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1 Introduktion
Inledning
Under tre års tid med varierande intensitet och på nära håll följde jag det
fackliga styrelsearbetet på ett industriföretag med drygt hundra anställda. Jag
studerade hur styrelsens ansträngningar att utveckla den fackliga verksamheten kan relateras till lärande. Det handlar om en ständigt pågående lärprocess
som tar sig olika uttryck över tid. Det rör sig om lärande på egen hand, men
inom ramen för en social rörelse med både traditioner att bevara och krav på
förändring. Ytterst handlar avhandlingen om lärande i vardagen.
Att ansvara för det fackliga arbetet på en arbetsplats innebär flera utmaningar. En mångfald av uppgifter, ofta komplicerade och avgörande, ställer
krav på olika slags kunskaper och en fungerande fackförening. Att vara
skickliga arbetare är inte tillräckligt. Det finns krav på att lära och utveckla
nya kunskaper och verksamheter. Fackförbunden erbjuder kurser, men utbildning är inte svaret på alla behov av lärande. Kraven gäller hela den fackliga styrelsen, inte bara den som åker på kurs.
Vad är det för utmaningar de fackliga företrädarna på en arbetsplats möter? Hur gör de för att klara av dessa? Hur hanterar de kraven på nya kunskaper? Hur ser förutsättningarna ut? Hinder och möjligheter för lärande? Den
här studien försöker svara på dessa frågor.
En facklig utmaning handlar om att engagera arbetarna på arbetsplatsen i
ett fackligt arbete. De skall tycka att det är meningsfullt att vara medlemmar i
fackföreningen. De flesta arbetare är med i facket, men antalet medlemmar
minskar. Förändringar i arbetslivet innebär fler tillfälliga anställningar och
intresset för fackföreningsrörelsens idéer avtar. Politiska beslut förändrar
också förutsättningarna för medlemskap.
En annan utmaning handlar om inflytande och delaktighet i angelägna
frågor som rör arbetsplatsen och fackföreningens medlemmar. Organisationsoch produktionsförändringar innebär nya arbetsvillkor. Ny teknik och arbetsuppgifter riskerar att försvinna till andra länder. Kraven på flexibilitet och
utveckling av kompetens kan vara både positivt och negativt för fackföreningens medlemmar. De lokala fackföreningarna förväntas att tillsammans
med medlemmarna engagera sig i och påverka dessa förändringar. Centrala
förhandlingar är ersatta av lokala förhandlingar samtidigt som alltfler lokala
arbetsgivare utgörs av internationella koncerner.
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Det handlar även om samarbetet mellan de fackliga företrädarna på arbetsplatsen och med andra fackliga ledare inom fackföreningsrörelsen. Decentralisering inom fackföreningsrörelsen innebär utökat ansvar för den lokala fackföreningen. Det betyder möjligheter till beslut som passar den lokala
arbetsplatsen, men också krav på lokal styrka och förmåga att klara alltmer
på egen hand.
Fackföreningsrörelsen erbjuder stöd till sina medlemmar och aktiva ledare genom olika fackliga utbildningar. Lokala studiecirklar, organiserade kurser och utvecklingsprojekt genomförs på arbetsplatser och nationell nivå.
Antalet medlemmar och aktiva är många och insatserna når inte alla. En del
är inte intresserade och inte heller räcker pengarna till för utbildning åt alla.
Utbildningens innehåll växlar och metoder prövas för att på bästa sätt stödja
det lokala fackliga arbetet. Tillgången till datorer erbjuder nya möjligheter.
Erfarenheterna visar att detta inte räcker. Att omsätta utbildning till fackligt
arbete på arbetsplatsen och tillsammans i styrelsen är inte helt lätt. Allt kan
inte läras på en kurs och vardagens problem kräver ofta omedelbara lösningar.
Gedigen traditionell facklig kunskap och väl fungerande facklig verksamhet räcker inte alltid till för att hantera de fackliga utmaningarna i dagens
arbetsliv. Det visar min tidigare studie om fackligt lärande som jag har genomfört1. Det krävs nya slags fackliga kunskaper och utveckling av den
fackliga verksamheten. Den erfarna styrelse som jag studerade hade svårigheter att hantera de krav på lärande som nya komplexa frågor innebär.
Men det finns också ett behov inom fackföreningsrörelsen att bevara och
föra vidare den grundläggande traditionella fackliga kunskapen. I ett föränderligt arbetsliv uppstår nya företag och andra läggs ner. Nya lokala fackföreningar bildas, andra försvinner eller det krävs förändringar på en arbetsplats. Rörligheten på arbetsmarknaden gör att personal sägs upp samtidigt
som antalet tillfälligt anställda ökar. Stabilitet och kontinuitet i den lokala
fackliga verksamheten ersätts av täta byten av fackliga företrädare och det är
också svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar.
Den här studien handlar om en grupp oerfarna och nytillträdda fackliga
företrädare. Hur går de tillväga när de saknar erfarenhet och fackliga kunskaper? Vad händer? Hur förändras deras deltagande i styrelsen och hur utvecklas det fackliga styrelsearbetet? Hur kan det fackliga arbetet och de utmaningar styrelsen försöker hantera förstås i termer av lärande? I avhandlingen
beskriver och analyserar jag några händelserika år i fackföreningens styrelse
som ”från revolution till reträtt”.

1

Köpsén (2003b)
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Syfte
Den här studien syftar till att utveckla kunskap om lärande på den lokala nivån inom arbetarnas fackföreningsrörelse. Studien begränsas till fackligt styrelsearbete och fokuserar arbete och lärande i en lokal facklig styrelse på en
arbetsplats.
I studien undersöks följande aspekter
• Hur kommer det fackliga arbetet till uttryck i aktiviteter?
• Vilka utvecklingsprocesser genererar detta?
• Hur samspelar dessa aktiviteter och processer med hur den lokala
fackliga verksamhetens karaktär förändras?

Bokens disposition
I kapitel 2 Fackligt arbete presenterar och problematiserar jag svensk fackföreningsrörelse och förutsättningarna för fackligt arbete ute på arbetsplatserna.
Till viss del gör jag jämförelser med andra länder, men motsvarigheter till
svenskt lokalt fackligt arbete saknas i de flesta andra länder. Efter en inledande beskrivning av Landsorganisationen (LO), medlemsförbunden och hur
det fackliga arbetet är organiserat presenteras och problematiseras fackligt
medlemskap. I en exposé från tiden när fackföreningar bildades fram till dagens förutsättningar för fackligt arbete på arbetsplatserna visas hur makten
inom fackföreningsrörelsen förflyttas och förändras över tid. Fackligt arbete
innebär idag omvälvande utmaningar i flera avseenden, både i ett lokalt och i
ett globalt perspektiv. En utmaning är relationen mellan facket och arbetsgivare. Kapitlet innehåller också en översikt kring den forskning om fackföreningsrörelsen och fackligt arbete som är relevant för avhandlingen.
Hur fackföreningsrörelsen genom tiderna stöttat medlemmar och aktiva
med facklig utbildning presenteras i kapitel 3 Fackligt lärande. Jag beskriver
hur synsättet på lärande inom fackföreningsrörelsen har förändrats och presenterar sådan forskning som relaterar till facklig utbildning och lärande. I
kapitlet lyfter jag fram vad jag har funnit är intressanta brytpunkter. Jag beskriver det som en pendelrörelse från lärande på egen hand på hemorten till
centralt organiserad utbildning för att återigen idag betona det lokala och
självständiga lärandet på arbetsplatsen. Fackliga medlemmars och ledares
lärande är en del av svensk folkbildning och över tid har relationen mellan
facklig utbildning och folkbildningens organisationer förändrats. Jag presenterar också kort min tidigare studie om facklig lärande.
Kapitel 4 Lärande i vardagen är avhandlingens teorikapitel. Där presenterar jag den teoretiska referensram som jag har valt att använda mig av för
att studera lokalt fackligt arbete och hur det kan förstås i termer av lärande.
Att förstå hur fackliga ledare och styrelser hanterar de krav på lärande som
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uppstår i det dagliga fackliga arbetet är utgångspunkten för mina studier.
Lärande ses som en aspekt på vardagens sysslor. Det är perspektiv som utgår
från vad som händer och sker inom ramen för sociokulturella aktiviteter.
Utvecklingsprocesser studeras på tre integrerade nivåer individ, grupp och
verksamhet. Lärande ses som förändrat deltagande och därmed också förändrad social praktik. Med utgångspunkt i pragmatismen ses fackligt arbete som
problemlösning.
I kapitel 5 Tillvägagångssätt beskriver jag hur jag utifrån en etnografisk
ansats genomförde fältstudier i det fackliga styrelsearbetet vid Triby. Jag
presenterar hur jag arbetade med fältanteckningar över vad jag observerade
och hur mina anteckningar växte fram kring min förståelse och kunskap om
de fackliga villkoren och förutsättningarna för arbete och lärande. Kapitlet
avslutas med en beskrivning av hur mina fältstudier blev en färdig text och
hur jag i texten hanterar olika ”röster” om det lokala fackliga arbetet vid Triby
Sammanhanget för min studie presenteras kort i kapitel 6 Triby. Triby är
en mellanstor fabrik och studien avser det fackliga arbetet vid Triby. Fokus i
studien är den grupp av först fyra sedan tre personer som aktivt tar ansvar för
styrelsearbetet. Styrelsen är oerfaren och när jag träffar dem första gången
har de haft ansvar för det fackliga arbetet i knappt ett år. De följande kapitlen
7, 8 och 9 omfattar berättelsen om och analysen av detta första något dramatiska år samt de tre år som jag själv hade kontakt med och besökte den fackliga styrelsen vid Triby. Uppdelningen på tre kapitel baseras på min tolkning
att styrelsearbetet ter sig kvalitativt olika under tre perioder. Styrelsen gör
olika definitioner av situationen och skilda fackliga strategier formuleras. Det
betyder att de fackliga aktiviteterna har olika inriktningar. Skilda fackliga
problem kommer i fokus och det får betydelse för vilka utvecklingsprocesser
som blir utmärkande för perioden och de förändringar som uppstår. Det börjar med ”revolutionen”, fortsätter med ”nybygget” som senare följs av
”reträtten”.
Avhandlingen avslutas med kapitel 10 Diskussion. Relationen makt, kunskap och lärande är temat för min diskussion Jag inleder med vad funnit som
centrala omständigheter för facklig lärande vid Triby. Därefter hävdar jag
utifrån mina studier att omständigheterna för lokalt facklig lärande kan ses
som överkrav i betydelsen att man inte förmår skapa den kunskap som ger
makt att hantera alla viktiga frågor på egen hand. Skall det vara möjligt för
lokala fackliga styrelser att med makt och skicklighet hantera de fackliga
frågorna på arbetsplatsen krävs ett annat slags kollektivt engagemang av hela
fackföreningsrörelsen än idag. Det handlar om förändrat arbetssätt, relationer
och strukturer inom fackföreningsrörelsen.
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2 Fackligt arbete
Detta kapitel är avsett att ge en översikt kring forskning inom ett för avhandlingen relevant område. Det avser även att presentera den kontext och de
förutsättningar som finns för det lokala fackliga arbetet som denna avhandling omfattar. Jag beskriver och problematiserar den svenska fackföreningsrörelsen och det fackliga arbetet och gör i viss mån jämförelser till fackföreningar utomlands. Underlaget för avsnittet är dels material producerat inom
LO och fackförbunden dels resultat av forskares arbete. Kapitlet är därmed
både en genomgång av relevant forskning inom fältet och en presentation av
teman värdefulla för just denna avhandling.

LO och fackförbunden
Landsorganisationen (LO) är en federativ organisation som består av självständiga medlemsorganisationer, fackförbund2. LO styrs genom medlemsorganisationerna via den beslutande kongressen, representantskapet och LO’s
styrelse. I stadgarna för LO anges att dess uppgift är att centralt leda fackföreningsrörelsen i dess strävan att se till arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet samt att verka för politisk, social och ekonomisk demokrati3. Det innebär att LO arbetar med policyfrågor på samhällsnivå kring till exempel arbetsmarknad, anställningstrygghet, arbetsmiljö
och integration samt samordnar sådant som kollektivavtal, pensioner, försäkringar och internationell verksamhet4. LO är medlem i flera fackliga internationella intresseorganisationer inom Norden, Europa och internationellt5. För
samverkan mellan fackförbund och LO finns ett samarbete på regional och
kommunal nivå, LO-distrikten och de så kallade LO-facken6. Den främsta
uppgiften är att samordna den facklig-politiska verksamheten och företräda
förbunden i olika kommunala och regionala sammanhang. En annan uppgift
är det nära samarbetet med Arbetarnas Bildningsförbund, ABF. Den regio-

2

Nordin (1992)
2001 års stadgar för LO i Nelander (2004)
4
Landsorganisationen i Sverige (2006a)
5
Till exempel: Nordens fackliga samorganisation NFS, Arbetarrörelsens Nordiska
samarbetskommitté SAMAK, Europafacket EFS (European Trade Union Confederation ETUC), Internationella Arbetsorganisationen ILO (Landsorganisationen i Sverigen, 2006a)
6
Landsorganisationen i Sverige (2007b)
3
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nala organisationen är under reformering med avsikten att det tvärfackliga
arbetet skall förstärkas och utvecklas.7
Fackförbunden, som är självständiga medlemsorganisationer inom LO
organiserar arbetare inom både den privata och offentliga sektorn8. Det finns
idag 15 fackförbund. De flesta fackförbunden inom LO organiserar medlemmar enligt industriförbundsprincipen, vilket betyder att arbetare på en arbetsplats tillhör samma fackförbund oavsett vilket yrke han eller hon har9. Det är
denna princip som utgör grunden för att det på arbetsplatserna finns lokala
fackföreningar med egen verksamhet och styrelse som representerar och företräder arbetarna på arbetsplatsen. I andra länder är det mer vanligt med
yrkesförbundsprincipen, vilket innebär att arbetarna på en arbetsplats kan
representeras av flera olika förbund10. I Tyskland dominerar industriförbundsprincipen, men där finns inget fackligt organ på arbetsplatsen, endast
driftsråd11. Arbetsplatsanknutna fackföreningar förekommer således inte på
samma sätt i andra länder. Den svenska lokala fackföreningen saknar därför i
huvudsak internationell motsvarighet, vilket bland annat innebär att internationell forskning kring fackliga aktiviteter har andra analysenheter och frågeställningar. Att ett fackförbund organiserar alla arbetare på en arbetsplats
anses vara ett av skälen till att den svenska fackföreningsrörelsen har en aktiv
och organisatoriskt stark lokal arbetsplatsorganisation12. Forskare menar dock
att förändringar i arbetslivet med mer individuella överenskommelser, utveckling av sär- och yrkesintressen kan leda till fler fackliga yrkesförbund
som utmanar den svenska industriförbundsprincipen13.
Tillsammans har fackförbunden inom LO drygt 1,7 miljoner medlemmar.14 De största fackförbunden är Kommunalarbetareförbundet med 537.945
medlemmar och IF Metall med 413.092 medlemmar. Andra stora fackförbund är Handelsanställda, SEKO15 och Byggnadsarbetareförbundet med
7

Landsorganisationen i Sverige (2006a)
Landsorganisationen i Sverige (2006a)
9
Det finns dock yrkesfackförbund även inom LO - Elektrikerförbundet och Målareförbundet.
10
Under LO´s första decennium gällde yrkesförbundsprincipen. För att öka arbetarnas makt på arbetsplatsen beslutades dock att alla arbetare på arbetsplatsen skulle
sluta sig samman i en och samma fackförening (Johansson & Magnusson, 1998;
Nordin, 1992).
11
Kjellberg (1983)
12
Kjellberg (1983)
13
Abrahamsson (2002)
14
Detta är aktuella siffor som gäller 2007-08-31 enl uppgift från Bengt Hallberg, LO
15
SEKO organiserar arbetare inom service och kommunikation, till exempel järnväg
och tele.
8
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mellan 120.000 och 156.000 medlemmar. Minsta fackförbundet är Musikerförbundet med drygt 3.000 medlemmar. Antalet fackförbund har minskat de
senaste åren genom sammanslagningar av olika fackförbund. Som mest har
LO haft 46 anslutna förbund16. Den senaste sammanslagningen skedde år
2005 då Industrifacket och Metallindustriarbetarförbundet gick samma till IF
Metall.17 Diskussioner pågår om fler sammanslagningar till exempel inom
bygg- och fastighetssektorn.
Både svensk och internationell forskning visar att det blir sammanslagningar av fackförbund och nya gränsdragningar mellan arbeten och fackförbund som en följd av omstruktureringar och ny teknik i arbetslivet18. Förändringar inom arbetslivet har gjort att antalet arbetare minskat och antalet
tjänstemän ökat med efterföljande förändringar för fackförbunden. Många
arbeten inom industrin har försvunnit eller omvandlats till tjänstemannayrken. I Sverige, och de övriga länderna i Norden, tillhör arbetare, tjänstemän
och akademiker skilda förbund. Anders Kjellberg som under många år studerat fackföreningsrörelsen i Sverige och andra länder, menar att den svenska
arbetarrörelsen är världens mest klasskiktade fackföreningsrörelse19. I andra
länder är det i stället vanligt med politiska och religiösa skiljelinjer. Detta
innebär att den enskilde arbetaren inte bara ställs inför valet att organisera sig
eller inte utan också att välja mellan olika konkurrerande fackförbund. Den
klassmässiga uppdelningen av fackförbunden i Sverige anses försvåra sammanslagningar av fackförbund med olika kategorier av löntagare.20 Samarbeten över de fackliga gränserna har dock påbörjats21. Ett sådant exempel är
”Facken inom industrin” och Industriavtalet som omfattar arbetare, tjänstemän och akademiker inom industrisektorn.
Det fackliga arbetet på arbetsplatserna har en stor geografisk spridning.
Varje fackförbund har sin egen organisationsstruktur, men den vanligaste
lokala organisationsformen är klubb eller sektion22. Detta är lokala fackföreningar med egen verksamhet som leds av en styrelse bestående av ledamöter
valda av medlemmarna på arbetsplatsen. Det är en sådan lokal fackförening
som denna avhandling handlar om. Större arbetsplatser har egna klubbar,
mindre arbetsplatser har endast arbetsplatsombud. Det finns inom LO drygt
16

Nordin (1992)
Landsorganisationen i Sverige (2006a)
18
Abrahamsson (2002); Kjellberg (2002a); Nilsson & Sandberg (1988); Waddington
& Hoffman (2000)
19
Kjellberg (1983; 2001; 2002a)
20
Kjellberg (2002a)
21
Kjellberg (2007)
22
Nelander (2004)
17
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10.000 klubbar eller sektioner som hanterar det lokala fackliga arbetet. Den
lokala fackföreningen hanterar idag de flesta fackliga ärenden. Det finns
drygt 200.000 fackliga förtroendeuppdrag som är fördelade på 157.000 personer23. Det betyder att 12 % av LO’s medlemmar har någon typ av fackligt
förtroendeuppdrag. Men det är en spridning mellan fackförbunden: inom Livs
har 18 % av medlemmarna ett fackligt uppdrag, inom Handels är siffran bara
5 %. De vanligaste uppdragen är skyddsombud, ledamot i en facklig styrelse
och kontakt- eller arbetsplatsombud. Kontakten mellan de fackliga förtroendemännen och medlemmarna sker direkt i arbetet, genom arbetsplatsträffar,
på medlemsmöten eller att medlemmarna tar direkt kontakt med sin lokala
fackliga representant. En nyligen genomförd undersökning visar att den lokala fackliga organisationen är väl etablerad och känd bland sina medlemmar
på arbetsplatsen24.
Anders Kjellbergs studier visar att internationellt sätt är de skandinaviska
länderna väl förankrade på lokal arbetsplatsnivå25. Lokala arbetsplatsorganisationer liknande den svenska finns i Belgien och Österrike. Men de har inte
samma organisatoriska styrka då andelen medlemmar bland arbetarna inte är
lika hög som i de skandinaviska länderna. Inte heller har de den förankring
som kommer av kombinationen centralisering och decentralisering inom
fackförbunden, vilket gäller för den svenska fackföreningsrörelen26. I flera
länder såsom Tyskland, Italien, Nederländerna och Frankrike representeras
fackföreningen ofta av enskilda lokala företrädare på arbetsplatsen. Förhandlingar mellan parterna sker inte lokalt. I stället är branschavtal, nationellt eller
regionalt, mer vanligt. På arbetsplatserna finns i stället företagsnämnder och
driftsråd som organiseras av arbetsgivaren i vilka även de icke anslutna löntagarna ingår och har rösträtt. Dessa nämnder och råd är de vanligaste organen för löntagare att vända sig till och de konkurrerar därför med den fackliga
verksamheten. Lokala företrädare kan också, som i Storbritannien och Australien, väljas direkt på arbetsplatsen av arbetarna och på deras uppdrag
självständigt hantera avtal och löneförhandlingar. Dessa lokala företrädare,
”shop-stewards”, är mer eller mindre knutna till fackföreningarna. Detta decentraliserade och självständiga lokala arbete anses ha urholkat fackföreningarnas ställning på arbetsplatsen.

23

Landsorganisationen i Sverige (2007b)
70 % av medlemmarna har själva tagit kontakt med facket eller deltagit i ett möte.
76 % av medlemmarna säger att de känner en facklig representant på sin arbetsplats
(Landsorganisationen, 2007a)
25
Kjellberg (1983; 2002a)
26
Kjellberg (2007)
24
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Medlemmar
Nästan alla är med – av nyttoskäl
I Sverige är de flesta anställda med i en fackförening. Av Sveriges arbetare är
77 % med i ett fackförbund27. Organisationsgraden är något högre för arbetare än för tjänstemän och akademiker. De löntagare som har tillfälliga eller
tidsbegränsade anställningar är inte i lika stor utsträckning med i en fackförening. Andelen löntagare som är organiserade har sjunkit något i Sverige, den
största minskningen gäller tjänstemän och akademiker28. Bland LOmedlemmar har den största minskningen skett inom industri- och byggsektorn, men detta kan främst relateras till att antalet arbeten inom dessa sektorer
har minskat. I andra länder har det dock skett en mer drastisk minskning under den senaste tiden29.
De senaste åren har antalet medlemmar sjunkit med ca 0.5 % per år. Men
i och med den borgerliga regeringens beslut att höja avgifterna till arbetslöshetskassorna och att ändra reglerna i arbetslöshetsförsäkringen har antalet
medlemmar i fackförbunden minskat dramatiskt. Från årskiftet 2006/2007
fram till sista augusit 2007 har 90.000 arbetare sagt upp sitt fackliga medlemskap30. Det innebär en minskning på 5,4 %. Den största minskningen är inom
servicesektorn. Antalet medlemmar fackföreningen för hotell och restauranganställda har sjunkit med 14,4 % . För anställda i handeln är minskningen
7,8%.
Det är skillnader i andelen löntagare som är med i ett fackförbund inom
olika sektorer på arbetsmarknaden31. Inom den statliga och kommunala sektorn är organisationsgraden för LO-anslutna arbetare 95,6 % respektive 89,2
%. Lägsta andelen medlemmar återfinns inom handel och den privata servicesektorn, ca 68 %. Det finns även geografiska skillnader. I Stockholm och
Göteborg är andelen löntagare som är med i facket lägre än genomsnittet i
landet. Andelen organiserade löntagare i Malmö är däremot högre.

27

Sifforna gäller år 2005, Kjellberg (2007)
Antalet medlemmar har sjunkit under första halvåret 2007. Den nyligen höjda
avgiften på A-kassan anses ha lett till ett minskat antal medlemmar i fackföreningen.
(När avhandlingen läggs fram kommer det att finnas referenser och siffror som belägger detta. Eventuellt finns det då mer underlag för att ovan skriva något om denna
förändring)
29
Kjellberg (2002a)
30
Enligt uppgift från Bengt Hallberg, LO
31
Landsorganisationen i Sverige (2006b)
28
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Fackföreningarna i Sverige, Danmark och Finland har den största anslutningen av medlemmar i världen. Internationellt sätt är förhållandena de omvända – de flesta löntagare är inte med i ett fackförbund32. I Storbritannien
och Tyskand står tre tredjedelar av löntagarna utanför de fackliga organisationerna, i Nederländerna tre fjärdedelar och i Frankrike hela nio tiondelar.
Även utanför Europa är andelen organiserade löntagare lågt.
Anders Kjellberg har studerat varför löntagare är medlemmar i en fackförening33. Han fann att ”nytta” är det främsta skälet. Det finns dock en skillnad
mellan vad som är ”nytta” för vanliga medlemmar och fackligt aktiva. Merparten av medlemmarna anger trygghetsmotiv såsom skydd vid konflikter,
arbetslöshet och försäkringar. Hälften av de fackligt aktiva ser möjligheten
att påverka som ett skäl för att vara med i en fackförening. Principiella och
ideologiska skäl har ingen framträdande roll även om Kjellbergs studie visar
att medlemmarna för det mesta ändå har ett kollektivistiskt synsätt på medlemskapet. Nyttan ses då i förhållande till hela gruppen medlemmar, inte bara
till dem själva. En nyligen genomförd studie av LO visar att dessa förväntningar på det fackliga medlemskapet fortfarande gäller34. Kjellbergs studie
visar vidare att det är skillnader mellan varför man en gång gick med i facket
och varför man stannar kvar35. Anledningen till att man från början gick med
i facket är inte främst nyttoskälen, de kommer senare. I stället är det sociala
motiv som har betydelse i beslutet att bli medlem i en fackförening, det vill
säga en påverkan på arbetsplatsen eller från familjen. LO’s nämnda studie
visar däremot att vanligaste skälet till att inte vara med i facket är att man inte
tror att det ger någon nytta – och att avgiften är för hög36. Kvinnor är mer
tveksamma till nyttan och män ser mer till pengarna.

Minskat intresse hos yngre arbetare
De yngre arbetarnas andel av de fackliga medlemmarna minskar37. Detta
förklaras med att antalet unga arbetare har minskat eftersom inträdet på arbetsmarknaden kommer senare. Allt fler yngre väljer dessutom att inte gå
med i facket. Organiseringsgraden för arbetare i 16-29 år är 63% och det är
en minskning på 12 % sedan början på 1990-talet. Många unga arbetare har
inte fasta anställningar och arbetare med tillfälliga och tidsbegränsade arbeten
har en lägre organisationsgrad än de med fast anställning. LO undrar själv32

Kjellberg (2002a)
Kjellberg (2001)
34
Landsorganisationen (2007a)
35
Kjellberg (2001)
36
Landsorganisationen i Sverige (2007a)
37
Landsorganisationen i Sverige (2006b)
33
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kritiskt om man tar emot de unga tillräckligt bra. Kjellbergs studie visar att
kontakter och samtal på arbetsplatsen har en betydande inverkan på beslutet
att gå med i facket. Nyttomotivet har en större betydelse för de yngre medlemmarna på grund av oro för arbetslöshet och behovet av a-kassa. Detta
skulle kunna bekräfta LO’s tanke att facket bör ta hand om de unga arbetarna
på ett annat sätt.
I en antologi kring forskning om facket och det föränderliga arbetslivet
konstaterar Michael Allvin och Magnus Sverke att unga arbetare har mer
instrumentell syn på facklig anslutning38. Medlemskapet skall garantera anställningen och ge dem rätt lön. Ideologiska utgångspunkter är inte vägledande för de yngre – om de inte är vänsterorienterade. Allvin och Sverke relaterar ungdomarnas instrumentella syn på fackligt medlemskap till en allmän
individualisering i samhället och ser därmed detta som ett framtida hot mot
den solidariska fackföreningsrörelsen. De ser en trend att människor är på
väg att förlora sitt intresse för facket. Medlemmars, inte bara de yngres, alltmer instrumentella inställning på bekostnad av ideologiska och kollektiva
utgångspunkter skulle vara ett tecken på detta.

Kvinnor: färre uppdrag och särstrategier för kvinnors
frågor
Kvinnorna utgör idag hälften av alla löntagare. Tidigare fanns rent kvinnliga
fackförbund. Idag är det i stället arbetsmarknadens uppdelning som gör att
det finns förbund som är starkt kvinnodominerade. Andelen kvinnor som är
med i facket ökade stadigt fram till sekelskiftet, även i jämförelse med männen39. Endast hälften av arbetarkvinnorna var med i facket för 50 år sedan.
Nu är andelen organiserade arbetarkvinnor 82,6 %. Motsvarande siffra för de
manliga arbetarna är 75,8 %. Kvinnorna arbetar antingen inom den offentliga
sektorn där organisationsgraden är högst, eller så arbetar de inom näringar
där organisationsgraden är lägst, handels och servicenäringarna.
Att organisationsgraden är högre för kvinnorna finner jag intressant eftersom kvinnor, oavsett sektor och förbund, i mindre utsträckning än män
förväntar sig att få stöd och hjälp vid eventuell arbetslöshet eller att kunna
påverka arbetsmiljön40. Unga kvinnor menar dock jämfört med de unga männen att medlemskapet ger bättre anställningstrygghet.
Trots att kvinnorna utgör hälften av arbetskraften har de inte fackliga
uppdrag i samma utsträckning som män. Av LO’s cirka 201.000 uppdrag
38

Allvin & Sverke (2002)
Landsorganisationen i Sverige (2006b)
40
Landsorganisation i Sverige (2007a)
39
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innehas 74.000 av kvinnor och 127.000 av män41. De vanligaste uppdragen
för kvinnor är kontakt- eller arbetsplatsombud. Uppdrag som styresledamot
är inte lika vanligt. Kvinnor har heller knappast några uppdrag som ledamöter
i förhandlingsdelegationer eller som förhandlingsombud.
Kvinnors medlemskap och uppdrag i fackföreningar har behandlats i
några forskningsstudier. Som nämnts ovan innehåller Anders Kjellbergs studier om medlemmar och facklig organisering uppdelningar som synliggör
kvinnors medlemskap och fackliga aktiviteter42. Andra studier söker efter
bilder av och förståelse för varför kvinnor förr inte var med i facket och varför de inte idag har så många fackliga uppdrag. I Ronny Ambjörnssons beskrivning av ett industrisamhälles utveckling runt förra sekelskiftet och utvecklingen av en arbetaridentitet av ”skötsamhet” visas hur kvinnorna deltog
i det lokala fackliga arbetet när de lokala fackföreningarna bildades43. Men i
takt med att facket blev alltmer involverat i kommunala angelägenheter kom
kvinnorna att trängas ut från det fackliga arbetet. Det utvecklades ett manligt
och offentligt språk och kvinnorna sa sig inte bli lyssnade på. Kvinnorna
reducerades till andrarangsfigurer. De fick finna sig i att arrangera kaffekalas
och utflykter, uppgifter som var en förlängning av den husliga rollen vilken
kunde ses som ett uttryck för den ”skötsamhet” som eftersträvades.
Berit Gonegai och Birgitta Thorsell sökte på 1980-talet svar på frågan
vad som hindrade kvinnor för att delta i fackligt arbete genom att studera en
lokal fackföreningssektion på ett storstadssjukhus44. De fann att kvinnorna
upplevde att fackföreningen inte tog upp sådant som berörde dem och deras
arbetsplats. De upplevde också en konflikt mellan det fackliga uppdraget och
kravet på att sköta det dagliga arbetet. Fackföreningen och arbetet framstod
som två skilda världar med olika rationaliteter som nästan inte hade någon
kontakt med varandra. Fackets styrelse och medlemmarna hade olika perspektiv på arbetet på sjukhuset. Kvinnorna hade ett tydligt engagemang för
sitt arbete. Men de problem som kvinnorna upplevde som angelägna i arbete
och som de dagligen handskades med sågs inte som fackliga frågor, varken
av fackföreningen eller av dem själva. Styrelsens ledamöter talade om arbetsmiljö, personalintressen, arbetstider och personaltäthet, men inte vad
medlemmarna tyckte var själva kärnfrågan: vårdens utformning, vårdsituationen och alla de känslomässiga och etiska medmänskliga problem detta
innebär. Studien visade att det uppstod konflikt mellan solidariteten med
arbetskamraterna och en facklig solidaritet när det fackliga arbetet gick ut
41

Landsorganisation i Sverige (2007b)
Kjellberg (2001; 2002a)
43
Ambjörnsson (1998)
44
Gonegai & Thorsell (1985)
42
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över arbetet på avdelningen. Om någon lämnade sin arbetsplats för det fackliga arbetet blev det mer att göra för de kvarvarande arbetskamraterna.
Liknande resultat visar en tämligen färsk studie av Anne Munro avseende
kvinnors arbete och deltagande i fackligt arbete inom sjukvården i Storbritannien45. Det finns en facklig agenda som utesluter frågor som är specifika
för kvinnliga arbetare. Munro menar att detta inte bara begränsar kvinnornas
engagemang i det fackliga arbete, utan det också för bort kvinnornas aktiviteter från den kollektiva organisationen.
Klyftan mellan kvinnornas arbete i vardagen och den fackliga agendan
kan förstås utifrån Yvonne Hirdmans bok om fackföreningsrörelsen och genusordning46. Hon visar den motstridighet som finns mellan LO ställningstaganden ”i-princip” kring likalöner och jämställdhet och det faktiska ”ickehandlande” som utmärker rörelsens agerande och förhållningssätt på arbetsplatser och i fackföreningar. Att kön alltid varit underordnat klassfrågan är ett
sätt att förstå detta, menar Yvonne Hirdman. Kvinnors arbete har inte varit en
stor fråga inom den manligt dominerade arbetarrörelsen även om den stött,
och ibland även drivit på, förändringar på samhällspolitiskt nivå såsom föräldraförsäkring och daghem. Ett uttryck för denna kluvenhet, menar Hirdman, uttrycks genom att fackföreningsrörelsen accepterat en könssegregerad
arbetsmarknad. Den utmärks av kvinnors deltidsarbete och att deras arbeten
företrädesvis finns i den offentliga sektorn.
Jennifer Curtin har genomfört en komparativ studier av kvinnliga fackliga företrädare i fyra länder. Genom att ändra facklig strukturer och policys
har de försökt få med frågor som berör kvinnor på den fackliga agendan47. I
en studie av den svenska fackföreningsrörelsen konstaterar Jennifer Curtin att
kvinnor är alltmer verksamma som fackliga representanter på lokal nivå48.
Kvinnorepresentationen i styrelser har däremot inte ökat i samma utsträckning. Detta har betydelse eftersom det är i dessa sammanhang som det tas
beslut, ofta informella sådana, om vilka frågor som skall upp på den fackliga
agendan. För att de kvinnliga frågorna skall komma på agendan krävs ökad
representation av kvinnor inom facket. Det är inte alltid så, konstaterar Curtin, att representanter speglar medlemmars intressen, det vill säga det är inte
självklart att män talar för kvinnors intressen. Jennifer Curtin konstaterar, likt
Yvonne Hirdman49 att den svenska fackföreningsrörelsen har valt att se jämlikheten mellan könen som en könsneutral fråga. Det som är bra för arbetar45
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klassen är också bra för kvinnliga arbetare. Separat representation och särorganisering av kvinnor har motarbetats inom fackföreningsrörelsen. Tidiga
kvinnoförbund fick agera stödtrupper till de manliga förbunden och kom
snart att införlivas i de övriga förbunden. Curtin konstaterar dock att en LOrapport om hur kvinnor utestängdes från arbetsmarknaden och i det fackliga
uppdraget inverkade på en förändring av fackföreningsrörelsens hållning till
kvinnofrågan50. Tjejligan som var ett informellt nätverk med 14.000 medlemmar kom till som en effekt av LO-rapporten. Nätverket agerade under
några år aktivt för att fackföreningsrörelsen skulle ta upp kvinnofrågor. Tonvikten låg på att öka den kvinnliga representationen. Många av kvinnorna i
nätverket gick vidare till karriärer inom fackföreningsrörelsen eller inom den
lokala politiken. Annat exempel på särstrategi är att kvinnors löner nu ses
som en särskild fråga, den var tidigare en del av den solidariska lönepolitiken. Kvinnors deltidsarbete och förhållanden inom den offentliga sektorn har
blivit en särskild fråga som drivs fram av de kvinnodominerade fackförbunden. Jennifer Curtin menar att pånyttfödelsen av kollektiva kvinnliga aktioner
är en betydande förändring bland kvinnliga fackliga medlemmar.

Invandrade: med i facket, men okunskap om hur facket
fungerar
Var tionde anställd i Sverige är född utomlands och två av tre kommer från
ett utomnordisk land51. Organisationsgraden är densamma hos utlands- och
svenskfödda löntagare vilket Anders Kjellberg påpekar är anmärkningsvärt
eftersom fackanslutningen i andra länder utanför Norden är betydligt lägre än
i Sverige. Han konstaterar vidare att det är en tydligare social uppdelning
bland löntagare födda utomlands än bland dem som är födda i Sverige eftersom arbetarna är överrepresenterade bland invandrarna. LO konstaterar i en
färsk studie att skillnaderna i organisationsgrad är små mellan svenskfödda
och utlandsfödda. Värt att notera är att organisationsgraden för utlandsfödda
kvinnliga arbetare överträffar organisationsgraden för kvinnliga arbetare födda i Sverige.
LO’s nyligen genomförda undersökning om löntagares syn på fackligt
medlemskap och fackliga uppgifter visar att invandrade genomgående har
lägre förväntningar på och tilltro till facket än löntagare födda i Sverige52.
Likt svenskfödda kvinnor tror invandrade kvinnor i mindre utsträckning än
männen, att de skall få stöd och hjälp vid konflikter med arbetsgivare eller
50
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om det finns risk för att de skall förlora arbetet. En intressant avvikelse i studien är att invandrade män, i högre utsträckning än män födda i Sverige, menar att fackligt medlemskap ger möjligheter till inflytande i arbetet.
Vad avser invandrades fackliga aktiviteter och uppdrag visar en LOstudie att utlandsfödda män har fackliga uppdrag i ungefär samma utsträckning som kvinnor födda i Sverige53. Invandrade kvinnor är däremot tydligt
underrepresenterade bland de fackligt aktiva.
Heléne Thomsson har intervjuat invandrade kvinnor om deras relation till
facket54. Invandrade kvinnliga arbetare har ett lågt engagemang i fackligt
arbete även om det är med i facket. Detta menar Thomsson kan förstås utifrån
att de invandrade kvinnorna har ett dubbelt handikapp som påverkar deras
engagemang i fackligt arbete. Det handlar om makthierarkier som berör både
etnicitet och kön. Invandrade kvinnor har svårt att ta sig in i arbetslivet, ofta
arbetar de inom områden där anslutningsgraden till facket är låg och de har
ofta inte fast anställning. Heléne Thomsson har funnit att kvinnorna ofta inte
känner till vad som är fackföreningens uppgifter och därför inte förstår när de
kan eller inte kan vända sig till facket. De känner sig ofta otrygga i var och
till vem de skall vända sig med sina problem. Kvinnorna känner inte till fackets struktur och organisation. Det finns olika hinder för kvinnorna att gå till
möten och de säger att de har svårt att förstå vad som sägs på dessa möten.
De invandrade kvinnorna säger att facket inte förstår deras problem. Thomsson menar att kommunikationen mellan facket och de invandrade kvinnorna
behöver förbättras.
På samma sätt som det krävs särstrategier för kvinnors villkor i arbetslivet och i facket55, kan det behövas särstrategier för att föra upp de invandrades frågor på den fackliga agendan. I slutet på förra seklet bildades bland LOförbunden nätverket ”Fackligt aktiva invandrare” för att bekämpa segregering
och verka för ökad mångfald i fackföreningsrörelsen56. Diana Mulinari och
Anders Neergaard tolkar detta som en ny slags klassmedvetenhet kring stereotyper och rasism inom svensk arbetarrörelse57.

