

leif håkansson:
»nu ökar 
vi trycket i 
arbetet med 
medlems
rekrytering« 

Sidan 3

I Danmark diskuteras just 
nu begreppet ”inspirerad 
fackförening” flitigt.
Orsaken till det är en ny 
handbok i konsten att få 
nya medlemmar och att 
vårda de gamla.
Sidan 6

Vi måste 
vara där 
ungdomar är”
Åsa Larsson, 
ungdomsombudsman 
Sidan 8

alla som är med i elektrikerklubben räcker upp en hand! i elektrikerlinjen på s:t eriks gymnasium i stockholm har facket en stark ställning.

elektrikerförbundet, 
bäst i klassen

medlemsrekrytering – nu viktigare än någonsin

elektrikerklubbarna är ett välkänt inslag på landets elektrikerut-
bildningar. att vara ”juniormedlem” i svenska elektrikerförbun-
det är ett naturligt steg för många gymnasieelever.
– ett starkt fack är viktigt. och det är viktigt för oss att hålla oss 
väl med facket, säger en elev. Sidan 10
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facklig

samord
ning

På LO-borgen i Stockholm arbetar Jonas 
Ivman med att samordna och inventera 
olika förbundsaktiviteter. 

Orsaken till att frågan om facklig närvaro 
och ”meningen med föreningen” nu ska fin-
nas med på varje dagordning är egentligen 
inte, betonar han, de regeringsbeslut om 
höjd A-kassa som lett till att många lämnat 
facket i år.

Grunddragen för engagemanget drogs 
upp av LOs styrelse redan förra året efter en 
tioårsperiod med sakta sjunkande organi-
sationsgrad. Medlemsförbunden är också 
överens om behovet av en nytändning i det 
fackliga arbetet.

– Alla är överens om att det ska bli enk-
lare att bli medlem – även om man med det 
menar lite olika saker. Alla är också med-
vetna om att vi har svårt att nå unga som 
målgrupp och att vi måste ha en organisa-
tion där man känner sig välkommen.

Insikten att organisationsformen inte är 
ett självändamål är också spridd, fortsät-
ter han.

– Det finns inget som säger att organisa-
tionen ska vara fast och cementerad som 
den ser ut i dag – det viktiga är vad den är 
till för. Därför bör vi oftare fråga oss: Varför 
gör vi så här i vårt fackliga arbete? Kan man 
svara på det så är det bra. Annars kanske 
man ska tänka ett varv till.

När medlemsaktiviteterna ökar och upp-
muntras vill många att det ska gå fort, vil-
ket i grunden är bra, menar Jonas Ivman.

– Men man måste också tänka på att det 
här är ett långsiktigt arbete. Det gäller att 
hitta hållbara och långsiktiga lösningar. För 
det handlar inte bara om att värva medlem-
mar utan också att ta hand om dem så att 
de får ut något av medlemskapet.

i jobbet som samordnare pekar han på följande saker som 

är på gång:

      Bilagan i lo-tidningen, som ska sätta frågan i fokus och 

bli ett startskott för de vidare aktiviteterna

      ett erfarenhetsutbyte håller på att ta form mellan förbun-

den, där man lär sig av varandra

      los utbildningar kommer att påverkas på så sätt att 

medlemsrekrytering ska ingå som ett element i olika utbild-

ningar

      samordningen ökar i hela landet, lokalt och regionalt, 

genom lo-distrikt och förbundsavdelningar.

      förbunden kraftsamlar sig 

kring de tre problemområdena, 

som handlar om lägre facklig 

organisationsgrad på små 

arbetsplatser, låg facklig orga-

nisationsgrad i storstäderna, 

framförallt stockholm, och svå-

righeten att nå och rekrytera 

Samordning på gång
lo-förbunden står samlade i arbetet med att öka antalet medlemmar. alla 
tycker det är viktigt. – Även ett förbund som Pappers, med 98,5 procents 
organisationsgrad, ställer helhjärtat upp på det här, säger Bengt hallberg.

Projektledarna: 

”Fokus bör ligga på långsiktiga lösningar”
Jonas ivman och Bengt hallberg 
leder projektet för samordning 
av insatserna som ska under-
stödja medlemsrekrytering i de 
15 lo-förbunden.

– det pågår redan en hel del 
aktiviteter. det är inte så bökigt 
med facklig närvaro när man väl 
tar tag i saken, säger Jonas.

Satsningen på medlemsvärvning, fokuse-
ringen på ”meningen med föreningen”, den 
ökade fackliga samordningen ska vara vik-
tiga beståndsdelar i LO-förbundens arbete 
framöver.
– Därför kan man säga att det som händer 
nu inte är ett projekt, utan avstampet för ett 
långsiktigt arbete, säger Jonas Ivman.

Jonas ivman
Projektledare
landsorganisationen i sverige
telefon: 08-796 27 21
Mobil: 070-372 26 71
e-post: jonas.ivman@lo.se
www.lo.se 

kontakt   

Bengt hallberg
Projektkoordinator
landsorganisationen i sverige
telefon: 08-796 27 64
Mobil: 070-322 27 64
e-post: bengt.hallberg@lo.se
www.lo.se 

kontakt   
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Förbunden inom LO har tidigare betrak-
tat medlemsrekryteringen som en för-
bundsangelägenhet. I fjol slog dock LO, 
tillsammans med förbunden, fast att orga-
nisationsgraden skulle öka med 3 procent 
under 2007.

– Sedan blev det nytt läge med en ny 
regering. Redan under valrörelsen talade 
regeringen om ökade incitament för att 
jobba – i dag vet vi att man med det mena-
de att det ska vara dyrare att bli sjuk och 
arbetslös.

LO och förbunden insåg en risk med 
den kraftiga ökningen av a-kasseavgiften 
genom regeringens nya självfinansierings-
avgift: att den skulle leda till att många 
skulle tycka att det är för dyrt att vara med 
både i fack och a-kassa.

– Nu ökar vi trycket, med fokus på rekry-
tering. Egentligen är det här inte är ett pro-

jekt, utan starten på ett långsiktigt arbete.
LOs roll är främst att samordna förbun-

dens insatser.
– Insikten är stor i dag om att vi inte är 

starkare än vår svagaste länk. Därför är det 
angeläget för alla förbund att vi har en hög 
organisationsgrad.

Medlemsvärvning och ”meningen med 
föreningen” ska framöver finnas med 
på varenda dagordning. Samtidigt ökar 
facket sin ansträngning på ”traditionella” 
områden som att agitera, argumentera och 
värva.

– Men att säga att man går tillbaka till 
ursprunget är fel. Information är ett hant-
verk och som sådant kräver det en helt 
annan kompetens i dag än vad det gjorde 
förr.

Den som ska förklara ”meningen med 

föreningen” i dag måste både vara en bättre 
pedagog och klara av att diskutera för och 
emot, fortsätter Leif Håkansson.