Maktrörelser inom LO-familjen
Det fackliga arbetet påverkas av samhällets och arbetslivets förändringar.
Idag har de lokala klubbarna eller sektionerna ett omfattande ansvar eftersom
alltmer förhandlas och beslutas lokalt. Men så har det inte alltid varit. Makten
53
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och inflytandet har genom tiderna rört sig mellan den lokala och den centrala
nivån inom LO-familjen.

Från lokala initiativ till central makt och samordning
De första initiativen att organisera arbetare togs på enskilda arbetsplatser för
att öka de anställdas makt mot lokala arbetsgivare58. Att sluta avtal med arbetsgivaren var ett sätt för yrkesarbetare att undvika lönekonkurrens59. De
allra första föreningarna var därför yrkesföreningar. Men i takt med industrialiseringens utbredning övergavs det snäva yrkesperspektivet och istället kom
arbetare på en industri att på mer bred front sluta sig samman. I Ronny
Ambjörnssons beskrivning av ett norrländskt industrisamhälle kan vi läsa hur
arbetarna kommer samman i en fackförening för att organisera och samordna
sina kontakter med samhällets ledande arbetsgivare60. Genom fackföreningen
formas också en annan slags sammanhållning, en arbetarkultur växer fram.
Det så kallade skötsamhetsidealet utvecklas för att vinna arbetsgivarens respekt och för att uppnå arbetarnas gemensamma mål. Skötsamhetsidealet
avser både arbetet och fritiden och innebär krav på arbetsdisciplin, nykterhet
och att undvika slagsmål, men också solidaritet med andra arbetare.
Utifrån tanken att samla alla arbetare och därmed stärka deras makt bildades olika fackförbund och år 1898 bildades även LO61. Att arbetarna slöt
sig samman i en central organisation ledde till att även arbetsgivarna byggde
upp landsomfattande sammanslutningar, främst Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF som bildades år 1902. Örjan Nyström skriver att de lokala fackföreningarnas medlemskap i LO innebar ett avkall för den individuella kontrollen över arbetet62. För att vinna kollektiv kontroll över situationen krävdes
uppslutning och solidaritet från de lokala arbetsplatserna och fackföreningarna.
Anders L Johansson och Lars Magnusson beskriver i sin bok till LO’s
100-års jubileum hur det efter ett par årtionden av oro och konflikter på arbetsmarknaden inträffade förändringar som gav förutsättningar för stabilare
förhållanden63. Genom Saltsjöbadsavtalet 1938 erkändes LO som institution
och LO fick dessutom genom ett kongressbeslut utökade befogenheter. I
Saltsjöbadsavtalet upprättades en förhandlingsordning mellan parterna kring
kollektivavtal och hanterandet av så kallade samhällsfarliga konflikter. Detta
58
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avtal låg sedan som grund för alltfler avtal som upprättas under de kommande decennierna. Utveckling av arbetsmiljön kom att bli en av LO’s huvudfrågor. Arbetsmiljöarbetet inleddes under 1940-talet med reglering av arbetarskyddet och skyddsombud på arbetsplatserna. Efter omfattande politiska turer
inleddes det som vi känner som den svenska modellen: ett trepartssamarbete
mellan arbetare, arbetsgivare och staten kring produktivitetsutveckling, lönebildning, sysselsättning och social trygghet. Det fackliga arbetet fick genom
LO på så sätt en samhällsinriktad innebörd och det facklig-politiska samarbetet förtydligades. I och med denna utveckling stärktes den centrala fackliga
makten och lokalt fick man, som Örjan Nyström uttrycker det, fortsätta att
underordna sig ”högre intressen”64.
Fram till slutet på 1970-talet förstärks LO’s maktposition, såväl i relation
till fackförbunden som i samhällsdebatten och i politiken65. LO’s verksamhetsområden vidgas och nya frågor skall bevakas. De nya arbetsrättslagarna
innebär nya arbetsuppgifter och krav på ny kompetens66. LO och förbunden
växer centralt med ett omfattande antal anställda ombudsmän för att samordna arbetet. Utifrån frågan om fackets professionalisering har fackliga förtroendemäns karriärvägar inom rörelsen studerats av Carl-Gösta Hansson samt
Inga Hellberg67. De ledande positionerna innehas vanligen av arbetare som
gått ”den långa” vägen inom rörelsen och få skaffar sig kompletterande utbildningar. De fackliga ledarna lämnar sitt yrke och får uppdrag av mer
tjänstemannakaraktär. Leif Lewin konstaterar dock i en studie att denna centralisering inte innebär en fara ur en demokratiaspekt. Ombudsmännens egna
erfarenheter av arbetet innebär att det finns åsiktsöverensstämmelse mellan
arbetarna på arbetsplatserna och de centralt placerade ombudsmännen68.

Självständiga förbund och ny arbetsrätt ändrar den
centrala makten
Fram till slutet på 1980-talet fortsätter centrala förhandlingar mellan parterna
att vara den tongivande ”umgängesformen”, men förändringar inträffar under
tiden genom nya lagar och maktkamper inom LO-familjen. Under 1960-talet
kom den centrala samordningen att ifrågasättas inom fackföreningsrörelsen69.
Medlemmarna reagerade mot att rationaliseringar i produktionen ledde till
64
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dålig arbetsmiljö. Man ansåg att LO anpassade sig för mycket till arbetsgivarna och det höjdes röster för att inte längre acceptera § 3270. Medlemmarna
ville vara med och dela på produktionsvinsterna och den solidariska lönepolitiken ifrågasattes. Fackförbunden i den vinstgivande industrin ville ha sin
del av vinsten. Detta krav låg bland annat bakom förslaget på löntagarfonder,
ett förslag som utvecklades i facklig-politisk samverkan71.
Förbunden ville även agera mer självständigt vilket bland annat ledde till
konflikter mellan olika fackförbund72. Några fackförbund började ingå egna
avtal med arbetsgivarna. Även inom SAF, arbetsgivarnas centrala sammanslutning, vill man gå mot förbundsvisa förhandlingar. Under 1980-talet
uppstod sprickor i förbundens samarbete, vilket förstärkes av motsättningar
mellan förbunden inom privat och offentlig sektor73. Det började även växa
fram kritik mot vad man menade var toppstyrda fackförbund74. De under
1970-talet inrättade nya arbetsrättslagarna innebar ökade möjligheter för
fackföreningarna på lokal nivå.

Decentralisering inleds och inflytande blir en lokal utmaning
Decentraliseringen av den fackliga verksamheten påbörjades under 1970-talet
och den viktigaste arenan blev arbetsplatserna och samarbetet med den lokala
arbetsgivaren. Det blev en maktförskjutning inom fackföreningsrörelsen, från
central nivå till den lokala. Förutsättningarna för lokalt fackligt arbete var
förändrade och fackföreningsrörelsen mötte nya utmaningar. Möjligheter och
hinder för fackligt inflytande på den lokala nivån blev den centrala utmaningen. Delaktighet i beslutsprocessen på arbetsplatsen och relationen mellan
fackföreningen, arbetarkollektivet och arbetsgivaren var aspekter som studerades och diskuterades av flera forskare vilket framgår i det följande.
De nya arbetsrättslagarna innefattade möjligheter till lokalt medbestämmande, självstyrande grupper och arbetsutveckling. Men det var främst arbetsgivare som tog initiativ till utveckling av arbetet75. Molin, Edquist och
Dahlgrens studie av hur arbetsrättslagarnas möjligheter utnyttjades av de
lokala fackföreningarna visade att de första åren handlade om bevakning av
regler och rättigheter. Det handlade allt för lite om vilka problem som skulle
70
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lösas76. Fackföreningarna agerade defensivt och därför tog arbetsgivarna
initiativet och avgjorde därmed vad som var problemet på arbetsplatsen. Studien visade vidare att det är väsentligt med fackliga enheter på arbetsplatserna77.
En samtida studie av Klas Levinson om lokal facklig medverkan och inflytande på koncernnivå visade på liknande resultat78. Det lagstadgade samarbetet innebar en expansion av fackliga arbetsuppgifter för de lokala fackföreningarna och förhandlingsverksamheten ökade. De lokala fackföreningarna
koncentrerade sig på några områden och var mest aktiva under själva besluten. De fackliga ledarna tog aldrig initiativ till en strategisk process och var
heller inte särskilt aktiva i förberedelserna för beslut. Däremot var de till viss
del aktiva i själva genomförandet av det som hade beslutats. Ur Anders L.
Johanssons och Lars Magnussons studie framgår dock att Metall på 1980talet, i syfte att ta ett fackligt initiativ, lanserade tanken om det ”Goda arbetet”79. Ett mångårigt fackligt arbete på arbetsplatserna inleddes med avsikten
att ha ett helhetsperspektiv på arbetet, det vill säga både anställningstrygghet
och utvecklande hälsosamma arbetsplatser. Detta initiativ följdes av liknande
inom andra förbund80:
Ove Jobring studerade två storklubbars strävan efter ökad legitimitet i
mening stark förhandlingsförmåga respektive ökad medlemskontakt81. Den
lokala fackföreningens hade svårigheter att få dessa två delar i balans. Decentraliseringen innebar lokala möjligheter till stärkt legitimitet genom samordning av förhandling och medlemskontakter. I stället för att utnyttja dessa
möjligheter skapade de lokala storklubbarna en organisation med skilda nivåer för medlemskontakter och förhandling. De blev en organisation som liknade en tidigare uppdelning mellan lokal och central nivå inom fackförbundet.
Jobring konstaterade att den fackliga inriktningen hade förändrats, men sättet
att utforma organisationen var oförändrat.
Lennart Svenssons avhandling från 1970-talet berör frågan om fackets
kontakter med arbetarkollektivet sett ur perspektivet demokratisering och
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medbestämmande i arbetslivet82. Svensson följde via intervjuer en förändringsprocess på en arbetsplats. Den lokala fackföreningen stärktes genom ett
samarbete mellan facket och arbetarkollektivet i produktionen. Efter förberedelser i studiecirklar och fackliga kurser samt olika maktkamper skapades
självstyrande grupper i ett samarbete mellan fackföreningen, arbetarkollektivet, tjänstemän och arbetsgivaren.
Även Göran Brulins avhandling berör relationen mellan arbetsgivaren,
medlemmar och fackföreningen83. Efter att ha studerat ledningsstrategier vid
organisations- och produktionsförändringar diskuteras om dessa strategier
innebär ett hot mot den kollektiva fackliga identiteten. En decentralisering
som innebär att mer avhandlas på lokal nivå innebär en risk för en kamp
mellan företaget och den lokala fackföreningen om de anställdas lojalitet.
Detta kan leda till att de fackliga representanterna blir överspelade, menade
Göran Brulin.
Utifrån frågan om fackligt inflytande på lokal nivå fortsatte Klas Levinson under 1990-talet att följa det lokala lagstadgade samarbetet mellan arbetsgivare och löntagarrepresentanter84. Hans enkätstudie till såväl arbetsgivare som fackliga representanter, visar att fackföreningarna alltmer deltar i
förberedelserna inför beslut, men att det vanligaste är fortfarande att fackföreningen begär information eller är lyssnande. Till viss del förekommer det
att fackföreningen för fram fackliga krav och utvecklar egna alternativ och
beslutsunderlag. Störst inflytande har löntagarna under 1990-talet kring arbetsmiljöfrågor och förändring av arbetsorganisation, men de har begränsat
inflytande på framtidsfrågor. Levinson diskuterar integrerat medbestämmande och förhandling som två olika former av deltagande. Ett integrerat medbestämmande, det vill säga en medverkan i det dagliga arbetet, har den fördelen
att arbetsgivaren kan fånga upp anställdas synpunkter. Fackföreningen kommer också tidigt nära det sammanhang där problem definieras och beslut tas.
Nackdelen är att det ändå är för sent till påverkan. Det betyder att de fackliga
ledarnas roll blir diffus och att de kan komma att uppfattas som svaga och
inkorporerade med ledningens synsätt. Förhandlingsmodellen ger klarare
roller.
En mer positiv tro på samverkan och förmågan till utveckling för såväl
arbetsgivare och fackföreningar presenterar Tommy Nilsson85. Med erfarenheterna från studier av utvecklingsarbete och många års samverkan mellan
parterna på Volvo bör det, enligt Nilsson, finnas möjligheter för parterna att
82
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lokalt gemensamt understödja utvecklingsprocesser. Detta menar han innebär
en ny roll för den lokala fackföreningen. Fackföreningen kan mer inrikta sig
på verksamhetsfrågor och inte enbart på att förhandla.
Positiv tilltro till möjligheterna har också Peter Sawchuk, forskare från
Canada med intresse för fackföreningsrörelsen och arbetares kompetensutveckling. Efter en studie av förändringsprocesser i den kanadensiska telekommunikationsindustrin under slutet på 1990-talet där facket deltog i utvecklingsarbetet argumenterar han för ett fackligt perspektiv på omorganisationer och arbetares kompetensutveckling86. Detta innebär, menar Sawchuk,
utveckling av produktionen och arbetsplatsdemokrati, men samtidigt även
utveckling av den fackliga organisationen och kompetensen.
Göran Brulin har en mer bekymrad hållning87. Han menar att de lokala
fackliga representanterna har svårt att kvalificera sig som deltagare i utvecklingsprojekt på arbetsplatserna. Dels har relationen mellan arbetsgivare och
arbetare individualiserats, bland annat genom grupporganiserad produktion
där många frågor löses direkt. Dels har fackföreningarna förlorat initiativet
till arbetsplatsutveckling. De har inte klarat av att definiera fackets möjligheter att påverka arbets- och anställningsvillkoren i framtida produktionssystemen och den nya arbetsorganisationen. Brulin menar att de lokala fackföreningarna saknar kompetens och legitimitet och det finns ett behov att höga
den fackliga kompetensen.
Studier av Arbetslivsfondens verksamhet på 1990-talet visade också på
ett lågt fackligt engagemang i de förändringsprojekt som finansierades av
fonden88, något som jag själv även upplevde som handläggare på Arbetslivsfonden. LO framförde i två kongressrapporter att fackföreningarna måste
utveckla nya vägar för makt och medlemmars inflytande på arbetsplatsen89.
Detta eftersom samarbetet med arbetsgivare genom decentraliserade förhandlingar i en alltmer globaliserad arbetsmarknad innebar andra förutsättningar.
I slutet på 1990-talet inträffar så förändringar i umgänget mellan parterna
på arbetsmarknaden som fullföljer intentionerna att föra förhandlingarna
närmare arbetsplatsen. Arbetsgivarna vill inte längre fortsätta med centrala
avtal90. Samtidigt bryter fackförbunden alltmer upp från de gemensamma
förhandlingarna. Det blir alltmer förhandlingar på den lokala nivån mellan
den lokala arbetsgivaren och den lokala fackföreningen.
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Dagens förutsättningar för lokalt fackligt arbete
Omvälvande förändringar med nya utmaningar
Växande internationell ekonomi, ny teknik och krav på flexibilitet i produktionen visar tydliga kännetecken på omvandling av arbetslivet91: Nya arbetsuppgifter har uppstått och tjänstesektorn har ökat. Nya former för att organisera arbetet har öppnat för annat arbetsinnehåll och för nya företagsformer.
Ändrade anställningsförhållanden med en ökning av lösare arbetskontrakt är
andra kännetecken. I en forskningsstudie från Arbetslivsinstitutet tecknas en
bild av ett tudelat arbetsliv med goda ekonomiska, produktions- och standardmässiga förutsättningar samtidigt som människor upplever oro för sin
framtid92. Det finns en uppdelning på de som, ur olika aspekter, är ”inne” och
de som är ”ute” i relation till arbetslivet. Yttre förutsättningar som den öppna
ekonomin och andra strukturella förutsättningar anses ha minskat såväl arbetsgivares som arbetstagares makt över arbetet.
Förändringarna i arbetslivet kan vara både positiva och negativa för fackföreningens medlemmar: Möjligheterna till individuell utveckling har ökat,
men ökat har också riskerna för de svaga grupperna av medlemmar93. Nya
arbetsformer och ny teknik med ökad frihet i arbetet och möjlighet till personlig utveckling uppskattas av somliga. Arbetets krav på flexibilitet, kunskapsutveckling och effektivitet leder däremot till stress och osäkerhet hos
andra. Företagens rationaliseringssträvanden skapar motsättningar mellan
krav på effektivitet och utveckling94. Dessa leder till ”magra” organisationer
med personalnedskärningar, färre fast anställda, fler ”lösa förbindelser” och
risk för försämrade arbetsförhållanden95. Anders Kjellberg menar att de skilda villkoren för arbetskraften kan leda till en uppdelning i skilda kategorier
bland medlemmarna i ett fackförbund96. Det finns vinnare med fast anställning och utvecklande arbeten. Andra är förlorare i otrygga tillfälliga anställningar. Örjan Nyström, utredare på LO, vänder sig mot generaliserade bilder
av flexibilitet och ökad frihet. Förr skulle arbetsmiljön anpassas efter människans förutsättningar, nu innebär flexibilitet att det är människans anpassning
till arbetet som skall ökas97. Nyström för fram faran för polarisering, seg91
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mentering och individualisering och menar att detta är de nya frågor som
fackföreningsrörelsen måste ta sig an.
Aktuella studier av Levinson och von Otter visar att arbetsplatsernas engagemang i och arbete för arbetsmiljöfrågor har minskat98. Denna minskning
tolkas som att facket idag har svårigheter att bedriva arbetsmiljöverksamhet. I
min licentiatavhandling visar jag att denna typ av problem, som kan tolkas
som komplext och mångfacetterat, kräver utveckling av ny facklig kompetens. Detta krav på lärande kan den lokala fackföreningen inte hantera på
egen hand99. Utifrån min studie skulle en kompletterande tolkning vara att
lokala fackliga representanter saknar kunskaper och förutsättningar för att
hantera den sortens komplexa utmaning som ett aktivt arbetsmiljöarbete kan
innebära. I en studie av vad lokala företrädare menar är svåra vardagsproblemen att hantera anger de olika slags relationsproblem100. De vanligaste problemen rör dispyter och relationer till arbetsgivaren, därefter är anges relationer med medlemmarna.
Anders Kjellberg menar vidare att ändrade produktionsförhållanden och
internationell konkurrens gör att det finns mindre tid för facklig arbete på
arbetsplatserna101. Vidare innebär sättet att organisera arbetet att arbetskamrater tvingas arbeta mer för att kompensera att någons frånvaro. Liknande
förhållanden visades redan på 1980-talet i studien av kvinnors arbete inom
vården102.
I en internationell forskningsstudie visas hur fackföreningsrörelsens tidigare styrka och stabilitet utmanas103: För det första minskar det tidigare höga
antalet medlemmar. Organiseringsgraden bland arbetare i Europa sjunker
som en effekt av övergången från tillverkningsindustri till servicesektor.
Ändrade produktionsformer innebär nya grupperingar av arbetare, mer deltid,
många tillfälliga anställda och små arbetsplatser. Fackföreningarna i alla
länder har misslyckats att rekrytera dessa nya grupper av arbetare. För det
andra innebär ökad internationell konkurrens att facket inte längre kan förlita
sig på nationella valmöjligheter. För det tredje innebär decentraliserade förhandlingar att det ställs krav på fackföreningarna att utveckla nya slags policys på regional och lokal nivå. Dessutom utmanas den lokala fackliga styrkan
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genom att arbetsgivare vill kommunicera direkt med de anställda genom till
exempel teamarbete och kvalitetscirklar104.
Studien visar hur fackföreningarna i Europa valt olika strategier för att
möta dessa utmaningar105. Det konstateras att reformering av den fackliga
verksamheten och utveckling av de lokala aktiviteterna framstår som centralt
för fackföreningsrörelsen. Nya medlemmar rekryteras genom utbyggd service
och etablering av lokala fackliga enheter, utveckling av relationer och strukturer på olika nivåer inom fackföreningsrörelsen samt att representera individuella medlemmar. Vidare konstateras att decentraliserade förhandlingar
ännu mer ökar bördan av aktiviteter som hanteras på arbetsplatsen. Waddington & Hoffman ställer den kritiska frågan: ”Can trade unions support
members and union activities at the workplace?”106

Globalt – lokalt
Den ökade internationaliseringen är, som framgår ovan, en väsentlig aspekt
på förändrade förutsättningar för dagens fackliga verksamhet. Den fria rörligheten av tjänster inom Europa i relation till nationella kollektivavtal och
arbetsrättliga regler är en allmänt känd fråga. Den är ett exempel på vad som
engagerar LO tillsammans med Europafacket107. LO har formulerat riktlinjer
för det internationella arbetet108, några av fackförbunden formulerar sina förhållningssätt till globaliseringen109. Internationell solidaritet och sammanhållning uttalas samtidigt som man problematiserar både möjligheter och hot för
den nationella arbetsmarknaden.
Andreas Bieler och Ingmar Lindberg har intervjuat ledande fackliga företrädare på nationell nivå om svenska fackföreningars syn på globalisering110. Det finns en enighet om att produktionens globalisering är den stora
utmaningen, men de fackliga ledarna är osäkra, och oeniga, om hur fackets
svar på denna utmatning bör utformas. Två skilda positioner framträder:
”Försvara och återställ” genom till exempel intern samordning för att bekämpa arbetsgivarnas krav på decentraliserade kollektivavtal. ”Anpassa och modernisera” genom att acceptera globaliseringens krav och utveckla nya slags
motstrategier för att behålla maktbalansen mellan arbete och kapital. Fack104
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förbund med medlemmar i den nationella produktionen är mer benägna att
”försvara och återställa” medan de med medlemmar inom den transnationella
sektorn mer intar positionen att ”anpassa och modernisera”. Oavsett position
betonar de fackliga ledarna den nationella nivån och de fackliga aktiviteterna
koncentreras till den inhemska nivån.
Att det inte alltid är så lätt att verka på den internationella arenan visar tidigare studier. Johan Åkerman visar att den fackliga koncernverksamheten
inom Electrolux hade svårigheter att möta de utmaningar som den internationella koncernen skapade 111. Det berodde främst på strukturella hinder: Facket
blev splittrat genom alltför stora nationella olikheter. Krockar med nationella
och regionala intressen hindrade solidariteten inom koncernen. Även ländernas skilda sätt att organisera facklig verksamhet innebar ett hinder. Liknande
hinder fann Jonas Sjölander när han sökte svar på varför det koncernfackliga
samarbetet inom Metall inte utvecklades i LM Ericsson-koncernen112. Under
1980-talet var det politiskt oroligt i Colombia och fackföreningen på LM i
Colombia sökte kontakt med den svenska fackföreningen. Fackföreningen i
Colombia fick inte det stöd den hade hoppats på och det koncernfackliga
samarbetet kom aldrig till stånd. Trots Metallarbetarförbundets uttalade ambitioner till internationellt samarbete kom det att bli skillnad mellan ideologi
och praktisk verklighet. Sjölanders tolkning är att fackföreningarnas förutsättningar var alltför olika. De hade olika syn på hur man skulle agera med
avseende på samverkan och hur man skulle förhålla sig till facklig-politisk
samverkan. Informationsproblem, språkförbistring samt sociala och kulturella
skillnader bidrog till att de fackliga ledarna hade svårigheter att förstå varandra.
En ökad globalisering innebär ett förändringstryck med krav på engagemang och utveckling på det lokala sammanhanget. Anders Kjellberg visar i
en studie av det lokala sammanhanget i Finspång hur ett koncernfackligt
samarbete utvecklas inom metallindustrin för att möta förändringar lokalt,
nationellt och internationellt113. I vad Castells kallar nätverkssamhället växer
det fram nya slags globala företag där kapital och arbete alltmer existerar på
skilda platser och tidpunkter114. I globaliseringen finns enligt Göran Brulin en
paradox, samtidigt som kapitalet och företagen globaliserar tycks lokalt arbete och utveckling få större betydelse115. Han menar att globaliseringen leder
till krav på ökad lokal facklig aktivitet och samarbete. Med nya globala före111
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tagsformer behövs det ett fortsatt kollektivt fackligt arbete. Även Anders
Kjellberg för fram den dubbla utmaningen att flytta fram positionerna både
globalt och lokalt116. Lokalt krävs förnyade arbetsformer och utökat fackligt
engagemang för att ta initiativet kring frågor som arbetsmiljö, arbetsorganisation och kompetensutveckling. När det gäller det internationella kommer
det att behövas samarbete på arbetsplatsnivå över nationsgränserna. Här
finns, menar Kjellberg svårigheter kring språk, okunskap om hur facket fungerar i andra länder samt facklig specialisering kring att hantera internationella frågor. Dessa svårigheter visar också de ovan nämnda studierna av
Åkerman och Sjölander117.

Inte självklart hur man umgås med arbetsgivaren
En annan väsentlig aspekt på förändrade förutsättningar för facklig verksamhet är relationen mellan parterna på arbetsmarknaden. Att relationen mellan
arbetsgivare och fackföreningar är en svårhanterlig fråga som man kan tolka
och förhålla sig olika till visar såväl rapporter från LO som aktuella forskningsstudier.
I en rapport från LO om facklig organisationsutveckling framförs att det
finns en bild av en facklig rörelse med identitetsproblem och oklara mål för
medbestämmandet på arbetsplatserna118. I rapporten sägs att fackföreningarna
hittills lyckats bättre med löneförhandlingar än med frågor som rör inflytande. Skälen är att fackföreningarna saknar förmåga att agera strategiskt i samverkan med arbetsgivaren. För att hantera detta krävs kunskap och ett bättre
samarbete mellan parterna på arbetsplatsen. En av LO’s egna utredare, Örjan
Nyström, är kritisk till decentraliseringen. Han anser att arbetarrörelsen anpassat sig efter arbetsgivarens strategier, att rörelsen sett och accepterat de
strukturella förändringarna, men inte problematiserat den maktdimension
som finns inbyggd i denna förändring119. Nyström menar att fackföreningsrörelsen saknar strategier för framtiden och varnar för en framtid med enbart
individuellt ansvar och förlorad kollektiv makt.
Integrerat medbestämmande eller förhandling har tidigare använts som
uttryck för relationen mellan arbetsgivare och fackliga representanter120.
Samverkan respektive förhandling är ett annat sätt att uttrycka detta. Tony
Huzzard och Tommy Nilsson menar att utvecklingen på arbetsplatserna kan
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innebära en ny roll för det lokala fackföreningen121. Det lokala fackliga arbetet betonar alltmer samverkan kring verksamhetsfrågor i stället för förhandling kring avtalsfrågor. Med samverkan menas att parterna gemensamt kommer fram till ett resultat som det gemensamt tar ansvar för. Huzzard och Nilsson påpekar dock att utvecklingen av partssamverkan inte är desamma på alla
företag. Vissa ligger långt framme, andra präglas fortfarande av en förhandlingskultur. Det finns även branschvisa skillnader. Metall har kommit långt i
partssamverkan medan andra – till exempel Hotell- och Restaurang förhandlar på traditionellt sätt.
I en internationell studie används metaforen att ”boxas” eller att ”dansa”
med arbetsgivaren som uttryck för fackliga strategier122. Metaforen avser
konfliktfyllda relationer med förhandlingar och strejker eller en mer fredlig
form av samverkan. Bidragen i antologin visar att fackföreningarnas strategier, motstånd eller samverkan, är relaterade till ideologi, identitet och relationer till andra fackförbund och samhället i övrigt. Valet av strategier påverkar
fackföreningarna både i det långsiktiga arbetet, men också i det vardagliga
agerandet. Det ställs krav på strukturella förändringar och utveckling av den
fackliga kompetensen. Samverkan mellan parterna ter sig olika beroende på
om fackföreningens utgångsläge är starkt eller svagt, om fackföreningen väljer en formell eller informell samverkan samt vilken part som ”för dansen”,
det vill säga om fackföreningen agerar reaktivt eller proaktivt. Slutsatsen i
antologin är att det inte handlar om att boxas eller att dansa. En blandning av
formerna är nödvändig beroende på sammanhang och förutsättningar. Fredlig
samverkan har blivit mer etablerat och verkar vara störst i växande företag,
men är ömtålig i samband med omstruktureringar och personalnedskärningar.
Det finns en facklig oro att samarbete skall leda till korporatism och att det
skall leda till kompromisser kring det fackliga oberoendet. Men det fackliga
oberoendet blev inte skadat av samverkan enligt forskarnas slutsatser och de
menar att samverkan kan ge fackföreningen tidigare information och inflytande över beslut.
Att samverkan inte självklart innebär att fackföreningen kan påverka inriktningen på beslut eller utvecklingsarbeten framgår dock av Klas Levinson
studie från 1990-talet123. Han visar i en efterföljande studie från 2003 att, trots
fungerande partsamverkan och gott samarbetsklimat, har intresset för partssamverkan minskat124. Vad avser betydelsen av partssamverkan är företagsledare inte längre är lika positiva till fackets medverkan. Medverkan har ingen
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effekt på företaget, varken positivt eller negativt. Företagsledare anser att
fackföreningen spelar en större roll för att föra ut och legitimera fattade beslut än att bidra med de anställdas idéer. Fackföreningen menar däremot att
samverkan stärker fackets status och ställning gentemot ledningen och att det
ger dem förståelse för företagets villkor och problem. Studien visar på ett
minskat löntagarinflytande kring fackets kärnområden arbetsmiljö, omplacering, arbetstider och arbetsorganisation. Studien visar vidare att företagsledare och fackföreningar inte har samma bild av hur det lokala partnerskapet
kommer till uttryck. Ledningen menar att fackföreningens representanter
mest är lyssnande eller ber om information. Det är ovanligt, menar de, att
löntagarrepresentanterna utformar egna alternativ. De fackliga representanterna däremot menar i stället att de är mer aktiva med egna krav och utformar
alternativ. Men de menar att det reella handlingsutrymmet för påverkan är
litet när de kommer in i beslutsprocessen. De är sällan med när initiativ tas
och inriktning fastställs i en beslutsprocess. I beslut som gäller viktiga förändringar framkommer att LO, i en jämförelse med PTK, är mer aktiva och
agerar utifrån fler och olika kanaler. Men företagsledningen agerar ändå i
stort utifrån det ursprungliga förslaget även om den tagit till sig personalens
synpunkter. Levinson anser att samverkan ger positiva resultat för båda parter, men att det ställer krav på förmåga att skapa vinna-vinna situationer. Den
förmågan är dålig vid ett stort antal företag. Företagsledare har svårt att släppa ifrån sig makt och kontroll. Detta menar Levinson kan ses som orsak till
att de lokala fackföreningarna prioriterar samverkansfrågorna lågt.
I en studie av personalnedskärning visar Pär Pettersson och Kerstin
Isaksson att information, förankring av beslut och ställningstaganden måste
sättas i centrum för att fackföreningen skall behålla medlemmarnas förtroende125. Det gäller att hitta en balans mellan att säkra framtiden och medlemmarnas behov av diskussion och insyn. Studien visar hur den lokala fackföreningen hamnar i ett dilemma. Å ena sidan vill den påverka och ha inflytande
centralt ”bakom stängda dörrar”, och å andra sidan försöka förankra genomgripande förändringar hos medlemmarna på arbetsplatsen. Ett annat dilemma
för fackföreningen är när den försöker att förena företagets krav på flexibilitet
för den långsiktiga utvecklingen och medlemmarna krav på anställningstrygghet. Studien visar att fackföreningens samarbete med ledningen, och det
informella arbetssättet utan medlemmarnas insyn, ledde till medlemmarnas
misstänksamhet mot facket.
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Konklusioner: Krav på lokalt fackligt arbete
Detta kapitel visar att det fackliga arbetet har förändrats över tid. Arbetsuppgifter och ansvar har rört sig mellan det lokala och centrala planet och de
fackliga huvudfrågorna har skiftat i takt med den politiska och samhälleliga
utvecklingen. Dagens krav på de lokala fackföreningarna är omfattande.
För att kunna ta tillvara medlemmarnas intressen förväntas det lokala
facket kunna hantera alltfler olika slags fackliga frågor. Förändrade förutsättningar i arbetslivet och inom den fackliga rörelsen innebär att lokala
fackliga styrelser förväntas hantera och på egen hand lösa alltfler och olika
slags frågor. De lokala fackliga frågorna spänner idag över ett större område
och kräver därför nya slags kunskaper. Frågorna inte bara berör nya områden,
de är mer komplexa och ställer krav på annan slags kunskap och skicklighet.
De ständiga förändringarna i arbetslivet med nya problem ställer krav på de
lokala styrelserna förmåga att utveckla den fackliga verksamheten och kompetensen.
För att kunna ta tillvara medlemmarnas intressen förväntas de lokala
fackliga ledarna kunna etablera och agera inom nya strukturer och i nya
relationer. Styrkan i den svenska fackföreningsrörelsens anses ligga i dess
förmåga att hantera balansen mellan decentralisering och centralisering126.
Allt mer decentraliseras idag till de lokala fackföreningarna och de förväntas
klara alltmer på egen hand. Samtidigt fortsätter fackföreningsrörelsen att på
central nivå, både nationellt och internationellt, att driva samhällspolitiska
frågor som är angelägna ur arbetares perspektiv. Inom fackförbunden finns
det samarbete mellan de lokala, regionala och nationella nivåerna. Men som
det framgår i tidigare avsnitt ändras de fackliga strukturerna som en följd av
förändringar i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Sammanslagningar av
fackförbund och nya typer att avtal över traditionella förbundsgränser innebär
att tidigare strukturer, relationer och synsätt utmanas – och det växer därför
fram krav på nyutveckling.
Det lokala facket har mångfacetterade medlemsförväntningar att hantera. Det finns en självklar relation mellan facklig styrka och antalet medlemmar. En aktivt och väl fungerande lokal facklig verksamhet har betydelse för
om de anställda vill vara med i facket. Där det lokala facket har varit aktivt
minskar inte antalet medlemmar i samma utsträckning som på andra arbetsplatser127. Som framgår av avsnitten tidigare minskar andelen arbetare som
ansluter sig till facket som en följd av förändringar i arbetslivet, men också
som en del av samhällets ökade individualisering. Detta ställer krav på att det
126
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lokala facket kan svara upp mot en heterogen grupp av medlemmars förväntningar att ”ha nytta” av facket såsom löneökningar och utveckling i arbetet.
Men också att de skall se en trygghet vid förändringar och nedläggning. Det
finns krav på att det lokala facket kan rekrytera de nyanställda, såväl de tillfälligt anställda som tveksamma ungdomar och undrande invandrare. Invandrade, kvinnor, de tillfälligt anställda, de med slitsamma rutinbetonade arbeten, de med fasta och utvecklande arbeten – de fackliga medlemmarna har
olika krav och förväntningar. En lokal fackförening som fungerar enligt de
fackliga idealen förväntas kunna skapa delaktighet och engagemang hos sina
medlemmar.
Hur det lokala facket skall hantera umgänget med arbetsgivaren är en
stor utmaning. Om facket skall kunna svara upp mot förväntningar på löneökningar och utvecklande arbeten ställs det krav på det lokala fackets förmåga att hantera förhandlingar. Det ställs även krav på att i det dagliga fackliga
arbetet ha förmåga att engagera sig i och få inflytande över produktionen och
arbetsuppgifternas organisering. Det gäller även frågor som berör arbetsmiljön och de anställdas utveckling. Att dessa krav innebär utmaningar inom
flera områden visar de tidigare avsnitten. Det är en balansakt mellan motstridiga krav och förväntningar. Lagstadgade förändringar och decentralisering
av förhandlingar öppnar för ett lokalt fackligt handlingsutrymme. Detta utmanar den lokala fackliga kompetensen och maktbalansen mellan arbetsgivare och fackförening. Trettio års erfarenheter från lagstadgad möjlighet till
inflytande i det svenska arbetslivet visar att detta innebär både möjligheter
och svårhanterliga utmaningar. Förutsättningarna i dagens arbetsliv gör det
inte lättare.
Det lokala facket förväntas hantera arbetsgivares och medlemmarnas
motstridiga krav och förväntningar. Medlemmarnas önskan att till delaktighet och demokratisk insyn går inte alltid att förena med arbetsgivares motvilja till öppenhet i alla frågor kring verksamheten. Vad som är bra för företaget och de anställda på sikt är inte alltid samstämmigt med vad som är bra
på kort sikt. Att ta tillvara medlemskollektivets intressen innebär krav på det
lokala facket att utveckla kompetens att hantera denna balansakt.
Ett lokalt fackligt arbete är beroende av globala aktiviteter. Idag är livet
på den lokala arbetsplatsen inte något som det lokala facket och den lokala
arbetsgivaren ensamma råder över. Nya maktkonstellationer och ett samhälle
där kapital och arbete inte uppträder samtidigt och på samma plats innebär
nya slags utmaningar för en lokal fackförening. Skall det lokala facket kunna
representera sina medlemmar ställs det krav på dess förmåga att kunna hantera det lokala ur ett vidare perspektiv. Det handlar till exempel om att se hur
företagets lokala produktion relaterar till produktion i andra delar av landet
eller till utvecklingen i andra länder. Den handlar om förmåga till förhandling
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eller samverkan med en lokal arbetsgivare som representerar en nationell
eller internationell grupp av ägare.
Stora utmaningar för det lokala facket – kan det lokala facket svara upp
mot alla dessa förväntningar och krav? Det lokala facket på arbetsplatsen har
utan tvekan en väsentlig strategisk betydelse för den fackliga organisationen.
En drastisk tolkning av studier om samtida förändringar i arbetslivet och dess
betydelse för fackföreningsrörelsen är att rörelsen står och faller med det
fackliga arbetet på arbetsplatserna. Det lokala fackets förmåga att hantera
dagens utmaningar har en avgörande inverkan på om fackföreningsrörelsen
kan fortsätta att vara en stark och inflytelserik part för arbetarnas intressen i
arbetslivet. Avsnittet ovan visar att de lokala fackföreningarna inte styr över
alla förutsättningar för det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Därför är dess
förmåga att hantera och utnyttja de möjligheter som finns och att kunna utveckla den fackliga verksamheten och kompetensen efter förändrade förutsättningar av väsentlig betydelse.
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3 Fackligt lärande
I detta kapitel vill jag ge en bild över hur lärande inom fackföreningsrörelsen
har förändrats över tid och presentera sådan forskning som berör facklig utbildning och lärande. De skiftande pedagogiska synsätten och uttrycken kan
beskrivas som en rörelse från lärande på egen hand på hemorten till centralt
organiserad utbildning för att återigen idag betona det lokala och självständiga lärandet på arbetsplatsen. Även om de pedagogiska uttrycken skiftar är
den kunskap som ses som nyttig och användbar för fackföreningsrörelsen
alltid i fokus. Fackliga medlemmars och ledamöters lärande är en del av
svensk folkbildning. Över tid har relationen mellan facklig utbildning och
folkbildningen förändrats. I texten lyfter jag fram vad jag har funnit är intressanta brytpunkter i fackföreningsrörelsens synsätt på lärande. Jag presenterar
kort min tidigare studie om facklig lärande.