– Förr var det mycket så att man själv-
klart gick in i facket. Det fanns också ett 
tryck utifrån. Ungdomar i dag ifrågasätter 

på ett annat sätt. De vill ha skäl och motiv 
för sina beslut. Därför måste vi vara goda 
pedagoger, men också goda lyssnare.

Den ökade aktiviteten för medlemsvärv-
ning är också ett avstamp för en långsik-
tigt bättre samordning mellan förbunden. 
Bland annat för att göra övergångar enk-
lare. 

Leif Håkansson är noga med att påpeka 
att förutsättningarna inom de 15 medlems-
förbunden skiljer sig åt, liksom att förhål-
landena i olika branscher och regioner är 
väldigt olika.

LO och förbunden kommer därför att 
prioritera vissa områden:

Ungdomar

 Stockholm, där organisationsgraden 
är lägre än i resten av landet

 Handels- och serviceföretagen som 
ofta har stor personalomsättning och 
många visstidsanställda

 Små företag, där det kan vara svårare 
att organisera sig, eftersom det ofta 
saknas lokala fackliga företrådare

Vi måste vara goda 
pedagoger och lyssnare”

Kommunals avd. 1 i Stockholms län är en 
jätteavdelning med omkring 82 000 med-
lemmar som finns inom 230 olika yrken. 

Den sektion som Marvin jobbar inom 
organiserar anställda hos privata arbets-
givare.

 – Det är ett område som kräver mycket 
jobb, eftersom det är många små arbets-
platser, inom skiljda områden.

Han berättar om ett av sina sista arbets-
platsbesök: på ett hunddagis i Södertälje.

– Jag träffade unga tjejer som jobbade 
med hundarna, som inte visste vad facket 
gjorde eller vad ett kollektivavtal är. Men 
det var väldigt glada för att få veta mer. Jag 
berättade då att unga nytillkomna med-
lemmar kan få fyra avgiftsfria månader när 
de går med i facket.

Annars är egentligen inte kunskapsbris-
ten den största svårigheten, menar Marvin 
Clemente Rios.

– Många medlemmar har så mycket att 
stå i och tar så mycket för givet: Att man 
har semester, OB och andra förmåner som 
regleras i kollektivavtalet. Många unga vet 
nog också en del, men säger att ”det är för 
dyrt att vara medlem”.

När Marvin Clemente Rios är ute på 
arbetsplatsbesök brukar han berätta hur 

han själv blev fackligt aktiv. Att han bör-
jade som undersköterska, insåg att han 
ville förändra saker på jobbet, gick på ett 
fackmöte och att det slutade med att han 
blev arbetsplatsombud.

Ilska och missnöje är en drivkraft för för-
ändring, som inte får gå förlorad för facket, 
menar han.

– Det händer att folk blir sura, även på 
facket. Jag brukar säga att ”Det är bra att du 
blir sur. Du kanske kan bli den person som ser 
till att det sker bra saker! Du får vara länken 
mellan kommunal och medlemmarna”.

En av inspiratörernas arbetsuppgifter är 
att gå på möten för arbetsplatsombud och 
där värva fler som jobbar som inspiratörer, 
lokalt. För några få inspiratörer orkar inte 
med att nå ut till avdelningens över 80 000 
medlemmar.

Ett problem för Kommunal är att man 
inte varit tillräckligt tydlig med vilka man 
organiserar. Den fackliga närvaron har 
också varit för dålig – något man nu ska 
ändra på, berättar Markus Andersson, 
ombudsman på Kommunal avd. 1.

– Vi är en stor koloss, men nu känns det 
att det börjar hända något. Att det går åt 
rätt håll.

Under en höstvecka, 19 – 23 november, 
sker en intensiv satsning på att nå ut och – 
förhoppningsvis – värva nya medlemmar.

– Vi ska synas mer i hela landet. I Stock-
holm kör vi radiojinglar hela veckan men 
vi ska också synas på gator och torg och 
på knutpunkter där det finns många jobb-
pendlare under rusningstid.

Marvin Clemente rios
facklig inspiratör
kommunal stockholms län
Mobil: 070-736 07 35
e-post: marvin.clemente@kommunal.se
www.kommunal.se

kontakt   

Marvin är ”Medlem 007 – med rätt att värva”

Marvin Clemente Rios och ett tiotal fackliga kamrater har som uppgift att informera, agitera 
och värva medlemmar till ”Kommunal-ettan”, med 80 000 medlemmar.
– Vi är en stor koloss, men nu känns det att det börjar hända något.

när nu los 15 medlemsförbund prioriterar medlemsrekryteringen, 
står de inför två stora utmaningar, säger leif håkansson, los tredje 
vice ordförande.

– Vi måste vara beredda att bättre ideologiskt tydliggöra betydel-
sen av kollektivavtal, samtidigt som vi förklarar riskerna med en låg 
facklig organisationsgrad.

Leif Håkansson, LOs tredje vice ordförande.

Marvin Clemente rios är en av de tiotal fackliga inspiratörerna på 
kommunals arbetsplatser i stockholms län. syftet med satsningen 
”Medlem 007 – med rätt att värva” är att informera, agitera och 
värva medlemmar.

– det är väldigt uppskattat. Man får alltid nya medlemmar.
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Skogs- och Träfacket började redan innan 
regeringsskiftet diskutera vad som skulle 
göras om det blev en borgerlig regering. 

 – Vi såg hur viktigt det var att förklara 
värdet av fackligt medlemskap. När sedan 
valresultatet stod klart beslutade förbunds-
styrelsen att vi ska försöka nå ut till alla 
medlemmar. 

Förutom informationen om de fackliga 
uppgifterna och värderingarna har Skogs- 
och Trä informerat om LOs 
försäkringspaket – något 
som man tycker misslyck-
ats förut.

– Aktiviteten inleddes 
med att vi gick igenom 
budskapet vid en konfe-
rens i december, där tio personer vardera 
från förbundets 16 avdelningar deltog. Vi 
tog också fram en arbetsbok, berättar Ken-
neth Johansson.

För att underlätta avdelningarnas arbete 
togs central statistik fram över vilka företag 

varje avdelning har. Sedan arbetet startats 
i januari följdes det upp av månadsrappor-
teringar.

Facit blev, förutom nya medlemmar och 
förtroendevalda, ett klart besked om att 
folk är beredda att ta på sig uppdrag.

– En viktig sak är att arbetet gjorts lokalt 
av 222 ”mötesledare”, varav 80 procent 
är förtroendevalda. En stor del av dem, 
47 personer, har arbetat fackligt utanför 

sin arbetsplats för första 
gången.

Under perioden har 
Skogs- och Träfacket tap-
pat 4 procent av sina med-
lemmar och är därmed ett 
av de LO-förbund som haft 

minst medlemstapp.  Utan aktiviteten hade 
det sett betydligt värre ut, säger Kenneth 
Johansson.

– Ute på arbetsplatserna har vi minskat 
med 2,2 procent, men utanför arbetsplat-
ser med 13,5 procent. 

Alla som har jobbat med ”Facklig när-
varo” är hundraprocentigt nöjda, fortsät-
ter han.

– Det har gett ökat självförtroende att 
jobba utanför sin egen arbetsplats. Vår 
förhoppning och tanke är att vi nu ska fort-
sätta så här ett par år till och bygga in delen 
med lönerevisioner på ett naturligt sätt.

Det kommer att kräva en del av organisa-
tionen – och av medlemmarna. Bland annat 
att fler har kunskaper om förhandlingar och 
att fler kan förhandla utanför sin arbetsplats 
– något som kräver utbildning.

– Men vi vet att vi har stöd för det. Hela 
75 procent av dem som varit med på akti-

viteten säger att de kan tänka sig att fort-
sätta med aktiviteter utanför sin arbets-
plats. En medlems motivering minns jag 
särskilt; ”Man växer som människa, vid 
varje besök”.

En slutsats som Skogs- och Träfacket 
dragit av sin satsning är att det som får 
medlemmarna att lyssna är när man talar 
om meningen med föreningen och om kol-
lektivavtalets värde.

– De fackliga grunderna väcker intresse 
– inte om vi säger att vi har en fritidsför-
säkring, eller att man kan hyra en stuga i 
fjällen…  l

Skogs- och Träfacket

lyckad start för 
”facklig närvaro”

kenneth Johansson
funktionär
skogs- och träfacket
telefon: 08-701 77 74
Mobil: 070-212 22 80
e-post: 
 kenneth.johansson.fk@skogstrafacket.org
www.skogstrafacket.org

kontakt   

det går att vinna tillbaka med-
lemmar som lämnat facket. det 
går till och med att få tillbaka 
dem som slutat gå på möten.

det visar ett projekt med te-
lefonrekrytering, som Grafiska 
fackförbundet Mediafacket bedri-
vit under åren eller 2005–2006.

Grafiska Fackförbundet Mediafacket (GF) 
har sedan början av 1990 talet förlorat mer 
än hälften av sina medlemmar. Föränd-
ringen, som till en betydande del beror på 
den strukturomvandling som den grafiska 
branschen genomgått har gjort facket sva-
gare och mindre synligt. 

Staffan Lundström, som till vardags är 
medlemsvärvare på Hyresgästföreningen 
och aktiv inom Handels, föreslog för ett par 
år sedan grafikerna att testa telefonrekry-
tering.

– Vi riktade oss till den grupp som gjort 
ett medvetet val och gått ur facket. Det är 

normalt sett en ganska svår grupp, som 
man till en början får ”jobba i uppförsbacke 
med”, berättar han.

Men för just den gruppen visade sig tele-
fonsamtal vara mycket effektivt: Närmare 
25 procent av de uppringda personerna 
blev medlemmar på nytt – i reda tal 351 
personer.

– Det tycker både jag och Grafiska är en 
fantastisk siffra. Projektet visar att telefon-
samtalen även ger goodwill. Om man gör 
det här på ett bra sätt kan man vända nega-

tiva stämningar och få bort en del antifack-
ligt snack vid kaffeborden. 

Magnus Drougge, förbundsorganisatör  
på GF, ser telefonen som ett komplement 
vid medlemsrekrytering.

– Det kan fungera bra för dem som vi inte 
når på andra sätt. I övrigt finns det bara tre 
sätt att slå in på: Vi måste ut, ut och ut på 
företagen!

Anledningen till att facken tappar med-
lemmar finns till stor del att söka inom 
organisationen, menar han.

– Medlemmarna vet inte varför de ska 
vara medlemmar och skälet till det kan inte 
sökas någon annanstans än i facket. Vi har 

varit för dåliga med vår 
information. Det har 
lett till att människor 
inte är medvetna om 
kollektivavtalets värde 
och dess koppling till 
en hög organisations-
grad.

Därför måste facket, 
menar han, på alla sätt 

och i alla sammanhang konstant fylla på 
med information.

– Det handlar om vår trovärdighet och 
vår överlevnad. Och det enda sättet att 
jobba i dag är att vara tydlig, att tala om 
saker som rör människors vardag. Vi behö-
ver många nya agitatorer och en ny, bättre 
retorik. Men jag är förhoppningsfull: Vi 
kommer att vända det här, för det finns en 
sådan glöd och så många duktiga männis-
kor inom facket. l

Telefonen – bra för att vinna tillbaka medlemmar

staffan lundström
Medlemsrekryterare
Mobil: 070-251 69 57, 0733-10 99 44
e-post: staffan@comhem.se

Magnus drougge
förbundsorganisatör 
Grafiska Mediafacket
telefon: 08-791 16 42
e-post: magnus.drougge@gf.se
www.gf.se 

kontakt   

Nästan var fjärde som hoppat av fackligt 
medlemskap blev åter medlemmar efter ett 
telefonsamtal, berättar Staffan Lundström, 
som ledde Grafikernas projekt.

Magnus Drougge

i januari i år startade skogs- och träfacket aktiviteten ”facklig när-
varo” med målet att besöka alla arbetsplatser med medlemmar och 
tala om ”Meningen med föreningen”.

– facit per den sista juni var att 77 procent av medlemmarna, på 
2 679 företag fått besök. samtidigt kan 374 nya medlemmar och 
153 nya förtroendevalda härröras från aktiviteten, berättar kenneth 
Johansson, funktionär på skogs- och träfacket i stockholm.

”Utan aktiviteten 
hade det sett 
betydligt värre ut.”

”alla som har jobbat 
med ’Facklig närvaro’ är 
hundraprocentigt nöjda.”
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– Handels frågade om  jag ville vara med  
i projektet med centrumsamordnare då det 
drog i gång. Nu är det en del av den ordinarie 
verksamheten, som jag ägnar minst 4 tim-
mar i veckan åt, säger Kerstin Nordström.

Att Kerstin inte tvekade att vara ute och 
informera och agitera är kanske inte så 
märkligt. Hon har arbetat på Din Sko i 40 
år och varit klubbordförande i Handels de 
senaste 12 åren.

Vad gör då en centrumsamordnare? 
Till stor del handlar det om att fånga upp 

alla unga och nyanställda i köpcentrumets 
butiker.

– Jag är ute och presenterar mig i buti-
kerna, ser vilka som är medlemmar och 
informerar om medlemskapet. Sedan ett 
halvår följer en representant från Folksam, 
med och berättar om olika försäkringar. 
Det har varit väldigt uppskattat.

Handels har omkring 200 medlemmar 
på köpcentrumet. Även om organisations-
graden är imponerande 96 procent tycker 
Kerstin att det finns mer att göra.

– Jag vet bara en som har lämnat facket 
– jag håller koll på det. Fortfarande är det 

fyra-fem här som inte är organiserade och 
några som inte är med i a-kassan.

I själva verket är nog det fackliga engage-
manget på Jägersros köpcentrum ovanligt 
stort, medger hon.

– Även butikschefer och –ägare vill att 
jag ska komma och informera. De vill ock-
så ha hjälp med en del frågor. Ibland blir 
det lite märkligt som på den butik med två 
anställda där den ende Handelsmedlem-
men var butikschefen. Och han ville gärna 
att de anställda skulle gå med i facket.