Föreläsningar och självstudier på hemorten
Genom information och agitation samt föreläsningar och läsecirklar på sockenbiblioteken skaffar sig arbetare under rörelsens första årtionden kunskaper
för att driva arbetares frågor. Det är bildningsprocesser på egen hand som
syftar till att utveckla såväl den enskilde individen som arbetaren och samhällsmedborgaren.
Utbildning och lärande finns inte uttalat som en särskild facklig aktivitet
den första tiden. Det väsentligaste för fackföreningsrörelsen är att värva nya
medlemmar. De knappa resurserna används till att agitera och informera om
fackföreningsrörelsen128. I den mån det genomförs utbildning är det för att
arbetarna skall lära sig organisera möten, leda debatter och skriva protokoll.
LO skriver 1906 i sin verksamhetsberättelse att det finns ett behov för medlemmar att få lära sig om organisationen och skolas i fackföreningens idéer.
Men en breddutbildning till medlemmarna genom LO’s försorg startar först
1921 via tidskriften ”Fackföreningsrörelsen”. LO startar dock 1912 en föreläsningsserie för fackliga förtroendemän kring sociala och ekonomiska frågor.
Det blir i stället de lokala egna initiativen som den första tiden sörjer för
medlemmarnas och de fackliga ledarnas behov av kunskap och lärande. I en
föreläsnings- och cirkelverksamhet som växer fram kring sockenbiblioteken

128

Landsorganisationen i Sverige (1976)
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skaffar sig arbetarna kunskap på egen hand129. Denna utveckling kan främst
följas i två skilda spår. Ett spår betonar en mer fri kunskapssökande bildningsprocess, det andra betonar effektivitet och nytta.
Bernt Gustavsson har utifrån ett idéhistoriskt intresse studerat hur synen
på bildning växer fram i arbetarrörelsen den första tiden130. Han identifierar
tre olika bildningsideal, mer eller mindre tongivande inom rörelsen och till
viss del även motstridiga; medborgarbildning, självbildning och ett personlighetsbildande ideal. Spåret av en mer fri kunskapssökande bildningsprocess
kan relateras till självbildningsidealet som Gustavsson menar framträder i
Oscar Olssons tankar om studiecirkeln. Genom att föra samman folkbildningsresurserna för läsecirklarna, studiekurserna och lånebiblioteken skapar
Oscar Olsson en ny organisation, studiecirkeln. Studiecirkelns ideologi bygger på att människor kommer samman och tillsammans väljer vad de vill
studera och på vilket sätt. Det är ett uttryck för en självstyrande och demokratisk bildningsprocess. I en sådan självbildningsprocess söker deltagarna
själva aktivt efter kunskap. De läser tillsammans för att sedan diskutera och
relatera innehållet till såväl den kollektiva erfarenheten och det egna vardagslivet.
Det spår som betonar nytta och effektivitet kan relateras till ett medborgarbildningsideal. Detta ideal har hela tiden funnits inom arbetarrörelsen och
blir med tiden det allt mer tongivande idealet131. Den första tiden kan detta
ideal spåras i de föreläsningar som anordnades för arbetarna och de fackliga
företrädarna. Företrädare för självbildningsidealet och det egna aktiva kunskapssökandet är kritiska till föreläsningen som form. Föreläsningen ses som
ett passivt lyssnande och utan möjligheter att knyta an till deltagarnas vardagsliv. Men Rickard Sandler, tongivande företrädare för ett medborgarbildningsideal, menar att föreläsningar är ett effektivt sätt att upplysa arbetarna
om den nödvändiga kunskapen om vetenskapen och samhället.

Nyttoinriktade planmässiga cirklar och kurser
ABF bildas och i och med det får arbetarrörelsen en egen bildningsorganisation. Det fria kunskapssökandet ersätts av mer planering av både metoder och
innehåll i arbetarrörelsens studieverksamhet. Brunnsviks folkhögskola utvecklas till en skola för arbetarklassens ungdomar.
129

Det finns omfattande forskning och litteratur kring folkbildning och studiecirkelverksamhet och hur det förändras över tid (Sundgren, 1998). Jag har valt att använda
mig av Arvidson (1985) och Gustavsson (1991) då deras studier tydligt knyter an till
arbetarrörelsen.
130
Gustavsson (1991). Studien omfattar perioden 1880-1930.
131
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Bildningsverksamheten inom arbetarrörelsen har till en början inte något
centralt stöd132. Varje organisation arbetar för sig. Den ständigt ökande volymen av cirklar är kostsam och det växer fram ett behov av samordning. Möjligheterna för större föreningar att få ekonomiskt stöd för biblioteksverksamhet driver år 1912 fram bildandet av en gemensam organisation för föreläsnings- och cirkelverksamheten. ABF blir en helt decentraliserad organisation
där dock inga gemensamma riktlinjer uttalas133. De utökade resurserna innebär att studiecirkelverksamheten ute i landet utökas. En egen studieorganisation innebär även att arbetarnas bildningsverksamhet skiljs från övrig allmän
folkbildning. Studieverksamheten för arbetare blir mer nyttoinriktad med
planmässiga cirklar och kurser.
Lars Arvidson har studerat pedagogiska synsätt inom arbetarrörelsens
studiecirkelverksamhet under tre perioder på 1900-talet134. I avhandlingen
analyseras främst metoder och kunskapsinnehåll, men även vilka som är deltagare, synen på ledarskap, relationen till rörelsernas mål och samhället i
övrigt. Arvidson menar att utmärkande för den första studiecirkelverksamheten är det egna initiativet och deltagarnas avgörande inflytande över vad
som skulle studeras och på vilket sätt. Arvidson menar att det ändå finns en
integrering av cirkelverksamheten och rörelsens verksamhet. Rörelsen har en
instrumentell syn på kunskap. Den ses som medlet att nå rörelsens mål. Under den första tiden av arbetarrörelsens bildningsverksamhet är det ingen
större skillnad på vad som är allmän bildning och vad som är bildning ur ett
fackligt perspektiv. Arbetarnas kunskapsbehov är inte skilt från kunskapsbehovet hos övriga medborgare.
Självbildningsidealet inom arbetarrörelsen förändras efter första världskriget135. Kritiker inom rörelsen menar att det är dags för mer verklighetsnära
studiearbete. Studiecirklar med ”nyttoinriktade” ämnen såsom nationalekonomi, stats- och kommunalkunskap ökar. Oscar Olsson menar att sådana
ämnen kan rymmas inom studiecirkelns självbildningsideal.
När innehållet i cirklarna förändras för det med sig att även studieformen
förändras. Det fria kunskapssökandet ersätts av en mer planmässighet och
målinriktning i arbetarrörelsens cirkelverksamhet. Arbetarnas studiehandbok
kommer år 1907 som en första vägledning för självstudier i cirklar. Snart
börjar ABF centralt producera material för en cirkels uppläggning. Skrifter,
132

Landsorganisationen i Sverige (1976, s 41)
Det ursprungliga namnet ”Arbetarnas Bildningsförbund, riksförbund för biblioteks- och föreläsningsverksamhet” visar den tydliga kopplingen till biblioteken.
134
Arvidson (1985). Avhandlingen behandlar både arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen och omfattar åren 1910-1914, 1930-1939 och 1970-1979.
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handböcker och förslag på boklistor blir normerande för studierna. Studiecirklarna blir kurscirklar med målinriktade studier i bestämda ämnen. Lärare
och ledare för de nu mer planmässigt organiserade cirklarna kommer från
arbetarrörelsen136. Men studiecirklarna saknar dock ofta ledare. Arvidson
menar att detta är en konsekvens av en brist på kunniga lärare, inte ett pedagogiskt ideal.
Brunnsviks folkhögskola i Dalarna utvecklas under 1900-talets första årtionden till en skola för arbetarklassens ungdomar. Arbetarrörelsens och dess
medlemmars behov av kunskap driver således fram en utveckling av mer
allmän och organiserad folkbildning. Medborgarbildningsidealet är utgångspunkten137. Kunskapsinnehållet relateras till livets problem och ämnesintegrering är en väsentlig pedagogisk utgångspunkt. Föreläsningen och förmedlingspedagogiken är grunden för de effektiva kurser som eftersträvas. Det är
lärarens sak att ordna kunskapen och läraren måste därför själv ha fackkunskap och vetenskaplig kompetens.

Dags för särskilda kurser för fackliga ledare
Den fackliga rörelsen utvecklas. Behovet av specifika fackliga kunskaper blir
synligt och rörelsen tycker att det finns behov av särskilda kurser för fackliga
ledare. Ämneskunniga lärare och cirkelledare ses som betydelsefullt för
facklig utbildning.
Inspirerade av förebilder i England och Tyskland motioneras på LOkongressen 1926 om en särskild utbildning för förtroendevalda138. Kraven på
fackliga ledare kräver en speciell skola. Man motionerar även för arbetarnas
egen högskola139. Förslaget avslås och i stället beslutas om stipendier för att
kunna delta inom det ordinarie utbildningssystemet. Enligt Lars Arvidson
innebär detta att arbetarrörelsen inte tar avstånd från den dominerande kulturens bildningssyn140. Däremot beslutas om en LO-skola som kan tillgodose
behovet av fackföreningskunskap och dithörande ämnen141. Det blir Brunnsvik folkhögskola som får kombinera uppdraget som folkhögskola med uppdraget att fungera som fackföreningens egen skola. Kurserna som genomförs
på Brunnsvik vänder sig till fackföreningens kommande ledare. Dessa för-

136

Arvidson (1985)
Gustavsson (1991)
138
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139
Förslag om arbetares egen högskola återkommer inom LO men det är ett förslag
som aldrig vinner gehör.
140
Arvidson (1985, s 115)
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väntas bland annat ta initiativ till och organisera studieverksamhet på hemorterna.
De fackliga kurser som ges på Brunnsvik har studieplaner och ett brett
ämnesinnehåll142. De bygger på föreläsningar av experter, gemensamma diskussioner och att deltagarna producerar egna uppsatser. Här återspeglas således medborgarbildningsidealets värdering av användbar och nyttig vetenskapligt grundad kunskap, framförd i en arbetsform som av bildningsidealets
företrädare ses som effektiv. Bernt Gustavsson tolkar att under 1930-talet får
självbildningsidealet inom arbetarrörelsen ge vika för ett mer nyttoinriktat
medborgarbildningsideal143. Den kunskap som eftersträvas skall göra den
fackliga ledaren ”i stånd att med större framgång lösa de problem han i sin
egenskap av fackföreningsman har sig förelagda”144.
Ledarens funktion i cirkelarbetet betonas nu. ABF överger de lärarlösa
cirklarna och övergår i stället till lärarledda cirklar145. ABF ger ut studieplaner och organiserar särskilda kurser för studieledare i fackliga ämnen146. Rörelsernas folkbildning är en alternativ väg för studier över folkskolenivå som
kvalificerar för ledande poster i samhället och rörelserna. Därför ställer man
höga kvalitativa krav på bildningsinsatserna.

Facket växer – central och planmässig utbildning expanderar
I takt med att fackföreningsrörelsen växer och får flera medlemmar ökar behoven av utbildning för både medlemmar och fackliga ledare. Under de
kommande decennierna växer den centralt planerade och planmässiga utbildningen både genom lokal cirkelverksamhet och centralt arrangerade utbildningar på folkhögskolor och kursgårdar. Utbildning blir en facklig fråga och
under 1960-talet påbörjas en diskussion om behovet av pedagogisk och metodisk utveckling.
På det lokala planet inom arbetarrörelsen utvecklas cirkelverksamheten,
men samordnas dock centralt. Det första gemensamma målet för verksamheten formuleras av ABF år 1939147. När statsbidrag för folkbildning och studiecirkelverksamhet införs år 1947 ökas cirkelvolymen ytterligare. Cirklarna
omfattar inte längre enbart de grundläggande frågorna för arbetarrörelsen.
142
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Även andra ämnen införs, bland annat som en följd av att arbetare får mer
fritid och nya intressen. Men inom den fackliga delen av arbetarrörelsen förtydligas behovet av kurser och utbildningar för de fackligt aktiva. En särskild
organisation för att samordna verksamheten mellan LO och ABF skapas.
Särskilda utbildningar startar för cirkelledare och studieorganisatörer inom
fackförbunden och man tar initiativ till särskilda utbildningsinsatser148. Ett
exempel är kursen ”Medlem möter upp” där mer än 30.000 medlemmar deltar.
Även på det centrala planet sker det en utveckling. På Brunnsviks folkhögskola utökas LO’s särskilda kurser för studieledare149. Fackförbunden tar
egna initiativ till kortare instruktionskurser, inte bara på Brunnsvik utan även
på andra skolor. Facklig aftonskola med föreläsningar av experter blir en ny
slags verksamhet. Den första startar i Stockholm 1939 och idén sprids till fler
städer. Aftonskolan är en påbyggnad på fackliga studiecirklar och blir på så
sätt ett mellanled mellan lokalt ordnade studiecirklar och den centralt anordnade LO-skolan på Brunnsvik.
Under 1950- och 1960-talet expanderar den fackliga utbildningsverksamheten ytterligare. Det blir en tydlig uppdelning på lokal och central verksamhet. ABF fortsätter att svara för den lokala och regionala studieverksamheten och LO för de centralt anordnade kurserna. Runöskolan utanför Stockholm startar och blir så småningom LO’s egen folkhögskola150. Målgrupperna
för fackföreningens kurser är inte längre enbart fackligt aktiva, även andra
såsom ungdomar, journalister och ekonomer deltar i utbildningar. Kursgårdar
och konferensanläggningar byggs både i LO’s och fackförbundens egna regier.
Utbildningsverksamheten växer och kostar alltmer pengar. Det blir en
debatt inom fackföreningsrörelsen om utbildningens kvantitet och kvalitet. På
LO-kongressen 1961 uttalas för första gången att utbildning är ett väsentligt
uppdrag för fackföreningsrörelsen151. En studieutredning, med uppdrag att
utreda kursernas innehåll och pedagogiska metoder, visar på ojämlikhet mellan förbundens resurser för utbildning. Den visar även att samhällsutvecklingen innebär alltmer komplicerade fackliga frågor och ökade krav på fackligt förtroendevalda och funktionärer. Det framförs ett behov av en mer systematisk studieverksamhet och utbildning av fackliga lärare.
Thomas Ginner har studerat debatten inom ABF under den här tiden utifrån tesen att i talet om arbetares bildning behövs ett polytekniskt bild148
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ningsideal152. Han menar att ett sådant ideal, som innefattar tekniska och sociala villkor kring produktion och arbetsliv, borde vara av intresse för arbetarrörelsens syn på bildning. Han finner dock inte något sådant intresse i sin
studie och resonerar om att vid den tiden sågs den tekniska utvecklingen som
en oproblematisk del av samhällsutvecklingen.

Kurssystem och problemorienterade studier
Det första större pedagogiska och metodiska utvecklingsarbetet inom LO
påbörjas under 1970-talet. Utvecklingsarbetet innebär en tydlig förändring i
synsättet på facklig utbildning vad avser deltagare, ämnesinnehåll, förkunskapskrav och hur utbildningen skall genomföras. Vardagsinlärning dyker
upp som ett begrepp. Många medlemmar och fackligt aktiva deltar i fackliga
studier, men erfarenheterna visar att det inte är så lätt att genomföra de ändringar som avses. Jag tolkar att det finns pedagogiska motstridigheter i utvecklingsarbetet.
De nytillkomna arbetsrättslagarna innebär förändrade förutsättningarna i
arbetslivet. Möjligheterna till delaktighet och medinflytande på arbetsplatserna innebär en förändring av fackligt arbete. Genom utbildning vill fackföreningsrörelsen skapa förutsättningar så att medlemmarna kan formulera krav
och arbeta för att dessa blir tillgodosedda. Det första större pedagogiska och
metodiska utvecklingsarbetet inom fackföreningsrörelsens inleds, STULO153.
Det förslag som studieutredningen lägger fram till LO-kongressen 1976 innebär att medlemmarna är främsta målgruppen för facklig utbildning. Nu vill
rörelsen nå alla medlemmar och stärka deras engagemang och aktivitet på
arbetsplatserna.
Förslaget innebär främst att ett kurssystem utvecklas. Som jag tolkar innebär detta system både progression i kunskapsutveckling och särskiljande i
olika kunskapsområden. Systemet bygger på tre kunskapsnivåer och omfattar
tre kunskapsområden: allmänfacklig, specialisering och handledning154. Ansvaret för kurserna fördelas på lokal och central nivå. Grundutbildning skall
genomföras av fackförbunden i samarbetet med ABF på lokal och regional
nivå. De övriga mer avancerade kurserna på LO-skolorna. Studieutredningen
menar ett fungerande kurssystem kräver att varje kurs har specificerade
kursmål och att dessa skall utarbetas centralt
Det fackliga arbetssättet på arbetsplatserna fokuseras i studieutredningen
och en pedagogisk metod som stödjer en utveckling av det lokala fackliga
152
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arbetssättet ses som väsentligt155. Utredarna menar att det fackliga arbetet ute
på arbetsplatserna innebär en mångfald av arbetsuppgifter. Avgörande för de
fackliga ledarna blir deras förmåga att leta fram material, läsa, lyssna, tolka
och dra slutsatser156. I kurserna skall de träna upp denna skicklighet tillsamman med andra deltagare utifrån tanken att kollektivet kommer längre än den
enskilde individen. Kursarbetsuppgifter som tränar deltagarnas förmåga att
lösa problem skall tas fram av ett lärarlag.
De finansiella förutsättningarna för studier är goda under 1970- och
1980-talet. Denna period beskrivs av dem som var engagerade i facklig utbildning som en glansperiod. LO inleder sitt engagemang för vuxnas möjligheter till studier och medverkar till reformer kring studiestöd och utbyggnad
av vuxenutbildningen157. Förutom att engagemang i fackliga studier kan tänkas leda till fortsatt intresse för andra studier har de betydelse för fackliga
ledares möjligheter till nya uppdrag inom rörelsen. I Carl-Gösta Hanssons
studie av facklig karriärutveckling framgår att facklig utbildning har betydelse, om än inte den viktigaste158. Önskan om förändring och erfarenheter från
arbetsplatsen har större betydelse för att engagera sig och fortsätta sitt engagemang inom rörelsen. Facklig utbildning har betydelse för de förtroendevaldas möjligheter att ta nya uppdrag och gå vidare inom facket. Utbildningen
ger de intervjuade ledarna ökad personlig säkerhet och kompetens inför
framtida uppdrag. Utbildningarna innebär möjligheter att etablera kontakter
och skapar en delaktighet i rörelsens arbete. Det ges tillfälle att ta del av
övergripande normer och synsätt. Men, konstaterar Hansson, mycket av detta
lärande sker också i andra processer inom de fackliga organisationerna.
En uppföljning av det nya kurssystemet visar på problem. Deltagarna
följer inte systemet, nivåindelningarna stämmer inte, kursbeskrivningar saknas och kurserna får inte ”rätt” deltagare159. Samordningen med den lokala
studieverksamheten fungerar inte och den planerade fackliga arbetsplatsutbildningen har inte kunnat genomföras. Behovet av handledarutbildning är
märkbart. I början på 1980-talet beslutas om att strama upp kurssystemet
genom mer planmässighet och styrning av kursverksamheten.
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Landsorganisationen i Sverige (1976)
Landsorganisationen i Sverige (1976, s 446)
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Landsorganisationen i Sverige (1993). En engelsk studie visar att fackligt aktiva
som deltar i facklig utbildning också kan få ett intresse för fortsatta studier (Ball,
2003). Deltagare som tidigare avvisat vuxenutbildning kan efter den fackliga utbildningen se ett värde av utbildning och därefter påbörja studier inom vuxenutbildning.
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Jag tolkar att förändringarna som initieras genom STULO innebär en
brytpunkt i synsättet på facklig utbildning. Här finner jag de första uttrycken
för hur rörelsen vill att en lokal facklig styrelse skall arbeta: aktivt, engagerat,
kollektivt, läsa, lyssna, tolka – allt detta för att utveckla den lokala arbetsplatsen. Behovet av olika faktakunskaper är inte längre i fokus. Fokus är i stället
det fackliga arbetssättet. Vidare innebär studieutredningen att problemorienterade studier framhålls före kunskapsförmedlande föreläsningar. Det kollektiva lärandet lyfts fram i stället för det individuella.
Men jag tolkar att förändringen i pedagogiskt synsätt har inbyggda motsättningar. Utredarna menar att kurssystemet och ett mer problemorienterat
arbetssätt kräver specificerade kursmål. Vidare är det kursens lärare som
formulerar problem som kursdeltagarna skall lösa. När översynen av systemet visar på brister blir lösningen stramare organisering och ännu mer styrning. Samtidigt skall deltagarinflytande och problemorientering öka. Jag
menar att här finns en motstridighet: å ena sidan stark kontroll, å andra sidan
en önskan att deltagarna skall se valfrihet och närhet till det egna fackliga
arbetet. Detta innebär motsättningar i ageranden och synsätt vad avser kontroll och frihet. Motstridigheten kan ses som ett uttryck för en av de motsättningar som Bernt Gustavsson menar finns i bildningstanken; fri process kontra målstyrning160.
Samtidigt som det visar sig att det nya kurssystemet inte lever upp till
förväntningarna visar samtida forskning att de nya arbetsrättslagarna innebär
möjligheter för de fackliga företrädarna161. Det innebär även svårigheter. De
nya arbetsrättslagarna kräver att de fackliga företrädarna aktivt deltar i lokala
förändringsarbeten. Det handlar inte längre om att bevaka och förhandla om
grundläggande frågor och att skapa förankring kring centrala beslut. Molin,
Edquist och Dahlgren konstaterar efter en arbetsplatsundersökning att medbestämmande och inflytande mest handlar om formerna för beslut162. Klas
Levinsons studie från 1980-talet om svenska industrikoncerner visar att de
fackliga företrädarna är mest aktiva i själva beslutandet163. De tar inte initiativ
till eller är aktiva i förberedelser inför beslut. Ove Jobring visar exempel på
lokala klubbars svårigheter att skapa en fungerande organisation som kan
hantera både formell förhandling och medlemmarnas delaktighet164.
Med fokus på förändringsarbetet på arbetsplatserna kommer vardagsinlärning att bli ett begrepp under 1980-talet inom fackföreningsrörelsen. LO
160

Gustavsson (1991)
Se föregående kapitel ”Fackligt arbete”.
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deltar i utvecklings- och forskningsarbete som påverkar fackföreningsrörelsens synsätt på facklig utbildning. Inspirerade av Paulo Freire och hans tankar om en frigörande pedagogik165 lyfter Mauritz Sköld och Torbjörn Stockfelt fram vardagens erfarenheter och behov som grunden för lärande och kunskapsutveckling166. Lärande sker, påtalar de, inte bara i institutioner utan också i vardagen. Genom detta gemensamma arbete, som LO deltog i och som
oftast skedde i forskningscirklar167, blir arbetsplatsen sedd som en viktig
miljö för arbetares lärande och utveckling. Sammanhangets betydelse för
lärande kommer på den fackliga agendan och det är inte endast individens
förmåga som ses som avgörande. Det studiematerial som produceras och det
arbetssätt som används i cirklar och kurser under denna tid återspeglas även i
dagens fackliga utbildningar168. Jag har flera gånger hört fackliga ledare och
utbildare referera till det synsätt på lärande som utvecklas under denna tid.

Förändringscirklar med lokal anknytning
Förändring på arbetsplatserna och samspelet med de lokala cirkelverksamheterna och fungerar inte som önskat. I början på 1990-talet initierar LO ett
tvärfackligt samarbete kring pedagogisk utveckling för att återigen förnya
facklig utbildning och det fackliga arbetssättet. Det fackliga ledarskapet betonas. Utvecklingsarbetet blir början på ett nytt pedagogiskt synsätt inom
arbetarrörelsen. Cirkelverksamheten kommer i fokus och studierna skall
knytas till arbetsplatsen.
En tvärfacklig pedagogisk utvecklingsgrupp konstaterar att debatten efter
den omfattande studieutredningen har glömt bort cirklarna169. I stället har det
handlat om kurssystemet och internatkurserna. Ingen har diskuterat innehållet
och arbetsformen i cirklarna. Det har tagits för givet att cirkelmetodiken skall
fungera med ett aktivt kollektivt lärande. Nu menar utvecklingsgruppen att
165

Freire (1972)
Stockfelt & Sköld (1981; 1987)
167
Forskningscirkel är en metod för gemensam kunskapsbildning mellan forskare
och praktiker som användes under denna tid och som åter har börjat användas. Under
denna tid när arbetsplatsen och arbetets utveckling kom i fokus fanns vid några av
våra universitet särskilda enheter för att stimulera forskning tillsammans med fackföreningsrörelsen. Se till exempel Holmstrand (1994); Härnsten & Holmstrand (2002)
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Det metod som användes i cirklarna och som eftersträvades i det fackliga arbetet
kallades FALU: Finna, Analysera, Lösa och Utvärdera.
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Ivarsen (1997); Landsorganisationen i Sverige (1991). PUST-gruppen, som den
kallas, börjar sitt arbete med pedagogisk utveckling av studiematerial under 80-talet.
Det blir ett arbete som under tio års tid kommer att omfatta facklig utbildning i ett
bredare pedagogisk perspektiv.
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cirklarna har fått låg status och ses som diskussionsforum som inte leder till
effektivt lärande. Cirklarna saknar koppling till den fackliga verksamheten,
man är alltför bunden till studiematerialet och cirkelledarna har inte rätt
kompetens. Cirklarna skall, menar gruppen, vara en del av det lokala förändringsarbetet och betonar också det fackliga ledarskapet170. Demokrati, delaktighet, dialog med medlemmarna och ledarskap för en grupp lyftes fram som
viktiga inslag i cirklarna.
Utvecklingsgruppens arbete leder till att så kallade förändringscirklar
startar under 1990-talet171. I cirkeln används en metodik som deltagarna skall
kunna använda som stöd det lokala förändringsarbetet på arbetsplatsen. Verksamhetsplanering och projektarbeten ses som väsentligt. I cirklarna får deltagarna möjlighet att lösa olika former av uppgifter som kan relateras till de
problem deltagarna har på sin egen arbetsplats. Förutom metodutbildning för
lokalt styrelsearbete prövar man i cirklarna pedagogiska metoder såsom rollspel och utställningar.
Jag tolkar att den fackliga utbildningen fortsätter att inrikta sig på träna
deltagarnas skicklighet i att hantera det fackliga styrelsearbetet. Tidigare har
det talats om att facklig företrädare skall träna sig i att aktivt lösa problem
med utgångspunkten att lärande stimuleras av aktivitet i stället för passivt
lyssnande. Målsättningen har då varit att träna ett aktivt kollektivt lokalt
fackligt arbete inriktat på problemlösning. Nu markeras och förtydligas förändringsaspekten i det fackliga arbetet. De problem som deltagarna skall lösa
i studieverksamheten skall relateras till vardagens lokala problem. Cirklarna
har förändrings- och utvecklingsarbete som mål och fokuserar det gemensamma lokala fackliga arbetet och förhållandena på den egna arbetsplatsen.
Synsättet på kunskap tolkar jag är nyttoinriktat och till viss mån inriktat på
kamp. Även om det finns en samsyn i tilltron på teknik- och samhällsutveckling så talas i texterna om vikten av att de fackliga företrädarna kan ta tillvara
möjligheterna till inflytande. Detta för att föreslå och även genomdriva förändringar. Jag noterar även förändringar i relationen mellan central och lokal
studieverksamhet. Den tidigare idén att de lokala cirklarna skall styras av
centrala planer och material börjar luckras upp. Nytt är uppmaningen att använda att andra kunskapskällor än färdigt studiematerial. Den tvärfackliga
utvecklingsgruppen uttrycker tankar om att nya tekniker såsom video och IT
öppnar för alternativa studiesätt.
Ett fackligt förändringsprojekt i linje med den nämnda studieutredningens idé genomförs av Kommunal. Stefan Nordqvist, Johnny Hellgren och
Magnus Sverke utvärderar Kommunals studieprogram Studier 2000 som
170
171
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påbörjas i slutet på 1990-talet172. Studieprogrammet syftar till att decentralisera studieverksamheten till lokal nivå för att den skall integreras som en del i
det lokala arbetet. Utgångspunkten för studieverksamheten är medlemmarnas
och de lokala ombudens egna initiativ till och behov av studier, men också att
det skall leda till en förnyelse av den fackliga verksamheten. Studien visar att
det blir svårt att genomföra programmet då målsättningen och hur man skall
gå till väga uppfattas som oklart. Det är svårt att nå ut till medlemmarna och
intressera dem för utbildning. Dessutom menar de studieansvariga att de lokala fackliga kurserna blir ojämna till sin kvalitet och att det finns en risk att
det ideologiska budskapet inte kommer fram tillräckligt.

Flexibelt och på distans i nya nätverk
Flera faktorer inverkar till det förnyelsearbete som påbörjas runt sekelskiftet.
Sviktande intresse för fackliga kurser, förändrade ekonomiska förutsättningar
och utvecklingen inom IT-området driver fram och stimulerar till utveckling
av den fackliga utbildningen. Dessutom möter fackföreningsrörelsen nya
utmaningar som kräver kunniga lokala fackliga ledare och en samverkan
mellan fackförbunden. Flera aktiviteter av olika slag initieras av LO och
fackförbunden.
1990-talet innebär en tydlig tillbakagång för den fackliga utbildningen173.
Det statliga stödet för facklig utbildning dras tillbaka. Denna förändring innebär att fackliga förtroendemän inte får ersättning vid ledighet för studier.
Inkomstbortfallet och kostnaderna för resor och boende gör att intresset för
internatkurser minskar. Deltagarna föredrar dagskurser på hemorten. En jämförande studie av facklig utbildning i Europa visar att finansieringen har en
avgörande inverkan på såväl utformning av aktiviteterna och hur många och
vilka som deltar i utbildningen174.
LO’s rättviseutredning markerar att de fackliga aktiviteterna på arbetsplatserna bör ökas och att det finns ett behov av facklig kompetensutveckling175. Som jag visat i föregående kapitel sker det under denna tidsperiod
förändringar i relationen mellan arbetsmarknadens parter. Genom en decentralisering inom fackföreningsrörelsen har den lokala fackliga nivån fått ett
utökat ansvar. Förändringar i arbetslivet innebär nya lokala fackliga frågor.
Sättet att organisera arbetet, rationaliseringar, krav på flexibilitet, globalisering och nya företagsformer är exempel på förändringar som innebär nya
172
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arbetsvillkor för de anställda176. Den nya informationstekniken ses som betydelsefull för fackföreningsrörelsens medlemmar ur flera aspekter177. Fackföreningsrörelsen ser det som angeläget att medlemmarna lär sig behärska den
nya tekniken såväl för utvecklingen i arbetet som för det interna fackliga
arbetet. Tillgången till, och möjligheten att använda datorer ses även som en
jämlikhetsfråga ur ett samhälls- och demokratiperspektiv.
LO söker därför återigen nya vägar för lärande och utbildning som passar
nuvarande behov av facklig kunskap och kompetensutveckling. Jag tolkar att
vägledande för förnyelsearbetet är synsättet att reflektion och erfarenhetsutbyte, gärna mellan fackligt aktiva från olika förbund, stimulerar till lärande i
kurserna och förändring i det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Med ett nytt
kurssystem, som är en kombination av olika studieformer, introducerar LO
ett flexibelt modulsystem som skall anpassas och förändras efter fackliga
företrädares och den fackliga organisationens behov178. Modulerna behandlar
ideologi, demokrati, ekonomi, organisation och arbetsmarknad. Genom ett
reflekterande arbetssätt på kurserna syftar man till att utveckla de fackliga
företrädarnas förmåga att se till helheten, analysera och argumentera.
Jag konstaterar att problemlösning, planering och ledarskap fokuseras
inte på samma sätt som tidigare. Kravet att knyta an till deltagarnas frågor på
arbetsplatsen förtydligas ytterligare. Det är de lokala fackliga behoven som
skall styra utbildningen. Den nya informationsteknologin ses som en tillgång
för facklig utbildning och fackföreningsrörelsen prövar olika sätt att använda
datorer, konferenssystem och Internet inom den fackliga utbildningen. Detta
är synsätt som är linje med de pedagogiska tankegångarna i fackföreningar i
andra länder i Europa179. Övergången från utbudsorientering till styrning via
efterfrågan, flexibilitet och kravet på att på egen hand hantera sitt lärande
känner vi igen från utvecklingen inom vuxenutbildningen vid denna tid180.
I det följande visas några exempel på centrala och förbundsgemensamma
initiativ till förnyelse av facklig utbildning och fackligt lärande som genomfördes runt sekelskiftet i denna anda. Jag presenterar också min licentiatavhandling som jag räknar in som en del i detta förnyelsearbete.

Nätverk för kompetensutveckling och lärande
LO beslutar om utvecklingsarbeten som har till uppgift att föra samman frågor om lärande, fackliga arbetssätt, produktivitet, effektivitet och kvalitet på
176
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arbetsplatsen. Studier har visat att de lokala facken inte har den aktiva roll i
utveckling av de lokala arbetsplatserna som fackföreningsrörelsen strävar
efter181. Två projekt fokuserar förändringar i arbetslivet.
För att särskilt stimulera reflektion och erfarenhetsutbyte om samverkan
mellan förbunden startas KAL-projektet i slutet på 1990-talet182. Projektet
handlar om arbetsformer och metoder för att delta i utvecklingsarbeten, samarbetsformer mellan LO och förbunden och mellan olika nivåer inom förbunden. Man provar att använda ny informationsteknik, IT, och regionala tvärfackliga nätverk för att öka erfarenhetsutbyte kring utvecklingsfrågor. Deltagarna tycker att nätverken är en bra metod för kunskapsutveckling. Men av
dokumentationen framgår att det är tveksamt om det blir några effekter i lokala förändringsarbeten. Tommy Nilsson vid Arbetslivsinstitutet engageras i
ett projekt som särskilt betonar de lokala fackens roll i förändringsarbete, för
att studera värdet av arrangerade nätverk för kompetensutveckling183. Nilsson
visar på hur krävande det är att starta och driva nätverk och är i sin rapport
skeptisk till värdet av arrangerade nätverk.
De båda förändringsprojekt som LO initierar kan förutom att ses som aktiviteter för lärande, samtidigt ses som insatser för att förändra strukturer och
kommunikation inom fackföreningsrörelsen. Projekten kan därför sägas
handla om facklig organisationsutveckling och organisatoriskt lärande. Utgångspunkten för Tony Huzzards avhandling är ledarskap i förändring och
organisatorisk lärande184. Han menar det är särskilda förutsättningar för fackförbunden att vara lärande organisationer när de är demokratiskt och ideologiskt styrda organisationer. Genom texter och via intervjuer av fackliga förtroendevalda och funktionärer har Huzzard studerat förändringsprocesser
inom SIF och Metall. Han gör jämförelser mellan organisatoriska nivåer och
fackförbund och presenterar en typologi över olika slags lärprocesser på central respektive lokal nivå. Huzzard finner att det är skillnader i lärprocesser
för de olika nivåerna och mellan förbunden. Han finner mer uttryck för vad
han menar med organisatorisk lärande i Metall. Huzzard konstaterar även att
Metall drivs mer av ideologi än SIF som är mer instrumentellt. Han lyfter
fram några faktorer som centrala för organisatoriskt lärande: ”berättelser” i
meningen policies, visioner, texter, och uttalanden som sprids mellan nivåerna, kommunikationen mellan de fackliga företrädarna på olika nivåer, med
181
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medlemmarna och med omgivningen samt styrkan i den lokala fackliga verksamheten.

Deltagarstyrd flexibel datorstödd distansundervisning
Ytterligare ett utvecklingsarbete startar vid denna tidpunkt. Projektet fokuserar IT-teknik och nya metoder för fackligt lärande. Det är ett omfattande tvärfackligt förändringsprojekt i samarbete med forskare. Det blir ett projekt som
inte är så lätt att genomföra. Genom de medverkandes erfarenheter och olika
studier inom projektet utvecklas det fackliga synsättet på lärande.
LO tar initiativ till ett omfattande förändringsprojekt i samarbete med
Linköpings universitet, DLK-projektet185. Projektet har en inriktning på distansutbildning med stöd av datorer. Det är de lokala fackliga deltagarnas
kunskapsbehov som skall vara styrande för deras deltagande i projektet. Bakgrunden är en önskan att göra det möjligt för fler medlemmar och aktiva
fackliga ledare att deltaga i facklig utbildning. Det finns en strävan att stärka
samarbete och erfarenhetsutbyte inom fackföreningsrörelsen. Genom att pröva ny informationsteknologi vill LO och fackförbunden utveckla nya verktyg
för fackligt lärande. Dessutom finns en önskan att stödja de fackliga deltagarnas förmåga att använda datorer privat, i jobbet och i det fackliga arbetet.
Att fackföreningsrörelsen börjar använda datorer i den fackliga utbildningen, och att ny informationsteknik ses som en utvecklingsmöjlighet för
den fackliga verksamheten, är inte unikt för Sverige. En jämförande studie av
facklig utbildning i Europa visar på en utveckling av datorbaserad utbildning186. I Canada och Australien har distansutbildning länge varit en nödvändighet eftersom fackföreningarnas medlemmar är utspridda över stora områden187. Med möjligheterna att använda Internet har det blivit en trend att ha
distansundervisning, man talar om ”e-learning”. I Canada har detta prövats av
fackföreningsrörelsen och det visar sig att datormedierad kommunikation
skapar kontakter och diskussioner mellan fackliga företrädare som annars
inte skulle ha kommit tillstånd188. ”E-learning” innebar mer för mobilisering
och utveckling av rörelsen än just de fackliga företrädarnas deltagande i utbildning.
”Distansstött lärande för lokala kunskapsbehov”, DLK, är ett omfattande
projekt som under åren 1997-2001 engagerar lokala fackföreningar på några
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hundra arbetsplatser inom nära samtliga fackförbund189. Samarbetet mellan
LO och Linköpings universitet kan beskrivas som gemensam kunskapsutveckling mellan två praktiker där problem och forskningsfrågor ömsesidigt
påverkas och utvecklas under projektets genomförande190. Till en början ses
projektet som ett försök till en flexibel, datorstödd och självstyrd distansutbildning191.
Inom ramen för DLK-projektet studerar jag, ur ett deltagarperspektiv, de
lokala fackliga företrädarnas deltagande i utbildningen och deras möjligheter
att använda ny informationsteknik för lärande. Detta uppdrag blir starten på
mitt intresse för fackligt lärande och som nu har lett fram till denna avhandling. Min första studie av fackligt lärande visar bland annat att både deltagare
och lärare har svårigheter att förstå vad det innebär att deltaga i, eller att vara
lärare i en flexibel och distansorienterad studieform192. De lokala fackliga
problem jag möter i mina intervjuer och på arbetsplatsbesöken framförs inte
av deltagarna inom ramen för distansutbildningen. De lokala fackliga företrädarnas problem förblir outtalade och okända för kursens distanslärare. Studien visar att de lokala fackliga företrädarna har svårigheter att formulera och
uttrycka kunskapsbehov i relation till de problem de upplever på arbetsplatsen. Det visar även att de fackliga deltagarna inte kan se hur deras behov kan
bli tillgodosedda inom ramen för distansutbildningen. Detta är erfarenheter
som liknar de som kommer fram i Kommunals satsning på efterfrågestyrd
lokal kursverksamhet och som jag nämnde i avsnittet ovan193.
Svårigheterna för de lokala fackföreningarna att via sin deltagare i distansutbildningen formulera sina behov av kunskap och lärande leder till en
ny strategi i DLK-projektet194. Projektets distanslärare kompletteras med
handledare från fackförbunden som får till uppgift att mer direkt stödja den
lokala kunskapsprocessen. Som en följd av vår gemensamma kunskapsutveckling förändras därför frågeställningar och fokus i projektet. Fokus i projektet flyttar från problem och behov till att skapa förutsättningar för förändrings- och utvecklingsarbete för det specifika lokala sammanhanget.
Trots förändringen med mer lokalt stöd blir inte projektet det utbyte av
fackliga erfarenheter och metodutveckling som man hoppats på. I utvärderingsrapporten av projektet framförs dock att synen på lärande förändrades
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Landsorganisationen i Sverige (2002b)
Köpsén (2001)
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genom erfarenheterna i projektet195. Ove Ivarsen, ombudsman på LO och
projektledare uttrycker att ”folkbildningsmissionärerna mötte verkligheten”196. Han säger vidare att de fackliga företrädare som varit engagerade i
projektet har gedigen facklig kompetens, men saknar erfarenhet av hur man
organiserar och genomför lärprocesser. En öppen lärprocess utan instruktioner, målsättningar, tidsgränser och ledare blev oklar och substanslös och
därmed svårt att hantera. Användningen av IT blir begränsad i projektet även
om det finns flera lyckosamma exempel197. Utifrån det deltagarperspektiv jag
hade på distansutbildningen, menar jag att svårigheterna att uttrycka kunskapsbehov kan vara ett skäl. Kan man inte formulera sitt problem då är det
inte heller så enkelt att ställa en fråga via Internet eller i ett datorbaserat konferenssystem198.