Att det är Kerstin som ”är facket” på 
Jägersros köpcentrum verkar solklart. Det 
kan låta lite tungt, men själv är hon nöjd.

– Det är väldigt kul att vara centrumsam-
ordnare. Jag har lärt känna alla. Men jag 
förstår inte att ungdomarna inte har med 
sig hemifrån hur viktigt – och utvecklande 
– det är att vara med facket. l

kerstin nordström
Centrumsamordnare
handelsanställdas förbund
telefon: 040-14 09 82
www.handels.se

kontakt   

Arlanda flygplats är med omkring 16 000 
anställda en av landets största arbetsplatser.

Av flygplatsens cirka 200 företag har 
hälften sitt huvudkontor utomlands. Åter-
kommande förhandlingsfrågor gäller 
främst scheman och arbetstider, som i hög 
grad styrs av resandeströmmarna. 

Andra viktiga frågor för de 1 500 med-
lemmarna i Transport 46:an gäller bland 
annat dålig arbetsmiljö och stress för flyg-
tekniker, flygmekaniker och lastningsper-
sonal.

Det tvärfackliga samarbetet på Arlanda 
började redan på 1980-talet. Länge stod 
gränsdragningsfrågor i förgrunden, en typ 
av konflikter som i dag tonats ned.

– Eftersom vi är cirka 7 000 LO-förbunds 
medlemmar bara på flygplatsen måste vi 
ha tvärfacklig verksamhet. Vårt fackliga 
center är ett pilotprojekt – det kan vara ett 
sätt för fler förbund att jobba i framtiden, 
säger Ulf Berndtsson, klubb- och sektions-
ordförande för Transportklubben Securi-
tas, Transport avd. 41, som organiserar den 
växande gruppen väktare och flygplatsper-
sonal. 

I och med att facken samsas om en lokal 
har det blivit lättare att satsa gemensamt, 
fortsätter Bo Nilsson.

– Vi kör tvärfackliga medlemsutbild-
ningar, för ungefär 100 medlemmar per 
år. Vi ordnar också nischade utbildningar, 
för till exempel skyddsombud.

Facklig styrka och sammanhållning är 
viktigare än någonsin, menar Bo Nilsson. 
Nedgången i flyget efter 11-septemberat-
tacken är ett problem, men samtidigt har 
flera försämringar skett för de LO-anställda 
på senare år.

– Fler jobbar deltid och har tillfälliga 
anställningar. Och timanställda är en 
grupp som vi har svårt att fånga. Vi har ock-

så sämre scheman, en avsevärt ökad arbets-
belastning samtidigt som fler arbetsgivare 
betraktar minimilönen som en norm. 

Ska aktiviteten och den fackliga styrkan 
öka måste, betonar Ulf Berndtsson, fler 
ungdomar engagera sig fackligt, 

– Och jag tror starkt på de unga. Våra 
många unga medlemmar säger tydligt att 
de vill ha större medbestämmande, frihet 
och inflytande – de ställer traditionella 
fackliga krav. Jag skulle få horder av med-
lemmar om jag kunde säga till chefen att 
”det är inte bara du som bestämmer var 
skåpet ska stå!”

Bo Nilsson håller med om att traditio-
nellt fackliga frågor betyder mest för med-
lemmarna.

– Det är de konkreta sakerna, som till 
exempel att begränsa arbetsgivarnas rätt 
att schemalägga, som är viktigt. Och att vi 
står samlade gentemot arbetsgivaren. l

Arlanda: Jättearbetsplats med delad fackexpedition

Bo nilsson
avdelningsordförande
transport
Mobil: 070-997 00 46
e-post: bo.nilsson.4b@transport.se
www.transport.se

kontakt   

– Vi går och pratar med facket!
så kan det låta när butiksan-
ställda på Jägersro köpcentrum 
i Malmö har funderingar kring 
arbetsmiljön eller fackliga frågor. 
facket betyder kerstin nord-
ström, en av pionjärerna som 
centrumsamordnare för handels 
avd. 1.

Som Handels centrumsamordnare på Jägersros köpcentrum i Malmö rör sig Kerstin Nordström, till höger, som fisken i vattnet. 
Här pratar hon med Stina Mattsson, butiksbiträde på Skopunkten.

Här är 
Kerstin 
facket!

delad fackexpedition är receptet som sju lo-fack på arlanda prövar 
för att öka fackets styrka och sammanhållning. 

På en arbetsplats med 200 företag, med skiftande arbetstider och 
anställningsförhållanden är det viktigt att medlemmarna får närhet och 
bättre service, menar Bo nilsson, ordförande för transports avd. 46.

Tema 

medlems

rekrytering

Jenny Holsten, medlem i Transport. Arbetar som väktare på Arlanda flygplats.
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”Organisering.DK – Håndbogen om at 
få nye medlemmer og passe godt på de 
nuværande” är en systematisk och peda-
gogisk genomgång av de utmaningar och 
arbetsuppgifter som danska LO står inför. 

Men framför allt är den, heter det, tänkt 
att vara en praktisk handbok för 32 000 
fackligt förtroendevalda och anställda 
funktionärer som dagligen får bemöta rub-
riker om att LO-medlemmar flyr facket.

Författarna har en gedigen facklig 
erfarenhet; Knud Lindholm Lau, tidigare 
radiojournalist har utvecklat och undervi-
sar i 3F:s organiseringskurs, medan Paw S. 
Jensen sedan 2002 är ordförande för 3F i 
Ringkøbing, som ligger cirka 5 mil norr om 
Esbjerg på Jylland.

Boken tar upp en del specifikt danska 
förhållanden, till exempel att de ”gula” 
fackföreningarna. Kristelig Fagbevægelse  
och Det Faglige Hus som tack vare en EU-
dom fått viss vind i seglen och marknadsför 
sig mycket aggressivt.

Men mycket av det de skriver om är till-
lämpligt i Sverige och andra länder med en 
stark fackföreningsrörelse.

– Skälet till att vi skrev boken är att vi 
ville samla mycket av de kunskaper och 
erfarenheter som vi har skaffat oss genom 
många års praxis och teoretiska studier 

Det finns, menar Knud Lindholm Lau, ett 
behov av informationsmaterial som inte är 
för enkelt. Ändå måste materialet vara så 
enkelt som möjligt att ta till sig.

Trots att boken spänner över ett vitt 
område och sträcker sig över 220 sidor är 
den lätt att läsa, vilket till en del förklarar 
dess framgång.

Men författarnas främsta ”trick” är att de 
gjort förenklingar och systematiseringar av 
det som ska föras fram. Främst genom det 

pedagogiska greppet att betrakta fackför-
eningens fördelar genom att samla dem i 
en bokhylla.