Fackligt lärande i vardagen – min tidigare studie
För att förstå mer kring de lokala förutsättningarna för facklig utveckling och
lärande inleder jag runt sekelskiftet fältstudier av det vardagliga arbetet i
lokala fackliga styrelser. Syftet med fältstudierna var att utveckla kunskap
om lokalt fackligt lärande. Den första fältstudien blir min licentiatavhandling.
Den andra fältstudien blir den här doktorsavhandlingen.
Den tidigare studien ”Om fackligt lärande. En etnografisk studie av en
fackföreningsstyrelses arbete” behandlar det fackliga styrelsearbetet vid en
arbetsplats som jag kallar Strömså199. Strömså är ett industriföretag med drygt
300 anställda. Det fackliga arbetet leds av en kärntrupp av fyra män som har
lång erfarenhet av fackligt arbete. Ordförande arbetar fackligt på heltid, en
annan ledamot har ett halvtidsuppdrag. Det vardagliga fackliga arbetet vilar
på väl etablerade rutiner och arbetssätt. Det flesta frågor tas om hand av dessa
två män i det löpande fackliga arbetet. Blir något bekymmersamt resonerar de
med varandra eller med de två andra i gruppen som tittar in på expeditionen
då och då. Ibland kan det hända att de ringer en ombudsman eller att de går in
i den datorbaserade konferens som är under uppbyggnad inom LO och frågar
om någon annan känner till problemet. På något sätt finner de ett svar och
kan gå vidare. Styrelsemöten är välplanerade med utförlig information om
det mesta som har hänt. Då avhandlas de frågor som styrelsens ledamöter
195

Marking (2002)
Ivarsen (2003, s 25)
197
Landsorganisationen i Sverige (2002b). Se till exempel Livsmedelsarbetarförbundet. Projektet hade också en del som avsåg utveckling av IT-stöd vilket framgår
av nämnda slutrapport och i Pilemalm (2002)
198
Köpsén (2003a)
199
Köpsén (2003b)
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tycker är svårare att hantera. Det är frågor som styrelsen behöver resonera om
lite mer utförligt. Det är bekymmersamma problem som berör många olika
saker. Det är sådana frågor där styrelsen har svårigheter att få vara med och
resonera med arbetsgivaren. Fackföreningsstyrelsens ledamöter vet inte i
vilken ände de egentligen skall börja. ”Allt hänger ju ihop!”, som en av dem
uttrycker det. Det handlar till exempel om företagets hot om outsourcing,
stressen i jobbet och kompetensutveckling för medlemmarna. Ledamöterna
resonerar fram och tillbaka. Vanligt är att dessa typer av problem återkommer
gång på gång, både på styrelsemöten och runt fikabordet på expeditionen.
Dessa problem blir aldrig lösta.
I studien tolkar jag, då som nu, fackligt arbete som problemlösning200.
Jag finner att det väsentligen är två aspekter som bestämmer karaktären av en
problemlösningssituation: styrelsens tidigare erfarenheter samt om det finns
ett ”färdigt svar” på problemet eller om det krävs utveckling av en lösning.
Jag identifierar att fackföreningens styrelse vid Strömså kan hantera och lösa
den sortens fackliga frågor som berör traditionella fackliga problem. Det
finns etablerade rutiner och arbetssätt. De erfarna ledamöterna har de kunskaper och den skicklighet som krävs, och det finns ”färdiga svar” på dessa
problem. Det handlar om att känna till lagar, avtal och föreskrifter och veta
hur de skall tillämpas. Styrelsen kan hantera och lösa de problem som är nya
om ledamöterna är bekanta med området. Exempel är frågor om förändringar
i företagshälsovården, behov av en beredskapsplan vid olycksfall och avtalet
om individuella kompetenstillägg. Tidigare vanor, erfarenhet och kunskap
gör att styrelsen hanterar kravet på att skaffa de nya kunskaper som krävs för
att ta hand om sådana frågor. Det finns exempel och förebilder inom fackföreningsrörelsen hur dessa problem kan lösas och styrelsen vid Strömså hanterar kravet på att utveckla en lösning. De hanterar kravet och förutsättningarna
att lära på egen hand.
Däremot kan inte den lokala fackliga styrelsen lösa de komplexa problem
som berör nya kunskapsområden. Det är problem där det är svårt att peka ut
vad som är kärnan i problemet och som berör områden där de fackliga ledarna saknar tidigare erfarenhet. Det blir en problematisk situation som de fackliga ledarna inte kan hantera. Jag tolkade att problemlösningssituationer av
den här karaktären innebär dubbla krav på fackligt lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att både att kunna söka kunskap inom nya kunskapsområden, men också att kunna formulera nya lösningar, det vill säga
nya sätt att hantera det fackliga uppdraget. Men styrelsens ledamöter vid
Strömså kan inte söka efter den kunskap de behöver. De kan inte på egen
200

Jag använder uttrycket ”problem” utifrån pragmatisk teori. Min teoretiska referensram är densamma som i min doktorsavhandling.
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hand hantera kravet på utveckling och lärande. Den fackliga styrelsen kan
därför heller inte kräva det inflytande och den delaktighet som arbetsrättslagarna erbjuder. Lite drastiskt har jag uttryckt att den lokala fackliga styrelsen
inte på egen hand kan ta hand om ödesfrågorna för fackföreningen och dess
medlemmar.
I licentiatavhandlingen resonerar jag om behov av förändrade strukturer
och relationer för samarbete inom fackföreningsrörelsen. Stöd för lärande och
utveckling på plats är ett förslag. Ett handledande samtal med en erfaren
facklig kollega på arbetsplatsen, och med hela styrelsen, kring aktuella problem är ett sätt att göra om de problematiska situationerna till mer hanterbara
problem. Detta arbetssätt kan vara ett komplement till de nuvarande formerna
för facklig utbildning.

Pedagogisk mångfald i samverkan med folkbildningen
Kapitlet avslutas med senaste nytt kring facklig utbildning och lärande: Efter
sekelskiftet tar fackföreningsrörelsen initiativ till att stärka samverkan med
folkbildningen. På LO-kongressen 2004 presenteras en framtidsrapport som
innehåller förslag på framtidens fackliga utbildning som karaktäriseras av
mångfald avseende former och deltagare.
Svensk fackföreningsrörelse och folkbildning har sedan starten haft en
nära relation201, men som med tiden anses ha försvagats202. Därför inleder LO,
fackförbunden och ABF år 2002 ett projekt för att förbättra samverkan mellan den fackliga utbildningen och folkbildningen. En samverkansorganisation
på olika nivåer skapas och ABF beslutar att prioritera facklig utbildning.
Utbildning av cirkelledare och studieorganisatörer startar och uppsökande
verksamhet på arbetsplatserna genomförs. Cirklarnas innehåll formas av deltagarna. Många studiecirklar genomförs med deltagare från olika fackförbund. Särskilt på små orter får denna tvärfackliga samordning betydelse för
möjligheterna att genomföra studiecirklar. När projektet avrapporteras konstateras att antalet deltagare i medlemsutbildningen per år har tredubblats och
att man har lyckats bygga upp den fackliga studieorganisationen tillsammans

201
202

Se tidigare avsnitt och bl a Arvidson (1985)
Landsorganisationen i Sverige (2005)
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med folkbildningen203. LO konstaterar att ”vi har fått tillbaka känslan av att
ABF verkligen är vårt studieförbund”204.
På LO kongressen 2004 behandlas en framtidsrapport som bland annat
förslår förändringar kring fackliga studier205. I rapporten konstateras att det
centrala utbudet av kurser inte utnyttjas. Även kursverksamheten på små
arbetsplatser och små orter har svårigheter. Vidare betonas, såsom jag har
beskrivit i föregående kapitel, att många frågor på arbetsplatsen skall hanteras och lösas på plats av de lokala fackliga företrädarna och att detta förutsätter nya typer av kunskaper och förmågor. I rapporten utrycks att detta kräver längre och mer arbetsplatsanknutna lärprocesser utöver vad internatkurserna kan erbjuda. Kongressen beslutar om nya satsningar på facklig utbildning. De traditionella fackliga kurserna skall finnas kvar, men kompletteras
med vad man kallar systematiskt vardagslärande i det dagliga fackliga arbetet, lokalt/regionalt lärande i olika former och ett individualiserat flexibelt
lärande med distansstöd. Omorienteringen kräver ett utvecklingsarbete kring
studiematerial, pedagogiska metoder och kommunikationsverktyg, men också
en infrastruktur på olika nivåer för att understödja ett decentraliserat och
flexibelt lärande.
Jag tolkar att den pedagogiska utgångspunkt som LO-kongressen ger uttryck för är att det behövs en mångfald av insatser för att stödja fackligt
lärande. Både lärande integrerat i vardagens fackliga arbete betonas samtidigt
som man föreslår olika former av organiserad utbildning. Utbildning som
riktar sig till såväl hela den lokala fackliga styrelsen som den individuelle
fackliga företrädaren anses nödvändig. Liknande förslag har en dansk forskargrupp då de argumenterar för värdet av ett växelbruk mellan lärande på
arbetsplatsen och organiserad facklig utbildning206. De har tillsammans med
lokala fackliga förtroendemän från olika danska fackförbund studerat förtroendemännens förutsättningar för att hantera det fackliga uppdraget och deras
lärande i vardagen. Att varva vardagslärande med organiserad utbildning
tillgodoser dubbelheten i kompetensutvecklingen som facklig förtroendevald.
Det handlar både om behovet att relatera lärande till de problem som de förtroendevalda upplever i vardagen och behovet av att lära sig de specifika
kunskaperna som ingår i uppdraget.

203

Antalet deltagare ökade från 11.000 deltagare år 2001 till 33.000 deltagare år
2004.
204
Sara Jägare, chef för LOs enhet för facklig utbildning i skriften ”Vändpunkten Hur fackliga medlemsstudier blev en framgång igen”.
205
Landsorganisationen i Sverige (2004b). Rapporten kallas Medlem 2010.
206
Gregersen mfl (2005)
- 60 -

3 Fackligt lärande

Jag tolkar att det pedagogiska synsätt som LO och fackförbunden idag
ger uttryck för, i deras vilja att stödja det lokala fackliga arbetet och kompetensutvecklingen, är i samma anda som de förändringsprojekt som genomfördes runt sekelskiftet.

Summering
Fackligt arbete och facklig utbildning är nära relaterat till varandra. Fackföreningsrörelsens åsikter om vad som är lämpligt innehåll i facklig utbildning
har varierat över tid. Kunskapssynen har dock varit bestående. Kunskap som
är nyttig och användbar för den fackliga rörelsen och det fackliga arbetet är
utgångspunkten för facklig utbildning. Även om kunskaper som innebär utveckling för individen och samhällsmedborgaren har värderats så har det
fackliga medlemskapet och det fackliga uppdraget varit grunden för facklig
utbildning. Vad som var nyttig kunskap i slutet på 1800-talet är inte detsamma nu några år in på 2000-talet. Mycket kring ideologi och grundläggande
värderingar finns kvar. Förmågan att förhandla ingår i de basala kunskaperna,
men det är andra kunskaper och annan slags skicklighet som krävs för att
hantera det vardagliga fackliga arbetet på arbetsplatsen idag än när fackföreningsrörelsen var ny.
Synsättet på hur fackliga medlemmar, fackliga företrädare och fackliga
styrelser bäst skall stödjas i sitt lärande har varierat över tid. Självstudier på
egen hand i folkbiblioteken ersattes så småningom med väl planerade cirklar
och kurser där lärare under en tid hade en stor inverkan på undervisningen.
När det fackliga arbetet ställde krav på lokala fackliga företrädare att mer på
egen hand hantera och lösa fackliga frågor ersattes denna kunskapsförmedling av ett mer problemorienterat förhållningssätt i undervisning och lärande.
Att utnyttja de möjligheter arbetsrättslagarna erbjöd ställde krav på ett aktivt
och kreativt fackligt arbetssätt. Vardagsfrågor och kollektiv problemlösning
blev fokus i cirklar och kurser. Viljan att stödja en utveckling av det lokala
fackliga arbetssättet och den lokala förmågan att bidra till utveckling arbetsplatsen har sedan dess varit utgångspunkten för hur facklig utbildning har
organiserats och genomförts. Olika aspekter på det lokala fackliga arbetssättet har lyfts fram och varit vägledande för hur facklig utbildning har organiserats och genomförts under olika perioder. Det har handlat om att utveckla den
fackliga förmågan att läsa, lyssna och lösa problem, att formulera verksamhetsplaner och driva projektarbeten. Idag betonas att kunna se sammanhang,
analysera och argumentera och där reflektion och erfarenhetsutbyte ses som
värdefulla inslag i det fackliga arbetet. Pedagogiska utvecklingsarbeten har
genomförts, nya kurssystem har prövats, cirkelverksamheten har förändrats
och nya metoder och tekniker har införts. Förändringarna har varit många och
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den fackliga utbildningen har utvecklats. Hela tiden har utgångspunkten varit
att passa de behov och krav som samtiden har ställt på fackföreningsrörelsen,
dess medlemmar och aktiva. Men erfarenheten visar också på problem. Trots
goda pedagogiska idéer och väl genomförda utbildningar innebär dagens
fackliga arbete utmaningar och svårigheter för lokala fackliga företrädare och
styrelser.
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4 Lärande i vardagen
Frågan om utveckling av facklig kunskap och verksamhet kan förstås och
hanteras utifrån olika perspektiv på lärande och kunskap. I stort handlar det
om vad som är fokus, individen eller sammanhanget samt synen på kunskap.
I detta kapitel presenterar jag den teoretiska referensram som jag har använt
mig av för att beskriva och tolka lärandets villkor och uttryck i det vardagliga
styrelsearbetet i en lokal fackförening. Det är teorier där individuellt lärande
och förändrade kollektiva aktiviteter är oskiljaktiga och ömsesidigt beroende
av varandra.
Jag inleder kapitlet med att visa vad som var grundläggande för mitt val
av teoretisk referensram och visar då även på några andra närbesläktade perspektiv. Därefter följer en utförlig beskrivning av innebörden i de teoretiska
perspektiv jag har valt. Jag presenterar centrala aspekter och begrepp, som
jag har funnit verksamma för min studie och åskådliggör innebörden av dessa
genom att visa hur de kan förstås i en facklig kontext. Avslutningsvis visar
jag med stöd av pragmatismen att fackligt arbete kan ses problemlösning och
att en facklig styrelses definition av situationen inverkar på den fackliga
verksamheten.

Sammanhangets betydelse för lärande
Från individ till sammanhang
Vissa perspektiv på lärande och kunskap har fokus på individen, andra perspektiv fokuserar sammanhanget och ser individen som en del av detta sammanhang. Mina första kontakter med fackföreningsrörelsen gällde en utvärdering av en utbildning för lokala fackliga företrädare207. En flexibel datorstödd distansutbildning skulle organiseras och utformas utifrån lokala fackliga företrädares kunskapsbehov och önskemål om stöd för sitt lärande208.
Även utbildningens innehåll och form skulle formas efter deltagarnas uttrycka önskemål. Det fanns en förväntan från den fackliga projektledningen
att deltagarna skulle formulera sina kunskapsbehov tillsammans med sina
kamrater i den lokala fackföreningsstyrelsen. Utbildningens perspektiv på
lärande fokuserade dock den individuelle deltagaren, det vill säga den fackli207

Köpsén (1999)
Landsorganisationen i Sverige och Linköpings universitet (1996). DLK-projektet
presenteras även i kapitel 3 ”Fackligt lärande” .

208
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ga företrädarens förmåga att formulera och uttrycka sina behov av nya kunskaper samt hur dessa behov bäst skulle tillgodoses. Synsättet uttrycker en tro
på den vuxnes kompetens att själv avgöra sina behov av lärande och att utbildning skall organiseras utifrån detta209. Vi känner igen denna tilltro till den
studerandes förmåga att ta ansvar för och styra sitt lärande från uttryck såsom
självstyrt lärande210. Att det var de lokala fackliga kunskapsbehoven som
skulle vara grunden för utbildningen avspeglar en facklig kunskapstradition
som lyfter fram värdet av vardagliga211 och ”nyttiga”212 kunskaper, vilket jag
har presenterat i avhandlingens föregående kapitel. De lokala fackliga företrädare som deltog i utbildningen uttryckte få kunskaps- och utbildningsbehov och den anknytning till den lokala verksamheten som den fackliga projektledningen hoppats på kom aldrig till stånd213. Mina erfarenheter från detta
första möte med frågan om fackligt lärande visar att fokus på individer, det
vill säga de fackliga ledarna, inte är tillräckligt. Frågan om fackligt lärande
och utveckling är vidare och mer komplex än så. För att förstå villkor och
förutsättningar för fackligt lärande och utveckling har jag funnit det verksamt
med perspektiv på lärande som ser sammanhanget som betydelsefullt.
Genom att föra in vardagen och livet som sammanhang för lärande öppnas för andra perspektiv på lärande och kunskap. Livslångt lärande är idag ett
välbekant uttryck. Förändringar i samhälle och arbetsliv innebär att vi skall
vara beredda att lära oss mer och nytt hela livet214. Vi kan tala om både livslångt och livsvitt lärande och mena en lärprocess som pågår hela livet och
inom olika områden av livet215. Synsättet kan ses som ett integrativt perspektiv där synen på kunskap och lärande innefattar både teoretisk och praktisk

209

Larsson (2006) identifierar detta som en av några grundläggande tankelinjer avseende didaktik för vuxna.
210
Borgström (1988); Candy (1991); Knowles (1975)
211
Stockfelt (1985); Stockfelt & Sköld (1981; 1987). Deras studier av vardagslärande
har sin utgångspunkt i Freire. Mycket av fackföreningsrörelsens kursmaterial och
synsätt på lärande har författats eller inspirerats av Stockfelt och Sköld.
212
Arvidson (1985) I sin studie av pedagogisk syn inom arbetarrörelsen menar Arvidson att man kan urskilja bland annat en rationell pragmatisk kunskapssyn, det vill
säga ett intresse för kunskaper användbara i rörelsens tjänst.
213
Köpsén (1999) Utvärderingen lyfter fram flera aspekter på svårigheterna att
genomföra utbildningen. Det handlar bl a om förändringar i deltagar- och lärarroll i
en flexibel utbildning samt rekrytering till utbildningen och förankring av dess idé.
214
Rubenson (1996; 2004)
215
Larsson (1997)
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kunskap216. Det innebär att vardagen har en betydelse för lärandet, men också
att lärande och utbildning har en betydelse för lärandet i vardagen217.
Forskning om lärande och utveckling i arbetslivet är ett omfattande och
etablerat kunskapsområde som fokuserar en särskild slags vardag218. Arbetet
som sammanhang och som dold läroplan för lärande, presenteras till exempel
av Kenneth Abrahamsson219. Olika former för lärande i arbetslivet såsom
arbetsplatsanknutet lärande, olika stödmodeller och olika former för gränsöverskridande arbetsplatslärande redovisas. Med referens till en nyligen
genomförd forskningsöversikt visas att dagens forskning om lärande överger
perspektiv om lärande som förvärvande av kunskaper, färdigheter och förmågor. Ett alternativ synsätt ser lärande som deltagande och betonar den successiva inskolningen i en yrkesgemenskap. Ett annat perspektiv berör frågan om
formellt och informellt lärande.
I en svensk antologi presenteras forskningsstudier om lärande i arbetslivet, alla med utgångspunkt i det dagliga arbete220. Vardagens arbetsuppgifter
ses som betydelsefulla förutsättningar för individens möjligheter till olika
slags lärande och kompetensutveckling. Betydelsen av ett lärande integrerat
med det dagliga arbete lyfts fram. Per-Erik Ellström behandlar skillnaden
mellan reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande och undersöker vilka
lärandevillkor, i meningen förutsättningar på arbetsplatsen, som försvårar
eller underlättar lärande221. Maria Gustavsson behandlar en studie av processoperatörers möjligheter för lärande och utveckling i ett högautomatiserat
arbete222. Tillgången till en gemenskap, motsättningar i arbetet samt tillfällen
att förflytta sig mellan arbetsgrupper ses som potentialer för lärande. I studien
konstateras att även operatörernas lust och vilja spelar roll. Hur yrkesidentiteter lärs och upprätthålls inom ramen för det vardagliga arbetet i sjukvården
är fokus för Camilla Thunborgs studie223.
Staffan Larsson har i en internationell forskningsöversikt identifierat några tankelinjer kring vuxendidaktik varav arbetslivets didaktik är ett område
som behandlas224. Utifrån att arbetet drivs av andra mål än lärande och undervisning konstateras att frågor om undervisning och lärande i arbetslivet
framträder som en komplex diskussion. Två tankelinjer kan dock urskiljas.
216
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Den första handlar om individers utveckling från noviser till experter. Tankelinjen inriktas på att den oerfarne nykomlingen skall bli lik de erfarna och
kunniga arbetarna. Larsson menar att den därmed har drag av överföring av
redan etablerad kunskap. Den andra tankelinjen rör sig i istället om kollektivt
lärande. Den handlar om hur verksamheter kan utvecklas genom att kollektiv
överskrider det gängse sättet att arbeta.
Andra synsätt på lärande i det dagliga arbetet lyfter fram samspelet mellan arbetsplatsen och den enskilde individen. Stephen Billet ser frågor om
arbetsplatsens pedagogik som ett samspel mellan å ena sidan det lärande som
arbetet erbjuder i form av deltagande i vardagens aktiviteter och under handledning och å andra sidan hur individen väljer att anta och engagera sig i
dessa erbjudanden225. Peter Sawchuk argumenterar för att arbetares lärande i
det dagliga arbetet och i arbetsplatsutbildning är påverkat av arbetares sociala
och ekonomiska erfarenheter och förutsättningar som kan relateras till en
arbetarklass226.
Det fackliga sammanhanget kan ses som en arbetsplats i meningen att
styrelseledamöterna i en lokal fackförening tillsammans ansvarar för den
fackliga verksamheten. I styrelsearbetet ingår en mängd olika arbetsuppgifter
med krav på olika slags kunnande. Det lokala fackliga sammanhanget kan
även ses som en del av en social rörelse. Ledamöterna i fackföreningens styrelse har valts av sina arbetskamrater för att, inom ramen för vad som är den
ideologiska grunden och uppdraget för fackföreningen, ta till vara arbetarnas
intressen. Det är ett uppdrag med många innebörder och krav på kunskap,
både vad avser värdemässiga utgångspunkter och förmåga att hantera olika
fackliga ärenden. Vidare är det fackliga arbetet är ett kollektivt uppdrag. Ledamöterna i en styrelse ansvarar tillsammans för den fackliga verksamheten.
Styrelsens kunskap och skicklighet samt den fackliga verksamhetens utveckling är en kollektiv angelägenhet. Med dessa sätt att se på det fackliga arbetet
är inte den enskilde styrelsemedlemmens kunskap och lärande det centrala. I
stället är frågan om både styrelseledamöters lärande och den fackliga verksamhetens utveckling mer intressant.
Att välja perspektiv på lärande som lyfter fram betydelsen av sammanhang, värderingar och traditioner samt det gemensamma, menar jag, är användbart för att förstå lärande och utveckling av kunskap på den lokala nivån
inom fackföreningsrörelsen. Sociokulturella perspektiv på lärande innefattar
sådana teoretiska synsätt.

225
226

Billet (2002a; 2004)
Sawchuk (2003)
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Sociokulturell teori
Sociokulturell teori har idag ett brett genomslag i forskning kring lärande och
dess förutsättningar227. Denna teori om kunskap och lärande är ingen entydig
teori. Det finns olika inriktningar och olika betoningar, var och en med sina
karaktäristiska drag. Den sociokulturella teoribildningen kan ses som vilande
på två olika traditioner, den ryska psykologiska och kulturhistoriska och den
amerikanska pragmatismen. Det finns sådant som förenar dessa två traditioner, men också sådant som skiljer dem åt. Gemensamt för traditionerna är att
man betraktar lärande som förändrat deltagande i en social praktik där individen inte är i fokus utan ingår i ett ömsesidigt samspel med sin miljö. Kunskap
är alltid invävd, situerad, i en historisk och kulturell kontext och den utvecklas och förs vidare i ett samspel mellan människor i ett sociokulturellt sammanhang. Kommunikation är en väsentligt aspekt på lärande och kunskap.
Den ryska kulturhistoriska traditionen utvecklades av bland annat psykologerna Lev Vygotsky och Alexej Leontjev228. De menade att psykologiska
förhållanden endast kan förstås i ett historiskt perspektiv och som ett samspel
med den kulturella miljön. Begreppet verksamhet är centralt och innebär
målinriktade aktiviteter i vilka människan tillägnar sig kulturella förhållanden
samtidig som hon påverkar kulturutvecklingen. Hur människor samverkar
och använder verktyg, det vill säga intellektuella och fysiska resurser är en
annan central aspekt. Språket ses som ett grundläggande verktyg för mediering och utveckling av kunskaper229.
Aktivitetsteorin som idag används inom olika discipliner och områden
har sitt ursprung i denna ryska kulturhistoriska tradition. Teorin har utvecklats i tre generationers forskning230. Den första generationen avser Vygotskys
begrepp mediering och kulturella artefakter och fokuserar samspelet mellan
den enskilde individen och samhället. Mediering genom andra människor och
sociala relationer finns inte i den första generationen av aktivitetsteorin. Den
andra generationen däremot innefattar samspel mellan fler individer och
samhälle. Leontjev inför ett resonemang om arbetsdelning och utvecklar en
227

Dysthe (2003); Säljö (2000). I de tidigare nämnda Ellström & Hultman (2004),
Abrahamsson (2005) och Larsson (2006) återspeglas en utbredd användning av perspektiv inom den sociokulturella teoritraditionen. Elkjaer (2003, s 39) talar i stället
om en social lärandeteori för att pekat ut att utgångspunkten för lärande är deltagande
i sociala processer.
228
Illeris (2001)
229
Vygotsky utvecklade begreppet närmaste utvecklingszonen som uttryck för avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och vad hon kan prestera under
ledning av någon mer kunnig och erfaren person (Säljö. 2000).
230
Engeström (2001); Engeström & Miettinen (1999)
- 67 -

4 Lärande i vardagen

modell av skilda slags aktiviteter på tre nivåer. Han gör en åtskillnad mellan
målinriktade kollektiva aktiviteter som sträcker sig över längre sociohistoriska perioder, mer tidsbegränsat intentionellt handlande av individer eller
grupper samt automatiska operationer som drivs av förutsättningar och verktyg tillgängliga för stunden. Med denna modell blir individers eller gruppers
handlande en del av ett kollektivt aktivitetssystem. Den tredje generationen
inom aktivitetsteorin utvecklas i väst och bland annat i Yrjö Engeströms studier av arbete 231. Aktivitetsteorin innefattar nu minst två interagerande aktivitetssystem och innebär studier av komplexa relationer och olika perspektiv
på aktiviteter inom och mellan aktivitetssystem. Interna motsättningar ses
som drivkraft för förändring som sker i tydliga kvalitativa språng. Expansivt
lärande är ett begrepp som innebär gränsöverskridande cykler av handlande
och ses som möjlighet för förändring av aktivitetssystem. I den tredje generationen av aktivitetsteorin ses inte lärande som enbart vertikala processer
utan även horisontella lärprocesser diskuteras.
Den amerikanska pragmatiska traditionen, med förgrundsgestaltar som
bland annat George H. Mead och John Dewey, inriktas också på samspelet
mellan individen och sammanhanget. Dewey liksom Mead menar att lärande
skall förstås som förändrat deltagande i aktiviteter inom olika kommunikationsgemenskaper där mening och erfarenheter skapas232. Lärande skall förstås som en process som ständigt pågår. Utgångspunkten är inte den enskilda
människan utan den sociala gruppen och den gemenskap där människan ingår. Det är den sociala handlingen som är grunden för att förstå människan.
Människan är aktivt handlande och koordinerar handling genom samverkan.
Kommunikation genom perspektivtagande är en central aspekt inom pragmatismen liksom reflexivt lärande av erfarenheten. Inom den pragmatiska traditionen är kunskap sådan som är nyttig och användbar. Kunskapen, erfarenheten, ligger till grund för människans förmåga att möta, undersöka och hantera olika situationer. Lärande är inte bara av värde för individen. Även samhället utvecklas i och med individens utveckling och engagemang i samhället. Individuellt och kollektivt lärande är ömsesidigt beroende.
De sociokulturella inriktningar som utgör grunden för min tolkning av
fackligt arbete och lärande härrör ur den amerikanska traditionen, om än inte
renodlat. Jean Lave grundar sitt resonemang på antropologiska studier233.
Tillsammans med Etienne Wenger har hon presenterat en analysmodell för
gradvis lärande, ”legitimate peripheral participation”, vilken fokuserar för231

Engeström (2001)
Dewey (1916/1999; 1922/2005); Elkjaer (2000); Vaage (2003); Wennerberg
(1966)
233
Lave (1993; 1997)
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ändrat deltagande i en kommunikationsgemenskap234. Wenger har därefter
vidareutvecklat detta arbete i en mer sammanhängande social lärandeteori
och då kompletterat med en analysmodell för en lärande kommunikationsgemenskap, community of practice235. Utveckling av förutsättningar för
gemensamt meningsskapandet och samverkan är då väsentliga aspekter på
lärande. Barbara Rogoff som lyfter fram lärande som utvecklingsprocesser på
olika nivåer inom gemensamma sociokulturella aktiviteter kan sägas hämta
stöd både från den psykologiskt och kulturhistoriskt inriktade traditionen och
den mer socialt inriktade236. Jag kommer senare i kapitlet att utförligt beskriva innebörden i dessa olika perspektiv.
Men först något om hur jag har uppfattat skillnaderna mellan de två huvudinriktningarna samt aktuella invändningar mot de perspektiv jag har valt
att använda i min studie. Mediering och verktyg är inte lika uttalade i den
amerikanska traditionen som inom aktivitetsteorin. Den amerikanska traditionen fokuserar mer på förändrad utveckling av identiteter i meningen medlemskap, tillhörigheter och deltagande i gemensamma aktiviteter. Det är
handling som är fokus i stället för överordnade aktivitetssystem, verktyg och
artefakter. Lärande ses som ständigt pågående processer, medan aktivitetsteorin talar om lärande genom tydligt ”språng”.
Inom de tankelinjer om arbetslivets didaktik, som Staffan Larsson presenterar i en internationell forskningsöversikt, förs även kritiska resonemang
relativt den sociokulturella traditionen237. Tony Huzzard menar att situerat
lärande karaktäriseras av uttryck för stabilitet och konsensus och att perspektivet därmed inte tillräckligt behandlar maktaspekter238. Frågan om makt berörs företrädesvis i relationen expert - novis och då utifrån innebörden mer
eller mindre kunnig i relation till arbetsuppgifter. Lärande ses som en konfliktfri rörelse från novis till expert. Stephen Billet kritiserar också perspektivet utifrån att novisers lärbanor också påverkas av deras övriga levnadshistoria som kan innebära konflikter på arbetsplatsen239.
Ett mer utvecklat resonemang om olika aspekter på kontroll och makt
inom teorier om situerat lärande efterlyses av Alison Fuller, Heather Hodkinson, Phil Hodkinson och Lorna Unwin240. Utifrån egna erfarenheter menar de
att analys av novisers lärande inte är tillräckligt för att förstå förändrings- och
234
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lärprocesser på arbetsplatser. Även ”fullvärdiga” medlemmars lärande och
nytillkomna experters lärande bör kunna hanteras inom perspektivet, liksom
att förändring av en ”community of practice” kan komma utifrån, inte enbart
från interna processer.
Peter Sawchuk argumenterar för att ett situerat perspektiv på lärande inte
är tillräckligt för att förstå de omständigheter och villkor som formar arbetares lärande och kompetensutveckling241. För det första menar han att lärande
sker tvärs över olika livsområden, förutom arbetet också i till exempel hemmet, i idrottsklubben och tillsammans med vänner. Sawchuk ser dessa områden som olika aktivitetssystem och menar att aktivitetsteorin hanterar dessa
interagerande relationer och olika perspektiv. För det andra, menar Sawchuk,
att arbetares biografi har betydelse för de lärprocesser som uppstår. Genom
att använda sig av Bourdieus begrepp ”habitus” för han in resonemang som
berör ekonomiska och sociala relationer som förutsättningar för deltagande
och lärande.
Yrjö Engeström och Reijo Miettinen anser utifrån ett aktivitetsteoretisk
horisont att teorier om situerat lärande är för ”enkelriktade” då de endast
berör rörelser från periferi till centrum och då i en given social praktik242. De
menar att teorier om situerat lärande saknar analys av rörelser ”utåt” och i
oväntade riktningar och att även frågor som berör förnyelse, instabilitet och
motsättningar saknas.
Bente Elkjaer bemöter kritiken att sociala lärandeteorier inte kan hantera
individers lärande243. Hon menar med hänvisning till pragmatismen att individers och organisationers utveckling och lärande inte kan separeras. Detta
menar hon kan hanteras genom Deweys begrepp ”inquiry”, ”reflection” och
”experience”244.
Nedan följer en utförlig presentation av de perspektiv jag har använt mig
av. De invändningar som riktas mot perspektiven och de som jag själv har
erfarit återkommer jag till i avhandlingens diskussionskapitel.

Den teoretiska referensramen och den fackliga
kontexten
I detta avsnitt, kapitlets längsta och mest omfattande, introducerar jag de
teoretiska perspektiv jag har valt att använda i min studie. För att konkretise-

241
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ra innebörden av centrala aspekter och begrepp visar jag hur de kan förstås i
en facklig kontext.
Att vara facklig ledare och att tillsammans med några kamrater ta ansvar
för det fackliga arbetet ute på en arbetsplats är ett uppdrag med många innebörder. Det ställer krav på olika slags kunskaper och förmågor. De förändringar i arbetslivet och inom fackföreningsrörelsen som jag tidigare nämnt
innebär krav på fackligt lärande ute i de lokala fackföreningarna. Det lokala
fackliga arbetet måste fungera, det finns ingen tid att invänta en kurs om några månader. Utbildning kan vara en långsiktig strategi för att stödja utveckling, men det finns krav på lärande som är mer omedelbara. Många fackliga
spörsmål måste få sin lösning så snabbt som möjligt. Det betyder att det löpande fackliga arbetet skall tas om hand även när det finns behov av mer
omfattande och långsiktig facklig utveckling245. I det fackliga arbetet finns
det inbyggt utmaningar och krav på nya kunskaper som de lokala fackliga
styrelserna har olika förutsättningar för att ta sig an och hantera246.
Att förstå hur lokala fackliga ledare hanterar dessa utmaningar i vardagen
är utgångspunkten för mina studier av lokalt fackligt lärande. Mitt val av
fokus är det lokala fackliga styrelsearbetet och de styrelseledamöter som
aktivt tar ansvar för det gemensamma uppdraget. Det betyder att jag har sökt
efter och valt perspektiv på lärande som innefattar såväl individer som verksamhet och där lärande ses som en aspekt på vardagens sysslor247. Det är
perspektiv som utgår från vad som händer och sker inom ramen för en social
praktik, det vill säga det handlar om sociala aktiviteter och dess förändring.
Det finns ett ömsesidigt beroende mellan individ och sammanhang, det vill
säga lärande ses som förändrat deltagande och därmed också förändrad social
praktik. Med dessa utgångspunkter blir kunskapen handlingsorienterad och
situerad i den sociala praktiken. Det är perspektiv som ser den sociala praktiken som både en del av dess historia och som en förberedelse för dess framtid. Pragmatismens sätt att analysera hur individers handlande kan relateras
till hur de enskilt eller tillsammans tolkar och förstår en situation har visat sig
användbart för att beskriva och analysera fackligt arbete248.
245

Detta liknar det spänningsfält som Ellström (2002) diskuterar med avseende på
mötet mellan produktionens och utvecklingens logik, det vill säga det samtidiga
kravet både på snabbt och effektivt arbete respektive utveckling och förnyelse av
arbetet.
246
Min första studie visar att de erfarna fackliga ledarna inte hanterar nya komplexa
utmaningar som berör nya kunskapsområden, men att de hanterar de nya frågor som
relaterar till traditionell facklig kompetens (Köpsén, 2003b).
247
Mina referenser är främst Lave (1993; 1997; 2000); Lave & Wenger (1991); Rogoff (1995); Wenger (1998).
248
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I det följande beskriver jag dessa utgångspunkter och synsätt på lärande
utförligare och visar utifrån den kunskap jag numera har av fackföreningsrörelsen och facklig arbete249, hur dessa kan förstås i en facklig kontext.