Fackföreningens fem hyllor:
 Straxhyllan – handlar om de omedel-
bara fördelarna, till exempel det som 
alla medlemmar får del av som med-
lemsblad, vissa aktiviteter och rabatter.
 Utvecklingshyllan – med utbildning, 
rådgivning, gemenskap och förtroen-
deuppdrag för den som vill utvecklas.
 Krishyllan – där hjälp finns för med-
lemmen som hamnat i allmänna svå-

righeter, eller svårighe-
ter på jobbet. Här finns 
stödet vid avtalsbrott, vid 
en arbetsskada, hjälp att skaffa 
nytt jobb eller ny utbildning, om det 
behövs.
 Avtalshyllan – fackets gyllene med-
elpunkt: här ser man dess innehåll, 
hur avtalet blir till och hur man ser till 
att det efterlevs. Sist, men inte minst 
finns
 Visionshyllan – som vill uppfylla beho-
vet att uttrycka solidaritet, stödja ”den 
danska modellen” och känna att man 

har inflytande över utveckling-
en. Här finns möjligheter för 

de ganska många som inte bara 
tänker på de omedelbara fördelar-

na, utan också vill förändra samhället 
genom sitt eget medlemsinflytande.

– De fem hyllorna är ett försök att samla 
det som har varit den fackliga rörelsens 
aktiviteter. När vi möter en oorganiserad 
kollega måste man också utifrån det förstå 
hennes behov – leva sig in i den möjlige 
medlemmens värderingar– och förstå att 
alla människor inte har samma behov av 

en handbok i att få nya medlemmar och sköta om dem man redan har borde 
vara ett smart verktyg för att stärka facket. 

Med den idén lyckades fackföreningsmannen Paw s. Jensen, 3f, och kommu-
nikationsrådgivaren och retorikexperten knud lindholm lau skapa en dansk 
bestseller om den inspirerade fackföreningen.

   de skapade bestsellern om 

”det inspirerade facket”

Så kan fackföreningen möta en ny medlem
så här kan – och bör – det inspirerande facket möta sin nya medlem:
•   när fackföreningen mottagit anmälningsblanketten skickar den ett svars- och tackbrev, samt bifogar ett nyhetsblad från facket.
•   en facklig representant ringer för att välkomna den nya medlemmen och erbjuda sina tjänster.
•   facket och a-kassan skickar ett välkomstbrev, med relevant informationsmaterial.
•   Medlemmen får ett personligt välkomstmejl, med tips om hur man kan använda hemsidan och eventuella sMs-tjänster.    
•   nya medlemmar bjuds i mindre grupper in till ett informations- och samtalsmöte över en bit mat.     

Tema 

medlems

rekrytering
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och förväntningar på sin fackförening, 
säger Paw S. Jensen.

I Danmark har ”gula” fackföreningar 
på senare år nått viss framgång med sin 
argumentation att de ”hjälper individen” 
och är billiga. För att vinna över dem som 
lämnat facket räcker det inte att hänvisa till 
vem som tecknar kollektivavtal, eller att ha 
bättre försäkringar och starkare förhand-
lare, menar Knud och Paw.

– Vårt – och bokens – vägval är en fack-
förening som mobiliserar många människor 
och som därigenom växer. Det är en annan 
väg än att bli ett serviceorgan, eller en för-
säkringsinstitution. Det handlar i stället om 
”den inspirerede fagforening”.

Den insprirerade fackföreningen präglas 
bland annat av att:

•   Alla kan själv, men är också öppna för 
ömsesidigt stöd. Medlemmarna har 

självtillit och gör sig inte beroende av 
”dom i facket”. 

•   Lösningar och initiativ kan bli påhit-
tiga och originella, eftersom man 
arbetar tillitsfullt.

•   Fackföreningen märker att medlem-
marna har olika behov och att världen 
utanför förändrar sig.

•   Medlemmarna respekterar och stöttar 
varandra utan att ha ändlösa diskus-
sioner om gamla fel.

•   Kontors/funktionärsmötena hålls 
på fredagen, så att man är redo att ta 
tag i veckans arbete på måndagsmor-
gonen. Utgångspunkt är uppnådda 
framgångar.

Beskrivningen låter ganska mycket som 
ett ideal, men ditåt är det förstås aldrig fel 
att sträva.

Viktigare att författarna i boken på ett 

grundligt sätt går igenom hur man kan 
argumentera, och hur man kan arbeta till-
sammans för fackets värden. Och det utan 
en enda marknadsföringsklyscha.

– De redskap vi tagit fram är allt från 
grekisk retorik till modern kommunika-
tionsteori. Det rör sig om kunskaper som 
en modern fackförening verkligen kan ha 
glädje av, säger Knud Lindholm Lau. l

Paw s. Jensen
e-post: paw.jensen@3f.dk
www.3f-ringkobing.dk

knud lindholm lau
e-post: lau@tale.dk
www.tale.dk

Kontakt Sverige:
Urban Beinö
oppreda design 
Mobil: 070-143 30 20
e-post: beino@oppreda.se
www.oppreda.se

kontakt   

   de skapade bestsellern om 

”det inspirerade facket”

fakta 3f

fagligt fælles forbund – i dagligt tal 
3f – är danmarks största fackförbund 
med omkring 360 000 medlemmar.
Medlemmar organiseras inom sex hu-
vudområden:
•  industri
•  transport
•  offentlig sektor
•  Byggbranschen
•  det gröna området och
•  Privat service, hotell och restaurang

Beställ boken
på sista sidan

Boken ”ORGANISERING.DK” bygger på samlade och systematiserade kunskaper som en modern fackförening kan ha stor glädje av,  
menar Knud Lindholm Lau. – Det finns också behov av informationsmaterial som inte är för enkelt, säger Paw S. Jensen, som är avdel-
ningsordförande för 3F i Ringkøbing.
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organisera flera!
den maningen riktade if Me-

talls styrelse i december 2006  
till de tio avdelningar i landet 
med lägst organisationsgrad.

– Vi rev oss i håret. sedan be-
stämde vi oss för att besöka alla 
arbetsplatser i vårt område. Må-
let var att minska utflödet – nu 
har vi ett inflöde, säger Mikael 
Johansson, ordförande för if Me-
tall höglandet, i nässjö.

Avdelningsstyrelsen var lite förgrym-
mad över att befinna sig på ”bottenlistan”, 
fortsätter han:

– Så vi kavlade upp ärmarna. Först 
bestämde vi att vi skulle ut och informera 
om förändringarna och försämringarna i 
a-kassan. Sedan bestämde vi oss för att ha 
bättre koll på organisationsgraden på var-
je arbetsplats. Först efter en halv timmes 
beslutsvånda kom vi fram till att vi måste 
besöka alla arbetsplatser.

Med tanke att allt inte fick gå för lång-
samt allierade styrelsen sig med fler män-
niskor, främst förtroendemän ute på klub-
barna.

– Vi kallade ihop till en kickoff. Då var 
vårt tydliga mål att minska utflödet av 
medlemmar – i stället blev det ett inflöde.

Bakom framgången låg inget trolleri, 
eller andra märkligheter. Den som besökte 
en arbetsplats hade med sig en liten lat-
hund om medlemsskapets värde – i övrigt 
handlade det mycket om diskussioner. 
Politiska diskussioner.

– Tidigare var det ganska tyst – nu behö-
ver man inte säga något alls för att diskus-

sionerna ska går höga. Regeringen har med 
sin politik verkligen sett till att öka det poli-
tiska intresset, säger Mikael Johansson.

Ändå överraskade framgången styrel-
sen, berättar Anders Sjöland, avdelningens 
vice ordförande och ansvarig för utveck-
lingsfrågor. Men bakom låg förstås ett hårt 
jobb.

– I mitten av mars hade vi klarat av 
ungefär 210 arbetsplatser och resten löste 
vi innan semestern. Då hade vi pratat med 
6000 metallare. Vi nådde också ungefär 
400 inhyrda arbetare under den här tiden 
och det var de väldigt tacksamma för.

Slutsatserna av den intensiva kampanjen 
är tydliga. Styrelsen och övriga förtroende-
valda ska i fortsättningen se till att finnas 

mycket mer ute på golvet.
– Vi säger nu att om vi 10 – 15 personer 

klarade av att besöka 250 arbetsplatser på 
ett drygt halvår då bör vi klara av att besöka 
200 arbetsplatser två gånger per år.

Ett tufft mål förvisso, men man har också 
lärt sig en hel del på vägen.

– Nu är vi fler som ska jobba med det här 
– minst 15 – 20 personer. Både styrelsere-
presentanter och folk utanför styrelsen, 
säger Ulf Johansson, avdelningens sekre-
terare.

Mikael, Anders och Ulf är övertygade om 
att de personliga kontakterna och närva-
ron är viktiga för att hålla upp det fackliga 
engagemanget i framtiden.

Många var, berättar de, jätteglada bara 
för att någon kom och frågade dem om de 

vill vara med i facket.
– Tidpunkten var också den rätta: Vår 

avdelning bildades 1 maj 2006. Vi är en ny 
organisation, med ny förbundsstadga och 
har världens chans att tala med medlem-
marna om att förändra verksamheten. l

Mikael Johansson
avdelningsordförande
telefon: 0383-180 75
Mobil: 070-310 16 86
e-post: postbox.avd32@ifmetall.se
www.ifmetall.se

kontakt   

if metall i höglandet 
vände minus till plus

– Vi måste vara där ungdomar är, slår  
hon fast.

Men det betyder inte bara rockkonserter, 
utan även på skolor, vid ABF-arrangemang, 
eller helt enkelt ute på stadens gator.

– Ska man kampanja för medlemskap i 
facket har vi i de olika förbunden mycket 
att lära av SSU. För ungdomar i dag är väl-
digt ifrågasättande. Kan man inte ge ett 
vettigt svar på varför man ska vara med i 
facket går de inte med.

SSU:arna är bättre på att ”ta folk”, menar 
hon. De drillas på att argumentera och 
övertyga, medan många fackförbunds-
människor är mer tillbakadragna.

– Går man in i ett ungdomsförbund så 
brinner man för saken. Facket går man 
kanske inte in i av samma skäl…

Ändå måste facken ha samma inställning 
samma glöd, menar hon. Och de måste 
börja jobba med samma metoder.

– Är man på en arbetsplats har man ju 
tid. Går man ut på stan däremot får man 
bara en mening på sig för att fånga intres-
set. Det gäller att vara tydlig. SSU:are här 
i Stockholm kan till exempel gå fram och 
inleda en diskussion genom att fråga ”Gil-
lar du rättvisa?”. Det är bra!

Nya arenor och ny mötessätt ändrar dock 
inte helt förutsättningarna för hur man ska 

nå framgång, fortsätter hon.
 – Det är tre saker som gäller: utbildning, 

utbildning och utbildning. Men inte så 
mycket om avtalet, utan om ideologin; var-
för vi har fack och a-kassan. Det är något 
som jag tycker förbunden borde göra.

Dessutom borde alla ungdomar så fort 
de börjat jobba och gått med i facket gå en 
grundkurs.

– Då är det mindre risk att de går ur fack-
et. De som går våra kurser gillar dem och 
då ökar även chansen att deras polare går 
med i facket. l

”Vi måste vara där ungdomar är!”
– det handlar mest om att synas!
när åsa larsson, ungdomsombudsman på stockholms lo-distrikt, 
informerar och agiterar bland ungdomar är det inte bara samman-
trädesrum eller kongresshallar som gäller. att dela ut kondomer och 
hörselproppar på hultsfredsfestivalen är, menar hon, väl så viktigt. 

– Går man in i ett ungdomsförbund så brin-
ner man för saken. Facket går man kanske 
inte in i av samma skäl, säger Åsa Larsson, 
ungdomsombudsman, som efterlyser sam-
ma glöd i facket.

åsa larsson
Ungdomsombudsman
lo-distriktet i stockholms län
telefon: 08-789 49 07
Mobil: 076-118 08 87
e-post: asa.larsson@lo.se
www.stockholm.lo.se

kontakt   

Avdelningsstyrelsens dysterhet i december har förbytts i glädje över 327 nya medlemmar första halvåret 2007, samtidigt som bara 44 
begärde utträde. – Nu jobbar vi på samma sätt 2008, säger, från vänster Mikael Johansson, Anders Sjöland och Ulf Johansson.
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Bilden av att unga sviker facket 
är inte allmänt giltig. samtidigt 
är låg organisationsgrad ett 
storstadsproblem som inte bara 
finns bland ungdomsgrupperna, 
berättar anna fransson, huvud-
ansvarig för lo:s rapportserie 
”röster om facket och jobbet”.

Som utredare på LOs näringspolitiska 
enhet tar Anna Fransson fram och analy-
serar mängder av statistik som speglar hur 
LO-förbundens medlemmar tänker.

– Röster om facket och jobbet har kom-
mit ut sedan 1988 och ger unika möjlighe-
ter att se olika trender och hur synen på 
facket förändras. 

I den senaste rapporten, som nyligen 
publicerats, löper organisationsgraden 
som en röd tråd. Det framgår klart att 
Stockholm skiljer sig åt från det övriga lan-
det vad gäller synen på facket. Det gäller 
ungdomar – men också högre upp i åld-
rarna.

– I Stockholm är bara 31 procent av alla 
16 – 24-åringar med i facket. I övriga lan-
det är andelen 58 procent.  När det gäller 
25 – 27-åringar är 53 procent med i facket, 
medan andelen i resten av landet är 77 pro-
cent.

– Vi försöker förstå varför det ser ut så. 
Men vi har inga riktigt bra svar. Enligt vår 
undersökning finns det ett otroligt starkt 
stöd för att facket ska ha inflytande och för 
de frågor som facket jobbar med. Det stödet 
är starkt i alla åldrar.

Något som gör det extra svårt att dra 
slutsatser är att organisationsgraden ver-
kar bero på mycket mer än vad facket gör, 
fortsätter hon. I själva verket kanske det 
handlar mindre om att inte vilja än om att 
inte kunna.