Lärande som en process – individ och sammanhang
omöjliga att separera
I stället för att se lärande som en separat aktivitet i ett mer eller mindre organiserat sammanhang kan lärande ses som en ständigt pågående process. Inom
ramen för sociala lärandeteorier ses inte lärande som en särskild slags aktivitet där individer, i termer av kognitiva processer eller kognitiva strukturer,
skall ta emot och tillägna sig kunskaper. Lärande ses i stället som en aspekt
på alla aktiviteter i en social praktik, en social process i form av aktivt deltagande i ett socialt sammanhang250. Det handlar om ett förändrat socialt engagemang. Det handlar om förändrade aktiviteter och sociala relationer. För att
förstå hur lärandet uppstår och tar form är det värdefullt att studera vilken
slags socialt sammanhang och gemensamt engagemang som genererar olika
slags förändring, det vill säga lärande. Situerat lärande har som sitt fokus
förhållandet mellan lärande och den sociala situation som lärandet uppstår
i251.
Jean Lave och Etienne Wenger menar att lärande innebär en utveckling
och förändring av deltagandet i en social praktik252. Lärandet ses som en process av gemensamt deltagande som innebär att både identiteter och sociala
gemenskaper skapas. Detta är en naturlig del av en ständigt pågående förändring som sker i och av en social praktik och som är omöjlig att separera från
den sociala praktiken. Detta synsätt innebär att lärande inte ses som ett individuellt projekt. I stället flyttas intresset från individens lärande till förändring av deltagandet i praktiken, relationerna mellan medlemmarna och i den
gemensamma verksamheten. Synsättet som är grundläggande i sociala lärandeteorier innebär att processer av förändrat deltagande och förändrad praktik
är omöjliga att särskilja, de hänger ihop253.
Barbara Rogoff menar dock att ömsesidigt beroende processer, eller sociokulturella aktiviteter, ändå kan beskrivas och studeras var för sig om man
samtidigt ser de andra som en integrerad bakgrund254. Rogoff arbetar med tre
249

Här menar jag hur min kunskaper har utvecklats genom avhandlingen och mina
tidigare studier av fackligt arbete och lärande Köpsén (1999; 2003b).
250
Elkjaer (2003); Lave & Wenger (1991); Wenger (1998)
251
Lave & Wenger (1991, s 14)
252
Lave & Wenger (1991); Lave (1997); Wenger (1998)
253
Elkjaer (2003)
254
Rogoff (1995)
- 72 -

4 Lärande i vardagen

nivåer av förändringsprocesser, den gemensamma praktiken, relationer mellan individer samt den individuella nivån. Det går att se en nivå för sig, men
för att förstå den måste man ha med de andra nivåerna. Det är en fråga om
vad som är för- respektive bakgrund i beskrivning och analys.
Även Lave och Wenger använder sig av olika fokus och förgrund i sin
analys av lärprocesserna i en social praktik. De beskriver nya medlemmars
lärande som en rörelse från perifert till fullständigt deltagande255. Wenger
utvecklar begreppet ”community of practice” för att synliggöra och analysera
gemensamma förändringsprocesser inom ramen för ett kollektivt engagemang och åtagande256. Han behandlar även den sociala praktikens relationer
med sin omvärld med termer som överbryggare och gränsöverskridande objekt. Jag återkommer till dessa olika begrepp och metaforer längre fram i
kapitlet.
Den lokala fackliga verksamheten kan förstås som en social praktik.
Fackligt lärande ses därmed som inbäddat, situerat, i de fackliga vardagssysslorna och med det synsättet blir lärande en aspekt på alla fackliga aktiviteter. Fokus är inte den enskilde fackliga förtroendemannens lärande utan
olika förändringsprocesser på olika nivåer inom det lokala fackliga styrelsearbetet såsom styrelseledamöter, relationerna mellan dem och den gemensamma fackliga verksamheten. Att se den fackliga praktiken som en ”community of practice” innebär att ha fokus inriktat på den krets av aktiva styrelseledamöter som tar det dagliga ansvaret för den fackliga verksamheten. För
att förstå mer kring fackligt lärande och dess förutsättningar handlar det om
att studera hur det fackliga arbetet gestaltar sig, vilka utvecklingsprocesser
som skapas och hur detta samspelar med förändrat deltagande och förändrad
verksamhet.

Handlingsorienterad och situerad kunskap
Med utgångspunkten att lärande kan ses som processer av förändrade aktiviteter i ett socialt sammanhang följer särskilda antaganden om kunskap och
kunskapens natur. Etienne Wenger menar att kunskap är en fråga om förmåga
och skicklighet i förhållande till en uppgift eller verksamhet257. I Jean Laves
och Etienne Wengers gemensamma bok uttrycks
knowing as activity by specific people in specific circumstances258.
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Lave och Wenger talar om förändrat deltagande i meningen gradvis ökad
förmåga att ta del av och engagera sig i en social praktik259. Kunskap och
kunnande handlar om att bli en del av den sociala praktiken i meningen att
förstå vad som är den gemensamma uppgiften och hur den skall utföras, men
också om förmågan att hantera detta. Kunskapen är då heller inte individuell,
utan distribuerad bland deltagarna inom den sociala praktiken.
Kunskapen är med dessa antaganden relaterad till sammanhanget, den är
situerad till en kontext. Kunskapen är handlingsorienterad då den relateras till
engagemang och aktiviteter i en social praktik och det är genom att vara involverad i en verksamhet som förståelse och skicklighet utvecklas. Kunskapen är föränderlig i meningen att förståelse och skicklighet i förhållande till
uppgiften förändras ideligen; en social praktik är inte statisk eftersom de
uppgifter som skall utföras och de arbetssätt som bäst lämpar sig för dessa
uppgifter förändras oupphörligt. Vi talar om lärande som en ständigt pågående process.
Om kunskapen ses som handlingsorienterad och situerad betyder det att
facklig kunskap är bunden till facklig verksamhet. Vad som är facklig kunskap bestäms av vad som är användbart i det fackliga arbetet.
Social lärandeteoris syn på kunskap som situerad och handlingsinriktad
har till del sina rötter i pragmatismen260. Pragma betyder handling och pragmatismens syn på kunskap är inriktad på människans handlingar och praktisk
verksamhet261. Charles S. Pierce talar om handlingsregler, i meningen människans vana att hantera olika situationer eller problem262. John Dewey menar
att kunskapen skall relateras till omvärlden och själva livet263. Människan
handlar i världen och kunskapen uppstår i handlingen. Dewey skriver om
kunskap som ett urval av användbara vanor.
Sann kunskap har under alla omständigheter allt det praktiska värde som
hör samman med ändamålsenliga vanor.264
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Wenger (1998, s 13) hänvisar till pragmatismens teorier om erfarenheternas betydelse för lärande när han placerar social lärandeteori i relation till andra perspektiv.
Rogoff (1995, s 141) hänvisar till Dewey i sitt resonemang om individens lärande
som en del av gemensamma aktiviteter tillsammans med andra individer i ett socialt
sammanhang.
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I sin bok om kunskapens olika former tolkar Bernt Gustavsson att det
finns tre hörnstenar i Deweys tankar om kunskap: aktivitet, kunskap som
bunden till miljö och sitt sammanhang och kunskapens nytta för det mänskliga livet265.
Att se på kunskap som vanor och användbara rutiner för att hantera olika
situationer och att se lärande som utveckling av nya vanor och rutiner är en
central aspekt av min tolkning av facklig kunskap och lärande. Därför kommer dessa begrepp och tankegångar att återkomma i den följande texten.

Förändrat deltagande
Med utgångspunkten att individer lär och sociala praktiker utvecklas i en
process av kollektivt deltagande är gemensamma och individuella aktiviteter
ömsesidigt beroende och omöjliga att särskilja från varandra266. I detta avsnitt
vill jag presentera synsätt som ändå hanterar denna komplexitet av förändringsprocesser. Barbara Rogoff menar att sociokulturella utvecklingsprocesser kan studeras och analyseras på tre skilda nivåer: individuella, mellanmänskliga respektive institutionella267. Detta kan göras genom att sätta en
nivå i förgrunden och låta de andra finnas med som bakgrund. Det handlar
om vilket fokus man väljer och vilka aspekter man vill lyfta fram. Vi kan
därför tala om fackligt lärande med fokus på den fackliga styrelseledamoten
om vi håller i minnet att dennes aktiviteter förändras och hänger samman
med aktiviteter som rör relationen med andra fackliga styrelseledamöter och
det gemensamma styrelsearbetet.
Detta avsnitt presenterar olika sätt att behandla vad Rogoff benämner den
individuella nivån av utvecklingsprocesser inom en sociokulturell verksamhet268. Jean Lave och Etienne Wenger behandlar denna nivå genom att tala
om utveckling av identitet och gradvis utveckling av medlemskapet i en social praktik269. Pragmatismen visar på hur individens definition av situationen
relaterar till hennes agerande270. Avsnittet avslutas med en utförligare beskrivning av Barbara Rogoffs resonemang om utvecklingsprocesser på den
individuella nivån.
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Utveckling av identitet
Genom att delta i en social praktik utvecklas en identitet i meningen en tillhörighet till gemenskapen. Lave och Wenger, liksom Rogoff, menar att deltagandet inte bara formar vad vi gör, utan också vilka vi är och hur vi tolkar det
vi gör271. Detta är ett lärande som inbegriper hela personen, inte bara i förhållande till handling utan även till att bli en del av den sociala gemenskapen
och dess praxis. Lärande som utveckling av en tillhörighet, en identitet, innebär således att bli bekant med den gemensamma verksamheten, att förstå och
kunna hantera dess olika uppgifter och aktiviteter, att delta i samspelet och
relationerna mellan medlemmarna, men också att bli en del av en gemensam
kultur med dess kunskaper, traditioner och vanor.
Översatt till det fackliga sammanhanget betyder det att ”bli” en facklig
företrädare och en del av arbetarnas fackföreningsrörelse. Det innebär att lära
sig behärska det fackliga arbetet, att bli bekant med de fackliga frågorna och
hur de skall hanteras. Det innebär att lära sig att samarbeta med de fackliga
kollegerna och att kunna hantera relationerna med arbetsgivaren. Att ”bli” en
facklig företrädare betyder att kunna tolka, förstå och agera i den fackliga
sociokulturen, att bli bekant med fackliga värderingar och hur man inom
facket talar och tänker om olika frågor. Lärandet i den fackliga kontexten
innebär ett lärande inom en social rörelse vilket betyder utveckling av en
kollektiv identitet; den gemensam uppfattningen inom rörelsen om vad som
är problem i samhället, orsakerna till dessa och den framtid man i stället vill
272
ha samt vad som är rörelsens uppgift och handlingsstrategier . Det innebär
för de fackligt aktiva att behärska och förstå fackföreningsrörelsens uppgift
och handlingsstrategier. Vidare betyder det att förstå den fackliga ideologin,
dess värdegrunder och vad som är arbetarrörelsens vilja och mål. Att tala om
fackligt lärande som förändrat deltagande i den fackliga vardagen innebär
därför också att tala om ett förändrat deltagande i den fackliga historien och
kulturen.
Definition av situationen
Hur individen förändrar sitt sätt att tolka och förstå uppgiften i en verksamhet
är en central del av medlemmars identitetsutveckling273. Barbara Rogoff menar, med referens till John Dewey, att hur en individ närmar sig och tar sig an
en situation har att göra med hur hon tolkar och förstår situationen274. Hur
271
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människan definierar situationen bestämmer hur hon agerar. Detta är en central tanke hos Mead och den symboliska interaktionismen:
As we interact with others and within ourselves, we develop our definition
of what is taking place in our situation, and we decide on how to act in that
situation as we have defined it. 275

Charles S. Pierce talar om att vissa situationer är bekanta för människan
och hon har därför inget behov att fundera över situationen och valet av
handlingsalternativ276. Människan handlar på rutin. Andra situationer är däremot okända och människan har inga vanor för att hantera dessa nya situationer. Hon tvekar därför över hur hon skall förstå situationen.
…someone who is faced with a practical situation in which he has to make
a choice between at least two different lines of action and, not having
made up his mind as to how he will act, hesitates about what to do, is said
to be in a state of doubt, whereas he is said to be in a state of belief when
he has made up his mind to act in a particular way on the occasion. The
process which the goes through in making up his mind is called an inquiry.277

För att hantera sina tvivel undersöker människan vilka handlingsalternativ som finns innan hon beslutar hur hon skall agera. Människan har en problematisk situation. Hur hon förstår och definierar situationen får betydelse
för hennes beslut att agera. Liknande resonemang för Dewey som menar att
tidigare erfarenheter avgör om situationen hanteras på rutin eller om den är
ny och problematisk278. Problematiska situationer kräver att människan stannar upp, undersöker och väljer handlingsalternativ. Detta behöver inte alltid
vara något som människan gör medvetet. Reflektion över beslutet och dess
följder är av central betydelse för lärande enligt Dewey.
Etienne Wenger menar att deltagandet i en social praktik alltid är baserad
på en för sammanhanget förhandlad uppfattning om världen279. Medlemmarnas förhandling om hur de ser på sin verksamhet, det vill säga hur de definierar och tolkar situationen och vad de därmed väljer att göra och på vilket sätt,
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är en aspekt på det som bestämmer en ”community of practice”280. Som vi ser
sammanfaller detta resonemang om medlemmarnas förmåga att se på och
tolka situationen med tidigare resonemang om handlingsinriktad och situerad
kunskap. Definition av situationen och utveckling av kunskap hänger samman.
Hur fackliga styrelseledamöter tolkar sitt uppdrag och vilka fackliga frågor som styrelsen eller enskilda ledamöter finner väsentliga att ägna sig åt
kan förstås som hur de definierar sammanhanget och hur de som en följd av
detta bestämmer sig för att agera. I min licentiatavhandling tolkade jag fackligt arbete som problemlösning med referens till pragmatismen och synsättet
att människan möter bekanta eller obekanta situationer281. Antingen har de
fackliga ledamöterna tidigare erfarenheter och kunskaper hur situationen
skall hanteras, eller så står de inför en situation som innebär krav på nya
fackliga kunskaper och lärande.
Enligt Rogoff har även individuella mål betydelse för hur individen definierar en situation och därmed agerar282. Det tolkar jag som att den enskilde
styrelsemedlemmens individuella mål, mer eller mindre medvetna, har en
inverkan på hur hon tolkar situationen, hur hon agerar i samverkan med andra
och vad som blir utgångspunkten för de lösningar och beslut hon tar.
Mål och tolkning av situationen påverkar således vad styrelseledamöterna tycker är viktigt att ägna sig åt i det fackliga styrelsearbetet, vad som är
bra eller dåliga lösningar på fackliga spörsmål och hur de tycker att samarbetet med varandra skall fungera.
Utveckling av medlemskapet
Jean Lave och Etienne Wenger sätter fokus på utvecklingen av medlemskapet283. De beskriver lärprocesserna på den individuella nivån i termer av
gradvis förändring av deltagandet, från perifer deltagare till fullfjädrad medlem. De ser lärprocessen som förändringar i relationen mellan en verksamhets nya medlemmar och de redan etablerade och mer erfarna medlemmarna:

280

Wenger menar att detta inte behöver betyda att alla tycker lika. De individuella
situationerna och sätten att handla varierar, men medlemmarna har ändå ett ömsesidigt och gemensamt åtagande.
281
Köpsén (2003b) Jag återkommer till fackligt arbete som problemlösning längre
fram i kapitlet.
282
Rogoff (1995)
283
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”Legitimate peripheral participation” provides a way to speak about the
relations between newcomers and old-timers, and about activities, identities, artefacts, and communities of knowledge and practice284.

Lave har senare menat att med utgångspunkten att lärande är en aspekt på
alla aktiviteter i en social praktik finns risk för att allt ses som lärande och
lärande inte längre får någon specifik betydelse285. Men genom att tala om
lärande som deltagarbanor286 urskiljer Lave vissa bestämda former för förändrat deltagande. En individs deltagarbana handlar om rörelse i en riktning med
möjlighet att bli en del av och alltmer involverad i något, att förmågan att
utföra arbetsuppgifter på annorlunda sätt gradvis förändras när individens
delaktighet och förståelse av sammanhanget förändras.
Att de nya medlemmarna är accepterade, har en legitimitet och därmed
tillgång till den gemensamma verksamheten, är viktigare än undervisning,
menar Lave och Wenger287. Möjligheten för nya medlemmar att genom sitt
deltagande kunna se och förstå vad det gemensamma arbetet innebär, hur det
genomförs, vilka värderingar och mål som gäller samt vilka resurser och
verktyg som finns att tillgå är centralt. Lave och Wenger talar om transparens
som väsentlig förutsättning för nya medlemmars möjlighet till utveckling.
Det är den gemensamma verksamheten som ses som de strukturella resurserna för lärande288. De äldre och mer kunniga medlemmarna är enbart en del av
dessa resurser289.
Många fackliga ledare inom fackföreningsrörelsen kommer in i det fackliga arbetet genom att börja som en länk mellan arbetarna i produktionen och
fackföreningens styrelse. De börjar till exempel som skyddsombud eller arbetsplatsombud. Många utökar det fackliga engagemanget och blir ersättare i
284
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Lave & Wenger (1991)
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Detta kan jämföras med Rogoffs (1995) metafor ”apprenticeship” som jag behandlar i ett senare avsnitt.
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Lave och Wenger beskriver till exempel unga afrikanska pojkars arbete i ett
skrädderi och hur de utvecklas till skräddare genom ett gradvis utökat ansvar och
delaktighet eller indianflickors utveckling till skickliga barnmorskor genom och att
de växer upp tillsammans med sin mor som är barnmorska. Men Lave och Wenger
beskriver också hur slaktarlärlingar misslyckas att utvecklas till skickliga slaktare
eftersom de inte har möjlighet att ta del av hur erfarna slaktare arbetar, dels för att de
inte befinner sig i samma lokaler, dels för att arbetet för en slaktare på en stormarknad innebär enkla tempoarbeten och inga kvalificerade slaktarsysslor.
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styrelsen för att sedan kanske bli ordinarie ledamot med eget styrelseuppdrag.
Genom att arbeta tillsammans med de andra fackligt aktiva lär de sig det
fackliga uppdraget och kan då med tiden ta ett utökat ansvar för styrelsearbetet. Det är ett gradvis utökat engagemang där de andra fackliga ledamöterna spelar en central roll för de nya styrelsemedlemmarnas utveckling. Det
gemensamma styrelsearbetet blir med denna utgångspunkt en central aspekt
för utveckling av den fackliga kunskapen290.
Den individuella nivån av lärprocesser
Barbara Rogoff menar att lärprocesser inom ramen för sociokulturella aktiviteter kan studeras och analyseras på tre skilda nivåer, den individuella, den
mellanmänskliga respektive den institutionella291. Genom att sätta en nivå i
förgrunden och låta de andra finnas med som bakgrund kan varje nivå studeras och analyseras var för sig. Rogoff talar om individuella utvecklingsprocesser i termer av ”participatory appropriation292. Individuella utvecklingsprocesser refererar till hur individer genom ett aktivt deltagande i gemensamma aktiviteter utvecklar sin förståelse och förbereds för kommande liknande uppgifter. Rogoff påpekar, och refererar till John Dewey293, att individer lär inom ramen för gemensamma aktiviteter. Genom att samspela med
andra och med de övergripande arrangemangen för lärande får individen
tillgång till tidigare kunskaper och en förståelse för sammanhanget. Det innebär ett samspel med historien och en förberedelse inför framtiden. Rogoff
menar vidare att det är både en fråga om tillägnelse, ”att bli” en del av gemenskapen och att förvärva kunskaper294. Detta är en central aspekt på sociala lärandeteorier och som visar på hur individuellt och organisatoriskt lärande kan länkas till varandra295.
Individuella processer inom en fackföreningsstyrelse avser det vardagliga
fackliga arbete som den enskilda styrelseledamoten ägnar sig åt; till exempel
hantering av det löpande arbetet på expeditionen, deltagande i styrelsemöten,
290
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förhandlingar med arbetsgivare och kontakter med medlemmarna. Sett som
aktiviteter av individuella förändringsprocesser handlar det om utveckling av
förmågan att agera i och tolka och förstå olika situationer i den fackliga vardagen och tillägnelse av användbara kunskaper för att hantera det fackliga
uppdraget. Tidigare vanor, rutiner, erfarenheter, fackliga traditioner och sedvänjor spelar in i ledamöternas förståelse av situationen och inverkar på hur
de beslutar att agera för framtiden. En aspekt på fackligt lärande är således de
fackliga företrädarnas förändrade sätt att tänka kring och handla i det fackliga
arbetet296. Rogoff menar att utvecklingsprocesser på den individuella nivån
samspelar med utvecklingsprocesser på andra nivåer, den mellanmänskliga
respektive den institutionella nivån297. Den fackliga styrelseledamotens lärprocesser samspelar således med lärprocesser som berör kommunikation och
samarbete med de fackliga kamraterna i styrelsen samt användning av det
stöd som finns inom den gemensamma fackliga verksamheten i form av lagar, avtal eller annan dokumentation.

Förändrad praktik
I detta avsnitt fortsätter jag att visa hur komplexiteten av ömsesidigt beroende
förändringsprocesser inom en social praktik kan beskrivas och analyseras.
Det förra avsnittet hade fokus på den individuella nivån. Detta avsnitt har
fokus på de två andra nivåerna och är inriktat på aktiviteter som avser dels
relationen mellan praktikens medlemmar, dels den gemensamma verksamheten. Avsnittet behandlar hur fackligt lärande kan förstås med avseende på
förändringsprocesser som berör det gemensamma styrelsearbetet respektive
sådana som kan relateras till kommunikation och samordning mellan styrelsens ledamöter - men med beaktande att i bakgrunden finns även de individuella utvecklingsprocesserna. Jag inleder med att introducera begreppet
”community of practice”.
Community of practice
Ett sätt att se på en social praktik och dess olika förändringsprocesser återfinns hos Wenger och hans användning av begreppet ”community of practi298
ce” . Med en ”community of practice” menar Wenger en social praktik som
296
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huvudsak behålla det engelska uttrycket eftersom jag bedömer att det är bekant och
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människor delar med varandra utifrån ett gemensamt intresse och åtagande.
Det är inte en formaliserad och institutionell verksamhet. I stället är förutsättningen att den sociala praktiken formas av att medlemmarna över tid ömsesidigt engagerar sig i och aktivt tar ansvar för ett gemensamt uppdrag, en verksamhet299. En annan förutsättning är att medlemmarna har tillgång till och
utnyttjar gemensamma resurser.
I det fackliga sammanhanget kan en ”community of practice” betyda den
grupp av styrelseledamöter som ömsesidigt och aktivt tar ansvar för att driva
den fackliga verksamheten vid arbetsplatsen. En styrelse har oftast fler formellt valda ledamöter än de som faktiskt tar ansvar för och deltar i det vardagliga fackliga styrelsearbetet. Det fackliga styrelsearbetet innebär att de
aktiva ledamöterna tillsammans ansvarar för och hanterar de facklig spörsmål
som är angelägna för fackföreningens medlemmar. Som stöd har ledamöterna
tillgång till olika slags resurser som till exempel lagar, avtal, föreskrifter och
fackliga rutiner och traditioner för hur man genomför styrelsemöten, förhandlar med arbetsgivare eller ordnar klubbmöten för fackföreningens medlemmar.
När Wenger talar om lärande i en ”community of practice” menar han
förändring av de aktiviteter som konstituerar en sådan slags social praktik300.
Det innebär processer som utvecklar den gemensamma verksamheten, de
sociala relationerna och gemensamma begrepp, verktyg och traditioner. För
att tala om ett lärande måste det, menar Wenger, innebära tydliga förändringar avseende möjligheterna till engagemang i en gemenskap och förståelse för
sättet att engagera sig i verksamheten samt utveckling av verktyg och andra
resurser som finns till förfogande301.
För att tala om förändring i en facklig styrelse, en ”community of practice” på den lokala nivån inom fackföreningsrörelsen, innebär det för det första
att utveckla relationen och samspelet mellan de aktiva styrelseledamöterna.
Det betyder att utveckla förmågan att tillsammans inom styrelsen hantera
fackliga ärenden, eller som jag i tolkar det i den här studien, att hantera olika
problemlösningssituationer. För det andra innebär det att utveckla gemensamma resurser som förutsättningar och stöd för styrelseledamöternas gemensamma ansträngningar och åtaganden.

att jag dessutom i texten ovan förklarar hur jag har tolkat dess innebörd. Ibland använder jag dock översättningarna ovan för att jag tycker att de språkligt passar in
bättre i texten.
299
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300
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Samspel mellan deltagare och med den institutionella nivån
Det ömsesidiga och gemensamma uppfattar jag som väsentliga faktorer för
det som bestämmer en social praktik. Att ömsesidigt ta ansvar för en verksamhet och att komma överens om vad som är angeläget att ägna sig åt och
på vilket sätt är centrala aktiviteter i en ”community of practice”. Etienne
Wenger menar emellertid att detta inte behöver innebära att alla gör samma
sak eller tycker lika302. I stället handlar det om ömsesidiga relationer och att
man har en gemensam överenskommelse. Individuella aktiviteter och enskilda situationer binds samman av engagemanget i ett gemensamt åtagande. Det
ömsesidiga ansvarstagandet inte bara bestämmer förutsättningarna för deltagarna i en praktik, utan det formar också regler, strategier och mål för verksamheten. Dessa processer är ständigt pågående och integrerade i den vardagliga verksamheten. De innebär drivkrafter både för förändring och vidmakthållande av det nuvarande.
Barbara Rogoff erbjuder ett liknande perspektiv på samspelet mellan individer och deras gemensamma åtagande inom en social praktik303. Aktiviteter som berör kommunikation och samordning mellan människor som tillsammans deltar i en kulturell kollektiv aktivitet kallar Rogoff ”guided participation”304. Samspelet kan vara uttalat och direkt med en tydlig inriktning
på vägledning. Men det kan också vara underförstått och inbäddat i gemensamma aktiviteter och inte ha ett uttalat fokus på lärande. Det är den gemensamma uppfattningen om uppgiften som är avgörande, inte att aktiviteterna
sker tillsammans. ”Guided” i Rogoffs benämning refererar även till den vägledning som deltagarna får genom de sociokulturella kunskaper som finns
inbyggda i det som Rogoff benämner den institutionella eller verksamhetsmässiga nivån.
Att betona aktiviteter där medlemmarna korrigerar sina personliga uppfattningar till en gemensam uppfattning om vad som är meningen med verksamheten, vad man skall ägna sig åt och på vilket sätt känns igen från pragmatismen och den symboliska interaktionismen: Hur medlemmarna i en
praktik förstår och tolkar sitt gemensamma uppdrag har betydelse för hur de,
tillsammans eller var för sig, definierar situationen och agerar. Det är dessa
processer av sammanlänkade aktiviteter, ”joint actions”, som formar den
gemensamma verksamheten.
A network or an institution does not function automatically because of
some inner dynamics or system requirements: it functions because people
302
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at different points do something, and what they do is a result of how the
define the situation in which the are called on to act /…..through socially
defining process. Both the functioning and the fate of institutions are set
by this process of interpretation as it take place among the diverse sets of
participants.305

Att studera lokala fackliga styrelseaktiviteter på samspelsnivå betyder att
studera samspelet av aktiviteter mellan styrelseledamöterna. Det är processer
som berör kommunikation och samordning mellan styrelsens olika medlemmar. Hur den lokala fackliga verksamheten tar form och utvecklas påverkas
av hur de aktiva lokala fackliga företrädarna enskilt och tillsammans tolkar,
talar, resonerar och handlar kring vad de finner är meningsfullt fackligt arbete
och hur de skall gå tillväga. Samspelet mellan styrelsemedlemmarna handlar
om deras gemensamma ansträngningar och förmåga att definiera, hantera och
lösa olika problemlösningssituationer.
Andra processer på denna nivå avser samspelet mellan de fackliga företrädarna och de resurser som finns till stöd och för att ange riktningen för den
fackliga verksamheten. Att studera uttryck för dessa aktiviteter handlar om
hur de fackliga företrädarna tillsammans hanterar styrelsemöten, hur de använder sig av instruktions- och informationsmaterial, regelsamlingar, protokoll, minnesanteckningar med mera. Det handlar således om på vilket sätt
och med vilka resurser de gemensamt hanterar styrelsearbetet och prioriterar
inriktningen på den fackliga verksamheten. Med den fokusering på vägledning som Barbara Rogoff306 för fram finner jag det värdefullt att studera hur
styrelsens medlemmar samspelar med det stöd som finns för dem med avseende på tidigare erfarenhet, verktyg, värderingar, regler och rutiner. Den lokala fackliga verksamheten är en del av den fackliga rörelsen med dess
grundläggande värderingar och uppfattningar. Vad den lokala fackföreningen, i meningen vad de fackliga ledamöterna individuellt eller gemensamt,
väljer att ägna sig åt och på vilket sätt kan ses som ett samspel med den institutionella nivån i betydelsen fackföreningsrörelsens värderingar och traditioner.
Institutionell nivå
Utvecklingsprocesser på den institutionella nivån innefattar aktiviteter som
formar och förändrar de resurser som stödjer och anger riktningen för deltagandet i en social praktik. Etienne Wenger menar att, förutom det ömsesidiga
ansvarstagandet för ett gemensamt åtagande, innebär en ”community of
305
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practice” att medlemmarna delar en kollektiv uppsättning av resurser, vilka är
en del av den sociala praktikens historia och tidigare erfarenhet307. Med gemensamma resurser menas sådant som rutiner, arbetssätt, verktyg, dokumentationer, berättelser, begrepp, symboler, värderingar med mera. Individuella aktiviteter och samspelet mellan deltagarna är inbäddade i en ständigt
pågående förändring av den sociala praktiken och på så sätt är förändring och
utveckling av de gemensamma resurserna integrerade i det dagliga arbetet.
De gemensamma resurserna utgör ett stöd och ramverk för verksamheten
samtidig som den innebär en kontinuerlig förändring av dess resurser; arbetssätt utvecklas, nya rutiner uppstår, nya berättelser skapas med mera.
Liknande resonemang om aktiviteter på den institutionella nivån återfinns hos Barbara Rogoff308. Med metaforen ”apprenticeship” avser hon ett
system av aktiviteter som är menade att stödja utveckling av individer och
samspelet mellan individer inom en kollektivt organiserad verksamhet. Studier av den institutionella nivån menar Rogoff ser till institutionella strukturer
och kulturell teknik, men också till målsättning, resurser, regler, föreskrifter
och värderingar.
Studier av den institutionella nivån innebär fokus på de resurser som är
avsedda att stödja de fackliga styrelseledamöterna i deras ansträngningar att
hantera det fackliga uppdraget. Det handlar om att uppmärksamma strukturer
och rutiner: till exempel sättet att organisera det fackliga arbete, att genomföra styrelsemöten och medlemsmöten eller att hantera kontakterna med arbetsgivaren. Vissa strukturer och rutiner har sin grund i lagar och avtal såsom
rätten till MBL-information. Andra grundar sig i vanor och traditioner. Dagordningen för ett styrelsemöte är ett sådant exempel. Det handlar således om
att även uppmärksamma värderingar och traditioner vilka har sin grund i
fackliga ideologier och utgångspunkter och som inverkar på styrelseledamöternas gemensamma uppfattning om vad som är västentligt att ägna sig åt,
hur de talar och tänker om det fackliga uppdraget och hur detta påverkar deras kontakter med medlemmar respektive arbetsgivare.
Ytterligare exempel på resurser på den institutionella nivån är olika slags
verktyg såsom texter som anger förutsättningarna, till exempel lagar, avtal
och föreskrifter. Dokumentationer i form av protokoll och mötesanteckningar
kan också ses som verktyg i meningen att de innehåller tidigare kunskaper.
Datorer, nätverk och datorkonferenser för kommunikation inom fackförbundet är andra slags verktyg på den institutionella nivån. Även de kurser och
utbildningar som fackförbundet och LO erbjuder kan ses som resurser för de
fackliga företrädarna och den fackliga verksamheten.
307
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Som mina studier har lärt mig finns det behov av att tala om och behandla sociokulturella resurser på såväl lokal som regional och nationell institutionell nivå inom fackföreningsrörelsen. Detta återkommer jag till.
Samspel med omvärlden
En social praktik kan aldrig betraktas som isolerad från omvärlden eller förstås oberoende av sina relationer med andra sociala praktiker309. Att engagera
sig i en ”community of practice” innebär inte bara att bli en del av dess gemenskap. Det innebär också att bli en del av dess externa relationer och samspel med omvärlden. En lokal fackföreningsstyrelse ingår i ett nät av olika
relationer, både formella och informella. Att åta sig uppdraget som ledamot i
en fackföreningsstyrelse på en arbetsplats innebär med denna utgångspunkt
inte bara arbetsuppgifter och kontakter inom den lilla gruppen aktiva styrelseledamöter. Det innebär att delta i olika fackliga arbetsuppgifter i olika
sammanhang utanför den lokala gruppen av styrelseledamöter.
Gränsprocesser
Etienne Wenger menar att en av de komponenter som bestämmer och bildar
en social praktik är dess gränsprocesser310. Gränsprocesser är viktiga för
lärande praktiker, dels sammanbinder de praktiker med varandra, dels erbjuder de gränser och gränsöverskridande möjligheter till lärande och förnyelse.
En social praktiks potential för lärande ligger, menar Wenger, i dess möjligheter att skapa en stark kärnverksamhet och aktiva gränsprocesser. Med ett
kunskapsintresse för facklig verksamhet och dess villkor för lärande är det
således väsentligt att uppmärksamma såväl det inre fackliga styrelsearbetet
som samspelet med den lokala fackföreningsstyrelsens omvärld.
Organisationers möjligheter till lärande och utveckling påverkas, av samspelet mellan dess ”communities of practice”311. Liknande resonemang om
organisationers lärande för Brown och Duguid, som menar att hur arbete,
lärande och förnyelse tar form i informella gemenskaper, ”communities of
practice”, bestämmer en organisations utveckling, inte organisationens formella strukturer och arbetsbeskrivningar312. I sin studie av fackliga organisationers förnyelsearbete formulerar Tony Huzzard en modell för ett ”lärande
fackförbund” som bland annat lyfter fram organisationens förmåga att länka
samman lärprocesser på olika nivåer som betydelsefullt313.
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Gränser för en informell gemenskap, en ”community of practice”, är inte
lika väldefinierade och tydliga som för formella organisationsenheter314. De
är snarare flytande och kanske även outtalade, men ändå väsentliga och betydelsefulla. Gränser är inte bara till för att definiera en gemenskap i förhållande till de som är utanför. De är lika mycket till för de egna medlemmarna.
Kläder, logos och sätt att prata är exempel på gränsmarkörer som visar tillhörighet. Skyddskläder på arbetsplatsen visar att man tillhör produktionen,
andra kläder visar en annan slags tillhörighet. Olika matsalar, storlek på arbetsrum och möblering, eller tillgång till konferensrum är andra markörer för
olika medlemskap. Medlemskapet i arbetsplatsens fackföreningsstyrelse behöver inte nödvändigtvis synliggöras i en yttre markör. Här handlar det mer
om ageranden och relationer än om attribut.
Lokalt fackligt styrelsearbete innebär många kontakter och relationer
med andra människor och verksamheter. Många aktiviteter som ingår i styrelsearbetet relaterar till arbetskamraterna i produktionen. Det handlar om att
hantera olika ärenden som på olika sätt berör enskilda, grupper eller hela
kollektivet av fackföreningens medlemmar. Det innebär att hantera formella
kontakter, såsom till exempel års- och klubbmöten, men också informella
kontakter i samband med raster och i det gemensamma arbetet i produktionen. Kontakter med de som är medlemmar i fackföreningen är grundläggande
för en facklig styrelse. Aktiva och fackligt kunniga medlemmar, och ett fungerande samspel mellan dem och styrelsens representanter, är väsentliga förutsättningar för en fungerande och stark fackföreningsstyrelse315.
En lokal fackförening och dess styrelse har också relationer med arbetsgivaren. Hur dessa formas och upprätthålls är centrala aspekter för en fackförenings verksamhet. En fackförenings förmåga att kunna utveckla fungerande
relationer och samspel med arbetsgivaren har förts fram som både nödvändigt
och avgörande för den facklig verksamheten på en arbetsplats316.
Den lokala fackföreningen ingår i ett fackförbund och har på så sätt formella relationer med andra lokala fackföreningar och organisatoriska enheter
på skilda nivåer inom fackförbundet. Tillhörigheten till ett fackförbund innebär även att det finns informella gemenskaper mellan fackliga företrädare på
andra arbetsplatser eller i ett gemensamt arbete i till exempel en sektions-
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eller avdelningsstyrelse. Fackliga företrädare träffas på kurser eller i projekt
och skapar där relationer och gemenskaper med varandra.
Gränsobjekt
Etienne Wenger talar om tre slags gränsövergångar, bryggor, mellan olika
”communities of practice” 317. Den första bryggan, gränsobjekten, menar han
är resurser, verktyg, dokument, språkbruk, samarbetsprocesser med mera som
används i flera praktiker och som koordinerar, förmedlar och överför kunskaper mellan dessa praktiker. Exempel på gränsobjekt i det fackliga sammanhanget är handböcker, kursmaterial, datorsystem och olika fackliga uttryck som används i kommunikationen mellan fackliga företrädare. Även en
facklig kurs kan ses som en kunskapsresurs som fungerar som en brygga
mellan olika fackliga ”communities of practice”.
Gränsöverskridare
En andra typ av brygga mellan olika ”communities of practice” är de individer som agerar gränsöverskridare genom att de deltar i flera praktiker318. Ett
dubbelt medlemskap behöver inte med automatik innebära ett gränsöverskridande. För att tala om gränsöverskridande skall individen överföra något från
en praktik till en annan. Det kan betyda att hon påverkar och skapar intresse
för olika verksamheter, medverkar till att kontakter och relationer skapas, att
perspektiv möts och jämkas samman eller att kunskaper från en ”community
of practice” tillförs och kommer till användning i en annan.
Exempel på gränsöverskridare inom fackföreningsrörelsen är de fackliga
företrädare som ingår i styrelser, både på lokal och regional nivå, inom ett
fackförbund. Med sina lokala erfarenheter och kunskaper bidrar de till att
perspektiv från olika fackliga praktiker möts och koordineras med perspektiv
och kunskaper på regional och nivå inom fackförbunden. Samtidigt tar de
lokala företrädarna med sig kunskaper och synsätt tillbaka till sina lokala
fackföreningar och kan på så sätt bidra till utveckling av de lokala fackliga
praktikerna. Andra exempel på gränsöverskridare är ombudsmännen. De
fungerar som nav mellan många fackliga företrädare och ”communities of
practice”. Genom egna kunskaper och i kontakter med olika fackliga praktiker såväl förmedlar de erfarenheter och kunskaper som stimulerar och stödjer
facklig utveckling i stort och smått. Jag har tidigare liknat dessas ombudsmän
vid levande uppslagsböcker samtidigt som jag har menat att de behövs som
handledare och samtalsparter för lokala fackliga företrädare319.
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Att vara en gränsöverskridare och röra sig mellan olika sociala praktiker
innebär ett lärande på individuell nivå. Individen utvecklar sitt deltagande i
flera sociala praktiker. Hon utvecklar sin förmåga att förstå och hantera olika
sociokulturella verksamheter och att utnyttja dess resurser och verktyg.
Carsten Østerlund talar om detta som multi-kontextuellt lärande320. Fackliga
företrädare möter krav på förmåga att röra sig mellan olika sociala praktiker;
produktionen, i olika sammanhang tillsammans med arbetsgivaren och olika
fackliga sammanhang utanför den lokala arbetsplatsen. Det innebär krav på
olika slags kunskaper situerade i olika slags sociala praktiker med varierande
sociokulturella förutsättningar och krav.
Gränsmöten
En tredje slags brygga är gränsmötet, formen för interaktion, mellan medlemmar från olika ”communities of practice”321. Etienne Wenger talar om
gränsmöten som enstaka händelser eller som mer varaktiga relationer.
Enstaka sammanträffande menar han är möten på tu man hand, enskilda
personers besök i en annan verksamhet eller när grupper från olika sociala
praktiker möts. Dessa enstaka sammanträffande innebär olika, och begränsade, möjligheter till utbyte av perspektiv och tankar. En facklig utbildning kan
ses som en organiserad, men tillfällig, interaktion. Deltagarna kommer dit
med sina erfarenheter och behov av lärande. De möter andras erfarenheter
och synsätt. Tillsamman skapar deltagarna ett tillfälle för lärande, en interaktion, där deltagarnas gemensamma aktiviteter bidrar till deltagarnas lärande
och i förlängningen förhoppningsvis även till deras olika fackliga praktiker.
Andra exempel på tillfälliga gränsmöten är de informationsmöten som organiseras på olika nivåer inom och mellan fackförbunden.
För mer varaktiga och långsiktiga gränsprocesser mellan olika sociala
praktiker kan en ny ”community of practice” uppstå322. Det betyder en egen
social praktik med gemensam uppgift och åtagande, egna interna relationer
och resurser. I den fackliga kontexten kan en avdelningsstyrelse fungera på
320
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detta sätt. Avdelningsstyrelsen har sin egen uppgift, relationer mellan styrelsemedlemmarna, arbetssätt med mera. Den har sina egna gränser. Samtidigt
fungerar avdelningsstyrelsen som en länk mellan olika lokala fackföreningar,
och med fackförbundet nationellt, för att jämka samma och koordinera olika
perspektiv; till exempel hantera konflikter, formulera gemensamma strategier, ta ställning till förslag från andra enheter inom förbundet.
Ett fackligt utvecklingsprojekt kan ses som en tillfällig ”community of
practice”. Projektdeltagarna har ett gemensamt åtagande och engagemang.
De skall under en tid tillsammans genomföra ett utvecklingsprojekt. När allt
fungerar enligt intentionerna blir projektet en brygga mellan olika fackliga
praktiker323.

Problemlösning och den fackliga kontexten
Jag har ovan visat innebörden i de teoretiska perspektiv jag har valt för att
studera lokalt fackligt arbete och lärande. Jag har visat hur dessa teoretiska
perspektiv kan förstås och användas i ett praktiskt sammanhang genom att
åskådliggöra dem i den fackliga kontexten. I min förra studie framstod några
aspekter inom dessa teorier som centrala för att beskriva och analysera facklig arbete och lärande: Pragmatismens sätt att se lärande som problemlösning
324
. Jag har nämnt det tidigare i kapitlet, men vill återigen lyfta fram synsättet
för att knyta an till att i den här studien visar sig två aspekter av problemlösningsprocessen ha särskild betydelse, definition av situationen och val av
handlingsalternativ.

Fackligt arbete och lärande som problemlösning
Fackligt arbete kan betraktas från olika synvinklar. Beroende på perspektiv
framträder olika delar av arbetet som mer intressanta än andra. Mitt intresse
inriktar sig på hur fackliga styrelser vid en arbetsplats använder och skaffar
sig kunskaper och utvecklar det lokala fackliga arbetet. Jag har valt att se
fackligt arbete som problemlösning325.
Att tala om fackligt arbete och lärande som en form av problemlösning är
ett synsätt som ligger nära pragmatismen. Pragmatismen är som jag har visat
tidigare i kapitlet en av de två teoretiska huvudinriktningar som utgör grunden för den sociokulturella teoribildningen kring lärande som jag använder i
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den här studien326. Synen på kunskap som handlingsinriktad och situerad kan
relateras till pragmatismen. Pierce talar om handlingsregler i meningen människans vana att hantera olika situationer eller problem327. Kunnande och
skicklighet ses som förmågan att lösa problem. Dewey menar att tidigare
erfarenheter avgör om en situation hanteras på rutin eller om den blir ny och
problematisk och ställer krav på en undersökning, ”inquiry”, för att kunna
lösas328.
Lokala fackliga styrelser möter i den fackliga vardagen olika situationer
som de skall hantera. Vissa situationer är välkända för styrelsens ledamöter.
Det finns inarbetade vanor och rutiner. De vet hur de skall agera, de kanske
inte ens behöver stanna upp och fundera. Andra situationer är i stället mer
eller mindre nya och obekanta för dem. Situationerna framstår som mer eller
mindre förbryllande och ”oroande”. Styrelsens ledamöter måste fundera över
vad den nya situationen innebär, vilka möjligheter de har att gå vidare, vilka
handlingsalternativ som finns. Den obekanta situationen ställer krav på ”inquiries” för att styrelsens ledamöter skall kunna besluta om bästa handlingsalternativ. De måste finna en lösning på situationen. Allt detta kan med
pragmatismens förtecken liknas vid en problemlösningssituation och den
fackliga styrelsens och dess ledamöters hantering av den som en lärprocess.
Vi kan därför tala om fackligt lärande som förändrat deltagande i facklig
praktik med innebörden utveckling av förståelse och skicklighet att hantera
och lösa olika fackliga problemlösningssituationer. Lärande i meningen förändrad facklig praktik handlar då om förändrade möjligheter och förutsättningar att hantera och lösa fackliga problemlösningssituationer.
I min förra studie av det fackliga arbetet vid Strömså identifierade jag tre
kvalitativt skilda problemlösningssituationer329. Dessa kvalitativt skilda problemlösningssituationer bestämdes av problemens krav på kunskapsområde.
Även de fackliga företrädarnas tidigare erfarenhet av problemen samt vilken
typ av lösning som problemsituationen krävde, det vill säga om det fanns
färdiga svar eller om det krävdes utveckling av nya slags fackliga kunskaper,
hade betydelse. Det handlade om relationen mellan den fackliga frågan och
den lokala fackliga styrelsens tidigare vanor och rutiner samt dess förmåga
att utveckla nya vanor och rutiner.
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Den fackliga praktiken i min förra studie vilar på en stabil och mångårig
facklig praktik med etablerade rutiner och strukturer330. Den studie som presenteras i den här avhandlingen handlar om en lokal fackföreningsstyrelse
med helt andra förutsättningar. De fackliga styrelseledamöterna är oerfarna.
De saknar erfarenhet och inarbetade vanor. Den fackliga praktiken saknar
användbara rutiner och strukturer för det fackliga styrelsearbetet. De problemlösningssituationer som styrelsen på Triby möter handlar om hur de
överhuvudtaget skall hantera hela den nya situationen; från hur det går till att
arbeta fackligt och finna svaret på den enklaste traditionella fackliga fråga till
att veta hur de skall hantera företagets omorganisation och produktionsförändringar.

Definition av situationen och fackliga strategier
Hur fackföreningens styrelse hanterar det fackliga styrelsearbetet, det vill
säga olika problemlösningssituationer inom ramen för den fackliga praktiken,
kan förstås ur flera olika aspekter. Resultatet av min förra studie synliggjorde
att typen av problem utifrån olika krav på erfarenhet och kunskapsutveckling
har betydelse för de lärprocesser som uppstod331. I den här studien framträder
i stället betydelsen av hur styrelsen definierar problemen och vad de väljer att
göra för att lösa problemen.
Hur individer och grupper förändrar sitt deltagande genom sättet att tolka
och förstår sammanhanget, det vill säga definierar situationen, är grundläggande i de perspektiv på lärande som jag har presenterat: För att relatera
till pragmatismen och problemlösning: hur människan förstår den situation
hon möter påverkar hur hon undersöker och identifierar handlingsalternativ
och möjliga sätt att lösa situationen332. Vidare menar Etienne Wenger att deltagandet i en social praktik alltid är baserad på en för sammanhanget förhandlad uppfattning om världen333. Medlemmarnas förhandling om hur de ser
på sin verksamhet, det vill säga hur de tolkar situationen och vad de därmed
gör och på vilket sätt, är en aspekt på det som bestämmer en ”community of
practice”334. En grundläggande tanke hos Jean Lave är att lärande kan förstås
som förändrat deltagande, det vill säga förändrat sätt att förstå och agera i en
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social praktik335. Liknande resonemang för Barbara Rogoff när hon menar att
hur en individ närmar sig och tar sig an en situation har att göra med hur hon
tolkar och förstår situationen336.
En annan väsentlig aspekt av problemlösningsprocessen är val och formulering av lösning, det vill säga beslut om agerande337. Vilken lösning vi
väljer för ett problem hänger samman med hur vi definierar och tolkar problemet. Olika handlingsalternativ för att lösa problemet betyder olika aktiviteter. Hur styrelsen vid Triby hanterar den fackliga praktiken och hur den tar
form hänger samman med hur de tillsammans ser på och förstår sammanhanget. Deras överväganden, ”inquiries” kring situationen, olika alternativ,
och beslut om hur de skall gå vidare kan ses som formulering av olika handlingsregler, strategier.
Det fackliga styrelsearbetet vid Triby ter sig olika under den tid jag följer
ledamöternas arbete och engagemang. Arbetet är inte statiskt utan det är en
ständigt pågående process av förändring. Verksamheten tar olika riktningar,
man ägnar sig åt olika slags fackliga frågor, kontakterna med andra fackliga
ledare varierar och arbetsformerna inom styrelsen skiljer åt. Alla dessa olikheter leder till skillnader i utveckling av facklig kunskap och verksamhet. Jag
menar att olikheterna kan förstås som resultatet av kvalitativt skilda sätt att
definiera och lösa situationen vid fackföreningen vid Triby. Genom att tala
om fackliga strategier338 vill jag lyfta fram styrelsens val av handlingsalternativ och agerande som centralt i analysen av det lärande som uppstår vid Triby.

Sammanfattning: centrala aspekter och begrepp
Efter en inledande argumentation för sammanhangets betydelse för lärande
har jag presenterat de perspektiv på lärande som jag har använt mig av för att
analysera och tolka mina studier vid Triby. Jag har inte valt ut några termer
och begrepp som särskilt väsentliga utan tagit stöd av hela den teoretiska
referensram som jag har presenterat. Här vill jag sammanfatta detta.
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Lave (1993; 1997); Lave & Wenger (1991)
Rogoff (1995)
337
Dewey (1922/2005); Wennerberg (1966)
338
En användning av uttrycket strategier i pedagogiskt sammanhang återfinns hos
Woods (1977). Lärare utvecklar strategier för överlevnad som ett uttryck för anpassning. Strategierna är deras sätt att hantera och lösa problem som kan relateras till dels
nya krav på läraruppdraget dels deras personliga åtagande av sitt läraruppdrag. Dessa
strategier kan till och med bli integrerade i arbetet så att de ses som uttryck för till
exempel undervisning.
336
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Med utgångspunkt i perspektiv på lärande hemmahörande i den sociokulturella traditionen inriktar jag min beskrivning och analys på relationen
mellan lärande och det sociala sammanhang som lärandet uppstår i339. Det är
ett handlingsinriktat perspektiv på lärande som fokuserar sociokulturella aktiviteter och hur dessa förändras inom ramen för en social praktik. Det är ett
perspektiv som menar att kunskapen inte bara är situerad i nuet utan historiska och sociokulturella erfarenheter, rutiner, värden med mera har betydelse
för dagens och framtidens aktiviteter. Vad som händer och sker inom den
fackliga verksamheten är således grunden för min beskrivning och analys,
men även sådant som har hänt tidigare finns med som en del. Med hänvisning
till pragmatismens synsätt på kunskap och hur kunskap utvecklas, tolkar jag
fackligt arbete som problemlösning340. Styrelseledamöternas definition av
situationen och val av handlingsalternativ, så kallade fackliga strategier, förstår jag som avgörande för hur det fackliga arbetet gestaltar sig.
Den teoretiska referensramen innebär vidare att lärande ses som processer där individ och social praktik är beroende av varandra och omöjliga separera341. Det är i ett gemensamt deltagande som såväl individer lär i meningen
att identiteter och medlemskap i en social praktik utvecklas, som den sociala
praktiken formas och förändras. Det betyder att hur de enskilda fackliga representanternas deltagande som styrelseledamöter förändras är integrerat med
hur den fackliga verksamheten tar form och utvecklas. Men genom att sätta
olika nivåer av utvecklingsprocesser i förgrunden beskriver och analyserar
jag individuella lärprocesser, hur samspelet mellan styrelseledamöterna
kommer till uttryck och förändras, vilket stöd de har för sitt deltagande och
hur de använder de sociokulturella resurser som finns för lärande samt hur
den gemensamma verksamheten förändras. Lokal facklig utveckling handlar
även om förändrat samspel med medlemmar, arbetsgivare och andra fackliga
kolleger. För att analysera sådana aktiviteter och vilka utvecklingsprocesser
som genereras har jag använt mig av referensramens begrepp gränsprocesser342. Det handlar om att styrelseledamöterna utvecklar sitt sätt att förstå och
engagera sig i den fackliga verksamheten. Vi kan tala om ett förändrat deltagande343. Det handlar om hur styrelseledamöternas möjligheter till gemensamt engagemang förändras genom utveckling av rutiner, strukturer och olika
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Huvudsakligen Lave & Wenger (1991); Rogoff (1995); Wenger (1998)
Dewey (1922/2005); Wennerberg (1966)
341
Lave & Wenger (1991); Rogoff (1995); Wenger (1998)
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Wenger (1998; 2000)
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Lave & Wenger (1991)
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resurser i den fackliga verksamheten. Vi kan tala om förändrad ”community
of practice”344.

344

Wenger (1998)
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I detta kapitel presenterar jag mitt tillvägagångssätt. Jag inleder med att relatera mina studier i och av den fackliga vardagen till en etnografisk ansats.
Därefter inriktar jag min beskrivning på fältstudiearbetet och hur fältdata blev
text.

En etnografisk ansats
Med min studie ville jag undersöka hur fackligt arbete i vardagen kan förstås
i termer av lärande. Genom att studera lokalt fackligt arbete på plats har jag
granskat vad olika utgångspunkter och strategier i lokalt facklig arbete innebär för det lärande som uppstår i en lokal fackföreningsstyrelse. Jag har använt mig av en etnografisk forskningsansats345:
Genom att under en längre tid besöka och ha kontakt med en lokal facklig styrelse har jag bekantat mig med villkoren för fackligt arbete på en arbetsplats. Jag har utvecklat min förståelse för och kunskap om hur styrelseledamöterna går tillväga för att hantera arbetet i styrelsen och den fackliga
verksamheten på ett industriföretag som jag kallar Triby. En längre tids närvaro i det sammanhang man vill studera är grundläggande för den etnografiska traditionen346. Att genom observationer och deltagande, i ”första-hand”,
uppleva och upptäcka vad som händer och sker är en etnografisk utgångspunkt347. Under nästan tre års tid, men med varierande intensitet, har jag haft
kontakt med och besökt styrelsen för fackföreningen vid Triby.
Jag har tittat, lyssnat, läst det som fanns att läsa och ställt frågor. Jag har
således använt mig av olika slags metoder för att lära känna den specifika
sociokulturen i fackföreningens styrelse på Triby. En forskningsstrategi inom
den etnografiska traditionen är just att kombinera olika sorters metoder och
olika typer av data för att få en perspektivrik och fyllig förståelse av den
kontext som studeras348. Det har handlat om att lära mig att förstå vad som
händer, vad de fackliga företrädarna säger, vad de gör och på vilka grunder.
Det fanns många frågor att ställa kring lokalt fackligt arbete och lärande i
vardagen. Men alla frågor var inte uppenbara och självklara redan från början
utan de växte fram efterhand. På samma sätt har mitt sätt att förstå och tolka
345

Till exempel Atkinson mfl (2001); Hammersley & Atkinson (1995). Se vidare i
kapitlet.
346
Hammersley & Atkinson (1995, s 1)
347
Atkinson mfl (2001, s 4)
348
Atkinson mfl (2001, s 5)
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vad jag ser och hör förändrats efterhand. Mitt sätt att se på fackligt lärande ur
olika perspektiv på lärande har preciserats och fördjupats under tiden. Det
betyder att min studie av fackligt lärande i vardagen har inneburit en successiv planering och precisering av problem, frågor och val av teoretisk referensram349.
Innebördsrika beskrivningar är ett kvalitetskriterium på kvalitativa studi350
er . Fylliga och perspektivrika, ”thick”, beskrivningar eftersträvas i etnografiska sammanhang351. Att föra över vad jag lärt och funnit vid mina fältstudier till först innehållsrika fältanteckningar och senare till en färdig text har
utgjort en väsentlig del av mitt avhandlingsarbete.

Fältstudien: datainsamling
Detta avsnitt visar hur jag har gått tillväga för att studera det fackliga arbetet
vid Triby och hur det förändras över tid. Avsnittet handlar om urval, studiefokus, perspektiv, tolkning och dokumentation.

Fältet
Mitt val av facklig styrelse skall relateras till min förra studie av lärande i den
fackliga vardagen352. I den förra studien var det en erfaren styrelses arbete
och lärande som var i fokus. Den här studien syftar till att studera lärande i en
styrelse som saknar facklig erfarenhet. Valet av styrelse utgick i första hand
från erfarenhetskriteriet. Jag ville också att den lokala fackföreningen skulle
tillhöra ett annat fackförbund, men fortfarande inom den privata sektorn. utan
Även från de praktiska förutsättningarna för att inom en rimlig restid kunna
genomföra många besök hade betydelse. I samband med en konferens för
lokala fackliga företrädare hade jag bekantat mig med fackföreningsstyrelsen
vid Triby.
Jag kontaktade den nytillträdde ordföranden vid Triby och berättade om
mitt intresse. Som ordförande för fackföreningen uppfattade jag henne som
en nyckelperson353. Hon gav mig genast tillträde till fackföreningsstyrelsen
och vi kom överens om att jag skulle besöka dem några gånger. Under hela
studien gjorde jag överenskommelser för kortare perioder som förlängdes.
Detta tillvägagångssätt valde jag för att underlätta för styrelsen att avsluta
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Hammersley & Atkinson (1995)
Larsson (2005)
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Geertz (1991)
352
Köpsén (2003b)
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vårt samarbete354. Men det var också en följd av förändringar inom styrelsen,
ledamöter slutade och nya kom till.
Jag följde det fackliga styrelsearbetet vid Triby under tre års tid. Mina
kontakter med ledamöterna varierade i intensitet. Flest kontakter hade jag
med styrelsen under det andra året. Det tredje året innebar en successiv avslutning. Att omfattningen på kontakter varierade har flera förklaringar. Under en kortare period under år ett är ordföranden sjukskriven och de andra i
styrelsen vill inte att jag skall komma till dem då. Under år två får företaget
under någon månad inte ta emot besökare av produktionstekniska säkerhetsskäl. Möjligheten att närvara på en arbetsplats för att genomföra etnografiska
studier påverkas av faktorer som utomstående inte kan kontrollera355.
Jag valde att i huvudsak följa det fackliga arbetet på Triby genom livet på
fackföreningens expedition. Man kan inte studera allt i en kontext, det krävs
ett urval356. På expeditionstid har ledamöterna i styrelsen tydligt lämnat arbetet i produktionen för att i stället arbeta fackligt. Att besöka produktionen
var besvärligt på grund av företagets säkerhetsbestämmelser. Däremot var jag
med styrelseledamöterna när de träffade medlemmar under lunchraster och på
klubb- och årsmöten. Jag var också med vid en facklig informationsträff för
nyanställda. Jag observerade styrelsens deltagande på en facklig konferens
och följdes deras aktiviteter i ett konferenssystem på Internet inom LO och
fackförbundet. När jag efter en tid förstår att relationen till arbetsgivaren har
en avgörande betydelse för det lokala fackliga arbetet vid Triby förstår jag
också att arbetsgivaren inte skulle ge mig tillträde till de sammanhang arbetsgivaren ”bestämmer över”. Vid några tillfällen träffade jag dock fabrikschefen när hon besökte fackföreningens expedition. Organisatoriska ”dörrvakter”
och andra strukturella hinder eller uttryck för makt påverkar ofta hur, var och
när etnografiska studier i arbetsmiljöer kan genomföras357. Mycket av kunskapen om det fackliga arbetet vad avser medlemmarna och arbetsgivaren
bygger således på styrelseledamöternas berättelser och deras samtal om kamraterna i produktionen och företagets chefer. Det är således styrelsens utsiktspunkt på det fackliga arbetet som har varit mitt studiefokus.

Perspektiv och tolkning
Att ta ett fackligt perspektiv betyder att jag försökte få en förståelse av det
fackliga arbete såsom det tedde sig ur styrelsens och de aktiva ledamöternas
354

Möjligheten för de som deltar i ett forskningsprojekt att avsluta ett samarbete är
en av de etiska aspekter som måste övervägas i en studie (Vetenskapsrådet, 2003)
355
Smith (2001)
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perspektiv. Hade jag varit intresserad av det fackliga arbetet ur medlemmarnas eller arbetsgivarens perspektiv hade jag valt ut andra delar av livet på
Triby och studerat andra aktiviteter och människor.
Genom att vara med i den fackliga vardagen på expeditionen försökte jag
lära mig det fackliga sammanhanget och att tolka och förstå det på liknande
sätt som de lokala fackliga företrädarna. Det kan liknas vid ett försök till
rolltagande358. Men jag kunde ju aldrig hur länge jag än var på Triby förstå
det på samma sätt som de fackliga företrädarna vid Triby. Jag är ingen facklig företrädare och jag hade en annan tolkningsuppgift, att överföra det jag
lärde mig i vardagen på Triby till ett teoretiskt perspektiv359.
Ju längre man vistas i en ny miljö desto mer förtrogen blir man med
sammanhanget. Därmed ökar möjligheterna att tolka och förstå vad som händer360. Förutsättningarna för att hitta en djupare mening i det som sker förbättras med tiden. Vad jag såg, hörde och till slut valde att anteckna vid mina
besök på Triby var ändå mina tolkningar. Med en hermeneutisk utgångspunkt
kan man säga att det inte finns oförvanskade data eller fakta, de är alltid tolkningsresultat361. Mina tolkningar var resultat av min förståelse av det fackliga
sammanhanget och min interaktion med de fackliga styrelseledamöterna362.
Tolkningen, som jag ser det, var inte bara ett resultat av vad som var för
handen, utan också av vad som hade hänt tidigare och mina egna referensramar. Det finns ett samspel och ett beroende mellan förförståelse och förståelse363. Det var först efter ett antal besök som jag såg mönstret som utspelades
på expeditionen, och det var efter ytterligare en tid som jag kunde förstå vad
som låg bakom att det blev som det blev. I min studie visar jag på att de
fackliga företrädarnas sätt att tolka och förstå situationen tydligt inverkar på
inriktningen av styrelsearbetet, både vad de gör och hur de gör. Min tolkning
av dessa tydliga förändringar underlättades av ledamöternas resonemang,
med varandra och ibland med mig, om det fackliga arbetet och de förutsättningar de arbetar under.
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Charon (2001); Trost & Levin (1996)
Geertz talar om forskaren som skribent såväl som upptäckare och ”quasi-insider”
(Emerson, Fretz & Shaw, 2001, s 352)
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Hammersley & Atkinson (1995); Överensstämmelse mellan tolkning och verklighet, det vill säga den empiriska förankringen, är också ett kvalitetskriterium för
kvalitativa studier (Larsson, 2005)
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Sköldberg, 1998, s 136)
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Jag påverkades också av möten med andra lokala fackliga företrädare och
besök på arbetsplatser, i samband med andra studier och tidigare arbeten. Att
jag samtidigt studerade och skrev om det fackliga arbetet vid Strömså har en
stor betydelse364. Till exempel framträdde Tribys osäkerhet och kaos tydligt i
kontrast mot Strömsås invanda rutiner och stabilitet. I studien om Strömså
skriver jag om komplexa problematiska situationer som styrelsen inte kan
hantera. Innan jag hade börjat se mönster i det fackliga arbetet på Triby framstod hela deras fackliga vardag som en enda stor komplex problematisk situation. Möjligheten att kontrastera och jämföra den erfarna styrelsen mot den
oerfarna var värdefull, något som var en tanke i mitt forskningsstrategiska val
av fall.

Fältanteckningar och fortlöpande analyser
Jag skrev fältanteckningar kring det jag upplevde på Triby och vad jag fick
veta genom mail- och telefonkontakter med ledamöterna. Fältanteckningarna
är dels av berättande karaktär där jag återger vad som händer eller vad ledamöterna berättar och samtalar med varandra om, dels innehåller de mer eller
mindre exakta återgivningar av ledamöternas sätt att uttrycka sig. Fältanteckningarna omfattar det jag observerade och vad ledamöterna säger som svar på
de frågor jag ställer i samband med observationerna. Jag frågar för att få veta
och förstå mer kring det som händer, men också för att få veta vad som har
hänt sedan jag var där senast. Det kan vara frågor av både allmän karaktär
eller för att jag vill följa upp någon specifik tidigare händelse. Vid några tillfällen valde jag att göra inspelade intervjuer med någon eller några av ledamöterna365. Intervjuutskrifterna är en egen sorts fältanteckning. Där återges
exakt både mina frågor och ledamöterna svar. Intervjuerna genomförde jag
för att jag ville samtala med ledamöterna om händelser och olika aspekter på
det fackliga arbetet som väckt mitt intresse366, men också för att pröva mitt
sätt att förstå och tolka den fackliga kontexten, en slags respondentvalidering367.

364

Strömså är namnet på arbetsplatsen i Köpsén (2003b)
Jag besökte Triby 16 gånger och genomförde fyra planerade intervjuer om ca 1,5
timme som spelades in på band samt en intervju per telefon på ca 45 minuter. Därtill
kommer övriga mail och telefonsamtal.
366
Intervjuerna planerades och genomfördes med stöd av Kvale (1997) vilket innebar
öppna samtal utifrån intervjuteman och med en medvetenhet att intervjun är ett samspel mellan intervjuaren och den intervjuade.
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Jag har inte skrivit ned allting som jag upplevde. Det finns alltid ett selektivt inslag i antecknandet368. Det handlar om den successiva skärpningen
av problem och frågor369. Vad jag uppfattade som intressant och värdefullt att
anteckna ändrades i takt med att jag förstod och lärde mig mer av den fackliga sammanhanget vid Triby. Jag påverkades av mina andra studie av en
facklig styrelse, inledningsvis även de parallella fältstudierna, därefter mitt
arbete skriva fram en samlad tolkning och text370. Det handlar om att en berättelse, händelse eller uttalande i ett tidigt sammanhang inte tycks väsentlig,
men som senare visar sig ha en större betydelse. Likaväl vet man och känner
till detta och det finns med i den samlade kunskap och förståelse man har av
kontexten371. Det är den långa närvaron, den empiriska förankringen, som ger
mig min samlade kunskap om den lokala fackliga kontexten. Fältanteckningarna kan inte fullt ut återspegla denna kunskap.
Mina fältanteckningar innehåller även reflektioner och kommentarer på
olika stadier, Man talar om anteckningar i stunden, skissartade analyser och
mer samlade analyser372: Förutom att jag antecknade vad jag upplevde noterade jag vad jag tänkte. Tankarna kan ses som mina tolkningar i stunden, det
vill säga min definition av situationen373. De kan ses som snabba analyser av
en diskussion eller ett händelseförlopp. Direkt efter mina besök på Triby, ofta
vid en vacker parkeringsplats några mil norr om Triby, skrev jag utkast till
tänkbara analyser och försökte peka ut intressanta frågor eller teman att följa
upp eller vara uppmärksam på i fortsättningen. Jag försökte alltid att skriva
rent mina fältanteckningar samma dag. Några dagar senare återkom jag till
anteckningarna och de första analyserna. Ofta hade jag då kommit på något
annat och ibland också en ny infallsvinkel på analysen: mina tankar hade
mognat. Jag läste anteckningarna igen och kunde därmed återigen ompröva
mina tidigare analyser.
På detta sätt växte det fram arbetsmaterial som kan liknas vid olika tematiska analysdokument, mer eller mindre välstrukturerade Fortlöpande
analyser är en central del av etnografiska studier374. Mitt sätt att återvända till
anteckningarna och att utveckla analyserna kan ses som exempel på att
pendla mellan närhet och distans och att pendla mellan att lära känna en ny
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miljö och återvända till den egna miljön. Det kan liknas vid en form av analytisk processkrivning av fältanteckningar375.

Från fältanteckningar till text
Den slutliga texten om fackligt arbete och lärande vid Triby har vuxit fram i
en iterativ process: Jag har prövat en tolkning, skrivit fram den, sett nya
aspekter och prövat en ny tolkning och skrivit fram en ny text för att återigen
upptäcka nya aspekter och så vidare. Skrivandet kan ses som en metod för att
undersöka och lära mer376. Arbetet med andra delar av avhandlingsarbetet och
möten med andra personer inom fackföreningsrörelsen och akademin har
inneburit att jag har utvecklat mina tolkningar och formerna för att presentera
en samlad text.
Det finns olika sätt att skapa etnografiska texter377. Det handlar om hur
balansen mellan autencitet och auktoritet hanteras. Olika röster i texten, forskarens och de studerades, kan användas på varierande sätt. Tjocka beskrivningar378, realistiska berättelser eller forskarens egen historia (”bekännelse”)379 samt olika former av experimentella berättelser och skrivarter380 är
olika sätt att ge en beskrivning och bild av den kultur och det sammanhang
som har studerats. Texten i min avhandling innehåller både de studerades
röster, emic, och den tolkning jag gör av det fackliga sammanhang som jag
har studerat, etic381. Det är således en kombination av de fackliga företrädarnas sätt att tala om och uttrycka sig om det fackliga livet på Triby samt hur
jag beskriver och tolkar det jag ser och hör med teoretiska termer och begrepp.
Texten om det fackliga livet på Triby inleds med en kort redogörelse för
sammanhanget för min studie. Jag ger min beskrivning av fabriken och produktionen. Jag ger också några centrala upplysningar om den lokala fackföreningen, till exempel organisation, arbetsfördelning och sammansättning av
styrelsen för att underlätta läsandet och förståelsen av de efterföljande kapitlen.
Den följande texten om fackligt arbete och lärande vid Triby inramas av
min tolkning fackligt arbete och de utvecklingsprocesser som skapas tar sig
375
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olika uttryck över tid. Jag bygger upp min text kring tre kvalitativt olika perioder som jag kallar ”revolutionen”, ”nybygget” och ”reträtten”. Texten är på
så sätt en samlad kronologisk berättelse i vilken de fackliga styrelseledamöterna är aktörer och jag berättare och uttolkare.
Beskrivningen och analysen av varje tidsperiod är uppbyggd i tre nivåer
med olika mycket inslag av de studerades röster och min tolkning. För att
skydda integriteten för dem jag har studerat har jag gett dem och arbetsplatsen nya namn382. Vissa data och miljöbeskrivningar som jag bedömer saknar
betydelse för studien är ändrade.
Den första nivån är i huvudsak beskrivande till sin karaktär383. För att
åskådliggöra och ge en bild av vad jag menar karaktäriserar respektive tidsperiod vad avser fackligt arbete och lärande har jag gjort ett urval från de primära fältanteckningarna. Den första nivån ger i huvudsak röst åt de fackliga
företrädarna. Genom utsagor från styrelseledamöterna om ”revolutionen” och
några längre utdrag ur fältanteckningar från mina besök ger jag en bild av hur
arbetet på expeditionen ter sig vid några tillfällen under ”nybygget” och
”reträtten”. Dessa fältanteckningar är en blandning av att jag beskriver vad
jag ser och hör, att jag återberättar deras samtal eller i de närmaste återger
vad de säger och hur de uttrycker sig. Framförallt byggs den första nivån upp
av kortare utdrag, oftast i form av citat. Dessa är menade att dels visa hur de
fackliga företrädarna tänker och talar om det jag vill åskådliggöra, dels ge
stöd för den tolkning och struktur som jag låter växa fram i beskrivningen av
”revolutionen”, ”nybygget” respektive ”reträtten”. Flera citat är hämtade från
de uppföljande intervjuer som ingick i studien där jag frågade om sådant jag
hade funnit intressant och ville få de fackliga företrädarnas perspektiv på.
Den teoretiska ”röda tråden” för mitt urval från fältanteckningarna och hur
jag bygger upp berättelsen framträder genom att jag i texten mycket kort
relaterar till olika perspektiv och begrepp.
Den andra och tredje nivån är av mer teoretisk och tolkande karaktär. Här
visar jag hur jag med stöd av min teoretiska referensram tolkar och analyserar
vad som händer och sker i den fackliga styrelsen och hur det kan beskrivas
med olika termer och begrepp för lärande. Utgångspunkten är primärt den
berättelse och beskrivning som presenterats på den första nivån. Vid några få
tillfällen är ytterligare utsagor av de fackliga styrelseledamöterna integrerade
i texten för att åskådliggöra och ge stöd för en tolkning. Skillnaden mellan
382

Vetenskapsrådet (2003)
Denna beskrivning inleder varje kapitel 7-9 med att visa hur de fackliga företrädarna definierar den aktuella situationen och fortsätter sedan i det följande avsnittet
”Deltagande”. Rubriken är vald för att åskådliggöra att det handlar om aktiviteter; de
fackliga styrelseledamöternas deltagande i den fackliga praktiken.
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nivå två och tre handlar om innehållet och hur texten är organiserad. Nivå två
fokuserar de centrala utvecklingsprocesser som jag har tolkat som betydelsefulla i min studie av fackligt lärande vid Triby384. Nivå tre samlar ihop de två
tidigare nivåerna i en tolkning av fackligt lärande i termer av hur de fackliga
styrelseledamöternas deltagande har förändrats och hur den fackliga verksamheten utvecklats för respektive period385.

384

Nivå två finns under rubriken ”Utvecklingsprocesser” i respektive kapitel 7-9.
Detta återfinns under rubrikerna ”Förändrat deltagande” och ”Förändrad facklig
praktik” i kapitel 7,8 och 9.

385
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Detta kapitel är en introduktion till den följande redovisningen och analysen
av det fackliga styrelsearbetet Triby och de lärprocesser som kan uttolkas ur
vardagens aktiviteter. Här vill jag bara ge en kort beskrivning av sammanhanget. Jag inleder med en kort presentation av företaget. Livet i produktionen är bakgrund, men har ändå en stor betydelse för det fackliga sammanhanget. Jag beskriver kort förutsättningar och sammanhanget för det fackliga
styrelsearbetet. Kapitlet avslutas med att jag presenterar ramen för de tre
följande kapitlen, en slags läsanvisning.

Företaget
Triby är en fabrik av fyra inom ett företag som tillhör en svensk koncern.
Fabriken ligger i ett industriområde i utkanten av en större stad. Den omgärdas av ett säkerhetsstängsel och endast den som är behörig släpps in. När jag
första gången kliver in i produktionshallen möts jag av ett myller av människor. Men strax kan jag urskilja ett mönster i detta myller. Genom hela produktionshallen slingrar sig ett löpande band, som ömsom hänger i taket eller
löper i bänkhöjd. Utmed bandet arbetar både män och kvinnor i alla åldrar.
Alla är klädda i skyddskläder. Ljudet i hallen är högt och alla har hörselskydd, det är inte lätt att prata med varandra. Var och en av arbetarna har sin
bestämda plats och upprepar snabbt de få moment som skall utföras. Jag får
veta att man snabbt lär sig arbetsuppgifterna, endast ett fåtal arbetsuppgifter
kräver särskilda kunskaper. Bandet stoppar när det är rast eller dags för att
rotera på platserna. Vill någon vid en annan tid lämna sin plats måste en koordinator kontaktas och en ersättare skaffas fram. Några arbetare har arbetsuppgifter vid sidan av bandet, de lämnar material eller hämtar färdiga produkter.
Arbetet är uppdelat på tre skift och produktionen vid fabriken i Triby förändras ofta. Det är vanligt med omfördelningar mellan företagets fyra fabriker. Produkter tas bort och nya kommer till. Produktionsvolymen varierar
ständigt. Det är snabba kast mellan krav på ändrade arbetstider och övertid,
nyanställning eller varsel av personal. Antalet anställda skiftar mellan
100–150 personer, andelen tim- och korttidsanställda är hög. Det är en jämn
fördelning på män och kvinnor, flera är invandrare.
Samtidigt som jag inleder mina besök hos fackföreningen vid Triby befordras den kvinnliga produktionschefen Birgitta till ny chef för hela fabriken. Fackföreningen protesterar mot beslutet eftersom de anser att de anställ- 107 -
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da har negativa erfarenheter av hennes ledarskap. Efter förhandlingar lovar
företaget att hon ska delta i en utbildning i ledarskap, men det blir aldrig så.
Samarbetet och relationen mellan fabrikschefen och den lokala fackföreningen är besvärlig och namnet Brigitta återkommer ofta i de utdrag ur fältanteckningarna som presenteras i de följande kapitlen.