– Många ungdomar har i dag visstidsan-
ställningar. Då blir medlemsanslutningen 
låg. Regeringens strategi att det ska bli 
lättare att visstidsanställa gör det därför 
ännu viktigare att det ska vara enkelt att 

vara med i facket.
Ett annat viktigt skäl till organisationsgra-

den minskar, inte minst i Stockholm, är struk-
turomvandlingen på arbetsmarknaden.

– Det är i dag färre som jobbar inom 
sektorer där organisationsgraden är hög, 
framför allt i industrin. Samtidigt jobbar 
allt fler inom handeln och i servicenäringar 
– där man traditionellt har en låg organisa-
tionsgrad.

LOs undersökning visar också ett tydligt 
mönster: ju mindre arbetsplats man jobbar 
på desto svårare är det att jobba fackligt. 

Allt som allt ger Röster om facket och 
jobbet belägg för hur viktigt det är med en 
medlemsvärvningskampanj – inte minst i 
Stockholm.

– Det framstår ännu tydligare i den sjätte 
rapportboken. Den handlar just om hur 
man i storstäderna ser på facket. l

Strukturomvandlingen har skapat
ett nytt fackligt landskap

anna fransson
Utredare
landsorganisationen i sverige
telefon: 08-796 27 80
e-post: anna.fransson@lo.se
www.lo.se 

kontakt   

Röster om facket 
och jobbet

För att kunna för-
bättra och utveckla 
den fackliga verk-
samheten är det 
viktigt att få reda 
på både vad män-
niskor anser i en 
rad olika frågor 
och hur de faktiska 
villkoren ser ut. 
För att få reda på 
detta genomfördes 
undersökningen 
Röster om facket 
och jobbet under 
år 2006. Urvalet 
består av drygt 8 
000 anställda i hela 
landet. Detta är 
femte gången Rös-
ter om facket och 
jobbet genomförs 
sedan år 1988. Rap-
porterna speglar de 
anställdas inställ-
ning i olika frågor 
men också synen på 
arbetets villkor.

Beställ rapporterna 
på sista sidan.
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Den låga fackliga anslutningsgraden i Stockholm är viktig att analysera, menar Anna Frans-
son, LO-utredare. – Vi försöker förstå varför det ser ut så. Men vi har inga riktigt bra svar.
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svenska elektrikerförbundet, 
sef, är ett av de minsta lo-för-
bunden – men också ett av de få 
som växer.

en del av förklaringen till det 
hittar man i skolsalarna på s:t 
eriks gymnasium, i stockholm.

Nåja, inte bara där förstås – utan på alla 
gymnasier i landet som har elprogram-
met. Den fackliga närvaron gör sig nämli-
gen påmind under hela yrkesutbildningen 
genom SEF-klubbarna. 

En viktig faktor är också att elprogram-
met är en lärlingsutbildning. Teori varvas 
med praktik. När eleverna gått sina tre år 
väntar ett lärlingsår på 1 600 timmar, som 
lokala yrkesnämnden ansvarar för. Fullt 
utbildad är en elektriker först efter 6 år, 
alltså ytterligare 3 montörsår.

Yrkesnämnden, som spelar en viktig roll 
under lärlingstiden. I nämnden sitter, för-
utom branschföreträdare från Elektriska 
installationsorganisationen, EIO, fackliga 
företrädare från SEF.

– Yrkesnämnden delar ut ECY-cer-
tifikaten, som ger olika behörigheter, 
bland annat ingår det obligatoriska elsä-
kerhetsprovet. Dessutom ordnar EUU 
(Elbranschens Utvecklings- och Utbild-
ningscenter)  olika behörighetsutbild-
ningar, berättar Göran Pettersson, lärare 
i elteknik. 

Förutom ECY CUP  en test/tävling av alla 
elteknik- och automationselever bidrar 
chansen att via yrkes-SM slå sig fram till 
”yrkesolympiaden”, till intresset. Dess-
utom har facket stor betydelse på de flesta 
arbetsplatser.  

Alla eleverna får under utbildningen 
information om facket och fackliga frågor, 
fortsätter han.

– Mina elever besöker facket i 3:an. 
Tidigare har vi också haft besök av bland 
annat El-ettans ordförande, som pratat om 
arbetsmiljö och andra frågor. Allt det här 
gör att många elever har gått med i SEF-
klubben.

Eleverna är inte fullvärdiga medlemmar 
under utbildningen, men de får förbundets 
tidning Elektrikern, som är flitigt läst. Så 
även de som vid vårt besök inte visste att 
de är med i SEF-klubben – vilket var några 
stycken – får tillgång till facklig informa-
tion. l

Elektrikerna 

förbundet som går 
emot strömmen

Stefan Lundberg, Niklas Bergvall och 
Dennis Larsson är i höst ute på olika elek-
trikerföretag. De tycker att viktiga frågor 
för elektrikerfacket rör arbetsmiljön och 
utbildning. Men skälet att vara med i SEF-
klubben just nu är mer näraliggande:

– Det är viktigt att få in en fot i bran-
schen.

Dennis Larsson, som praktiserar hos en 

ensamföretagare, har blivit medveten om 
hur viktig vidareutbildningen är.

– Jag upptäcker mer och mer som man 
måste lära sig. Framför allt måste man 
kunna mer för att det finns många äldre 
elsystem. Klarar man inte av dem blir job-
bet riskfyllt.

Niklas Bergvall jobbar på ett stort före-

tag med 120 anställda, håller med. Han 
har också börjat tänka mer på arbetsmil-
jöfrågor under sin praktik, berättar han.

Även om kunskaperna om facket ännu 
inte är så stora tvekar ingen om vikten av 
facklig sammanhållning, även om det blå-
ser hårt.

– Jo, det är klart att vi ställer upp om det 
blir konflikt! l

Det är viktigt som nyutbildad att få in en fot i branschen – och då spelar facket en viktig roll, menar, från vänster Stefan Lundberg, Niklas 
Bergvall och Dennis Larsson.

Det är klart att vi ställer upp!
Jonas Wallin
1:e vice ordförande
svenska elektrikerförbundet
telefon: 08-412 82 82
Mobil: 070-567 51 20
e-post: jonas.wallin.fk@sef.com
www.sef.com

kontakt   
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Det fläktar friskt vid Vätterns strand, dit vi 
gått för att prata ostört om fackligt engage-
mang och ungdomars syn på facket.

Som ungdomshandläggare vid LO-
distriktet i Jönköpings län är Terés Eriksson 
inte helt ovan vid motvind, 
men hon tycker att den 
negativa bilden av ungdo-
mars ointresse är felaktig.

Efter fyra års framgångs-
rikt arbete med Facket i 
sommarland är hon tvärtom säker på att 
väldigt många egentligen brinner för tra-
ditionellt fackliga idéer.