Fackföreningen
Det finns en lokal fackförening vid var och en av företagets fyra fabriker.
Eftersom företaget är utspritt i landet tillhör de lokala fackföreningarna olika
avdelningar inom fackförbundet. De lokala fackklubbarna har kontakt med
varandra, men inte i någon nämnvärd omfattning. Min studie handlar om
styrelsearbetet i den lokala fackföreningen vid Triby. Studien omfattar flera
år och olika styrelseledamöter.
Ett år innan jag började min studie tillsatte fackföreningens medlemmar
en ny styrelse. Den tidigare styrelsen hade haft sitt uppdrag i många år. Det
var bara nykomlingarna Maria och Kristina, som fick vara kvar. Maria valdes
till ordförande. Förutom Maria och Kristina består styrelsen av två andra
aktiva medlemmar, Fredrik och Lotta. Det finns fler formellt valda styrelseledamöter men de deltar inte aktivt i styrelsearbetet. Min studie handlar om
dessas fyra aktiva styrelseledamöter, det vill säga Maria, Kristina, Lotta och
Fredrik. Ett år efter att jag har börjat mina studier av det fackliga styrelsearbetet lämnar Maria sitt arbete på Triby och därmed uppdraget som ordförande för fackföreningen. Lotta väljs till ordförande och tillsammans med Fredrik och Kristina fortsätter hon det fackliga styrelsearbetet. Efter ett och ett
halvt års ordförandeskap lämnar också Lotta sitt uppdrag som ordförande och
ledamot av fackföreningens styrelse. Nu tar Kristina över och när jag avslutar
mina kontakter med fackföreningen i Triby är hon ordförande. Tillsammans
med Fredrik och en ny styrelseledamot fortsätter Kristina det fackliga arbetet.
Det är värt att notera att det fackliga styrelsearbetet leds av tre unga kvinnor
och en medelålders man. Två av kvinnorna är dessutom ordförande under den
tid jag studerar styrelsen. Det är som jag tidigare redovisat ovanligt att kvinnor har fackliga uppdrag som ledamot i styrelser eller i andra beslutande
sammanhang386. Ingen av dem har dock invandrarbakgrund, trots att det finns
arbetare på Triby som kommer från ett annat land. Detta bekräftar den gängse
bilden att invandrare har fackliga uppdrag i lägre omfattning än arbetare med
rötter i Sverige.
De flesta av Tribys arbetare tillhör fackföreningen. En nedgång av medlemsantalet vändes till en uppgång i samband med att fackföreningen fick en
386

Landsorganisationen i Sverige (2007b)
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ny styrelse. Fackföreningen vid Triby har fyra klubbmöten per år. Det är
svårt att samla alla medlemmar eftersom alltid ett skift arbetar. Detta försvårar den vardagliga kontakten mellan styrelsen och arbetsplatsens medlemmar.
Fackföreningen har en egen expedition. När jag första gången besöker Triby
är expeditionen inhyst i ett litet förrådsrum utan fönster. Det är möblerat med
gamla udda möbler och den nyanskaffade datorn står inklämd i ett hörn. Under tiden Maria är ordförande för fackföreningen förhandlar styrelsen till sig
ett ljust och fräscht rum i samma korridor som tjänstemännen. Den nya expeditionen ser ut som ett vanligt kontorsrum med två arbetsplatser och ett litet
bord för sammanträden. En lapp på dörren berättar om öppettider, torsdagar
kl 10-14, men det är mycket ovanligt att någon medlem besöker expeditionen.
Styrelsemedlemmarna har olika traditionella funktioner såsom ordförande, vice ordförande, huvudskyddsombud, studieansvarig och försäkringsrådgivare. Styrelsemöten förekommer vid behov, kanske en gång i månaden.
Dessa möten följer den traditionella ordningen och dokumenteras i kortfattade protokoll. I övrigt finns inget som dokumenterar det fackliga styrelsearbetet vid Triby. När Maria är ordförande finns en medlemstidning. Hon för
också personliga anteckningar som hon tar med sig då hon lämnar sitt uppdrag.
Ingen av fackföreningens styrelsemedlemmar har fast avtalad facklig tid
eller nedsättning i tjänsten för fackligt uppdrag. De har en muntlig överenskommelse med arbetsgivaren att för de aktiva ledamöterna i styrelsen kan det
fackliga arbetet omfatta ungefär en halv dag i veckan och då gärna samma
veckodag. Men den fackliga arbetstiden räcker oftast inte till och det är därför
vanligt att det blir ytterligare timmar per vecka. Vid några tillfällen, under
den tid som jag följer fackföreningens arbete, vill fabrikschefen att styrelsen
skall redovisa hur de använder den fackliga tiden. Det är en begäran som
irriterar styrelsens ledamöter och som de inte heller tillmötesgår. När jag
avslutar mina kontakter med Triby har Kristina fått en arbetsskada och arbetar endast med det fackliga uppdraget. Hon håller expeditionen öppen på
halvtid och Fredrik kommer och går som han alltid har gjort.
Fackföreningens styrelse har inga fasta tider för möten eller förhandlingar med arbetsgivaren. Det kan bli flera tillfällen per vecka. Ofta kallas styrelsen till förhandling med bara någon eller några dagars varsel. Frågor som på
olika sätt relaterar till förändringar i produktionen dominerar det fackliga
arbetet: tillfälliga förändringar i arbetstiden, extra arbete vid helger, nya arbetsrutiner vid bandet, olika slags lönetillägg, inarbetning av helger, anställningsärenden, varsel av anställda, konflikter mellan arbetare och arbetsledning. Därtill kommer de fackliga arbetsuppgifter som innebär att lokalt följa
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upp de centrala löneavtalen med lokala förhandlingar om lönenivåer, tillägg
och kompetensutveckling.
Den lokala fackföreningen vid Triby tillhör en avdelning. På så sätt har
de lokala fackliga företrädarna tillgång till anställda ombudsmän för råd och
stöd. En av ombudsmännen heter Anna-Greta och nämns i de följande kapitlen. De lokala styrelseledamöterna på Triby har möjlighet att gå på de kurser
och funktionärsträffar som avdelningen eller fackförbundet ordnar. Under en
tid är Maria ledamot i fackförbundets avdelningsstyrelse och då deltar fackföreningen vid Triby i några utvecklingsprojekt som fackförbundet anordnar.
Ett sätt att presentera Triby, dess företag och fackliga verksamhet, är
denna kortfattade beskrivning över organisation, produktion, arbetsuppgifter
respektive fackliga funktioner, ärenden, arbetssätt med mera. Ett annat sätt,
mer relaterat till mina teoretiska utgångspunkter, är att säga att styrelseledamöterna är oerfarna. De saknar erfarenhet och kunskap från fackligt arbete.
Den förra styrelsens arbetssätt och strukturer accepteras inte längre av medlemmarna. Allt detta betyder att Maria och hennes kamrater ännu inte har
sådana kunskaper och färdigheter, varken eget förvärvade eller ärvda, att det
grundläggande styrelsearbetet går på rutin. Det mesta av vardagens fackliga
arbete innebär nya utmaningar. Detta skapar osäkerhet och ständiga frågor
om tillvägagångssätt. Inte mycket av det fackliga arbetet vilar på etablerade
rutiner och strukturer. Det fackliga arbetet vid Triby karaktäriseras mer av
kaos och sökande än stabilitet och invanda arbetssätt.

Fackligt lärande vid Triby – kvalitativt olika faser
I de nästkommande tre kapitlen följer berättelsen om det fackliga arbetet vid
Triby och hur det förändras under några år. Inför dessa kapitel vill jag redogöra för hur berättelsen är disponerad i olika kapitel och avsnitt.
Fackföreningen vid Triby har en ny och oerfaren styrelse. De fackliga
styrelseledamöterna möter en mängd olika utmaningar som de saknar erfarenhet av. Det finns omfattande krav på lärande och kunskapsutveckling. Hur
går de tillväga när de saknar tidigare erfarenhet? Vilka fackliga frågor tar de
sig an och hur löser de dessa? Hur bygger det upp det gemensamma styrelsearbetet och den fackliga verksamheten? Hur utvecklas allt detta över tid?
Finns det särskilda förutsättningar som inverkar på deras fackliga arbete och
dess förändring? Detta är exempel på frågor som berättelsen i de följande tre
kapitlen försöker ge svar på.
Berättelsen både speglar vad Maria, Kristina, Lotta och Fredrik gör och
hur jag tolkar att deras ansträngningar att ta ansvar för den fackliga verksamheten kan förstås i termer av lärande. Med detta menar jag att visa hur ut- 110 -
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veckling av fackliga kunskaper och facklig verksamhet kan förstås som en
aspekt på fackligt arbete. Det handlar om lärande i den fackliga vardagen.
I min studie av identifierade jag olika tre faser i det fackliga arbetet på
Triby. Den fackliga styrelsen identifierar kvalitativt skilda problemlösningssituationer. Utifrån hur de ser på och förstår dessa situationer väljer de olika
fackliga strategier. Det fackliga arbetet tar skilda inriktningar och olika fackliga aktiviteter kommer till uttryck. Detta formar skilda utvecklingprocesser
på olika nivåer inom fackliga praktiken och innebär att ledamöternas deltagande och den fackliga praktiken förändras i olika avseenden. Övergången
från en fas till en annan kan ses som kvalitativt ”språng” i det fackliga arbetet
och den fackliga lärprocessen. Med utgångspunkt i fackföreningsstyrelsens
kvalitativt skilda sätt att se på och hantera det fackliga arbetet är min beskrivning och analys av det fackliga arbetet vid Triby uppdelat på tre kapitel:
”revolutionen”, ”nybygget” och ”reträtten”.
Varje period, det vill säga kapitel inledes med en beskrivning av de fackliga företrädarnas sätt att vid den tidpunkten se på förutsättningar och villkor
för det fackliga arbetet, det vill säga hur de definierar situationen387 och vad
vilka fackliga strategier de menar skall vara utgångspunkten för styrelsens
arbete.
Därefter beskriver jag i några avsnitt hur de skilda fackliga strategierna
kommer till uttryck i det vardagliga fackliga arbetet. I beskrivningen använder jag delar av mina fältanteckningar för att åskådliggöra de fackliga styrelseledamöternas deltagande i den fackliga verksamheten. Jag visar vad Maria,
Kristina, Lotta och Fredrik faktiskt ägnar sig åt, vilka problem de väljer att ta
sig an och hur de resonerar kring det fackliga arbetet vid Triby388. I de efterföljande avsnitten presenterar jag min analys och tolkning av förhållandet
mellan det fackliga arbetet och de olika utvecklingsprocesser som uppstår
under respektive period389.
Bland de utvecklingsprocesser som genereras på olika nivåer har jag
identifierat tre som avgörande för den kvalitativa karaktären för respektive
fas. Det handlar om användning av sociokulturella resurser, samspelet mellan
deltagarna samt gränsprocesser390. Dessa utvecklingsprocesser har jag tolkat
som särskilt betydelsefulla för hur de fackliga styrelseledamöterna förändrar
sitt sätt att förstå och engagera sig i den fackliga verksamheten samt hur de
utvecklar möjligheterna till gemensamt engagemang genom utveckling av

387

Wennerberg (1962; 1966); Elkjaer (2000; 2003)
Detta kallar jag nivå ett av min beskriving och analys.
389
Detta är nivå två och tre av min beskrivning och analys
390
Rogoff (1995); Wenger (1998; 2000)
388
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rutiner, strukturer och resurser i den fackliga verksamheten391. Det handlar
om förändrat deltagande och förändrad praktik. I en mening är detta också
utvecklingsprocesser, men här avsedda att särskilt fokusera den förändring
som uppstått under respektive fas. I de två avslutande avsnitten för varje kapitel visar jag detta.

391

Lave & Wenger (1991); Wenger (1998)
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Min beskrivning och analys av fackligt arbete och lärande vid Triby inleds
med ett kapitel om en omvälvande och tydligt markerad period i fackföreningens utveckling. Styrelseledamöterna anser att händelserna under denna
tidsperiod har en väsentlig och avgörande betydelse för utvecklingen av det
fackliga arbetet vid Triby. Denna fas karaktäriseras av att den gamla ”institutionen”, den fackliga styrelsen och dess inarbetade relationer, rutiner och
strukturer förkastas av fackföreningens medlemmar. Genom ett extra årsmöte
sker det som jag liknar vid en revolution inom fackföreningen. Yngre nyinvalda visionära och ambitiösa styrelseledamöter får medlemmarnas uppdrag
att skapa något nytt, något annorlunda. Detta avsnitt handlar om vad som var
grunden för denna omvälvning och de utvecklingsprocesser som till slut leder
till denna ”revolution”.
Berättelsen om vad som hände och varför, är ständigt närvarande i den
fackliga vardagen. Den fackliga styrelsens ledamöter, framförallt Maria, relaterar flera gånger till denna omvälvande period i fackföreningens historia
och vilken betydelse den har för deras fackliga engagemang. Det är en historia som ingår i den fackliga praktikens samlade erfarenheter och kunskaper.
Jag har därför tolkat att ”revolutionen” har en påtaglig betydelse för hur Maria och de andra fackliga företrädarna tar sig an det fackliga uppdraget. Berättelsen om vad som hände och varför är en riktningsvisare – och ett stöd –
för det fackliga arbetet vid Triby. Wenger menar att sådana betydelsefulla
historier ingår i en gemensam repertoar av resurser vilka är viktiga för samordning av den gemensamma praktiken392.
Jag menar att perioden för ”revolutionen” ingår som en viktig del i förståelsen av utvecklingen i fackföreningen vid Triby. ”Revolutionen” anger
förutsättningarna för det fackliga arbetet och lärandet under kommande perioder. Därför inleder jag min beskrivning och analys av det fackliga arbetet
och lärandet vid Triby med ett kapitel om denna period trots att den inträffade några månader innan jag första gången träffar de fackliga styrelseledamöterna. Utifrån styrelseledamöternas återkommande berättelser och utsagor
beskriver, tolkar och analyserar jag ”revolutionen” med de begrepp, teorier
och perspektiv på lärande som jag använder för min studie i övrigt.

392

Wenger (1998, s 82 ff)
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Facket fungerar inte!
”Revolutionen” grundar sig på att fackföreningens medlemmar definierar
situationen vid Triby som att facket inte fungerar. De vill ändra på detta.
Maria berättar:…förr så var facket här då väldigt beskedliga, snälla, och
beskedliga gentemot företaget….. och det var ju nånting som många medlemmar reagerade på. Vi har ju också väldigt många ointresserade här,
dom har gått ur facket för dom var missnöjda med personerna som satt
/…/ dels hur klubben agerade, hur dom företrädde medlemmarna, och dels
personerna/…/ Jag kan säga, när jag börja jobba här, efter ett år då sökte
jag upp en som jag fick utpekad för mig, hon jobbar fackligt. Då sökte jag
upp henne och frågar, får jag byta fack? -Ja, det får du sa hon. Du gör så
och så här. Två månader efter det fick jag se klubbordföranden, oj, oj, oj!
(nr 1)

Vid den här tiden har många medlemmar lämnat fackföreningen vid Triby
och antalet medlemmar minskar hela tiden. Vem som är ordförande för fackföreningen och vilka personer som är styrelseledamöter är oklart bland arbetarna på Triby.
Kristina berättar: ….. en ordförande som går igenom produktionen utan
ens….folk visste inte ens vem han var. Han gick ju inte ut och prata med
folk överhuvudtaget.
Susanne: Men han var väl inte heltid…. han jobba väl de andra dagarna?
Kristina: Ja, men då var han ute på lagret. (nr 23)

Av styrelseledamöternas berättelser framgår vidare att medlemmarna i fackföreningen vid perioden för ”revolutionen” saknar förtroende för fackföreningens styrelse. Det finns en uppfattning bland medlemmarna att styrelsen
mer går företagets ärenden än medlemmarnas.
Maria: Om man säger styrelsen innan, där kan man nästan säga, det var en
förhandlingspart åt företaget:… nu går vi in och förhandlar, gör upp det
här… Och sen så gick dom ner och åt lunch vid samma bord ihop med
platschefen. Intervju (nr 22)
Kristina: Om vi tar det fackliga arbete, som var innan jag började, så jobbade dom väldigt konstigt. Dom jobbade varje torsdag, hela dagarna. Och
så gick dom i civilkläder, dom var alltså inte nere och jobbade, det retade
folk nåt fruktansvärt! (nr 23)
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Berättelsen visar på ett missnöje bland fackföreningens medlemmar. Den
fackliga verksamheten märks inte och de fackliga styrelseledamöterna är inte
synliga för Tribys arbetare.
Fredrik:…jag tror om man tittar tillbaka både före din /Kristinas/ tid och
min tid, det har liksom inte funnits nåt riktigt fackligt arbete nå’n gång
egentligen. (nr 28)

Medlemmarna i fackföreningen definierar situationen vid Triby som att
den fackliga verksamheten inte fungerar. De saknar en facklig verksamhet.
De är missnöjda och vill förändra situationen. Olika aktiviteter sätts i rörelse
som jag tolkar kan relateras till medlemmarnas sätt att se på och förstå den
fackliga situationen på Triby. Medlemmarnas fackliga strategier blir att anmäla sig till och delta i facklig utbildning och därefter att välja in två nya
ledamöter i styrelsen. Jag beskriver dessa aktiviteter under rubriken Deltagande i följande avsnitt. Under rubriken Utvecklingsprocesser visar jag därefter hur dessa aktiviteter förhåller sig de omvälvande förändringar som uppstår i den fackliga verksamheten på Triby.

Deltagande
Utbildning som startskott
Den fackliga medlemsutbildningen som fackförbundets avdelning anordnar
blir startskottet för förändringar i fackföreningen på Triby. Maria och Kristina deltar tillsammans med några andra medlemmar i fackföreningen i en
medlemsutbildning som avdelningen i fackförbundet arrangerar. På utbildningen möter de andra fackliga medlemmar och ledare.
Maria….det var på min första fackliga utbildning /…./ och så i pauserna
och på lunchrasten, så prata man ju om sina egna fackliga…. jag tala ju om
vad jag tyckte och fråga: - Ska det verkligen va så här och så här och så
här, som vi hade det på Triby? Och dom sa: -Nej, gör så här och så här och
så här! (nr 22)

Genom utbildningen växer intresset för fackligt arbete hos deltagarna från
Triby. De börjar engagera sig för den fackliga verksamheten. De börjar tala
och diskutera på möten. Maria berättar om ett tillfälle när avdelningens ombudsmän besöker Triby.
Maria:….. då var dom /Anna-Greta och Sven/ nere här och hade fackliga
samtal i grupper, utifrån att det var många som gick ur facket här nere på
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Triby. Och jag vet att jag kände att nu, att nu skall dom få. För då satt de
med nån ifrån styrelsen med på det samtalet. Och jag vet att jag kritisera
mycket, och sa vad jag tyckte. Och riktigt så här, elda upp mig! Efter det
mötet var det många som sa att dom tyckte jag skulle engagera mig fackligt. (nr 22)

Engagemanget för fackligt arbete ökar hos Maria och Kristina. De blir involverade i diskussioner och de berättar att de blev stärkta av den fackliga medlemsutbildningen.
Maria: Ja, och då hade vi styrkan att kunna komma tillbaka hit och tala om
för dom som hade jobbat fackligt en längre tid att vi tycker att ni gör fel.
(nr 1)

På utbildningen har Maria och Kristina lärt känna fackliga kollegor i avdelningsstyrelsen och avdelningens ombudsman. Det är med dem som Maria
diskuterar situationen på Triby.
Maria:… då var dom kursledare. Jag tyckte dom var väldigt bra/…./så det
var ju… dom var mitt stora stöd då. (nr 22)

Jag förstår det som att de fackliga medlemmarna från Triby tycker att utbildningen inspirerar dem till fortsatt engagemang, att den ger dem en kollektiv
styrka och att de genom utbildningen har knutit nya värdefulla fackliga kontakter.
Maria och hennes kamrater utnyttjar alltså det erbjudande till organiserad
facklig utbildning som fackförbundet tillhandahåller. Detta kan ses som att de
använder de sociokulturella resurser som finns som stöd för nya medlemmars
lärande inom den fackliga rörelsen. I mötet med erfarna fackliga ledare tillägnar sig de nya medlemmar den fackliga kunskapen som finns inom den
fackliga sociokulturen.
Marias och Kristinas deltagande i den facklig utbildningen kan tolkas
som att de skaffar sig nya perspektiv på och kunskaper om facklig verksamhet. De utvecklar kunskaper och förmåga att diskutera och framföra alternativa sätt på hur facklig verksamhet kan tas om hand. De utvecklar sin förståelse
för grundläggande fackliga värden och traditioner. De får på kursen möjlighet
att ta del av hur detta kan komma till uttryck i lokal facklig verksamhet. Deras kursdeltagande kan, med hänvisning till Lave & Wenger och deras sätt att
se på lärande som förändrat deltagande, tolkas som att kvinnorna förändrar
sitt deltagande i fackföreningen393. Deras deltagande förändras i meningen att
393
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de tidigare var perifera medlemmar i fackföreningen till att efter utbildningen
vara engagerade medlemmar med en annan slags förståelse för fackligt medlemskap och facklig verksamhet.

Två nya ledamöter och därefter helt ny styrelse
Av berättelsen framgår att missnöjet bland fackföreningens medlemmar fortsätter att växa och deras strategi blir att välja Maria och Kristina till nya styrelseledamöter för att få till stånd en förändring. Vid nästa årsmöte blir därför
Maria och Kristina invalda i fackföreningens styrelse.
Att styrelsen får två nya ledamöter innebär att förändringarna inom fackföreningen på Triby går vidare. Kvinnorna berättar att som nya ledamöter
fortsätter de med sina ansträngningar att ändra det fackliga arbetssättet vid
Triby.
Kristina: ..vi var ju invalda då i samband de det här. Men så petade vi ju
bort dem ett år efter ungefär/…./peta vi bort dom som satt…. (nr 23)

Maria och Kristina berättar att de inte kunde komma överens med de
gamla styrelseledamöterna. De lyckas inte få igenom de förändringar i arbetssättet som de önskar. Medlemmarna och de nya styrelseledamöterna väljer då en drastisk facklig strategi. De tvingar fram ett extra årsmöte där medlemmarna i fackföreningen vid Triby avsätter fackföreningens styrelse.
Maria och Kristina berättar att de hade inte kunnat genomföra denna förändring utan stöd från fackförbundets avdelning och de fackliga ledare som
de lärde känna på medlemsutbildningen.
Maria: Anna-Greta och Sven kom hit en gång och konfronterade den
gamla klubbstyrelsen och ställde dom mot väggen och sa, att kan inte ni
förändra er sätt och arbeta, då är det dags för er och sluta. Och låta dom
här yngre ta vid. …
/…/
Och där kan man väl säga att dels dom vi hade på våra …..Sven var ju
med på kursen. Även våra ombudsmän har varit otroligt stort
stöd/…./otroligt stort stöd för det är dom som har hjälpt oss att kunna
genomföra de här förändringarna; som vi inte klarat utan dom….(nr 1)

Jag tolkar detta som att styrelsen ledamöter inte kommer fram till en
samsyn på hur det fackliga arbetet skulle hanteras. De lyckas inte gemensamt
hantera de grundläggande förutsättningarna för vad Wenger menar konstitue-
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rar en ”community of practice”394. De nya och de gamla ledamöterna kan inte
utveckla ett ömsesidigt engagemang kring det gemensamma uppdraget. Ledamöterna definierar situationen olika. Därför kan de inte tillsammans diskutera strategier och handlingsalternativ, det vill säga styrelsen kan inte tillsammans lösa gemensamma problem395. Med synsättet att fackligt arbete ses
som problemlösning menar jag att fackföreningens styrelse inte hanterar det
fackliga arbetet vid Triby.
Endast Maria och Kristina får medlemmarnas förtroende att vara kvar i
styrelsen. Att under ett pågående verksamhetsår avsätta en styrelse är en
drastisk förändring som inte signalerar förändring i samförstånd. Det finns
hos medlemmarna och de nya styrelseledamöterna en drivkraft och en längtan efter något nytt, något som inte liknar det gamla; en gammal institution
skall ersättas genom att man tillsammans bygger upp något nytt. Det handlar
om en vilja att driva igenom en genomgripande förändring av den fackliga
praktiken. Den gamla praktiken skall bytas ut mot en ny. Tidigare rutiner och
strukturer skall ersättas av nya. Tidigare facklig kompetens ”underkänns” och
i stället skall ny facklig kompetens utvecklas.
Från att tidigare varit nya ledamöter tillsammans med mer erfarna skall
nu Maria och Kristina ta det fulla ansvaret för att etablera en ny fungerande
facklig praktik. Det är snabba förändringar i deras deltagande och stora förändringar i förutsättningarna för deras engagemang i det fackliga arbetet.

Utvecklingsprocesser
”Revolutionen” innefattar en mängd olika aktiviteter och processer som alla
medverkar till den omvälvande förändring som sker inom fackföreningen på
Triby. Som jag tidigare har nämnt har jag identifierat tre utvecklingsprocesser som väsentliga för att förstå hur fackligt arbete och lärande vid Triby
samspelar. Det handlar om gränsprocesser, användning av sociokulturella
resurser samt samspelet mellan deltagarna396. Under ”revolutionen” karaktäriseras dessa signifikanta utvecklingsprocesser av ett aktivt samspel med den
lokala fackliga praktikens omvärld, särskilt med andra fackliga kollegor och
fackföreningens medlemmar, att man utnyttjar det system för stöd till nya
medlemmar och ledare som finns inom fackföreningsrörelsen samt att ledamöterna i styrelsen inte kommer överens om sitt gemensamma åtagande och
medlemmarna avsätter styrelsen.

394
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Nyttjar kontakter och resurser utanför facket på Triby
Det som lägger grunden för de drastiska förändringarna i fackföreningen på
Triby är medlemmarnas och de nya styrelseledamöters kontakter utanför den
lokala fackföreningen och det interna styrelsearbetet. Den utbildning medlemmarna deltar i och det stöd de får av avdelningens ledamöter och ombudsmän kan ses om arbetarna vid Triby använder det stöd och de resurser
som finns på en institutionell nivå inom fackföreningsrörelsen. Det kan även
ses som ett gränsöverskridande och samspel med den lokala fackliga praktikens omvärld. Andra gränsprocesser som har betydelse för ”revolutionen” är
de erfarenheter och kunskaper som överförs från arbetarnas sociala praktik
till det interna fackliga styrelsearbetet och påverkar dess innehåll och utveckling.
Utbildning och förbundets avdelning som institutionell resurs
De resurser som fackförbundet tillhandahåller för sina medlemmar och lokala
fackföreningar i form av utbildningar och handledning fungerar som stöd och
drivkraft för det lärande som uppstår inom den lokala fackföreningen vid
Triby.
Marias och några andra medlemmars deltagande i fackförbundets medlemsutbildning är av väsentlig betydelse för de utvecklingsprocesser som
sätts i rörelse inom fackföreningen vid Triby. Med nya kunskaper, andra perspektiv och insikter om innebörden i fackligt medlemskap och vilka förväntningar man kan ställa på en lokal facklig verksamhet driver de med stöd av
fackliga ledare från fackförbundets avdelning igenom en omvälvande förändring.
Att fackförbundet erbjuder kurser och ledarstöd som ett komplement till
den lokala nivåns egna resurser, menar jag, är en betydelsefull förutsättning
för den lokala fackliga verksamheten på Triby. Medlemsutbildningen och
mötet med erfarna fackliga ledare från avdelningen blev en vändpunkt för
Maria och Kristina och i förlängningen också för den fackliga verksamheten
vid Triby. Genom sitt deltagande i kursen kan vi säga att medlemmarna från
Triby blir en del av den fackliga kollektiva identiteten397. De blir medvetna
om att det kan finnas en annan slags facklig verksamhet än den de har på
Triby. Kursdeltagarna som är nya och oerfarna fackliga medlemmar möter på
kursen rörelsens ideologi, grundläggande värderingar och vad som är rörelsens uppgift och handlingsstrategi. De möter fackliga traditioner, men också
förhoppningar och visioner om en framtid. På kursen utvecklar deltagarna en

397
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förståelse om det fackliga medlemskapets innebörd och vad som är grunderna
i lokal facklig verksamhet.
När arbetarna från Triby går på sin första fackliga grundkurs kan vi säga
att de samspelar med den institutionella nivån och det system för nya medlemmar som finns inom fackförbundet samt att de använder sig av de sociokulturella resurser som erbjuds398. De oerfarna fackliga medlemmarna möter
kunskaper och erfarenheter som byggts upp under lång tid inom den fackliga
rörelsen. I kursmaterial, berättelser från andra fackliga verksamheter och i
samtal med kursledare får de tillgång till medierade399 fackliga kunskaper.
Kursledarna erbjuder vägledning och riktningsvisare för ett fackligt medlemskap och förbereder för ett eventuellt framtida uppdrag. Detta kan liknas vid
vad Rogoff kallar ”guided participation”400. När Maria och Kristina sedan
som nya styrelseledamöter vänder sig till fackliga ledare på avdelningen för
stöd och handledning kan det ses som att de fortsätter att använda de sociokulturella resurser som erbjuds från den institutionella nivån inom fackförbundet.
Kontakter med andra fackliga kolleger och praktiker
Marias och hennes kamraters kontakter med andra fackliga medlemmar och
kolleger i utbildningen eller på avdelningen kan ses som ett samspel med
andra fackliga praktiker.
När Maria och några av hennes arbetskamrater blir intresserade av medlemskapet i en fackförening hittar de inte svaret på sina frågor hemma på
Triby. Den lokala fackliga praktiken saknar de sociokulturella resurserna för
utveckling av sina fackliga medlemmar401. Det finns inga fackliga företrädare
som medlemmarna har förtroende för. Det finns heller ingen lokal studieverksamhet. Däremot finns det en ”brygga”, ett kurserbjudande, till nästa
nivå inom fackförbundet. På så sätt får medlemmarna tillgång till de resurser
de eftersöker. Att de institutionella resurser som fackförbundet tillhandahåller
får betydelse för det lärande som uppstår avgörs av att arbetarna, och sedermera styrelsens ledamöter, på eget initiativ söker sig utanför den lokala prak-
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tiken använder dessa resurser. De blir vad Wenger kallar gränsöverskridare402.
Mötet med andra fackliga kolleger utanför fackföreningen vid Triby och
kursens ledare innebär möten av andra fackliga kunskaper och erfarenheter.
Detta blir till nya intryck, annorlunda perspektiv och nyvunna fackliga kunskaper som Maria och de andra tar med sig tillbaka till fackföreningen på
Triby. Deras gränsöverskridande från den lokala praktiken till en annan social praktik, utbildningen, får en avgörande betydelse för deras utveckling som
medlemmar och fackliga ledare. Det är först när de lämnar den lokala fackliga praktiken på Triby som Maria och Kristina får tillgång till de grundläggande och traditionella fackliga kunskaperna. Utbildningen kan ses som
ett tillfälligt gränsmöte som möjliggör möten mellan perspektiv och kunskaper från olika sociala praktiker403.
Att Maria och Kristina som nyinvalda styrelseledamöter söker stöd hos
avdelningens ombudsmän kan ses som en gränsprocess. De oerfarna lokala
styrelseledamöterna tar kontakt med erfarna fackliga kolleger i den fackliga
praktiken på avdelningsnivå. Deras gemensamma ansträngningar att finna en
lösning på ett lokalt problem kan, förutom att ses som användning av sociokulturella resurser inom fackförbundet, ses som aktiviteter i ett samspel mellan två sociala praktiker.
Både arbetare och facklig ledare: dubbelt medlemskap som
tillgång
Andra gränsprocesser som får betydelse under ”revolutionens” tid är att Maria och Kristina bär med sig erfarenheter från den sociala praktiken bland
arbetarna på produktionsgolvet in i styrelsearbetet. De gör det dubbla medlemskapet till en tillgång.
Maria och Kristina har erfarenheter från sitt arbete nere vid bandet som
påverkar deras sätt att se på den fackliga verksamheten. De har sett det fackliga styrelsearbetet ur ett annat perspektiv än de ”gamla” ledamöterna i styrelsen. Kristina och Maria har tidigare som arbetare saknat en facklig verksamhet och att de i sitt arbete vid bandet inte hade några kontakter med representanter från fackföreningen. De har tillsammans med de andra arbetarna
funderat över på ”vems sida” facket egentligen står.
Alla styrelseledamöter är visserligen arbetare och medlemmar i produktionens gemenskap. Men enligt berättelsen har de ”gamla ledamöterna” inte
agerat som fackliga företrädare i produktionen och därmed inte tagit del av de
402
403
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andra arbetarnas perspektiv. Detta är ett exempel på att dubbelt medlemskap
inte självklart innebär ett gränsöverskridande, det vill säga att kunskaper och
erfarenheter förs över från en praktik till en annan404.
Maria och Kristina använder däremot det dubbla medlemskapet. De tar
med sig sina erfarenheter från arbetet vid bandet, de för fram sina tankar och
synpunkter på klubbmöten och styrelsemöten. Deras erfarenhet som arbetare
blir en avgörande utgångspunkt för dem i deras utveckling som fackliga företrädare. De bär med sig ett annat perspektiv på fackligt arbete än de ”gamla” ledamöterna.

Misslyckas med gemensam definition av situationen
Den tredje sortens signifikanta utvecklingsprocess handlar om den nivå som
berör samspelet mellan styrelsens ledamöter. För ”revolutionen” handlar det
om vad Wenger menar är en förhandling om det gemensamma åtagandet405.
Styrelsens misslyckande att komma överens om hur de skulle hantera
styrelsearbetet tvingar fram den omvälvande förändring som jag kallar ”revolutionen”. Detta tolkar jag som att samspelet mellan de nya och de ”gamla”
ledamöterna i styrelsen inte fungerar. Jag identifierar detta som en väsentlig
förutsättning för de lärprocesser som därmed uppstår i fackföreningen på
Triby.
Den nya styrelsen kan inte komma fram till ett gemensamt synsätt på det
fackliga arbetet. Styrelsens ledamöter hanterar inte den gemensamma problemlösningssituationen. Ledamöterna har olika sätt att se på och förstå den
aktuella situationen för fackföreningen på Triby. De ”gamla” och de nya
ledamöterna gör inte samma definition av situationen, de identifierar inte
”samma” problem. Eftersom styrelsens ledamöter inte har samma tolkning av
situationen gör de heller inte samma bedömning av vilka handlingsalternativ
som står till buds406. Ledamöterna i styrelsen kommer helt enkelt inte överens. De kan inte enas kring en gemensam uppfattning om hur de skall agera.
Det blir inga ”joint actions”407, sammanlänkande aktiviteter, och det gemensamma fackliga styrelsearbetet fungerar inte. Det sönderfaller i olika delar.
De nyinvalda och de ”gamla” ledamöternas lyckas inte etablera en fungerande ”community of practice”408. Den fackliga styrelsen vid Triby saknar de
hörnstenar som Wenger menar konstituerar en social praktik som en ”community of practice”. Styrelsens ledamöter saknar en ömsesidig uppfattning
404
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om deras kollektiva åtagande och de lyckas därmed inte skapa en överenskommelse om ett gemensamt engagemang för uppgiften. Jag har tolkat att
Marias och Kristinas sätt att se på och förstå facklig verksamhet främst har
vuxit fram ur deras erfarenheter som arbetare i produktionen och genom deras deltagande i den fackliga medlemsutbildningen. Som nya ledamöter har
Maria och Kristina andra perspektiv på fackföreningen och dess verksamhet
än de ledamöter som varit med i styrelsen en betydligt längre tid.
Att nya och gamla medlemmar i en social praktik har olika perspektiv är
något som Lave & Wenger menar ingår i, och driver på, en social praktiks
normala utveckling409. Deltagarnas förståelse av den gemensamma verksamheten och sättet att utföra dess arbetsuppgifter förändras ständigt. Nya medlemmar bidrar med nya perspektiv, deras deltagande ger dem nya kunskaper
och erfarenheter, deras perspektiv förändras. Att olika perspektiv bland deltagarna möts och justeras i en gemensam förhandling om mening är en del av
en praktiks vardag410. Det är en del av samspelet mellan en praktiks medlemmar och en av de grundläggande utvecklingsprocesser som Rogoff lyfter
fram411.
Men i berättelsen om ”revolutionen” vid Triby ser vi att styrelseledamöternas förhandling om mening inte lyckas. Maria, Kristina och de ”gamla”
styrelseledamöterna kommer inte till någon gemensam och ömsesidig överenskommelse om sitt åtagande. Samspelet mellan dem fungerar inte, de kan
inte hantera problemlösningssituationen. Det blir i stället en antagonistisk
situation där Maria och Kristina utnyttjar sina nyvunna fackliga kompetenser,
de stödresurser som erbjuds inom den fackliga sociokulturen och den legitimitet och styrka som de har genom medlemmarna. Den lösning som fackföreningens medlemmarna vid Triby, tillsammans med avdelningens fackliga
ledare, kommer fram till grundar sig på att styrelsen inte längre har medlemmarnas förtroende. Fackföreningen vid Triby kommer till vad jag liknar vid
en revolutionär situation. Det blir tydligt att det krävs mer radikala förändringar. Styrelsen avsätts och fackföreningens medlemmar tillsätter en styrelse
med nya och oerfarna ledamöter.
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Förändrat deltagande och förändrad praktik
Från medlem till ledamot och ordförande
Under tiden för ”revolutionen” handlar lärprocesser på den individuella nivån
om Marias och Kristinas förändrade engagemang och deltagande i fackligt
arbete. Deras deltagarbanor innebär en rörelse från irriterade arbetare i produktionens gemenskap, vidare till perifera medlemmar i fackföreningens
styrelse för att när ”revolutionen” är genomförd ha fått det fulla ansvaret för
den fackliga verksamheten vid arbetsplatsen412. Deras fackliga identitet i termer av tillhörighet, förståelse för och delaktighet i den fackliga gemenskapen
har förändrats413.
När tiden för ”revolutionen” börjar kan Marias och hennes kurskamraters
fackliga identitet beskrivas som enbart medlemmar i fackföreningen i Triby
och utan grundläggande kunskaper om fackligt arbete. Men de är missnöjda
med förhållandena på arbetsplatsen. Medlemmarna i fackföreningen i Triby
har ett problem. De söker efter handlingsalternativ för att lösa sitt problem414.
De söker sig till en facklig grundkurs.
Genom medlemsutbildningen får deltagarna från Triby möjlighet att
möta fackliga värderingar och traditioner, de får ta del av fackliga kunskaper
och erfarenheter. Maria, Kristina och de andra kamraterna får tillfälle att
ställa sina egna erfarenheter mot andra fackliga kamraters erfarenheter. Deras
deltagande i den fackliga medlemsutbildningen innebär att de blir delaktiga i
den facklig kollektiva identiteten415. Kursdeltagarna från Triby förändrar sitt
sätt att tänka kring och förstå fackligt arbete. De ser på det fackliga arbetet på
Triby på ett annat sätt. Maria och hennes kamrater ändrar även sättet att
handla vilket tydligt kommer till uttryck i deras diskussioner med den gamla
styrelsen och i engagemang för förändringar i fackföreningen på Triby. Kursen bidrar till att deltagarna från Triby utvecklar förmågan att förstå och tala
om fackligt arbete. De använder sina nya kunskaper i argumentation för förändring. Detta kan förstås som att de har utvecklat en grundläggande facklig
kompetens.
Vi kan således tala om uttryck för facklig lärande i meningen förändrat
sätt att tänka och handla kring facklig arbete416. Vi kan också tala om lärande
412
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414
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i meningen att Maria och de andra kursdeltagarna i och med den fackliga
grundkursen ändrar sina positioner från perifera medlemmar till engagerade
och involverade medlemmar417.
När Maria och Kristina blir invalda i styrelsen förändras deras deltagande
i fackföreningen ytterligare. Som nyvalda styrelseledamöter blir de legitima,
men perifera medlemmar i den sociala praktik som utgörs av fackföreningens
styrelse418. Under första året som nya styrelseledamöter fortsätter de med sin
argumentering för förändrad facklig verksamhet. De deltar i fler fackliga
kurser och utvecklar sina kontakter med andra fackliga ledare. Detta kan
förstås som att de ytterligare utvecklar kunskaper om facklig arbete, förmågan att använda gemensamma fackliga resurser samt förmågan att samspela
med andra fackliga praktiker. Maria och Kristinas tillhörighet och förståelse
för den fackliga kulturen utvecklas. Att kunna förstå och hantera olika uppgifter i en sociokultur och att delta i samspelet och relationer mellan medlemmar är enligt Rogoff en del av utvecklingen av en identitet419. Kort sagt,
kvinnornas fackliga identitet och kompetens utvecklas ytterligare i och med
det engagemang som styrelsearbetet leder till.
Medlemskapet det första året i styrelsen innebär att Maria och Kristinas
deltagande förändras från att vara nya oerfarna styrelsemedlemmar till medlemmar som tillsammans med medlemmar i fackföreningen och fackliga
kolleger på avdelningen förmår att driva igenom en omvälvande förändring.
De tar det steget till en position som fullvärdiga styresmedlemmar med ett
fullständigt ansvar för styrelsearbetet och den fackliga verksamheten. Nästa
fas i utvecklingen blir att omsätta sina förhoppningar om en annorlunda
facklig verksamhet i praktisk handling. De skall genomföra och realisera vad
jag i nästa kapitel beskriver som ”nybygget”. Men först något om hur den
fackliga praktiken förändras i och med vad jag kallar ”revolutionen”.