– Statistiken talar om att unga går ur 

facket, men samtidigt upplever jag när 
jag pratar med ungdomar att de är väldigt 
positiva till att vara med i facket. När de väl 
får frågan.

Som exempel nämner hon att en liten 

satsning på fyra dagar som LO-distriktet 
gjorde under sommaren genast resulterade 
i 19 nya medlemmar.

Men även om engagemanget finns är 

ungdomars kunskaper om facket över lag 
små.

– En del tror att facket är en institution 
som man kommer med i på köpet när man 
börjar jobba. Många frågar också vad man 
”får” med medlemskapet. Jag brukar säga 
”Du får inget – men du slipper stå ensam!”

I de flesta fall är arbetsgivarna positiva 
när Terés kommer ut med sin Facket i Som-
marlandkampanj. Undantagen finns främst 
bland vissa små arbetsgivare inom Handels 
och Hotell och restaurang.

– Men absolut svårast är det att komma 
åt en del jordgubbsförsäljare som skickar 

ut barn och ungdomar 
till vägkanterna för usel 
betalning. Ungdomar-
na saknar anställnings-
bevis och är oförsäkra-
de – trots att de kan ha 

handkassor med tusentals kronor.
Hur ska man då nå ut för, åtminstone i 

framtiden nå dessa ungdomar?
– Vi måste fortsätta att debattera med 

debattartiklar och insändare. Jag tror på 
samtalet. Man kan skicka hur många brev 
och mejl som man vill – det blir bara spam. 
Vi måste också bemöta invändningar som 
att ”det blir för dyrt” och ”jag klarar mig 
själv”.

Att unga säger att de ensamma förhand-
lar bättre än facket måste LO inte minst 
möta genom att släppa fram unga högre 
upp i organisationen.

– Det finns unga runtom i landet som 
gör ett fantastiskt arbete. De borde få ta ett 
större ansvar. l

terés vill ge unga 
större ansvar

terés eriksson
Ungdomshandläggare
lo-distriktet i Jönköping
telefon: 036-10 04 55
Mobil: 070-741 05 85
e-post: teres.eriksson@lo-jonkoping.se
www.lo.jonkoping.se

kontakt   

När Terés Eriksson är ut med sitt Facket i sommarland-bord är bemötandet ofta positivt  även från arbetsgivarna.
– Svårast att komma åt är de jordgubbsförsäljare som skickar ut barn och ungdomar till vägkanterna för usel betalning, 
utan anställningsintyg och försäkringar.

– Många ungdomar känner i dag otrygghet på arbetsmarknaden.  
de har extraanställningar, är ute på ”springvik”, eller sitter vid mobi-
len och väntar besked om de har ett jobb för dagen.

terés eriksson, eldsjäl vid facket i sommarland i Jönköping,  
menar därför att det är extra viktigt att släppa fram unga som är 
fackligt aktiva, för att höja fackets status.

” en del tror att facket är en institution som man 
kommer med i på köpet när man börjar jobba.”

Tema 

medlems

rekrytering
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Knappt 17 år gammal klev jag in på Högdalens sjukhus, det var 
mitt första riktiga jobb. Det dröjde inte många dagar innan jag 
blev tillfrågad om att vara med i facket. Jag sa självklart ja. Inte 
för att jag visste så mycket om facket, utan för att det var självklart 
att vara med. 

Jag fortsatte att arbeta i vården, det var ett fast jobb och betald 
utbildning. Unga som kommer ut på sitt första jobb idag erbjuds 
sällan fasta jobb, de erbjuds deltid och på många arbetsplatser 
finns inte facket. Många får inte ens frågan om att vara med i 
facket.

Men idén och behovet av facket är densamma nu som då. Det 
enkla svaret varför det är bra att vara medlem är att kollekti-
vet blir starkt då individer sluter sig samman. På så sätt blir de 
anställda en kraft och kan vara med och bestämma villkoren för 
arbetet. Genom att löntagarna sluter sig samman blir de också en 
kraft att räkna med för arbetsgivaren. Det fackliga medlemskapet 
gör också att varje individ blir stark som anställd. 

Fackets huvuduppgift är alltid att teckna kollektivavtal som 
garanterar goda löner och anställningsvillkor. Genom att för-
handla om villkoren så förhindras låglönekonkurrens. Bra 
anställningsvillkor är en huvudfråga för fackföreningsrörelsen. 
Men facket är ju också ett forum för att kunna vara med och 
utveckla och påverka sitt arbete.

Nyttan och idén med facket måste bäras av alla medlemmar, 
det fungerar inte om det bara är de fackliga representanterna 
som förstår nyttan med facket. Idag har många löntagare lämnat 
facket och a-kassan för att de anser att det blivit för dyrt och de är 
osäkra över vad de får för pengarna. 

Därför måste vi alla bli bättre på att berätta om styrkan med 
det fackliga medlemskapet. Samtidigt som det fackliga arbetet 
måste förbättras och utvecklas för att ge medlemmarna bättre 
förutsättningar på jobbet och i samhället. 

Vi måste bli bättre på att nå nya grupper på arbetsmarknaden 
och berätta vilken betydelse ett medlemskap i facket har. Det 
är tydligt att vi inte har förmått att nå de unga och de tillfälligt 
anställda på arbetsmarknaden, särskilt i storstadsområdena.

I en nyligen publicerad undersökning från LO framgår att hälf-
ten av dem som idag inte är medlemmar kan tänka sig att bli 
det i framtiden. Det är dem som du och jag ska nå. 
Vi måste börja med att fråga, vill du vara med? 
Ingen ska kunna säga att de inte fått frågan av 
facket.

Tack vare hög organisationsgrad har Sveriges 
fackföreningar en stark ställning både natio-
nellt och internationellt. Ska löntagarnas posi-
tion kunna förstärkas krävs att vi alla som 
är fackligt aktiva sätter organisering 
överst på dagordningen. Varje lön-
tagare som väljer att stå utanför 
innebär att såväl individ som 
kollektivet blir svagare. Så 
tänk varje dag du kommer 
till jobbet – vad kan jag 
göra idag för att fler ska 
gå med i facket?

– Vad ska jag göra idag 
för att fler ska gå med  
i facket?

wanja lundbywedin, los ordförande
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Den förhöjda dagpenningen i a-kassan under de första hundra 
dagarna har tagits bort. Ersättningsnivån har trappats ned från 
80 till 70 procent efter 200 dagar.
Arbetsvillkoret för att få a-kassa har skärpts och studievillkoret 
har tagits bort.

Rätten att begränsa arbetssökandet till hemort och det egna 
yrket de första 100 dagarna har tagits bort.
A-kasseavgiften har ökat kraftig då egenfinansieringen höjts 
med upp till 300 kronor i månaden.

och mer är på gång

Att arbetslivsinstitutet lades ner var bara en första markering. 
Anslagen till Arbetsmiljöverket har det senaste året minskat med 
52 miljoner kronor. Under perioden 2007 – 2009 ska anslagen 
minska med 30 procent.

borgerlig löntagarpolitik i praktiken

foto: kristian Pohl