Allt förkastas
Förändrad praktik handlar väsentligen om förändrade grundläggande förutsättningar för verksamheten såsom mål, regler, rutiner och strukturer420. ”Revolutionen” vid Triby innebär genomgripande och dramatiska förändringar
av förutsättningarna för en lokal facklig praktik. Under ”revolutionen” ifrågasätter fackföreningens medlemmar de rådande uppfattningarna om den fackliga verksamhetens inriktning, arbetssätt och relationer med arbetsgivare och
arbetare. Tidigare lokalt etablerade förutsättningar för styrelsens arbete är
417
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inte längre önskvärda för fackföreningen vid Triby. Historien berättar om
stridigheter inom styrelsen och ett stormigt årsmöte där den tidigare fackliga
”institutionen” raseras. Med metaforen ”revolution” som utgångspunkt kan vi
säga att fackföreningens medlemmar utesluter de ledamöter som har en avvikande uppfattning. De gamla ledarna störtas och nya ledare träder fram.
Utifrån perspektivet att fackligt arbete ses som problemlösning kan stridigheterna tolkas som att man inom fackföreningen, och särskilt inom styrelsen, inte lyckas lösa det övergripande problemet. De kan inte komma överens
om vad den fackliga verksamheten skall inriktas på och på vilket sätt arbetet
skall tas om hand. Ledamöterna lyckas inte lösa problemet eftersom de inte
har samma definition och tolkning av situationen421. Följaktligen ser de heller
inte samma handlingsalternativ som lämpliga för det fackliga styrelsearbetet
på Triby422. Den nya styrelsen kan så att säga inte komma fram till en samsyn
kring vilka problem, det vill säga fackliga arbetsuppgifter de skall ta hand
om.
Ett annat sätt att tolka situationen inom fackföreningens styrelse är att ledamöterna inte kan etablera en fungerande gemensam social praktik, ”community of practice”423. Den förra styrelsens definition av verksamheten och
dess betydelse accepteras inte av de nya ledamöterna i styrelsen. Ledamöterna har inte en gemensam uppfattning om vad som är innebörden och meningen med den fackliga praktiken. Inte heller har den nya styrelsen ett gemensamt synsätt på och värdering av den gemensamma fackliga repertoaren, det
vill säga av arbetssätt, traditioner, sätt att agera som facklig ledare och uttrycka sig, vad som är värdefulla fackliga kunskaper med mera. Med andra
ord: den nya styrelsen saknar de grundläggande förutsättningarna för att formera ett gemensamt och ömsesidigt engagemang för den fackliga praktiken
vid Triby. Den nya styrelsen kan inte hantera vad Lave & Wenger menar är
en normal drivkraft för förändring av en social praktik: nya och etablerade
perspektiv möts, tolkningar och uppfattningar justeras och verksamheter förändras424. I stället för en gemensam överenskommelse blir det en konfliktfylld situation.
Ledamöternas olika perspektiv på meningen med den fackliga verksamheten och på den lokala fackliga repertoaren kan tolkas ur ett identitets- och
maktperspektiv. Ett sådant perspektiv talar om ekonomier och ägandeskap av
värden och betydelser425. Deltagarna i styrelsen ger den fackliga identiteten
421
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skilda innebörder och betydelser. Hur en facklig ledare engagerar sig och tar
ansvar för det facklig uppdraget värderas olika. Förhandlingen kring dessa
skilda uppfattningar kan relateras till sociala strukturer inom styrelsen. De
gamla och de nya ledamöterna har olika positioner inom den fackliga praktiken relaterat till erfarenhet. De nya ledamöterna saknar erfarenhet och är
ännu inte etablerade i kraft av facklig erfarenhet och kompetens. Däremot har
de nya ledamöterna stöd från fackföreningens medlemmar och de fackliga
ledarna på fackförbundets avdelning. Det finns, så att säga, olika ”värden”
och ägandeskap för skilda uppfattningar och synsätt. Detta kommer till uttryck i en konflikt när de olika ledamöterna inte kan enas kring ett gemensamt synsätt på det fackliga arbetets innebörd och utformning. Med stöd av
den makt de oerfarna ledamöterna har genom medlemmarna kan de driva
igenom sina uppfattningar. De ”gamla” ledamöternas uppfattningar får ge
vika, de får avgå.
Att rekrytera nya oerfarna styrelseledamöter och samtidig avsätta merparten av de tidigare ledamöterna är en genomgripande förändring. Tidigare
kunskaper och erfarenheter försvinner. Kvar finns bara berättelserna om och
erfarenheterna av vad som inte var bra och hur det inte skall fungera. ”Revolutionen” vid Triby leder till ett omfattande behov av fackliga kunskaper och
verksamhetsutveckling samtidig som det i vardagen finns omedelbara krav på
att det fackliga arbetet ska tas om hand. Detta innebär speciella förutsättningar för lärande. Det följande kapitlet visar hur de nya styrelseledamöterna
hanterar dessa utmaningar och vilka utvecklingsprocesser som uppstår.
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En ny styrelse med en ny syn på fackligt arbete skall nu ta ansvar för den
fackliga verksamheten vid Triby. Det finns ett omfattande krav på lärande
och kunskapsutveckling: Styrelseledamöterna saknar fackliga erfarenheter
och kunskaper. Tidigare rutiner och arbetssätt har dömts ut av medlemmarna.
Under den period som beskrivs och analyseras i detta kapitel inriktas det
fackliga styrelsearbetet på att bygga upp en ny facklig verksamhet. Därför
kallar jag det för ”nybygget”.
Hur ser den nya styrelsen på situationen? Vilka strategier väljer ledamöterna för att hantera denna nya situation? Detta beskriver jag i det inledande
avsnittet under rubriken Allt skall bli annorlunda. Därefter beskriver jag under rubriken Deltagande hur dessa strategier gestaltar sig i fackliga aktiviteter. Därefter undersöker jag hur dessa aktiviteter genererar olika förändringsprocesser. Under rubriken Utvecklingsprocesser beskrivs och analyseras styrelsens interna samspel och gränsöverskridande till andra sociala praktiker.
Deltagande och förändring är integrerade processer men i de två avslutande
avsnitten Förändrat deltagande och Förändrad facklig praktik fokuseras på
styrelseledamöternas förändrade deltagande och de rutiner, relationer och
resurser som utvecklats under ”nybygget”. I Sammanfattning återkommer jag
till de mest utmärkande uttrycken för lärande under denna period.

Allt skall bli annorlunda
Den nya styrelsens definition av situationen är att det inte skall vara som
förut. Styrelsens arbetssätt och kontakter med medlemmarna skall vara annorlunda och kompanjonskapet med arbetsgivaren skall upphöra.
Maria och hennes styrelsekamrater har den lokala fackföreningens uppdrag att förändra den fackliga verksamheten på Triby. Detta uppdrag kan ses
som krav på utveckling av en ny social praktik baserad på nya gemensamma
överenskommelser om uppdrag, inriktning och arbetssätt426. Om fackligt
arbete ses som problemlösning är vissa situationer välkända, hanteras på rutin
och kräver ingen ny kunskap427. Andra situationer däremot är mer eller mindre bekanta och ställer omfattande krav på kunskapsutveckling. Med ett sådant
synsätt på fackligt arbete kan vi säga att styrelsen vid Triby möter en helt ny
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- 129 -

8 Nybygget

situation med stora utmaningar. Den har inga vanor och rutiner för fackligt
arbete. De har ett stort behov av handlingsregler och användbar kunskap428.
Styrelsens fackliga kompetens är begränsad: Maria och Kristina har endast ett års erfarenhet av fackligt arbete, Lotta och Fredrik har aldrig arbetat
fackligt. Förutsättningarna och riktningsvisaren för den nya styrelsens gemensamma ansträngningar är deras tidigare negativa erfarenheter av den
förra styrelsens arbete. Även den inspiration och stöd de har fått från fackliga
grundkurser och nya fackliga kontakter har betydelse. Personliga negativa
erfarenheter och grundläggande fackliga sociokulturella kunskaper som de
förvärvat utanför Triby utgör således grundvalen för deras sätt att se på situationen och hur de väljer inriktning på det fackliga arbetet.
Maria:…. alltihop egentligen kommer ju liksom utifrån vad jag hade för
synpunkter nar jag började. (nr 22)

Med metaforen ”revolution” som förutsättning för lärande menar jag att
tidigare etablerad lokala facklig verksamhet och kunskap på Triby är förkastad. Det finns krav på förnyelse, en uppbyggnad av något nytt. Det betyder att
den nya styrelsen inte har någon fungerande praktik att ärva. Den förra styrelsens arbetssätt skall inte användas. Erfarna läromästare saknas. Med andra
ord finns inga rutiner, strukturer, verktyg eller accepterade resurser och erfarna fackliga ledare att stödja sig mot, det finns ingen fungerande social praktik
att delta i429. Förutsättningarna för den nya styrelsen när de skall etablera en
ny facklig praktik är i stället motbilder och abstrakta förebilder kring lokalt
fackligt arbete.
Jag har tolkat att den nya styrelsen i huvudsak väljer två fackliga strategier för att ta sig an och lösa situationen. Styrelsen väljer två olika inriktningar för sitt handlande. Dessa sammanfattas av Maria:
….det hände ju väldigt väldigt mycket på kort tid. Absolut!…. Det är ju
det här med medlemskontakter… Och sen den här förmågan, eller hur man
skall säga, att säga nej till företaget. Att inte gå i deras ledband. Men det är
ju också en tuff grej att upprätthålla och det blir jobbigt.(nr 22)

Strategierna kan uttryckas som: allt för medlemmarna och inte längre gå i
arbetsgivarens ledband. Dessa strategier anger riktningen på och hållningen
till de aktiviteter som fackföreningsstyrelsen väljer för sitt arbete.
428
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Lave & Wenger (1991) menar att transparents och erfarna medlemmar är grundläggande förutsättningar för det gradvisa situerade lärande som de diskuterar i termer
av ”legitimate peripheral participation”.
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Deltagande
Maria, Kristina och de andra nya styrelseledamöterna har åtagit sig uppdraget
att ta hand om det fackliga arbetet på Triby. De drivs av en vilja att förändra
och göra annorlunda än den ”gamla” styrelsen. Tidigare arbetssätt är inte
användbara. Hur gör de då? Hur gör de för att det skall bli annorlunda? Deras
erfarenhet av fackligt arbete är begränsad. De har inga vanor för facklig problemlösning. Hur hanterar de kraven på utveckling av nya vanor och rutiner,
det vill säga kunskaper och verksamhet? Hur kommer deras fackliga strategier till uttryck? Vilka problem tar de hand om och hur löser de dem? Hur
hanterar de att gemensamt ta ansvar för styrelsens arbete? Med andra ord hur
gestaltar sig den ”nya” fackliga praktiken i termen av deltagande?
Jag inleder med ett exempel från arbetet en vanlig dag på fackföreningens expedition. Därefter visar jag hur de fackliga strategierna under ”nybyggets” tid uttrycks i aktiviteter, det vill säga hur de fackliga strategierna kommer till uttryck i val av verksamhetsinnehåll och tillvägagångssätt. Vad innebär viljan att inrikta den fackliga verksamheten på medlemmarnas behov och
att styrelsen skall vara mer självständig i relation till arbetsgivaren i praktiskt
handlande? Jag avslutar avsnittet med att beskriva hur det gemensamma interna fackliga styrelsearbetet under denna period kan beskrivas i termer av
problemlösning.

Ett exempel: En förmiddag på expeditionen
För att ge en introduktion till min berättelse om och beskrivning av ”nybyggets” tid inleder jag med avsnitt från mina fältanteckningar en vanlig torsdag
på fackföreningens expedition. Delar av anteckningarna kommer jag att använda i de följande avsnitten. Fackföreningens expedition utgörs vid den här
tiden av ett nödtorftigt möblerat, litet och trångt rum utan fönster i slutet på
en korridor. Till att börja med är det bara Maria, ordföranden, och jag som är
på expeditionen:
Maria berättar att det planerade introduktionsmötet för nya medlemmar är
inställt.
- Det blir mycket småplock idag, säger Maria. Jag gör en lista kvällen innan så jag vet.
Det hade varit förhandling i fredags angående ny platschef. Företaget ville
ha nuvarande produktionschef, men det ville inte facket. - Vi tycker att
hon inte är så bra. Hon kan vara väldigt oförskämd mot personalen, skäller
ut dem, gör tecken och blir lätt arg, berättar Maria. Facket hade skrivit ett
brev till företaget och framfört sina synpunkter. De blev kallade till personalchefen och Maria är upprörd över den ”låga nivån” på hennes sätt att
vara och tala. Facket hade framfört Birgittas brist på social kompetens.
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Personalchefen hade då undrat om det inte var personalen som saknade
social kompetens? - Jag ringde Anna-Greta efteråt och sökte stöd, berättar
Maria. Hon sa att ”du kan ta det”. Det var bra att jag fick det stödet. AnnaGreta berättade att hon kände till andra och det kan vara så här. Maria berättar vidare att nu har facket i förhandlingarna krävt en utvecklingsplan
för Birgitta och att hon skall få den förre platschefen som mentor. Ett resultat av fackets påtryckningar, tror Maria.
/…./
Maria sätter sig vid bordet för att justera/läsa andra protokoll. Hon ringer
några telefonsamtal./………../ Maria sätter på datorn, kommenterar att det
är problem med anslutningen till Runö430. Hon har fått ett mail från avdelningen. Det berör en försäkringsfråga, som hon har bett om hjälp med.
Kristina anländer. Maria och Kristina börjar genast prata om en inbjudan
till träff för skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer. De resonerar
om hur många lokala skyddsombud som skall åka.
- Vem skriver alla studielappar? De bestämmer att det skall Kristina göra.
Ett arbete som pågår en längre tid, Kristina skriver fel eller blir störd av
annat. De väntar på att Lotta skall komma. De diskuterar antalet skyddsombud och fördelningen mellan dag- och nattskift. De diskuterar olika
lösningar och de har olika åsikter.
Lotta anländer och börja läsa ett MBL-protokoll och har synpunkter.
Nu är det full aktivitet inne på den lilla expeditionen. Jag sitter så nära
väggen jag kan för att inte vara i vägen. Det känns lite trångt. Rummet är
inte stort och saknar fönster. De tre kvinnorna pratar med varandra samtidigt som de arbetar med sina egna uppgifter.
Maria läser på sin lapp och prickar av allt eftersom hon blir klar med ett
ärende.
- Nu måste vi ta tag i röstningen431, säger Maria. Lotta tar fram en namnlista på datorn. Maria och Lotta försöker tillsammans ändra på listan så att
bara medlemmar finns med. De kommenterar att de inte riktigt vet hur
man gör. De tre kvinnorna diskuterar tillsammans hur alternativen till
röstningen skall presenteras och vilka alternativen skall vara. /…./ De bestämmer sig nästa omärkligt för ett förslag. De diskuterar sättet att rösta
och bestämmer att Lotta skall sitta med listan i matsalen under lunchtid.
Maria berättar för de andra att hon skall bli försäkringsrådgivare vid nästa
klubbmöte.
/…./
Maria säger att nu måste arbetsgruppen träffas (nästa torsdag). Hon ringer
till X och frågar om ledigheter. Maria berättar: Arbetsgruppen består av
fyra medlemmar som skall diskutera en modell för premielön. Gruppen
har inte träffats förut och Maria tänker bara var med och starta gruppen,
430
431
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sedan får de bestämma själva när de skall träffas. Hon bestämmer en dag
och skriver en lapp432.
Kvinnorna börjar prata om det nya arbetsschemat. De skojar om en arbetsledare som inte har gjort det hon skulle. De skämtar om att hon frågat
hur de ville ha det. Och då har Maria tagit tag i det hela och gjort ett nytt
schema.
/…../
De fortsätter att prata om arbetsgruppen.
Vi går ner till medlemsröstningen i matsalen. I matsalen har några arbetskamrater börjat äta av påsklunchen. Lotta sätter sig vid ett bord med sin
lista. Vi övriga går upp till expeditionen igen. (nr 3)

Allt för medlemmarna!
Styrelsen har en gemensam syn på situationen för den fackliga praktiken och
de har en ömsesidig överenskommelse om riktningen på den fackliga verksamheten. Men hur kommer detta till uttryck i handling? I detta avsnitt fokuseras aktiviteter riktade till medlemmarna. I nästa avsnitt är relationen till
arbetsgivaren i fokus och i avsnittet därefter behandlas samspelet inom styrelsen.
Utifrån definitionen att allt skall bli annorlunda än tidigare bestämmer
styrelsen att medlemmarna skall prioriteras. Denna fackliga strategi bestämmer huvudinriktningen på styrelsens arbete under ”nybyggets” tid. Vilka
problem styrelsen prioriterar och de initiativ till förändringar som de tar under ”nybyggets” tid utgår från denna strategi. Jag har identifierat att styrelsens strategi att tydligt verka för medlemmarna kommer till uttryck i aktiviteter som på flera sätt berör förändringar av den fackliga identiteten, nya
fackliga problem och förändringar i arbetssätt och relationer. Jag beskriver
detta under följande rubriker: Gör facket synligt, Driver medlemsärenden och
Löser problem tillsammans med medlemmarna.
Gör facket synligt
Utifrån strategin att mer tydligt verka för medlemmarna menar styrelsen att
det är väsentligt att göra den fackliga verksamheten synlig. Med nya fackliga
arbetsuppgifter och markörer av den fackliga gemenskapen vill den nya styrelsen göra den fackliga verksamheten vid Triby mer framträdande.
För det första tar styrelsen initiativ till förändringar som jag menar berör
den fackliga identiteten. Kläder och ändrade umgängesformer med arbetsgivaren får tjäna som identitetsmarkörer. Kristina, Maria, Lotta och Fredrik har
432
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alltid arbetskläder på sig, även när de arbetar på fackföreningens expedition.
Det betyder att de är klädda i en arbetsoverall och har en mössa på huvudet.
För mig förefaller det varmt och obekvämt och jag frågar flera gånger om
detta. Men jag förstår av deras svar att det väsentliga är hur de uppfattas av
medlemmarna och arbetsgivaren – inte hur kläderna fungerar i en kontorsmiljö. De berättar om sina intentioner efter ”revolutionen”:
Kristina: Så då sa vi det, att vi kommer inte att gå upp klockan halv sju, hit
upp för och jobba – gå i civilkläder. Utan vi skall ner på golvet först och
jobba, vara litet skitiga och så där … och sen upp och jobba fackligt.
(nr 23)

Styrelseledamöternas val av klädsel är ett sätt att synliggöra deras förhållningssätt till det fackliga uppdraget inför både arbetsgivare och arbetare. Att
Maria och de andra inte tar över den gamla styrelsens rutiner att äta lunch
tillsammans med arbetsgivare och tjänstemän kan ses som att synliggöra
fackföreningens förhållningssätt. Med arbetskläder och fortsatta luncher i
arbetarnas matsal hoppas den nya styrelsen att det skall var tydligt för alla
vilka de företräder och att de fortfarande är arbetare. Detta kan tolkas som
olika uttryck för den fackliga identiteten och markörer för gränsen mellan
den fackliga praktiken andra praktiker då gränsmarkörer visar vilka som ingår i en gemenskap och vilka som inte är med i denna gemenskap433.
För det andra väljer den nya styrelsen att aktivt söka upp medlemmarna
och att ta initiativ till olika fackliga aktiviteter.
Maria: Nu så går vi ut och pratar, några av oss i alla fall, känner ett stort
ansvar och en stor press att vi måste gå ut och prata. Kommer på deras
lunchraster eller fikaraster, tittar in och säger hej, hur är det, hur funkar det
här? Vi har fått större förtroende ifrån medlemmarna. (nr 1)

Kontakterna mellan styrelsen och arbetarna sker nästan uteslutande på raster
och i samband med arbetet. När vi i samband med mina besök på Triby följdes åt till lunchrummet kunde jag se att de alltid blev inbegripna i samtal med
medlemmarna. Det kunde till exempel handla om fackliga ärenden som var
på gång eller att medlemmarna ville framföra klagomål kring arbetet. Jag
hörde Maria försöka övertala arbetskamrater att bli medlemmar i fackföreningen. Medlemsröstningen som nämns i de inledande fältanteckningarna
sker också just på lunchtid i personalmatsalen.
Fackföreningens medlemmar kommer sällan till expeditionen. Endast en
gång ser jag en medlem komma på besök. Då kommenterar Lotta att hon blev
433

Wenger (1998)
- 134 -

8 Nybygget

förvånad eftersom det är så ovanligt. Att gå ifrån arbetet på bandet i produktionshallen är inte lätt. Det krävs ledigt från arbetsledningen och arbetarna
vill inte gärna ”be om lov” och motivera varför de skall gå till fackföreningens expedition. Styrelsen hanterar dessa förutsättningar genom att ta initiativ
till kontakter.
Maria: …vi kan mötas nere på golvet och dom säger … du, hallå. Jag vill
prata med dig sen. Kan du komma och prata med mig sen. - Jaa, säger man
då. Och så söker vi upp dom då eller om vi går och säger till koordinatorn
att nu skall jag prata med den här personen. (nr 1)

Att göra fackföreningen synlig genom att på olika sätt söka upp fackföreningens medlemmar kan ses som rörelser mellan två sociala praktiker. Styrelseledamöterna lämnar den fackliga praktiken för att möta medlemmarna i
den sociala praktik som utgörs av produktionen vid bandet. Maria och de
andra blir vad Wenger benämner som gränsöverskridare434.
Ett annat uttryck för nya fackliga arbetsuppgifter och utveckling av kontakterna med medlemmarna är styrelsens initiativ till att utveckla rutiner för
att informera medlemmarna om det fackliga arbetet. Arbetarna vid Triby
hade tidigare visat missnöje med att de inte hade insyn i den förra styrelsens
arbete. Nu vill den nya styrelsen synliggöra och visa vad som händer i det
fackliga arbetet. Då får de mer förståelse när vi går upp på expeditionen, menar Kristina. Utanför dörren till produktionshallen sätter styrelsen upp en
anslagstavla. På den finns olika meddelanden och ett schema över det fackliga arbetet den närmaste tiden, till exempel information om styrelsemöten, att
någon ledamot skall åka på kurs och inplanerade förhandlingar. På tavlan
sätter Maria upp information om genomförda förhandlingar. När Maria i
blickar tillbaka på det fackliga arbetet säger hon:
- Och förhandlingar, där var jag alltid noga med att efter en avslutad förhandling, skriva en sammanfattning i stort, och sätta ner på anslagstavlan.
Att nu har vi förhandlat det här, det här var kraven från dom och det här
var vad vi ville och resultatet vart så här. (nr 22)

Maria kommenterar att hon tog initiativ till skriftlig information.
- Och ett tag skrev jag ihop ett brev och la ut i uppehållsrum och rökrummet och så där. Och ut på förrådet, lagret och utlastning och allting. Om
vad som hänt under månaden - ett månadsbrev. (nr 22)

434

Wenger (1998, s 113; 2000)
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Månadsbreven är Marias idé och ansvar. De andra i styrelsen är inte involverade. Schema, protokollsanteckningar, anslagstavla och månadsbrev synliggör den fackliga existensen samtidigt som de informerar om och dokumenterar den fackliga verksamheten. De är gränsobjekt som överför information
och kunskap till andra sociala praktiker435. De är bärare av facklig kunskap
och erfarenhet och i den meningen sociokulturella artefakter436.
En annan väsentlig nyhet bland de fackliga arbetsuppgifterna som tydligt
relaterar till strategin att arbeta för medlemmarna och att synliggöra fackföreningen är introduktionsmötet för nyanställda. Den nya styrelsen avtalar
med personalavdelningen att den alltid skall informeras när det kommer en
nyanställd.
Maria: Första dan söker vi upp personen i fråga och säger hej, jag heter det
och det. Jag jobbar fackligt och vill att du skall komma på introduktion.
Och inom 14 dagar så har vi introduktion, 1 1/2 timma med information
om facket och … så hanterar vi det nu. (nr 1)

Att hålla introduktionsmöten är en ständigt återkommande facklig arbetsuppgift eftersom det är hög personalomsättning vid fabriken i Triby. Introduktionsmötet nämns till exempel i fältanteckningarna i det inledande avsnittet
om tiden för ”nybygget”. Med introduktionsmötet vill styrelsen göra den
fackliga verksamheten synlig och redan från början knyta kontakter med de
nyanställda. Vid ett tillfälle är jag med på en sådan introduktion. Det är Kristina och Lotta som representerar styrelsen. Det är fyra nyanställda varav två
har flyttats över från en annan av företagets fabriker. Det är ett informationsmöte om den fackliga verksamheten i allmänhet och en presentation av styrelsen, men också ett tillfälle för de nyanställda att ställa frågor. Lotta hör sig
även för om de nyanställda har fått någon handledare i arbetet.
Driver medlemsärenden
Att vara en aktiv styrelse och ta initiativ till nya fackliga frågor är uttryck för
strategin att inrikta den fackliga verksamheten mot medlemmarnas behov och
intressen.
De nyvalda ledamöterna vill betona att det viktigaste för dem är medlemmarna därför tar de initiativ till nya slags fackliga frågor. Den vanligaste
typen av ärende som den fackliga styrelsen vid Triby hanterar, både förr och
nu, berör arbetstider. Produktionen på Triby ändras ständigt och det påverkar

435
436

Wenger (1998, s 113; 2000)
Säljö (2000)
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arbetstider och arbetsscheman. Men under ”nybyggets” tid utvecklar den nya
styrelsen verksamheten genom att även ta sig an andra ärenden.
Maria: Vi hjälper fler enskilda medlemmar än vad vi gjort förut… Vi driver mer medlemsfrågor nu. (nr 1)

Att ta upp frågor som berör enskilda medlemmar innebär en ny karaktär
av fackliga problem för fackföreningens styrelse. Exempel på sådana aktiviteter är förhandling om lönesättning, lönetillägg, försäkringsärenden och rätt
till ledigheter för enskilda. Att hjälpa enskilda medlemmar innebär även att
översätta, förklara eller hjälpa till att fylla i blanketter till försäkringskassa
och arbetsförmedling. Maria menar att många av medlemmarna vill ha den
hjälpen.
Styrelsens initiativ till fackliga ärenden är ett uttryck för förändrat förhållningssätt och nya arbetsformer. Under ”nybyggets” tid innebär den dagliga fackliga verksamheten inte enbart att lösa problem som initierats av arbetsgivaren. Den nya styrelsen har genom att ta egna initiativ en inverkan på
vilka problem de hanterar och försöker lösa. Den har med andra ord ett inflytande över fackföreningsstyrelsens arbete och inriktning.
Denna förändring av den fackliga praktiken vid Triby menar jag är uttryck för att styrelsen identifierar och prioriterar andra fackliga problem än
den tidigare styrelsen. De båda styrelsernas utgångspunkter för fackligt arbete
skiljer sig åt och därför identifierar de olika problem. Med strategin att fokusera medlemmarna upptäcker och prioriterar den nya styrelsen problemsituationer som har en tydlig inriktning på medlemmarnas behov och önskemål.
Bygger tillsammans med medlemmarna
Under ”nybygget” prövar styrelsen och medlemmarna att tillsammans lösa
fackliga problem. Maria och hennes kamrater i styrelsen vill engagera medlemmarna i det fackliga arbetet. Goda relationer med medlemmarna och kunskap om medlemmarnas synpunkter menar styrelsen ger dem styrka i förhållande till arbetsgivaren. Under ”nybyggets” tid tar de, främst ordförande Maria, initiativ till nya former för kontakt med medlemmarna. Medlemsomröstningar, samtal under pågående förhandling och arbetsgrupper är exempel på
sådana nya arbetssätt.
Under ”nybygget” genomförs flera medlemsomröstningar. I fältanteckningarna i avsnittet ”En förmiddag på expeditionen” beskrivs hur styrelsen
planerar och genomför en medlemsomröstning. Styrelsen förbereder en förhandling med arbetsgivaren om ledigheter på vissa klämdagar. Medlemmarna
skall få lämna sina synpunkter på ledighetens utformning och finansiering.
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Ett annat sätt att göra medlemmarna delaktiga i det fackliga arbetet är att
ha en dialog med medlemmarna inom ramen för en pågående förhandling.
Maria berättar:
- Vi hade förhandling om att dagtidare skulle övergå till skift. Vi ajournerade förhandlingen, kallade folk till ett möte, frågade vad dom tyckte och
sen förde vi det vidare. (nr 22)

Styrelsens ordförande Maria, tar initiativ till ännu en form för gemensam
problemlösning med medlemmarna. Hon ”uppfinner” arbetsgrupper437. På ett
klubbmöte har medlemmarna och styrelsen tillsammans med en ombudsman
från avdelningen diskuterat att styrelsen inte kan klara allt på egen hand.
Även enskilda medlemmar måste engagera sig. I fältanteckningarna från
arbetet på expeditionen i inledningsavsnittet på ”nybyggets” tid nämns att
Maria arbetar med att starta en arbetsgrupp som skall utveckla ett förslag på
ny beräkning av premielön. En annan arbetsgrupp som Maria initierar tar
fram förhandlingsunderlag om kompetensutveckling och individuella lönetillägg för en grupp anställda på underhållsavdelningen.
Jag tolkar initiativen till nya slags kontakter med medlemmarna som uttryck för att göra den fackliga verksamheten synlig och för att utveckla relationerna med fackföreningens medlemmar, men också för att utveckla den
fackliga kompetensen hos medlemmarna. Under ”nybygget” utvecklas rutiner
för gemensam problemlösning, det vill säga rutiner som möjliggör att styrelsen och medlemmarna tillsammans hanterar och löser fackliga problem.
Ordföranden skapar genom arbetsgrupperna nya tillfälliga sociala praktiker. Arbetsgrupperna är tillfälliga ”community of practices” där arbetsgruppens medlemmar har en gemensam överenskommelse kring ett gemensamt
åtagande438. I detta fall fungerar arbetsgrupperna som gränsmöten i samspelet
mellan den fackliga praktiken och den sociala praktik som utgörs av medlemmarna i produktionen. Att lösa problem tillsammans innebär att erfarenheter och tidigare kunskaper från olika praktiker möts i en gemensam problemlösningsprocess. Den gemensamma processen innebär att kunskaper
utvecklas tillsammans och även förs tillbaka till styrelsen respektive till
medlemmarna i produktionen.

437

Ordföranden anmäler medverkan i arbetsgrupperna som fackligt uppdrag enligt
förtroendemannalagen.
438
Wenger (1998)
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Inte längre gå i arbetsgivarens ledband
Den andra fackliga strategin under ”nybygget” är en riktningsvisare för vad
som inte skall gälla. Utifrån fackföreningens vilja att utveckla en ny och, i
jämförelse med tiden före ”revolutionen”, annorlunda facklig verksamhet,
menar styrelsen att den skall ”sluta gå i arbetsgivarens ledband”. Det är ett
utpekande av vilka handlingsalternativ som inte är önskvärda, mer än vilka
handlingsalternativ som skall väljas. Sett som problemlösningssituation
handlar det om ett nytt och obekant problem med krav på utveckling av nya
strategier och handlande439. Med andra ord: för att hantera situationen krävs
utveckling av nya facklig kunskaper. Hur hanterar den nya styrelsen denna
utmaning?
River ner för att bygga nytt
Styrelsen visar tydligt att den inte vill ingå i samma slags gemenskap med
arbetsgivaren som den förra styrelsen. Den sociala praktik som hade utvecklats mellan den tidigare styrelsen och arbetsgivaren upphör i och med att den
nya styrelsen tillträder. De nya ledamöterna visar, som jag tidigare beskrivit,
genom olika gränsmarkörer440 att det är arbetarnas intressen som ledamöterna
företräder.
På olika sätt visar de nya ledamöterna att nu gäller nya förutsättningar för
relationen mellan arbetsgivare och fackföreningens styrelse. Men vad för
slags relation den nya styrelsen vill ha i stället är inte lika tydligt. Jag tolkar
att de saknar en gemensam bild av hur den framtida lösningen på deras problem ser ut. Med ett uttryck från pragmatismen menar jag att de inte gör några medvetna efterforskningar, ”inquiries”, kring alternativa sätt att samspela
med arbetsgivaren441. Genom att i det följande beskriva hur det fackliga arbetet kommer till uttryck med avseende på relationerna med arbetsgivaren
vill jag visa hur de nya styrelseledamöterna ändå försöker lösa problemet. Jag
vill visa vilka lösningar de väljer för att försöka bygga upp en ny social praktik för samspel med arbetsgivaren.
Det handlar om att utveckla rutiner för förhandlingar, att styrelsen ändrar
arbetssätt genom att ta egna initiativ och att den rubbar styrkeförhållanden
mellan parterna genom att stärka legitimiteten hos medlemmarna. De försöker genom att ändra på sina vanor och aktiviteter skapa nya interaktioner med
arbetsgivaren.

439

Köpsén (2003b)
Wenger (1998)
441
Elkjaer (2000)
440
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Förhandling som umgängesform och maktutövning
Nya vanor växer ändå fram mellan parterna442. Det finns lagliga och avtalsenliga ramar som de skall följa. De flesta fackliga frågor hanteras i vad styrelseledamöterna kallar förhandlingar443. Vanligt är att arbetsgivaren eller
fackföreningen skriver ett brev där man kallar till respektive ber om en förhandling. Men när förhandling kan ske och med vilken framförhållning är
oklart. Det är därför vanligt att det är kort tid fram till förhandlingen.
Varje gång jag kommer till Triby möts jag av berättelser om förändringar, ofta känslosamma berättelser. Jag tolkar att relationen mellan fackföreningens styrelse och arbetsgivaren präglas av ständiga överläggningar. Det
handlar om både små eller stora konflikter med arbetsgivaren, det vill säga
fabrikschefen Birgitta.
Och här är det så snabba svängningar. Vi kan förhandla en sak ena veckan
och nästa vecka är den förhandlingen inaktuell, vi måste ha en ny på grund
av förändringar. (nr 1)
…man kan bli uppkallad onsdagseftermiddag, det har dykt upp en sak, vi
har fått det här nu, vi har inte haft en aning, men vi måste ta det i morron.
Det är en typisk Tribygrej. Och vi måste komma fram till något i morgon.(nr 22)

Styrelsen tolkar dessa snabba förändringar som ett maktuttryck från arbetsgivaren. Vi skall inte få tid att förbereda oss, menar Maria.
Ofta tror jag det är så snabba vändningar om man säger, snabbt kalla till
förhandling och det måste fort fort fort fort fort. Det tror jag är taktik ifrån
företaget, att det skall gå fort, så att vi inte får tid. (nr 22)

Maria menar att man måste kräva tid för att förbereda en förhandling. Detta
kan förstås som att hon försöker skapa en struktur för samspelet med arbetsgivaren som möjliggör ett annat slags deltagande för fackföreningens styrelse. Det kan även ses som fackföreningens ansträngning att bemöta arbetsgivarens försök att ta makten över förhandlingarna.

442

Formellt regleras samarbetet mellan parterna genom lagen om Medbestämmande
MBL. Min beskrivning av fackföreningens relation med arbetsgivaren utgår från hur
samarbetet mellan parterna ter sig i vardagen ur ett lokalt fackligt perspektiv.
443
Förhandling eller samverkan är två former för relationen mellan arbetsgivare och
fackförening. Se kapitel 1 ”Fackligt arbete” och till exempel Huzzard, Gregory &
Scott (2004)
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Vi kan inte förhandla om vi inte förbereder. Antingen får vi tre timmar nu
eller så skjuter upp förhandlingen. Det var nog mycket det som gjorde att
relationen var lite spänd, att jag kunde vara stenhård på vissa saker. (nr 22)

Dessa försök skapar irritation hos fabrikschefen. Som Maria säger är det tufft
och jobbigt att inte gå i arbetsgivarens ledband. Maria menar att hon ständigt
är i konflikt med någon.
Väcker nya frågar och nekas samverkan
Maria menar att relationen med arbetsgivaren har påverkats av att den nya
styrelsen tar sig an nya fackliga problem.
….har ju vi haft en förändring i fackklubben, som jag tror att företaget har
stått litet ställda inför, att vi har börjat företräda enskilda medlemmar. Vi
kan kräva förhandling för något som är ett problem för en enskild, där
nere. Det är man inte van vid från företagets sida heller. Och den gamla
styrelsen är borta. (nr 1)

Att fackföreningens styrelse engagerar sig i enskilda medlemsärenden och att
styrelsen tar egna initiativ till förhandlingar ser jag som en förändring av
förutsättningar för samspelet mellan parterna. Maria och de andra ledamöterna har en intention att bygga upp ett annat slags deltagande.
Den nya fackföreningsstyrelsen för fram andra önskemål om förändringar i relationen med arbetsgivaren. De vill att relationen mellan parterna skall
innebära andra slags aktiviteter, något mer än formella förhandlingar. De har
en önskan om deltagande som mer kan liknas vid samverkan och gemensam
problemlösning444. När styrelsen visar intresse för medverkan och inflytande
inför en större förändring av produktionshallen blir de avvisade av arbetsgivaren.
….. när vi visste att vi skulle bygga om produktion, då annonserade vi att
vi vill vara med i diskussionen, vi vill vara med och diskutera, lägga fram
våra synpunkter. Men det var ju en stängd dörr; - Ni får veta när vi har ett
förslag klart! (nr 1)

Maria menar att den här typen av frågor
… lägger dom på en högre nivå, så vi får bara information om det. Det kan
var en formell förhandling där vi inte har någon makt att påverka. (nr 22)

444

Se kapitel 2 ”Fackligt arbete” och Huzzard & Nilsson (2003); Levinson (2004)
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Den fackliga styrelsens relation med arbetsgivaren innebär en rörelse
mellan den fackliga praktiken och arbetsgivarens praktik. All förhandling
sker inom ramen för arbetsgivarens praktik. Det är en rörelse som innebär
ständig förhandling och kamp. Sett som en strävan att etablera en ny social
praktik tillsammans med arbetsgivaren kan man säga att förutsättningarna
och omständigheterna för den fackliga styrelsen är sådana att de inte lyckas
bygga upp en samverkan med arbetsgivaren kring gemensam problemlösning.
Försöker stärka sin förhandlingsposition
Förutsättningarna för samspelet mellan fackföreningens styrelse och arbetsgivaren ändras av Marias initiativ till mer gemensamt arbete med fackföreningens medlemmar. Att skaffa sig kunskap om medlemmarnas synpunkter
och att förankra styrelsens ageranden i förhandlingar menar styrelsen ger dem
styrka i förhållande till arbetsgivaren. Styrelsens ansträngningar att stärka sin
legitimitet hos medlemmarna kan ses som att de vill ändra på rådande styrkeförhållanden mellan fackföreningen och arbetsgivaren. Denna utveckling i
den fackliga verksamheten leder till öppna konflikter mellan fackföreningens
styrelse och arbetsgivaren.
Ett exempel är den tidigare nämnda arbetsgruppen som skall arbeta fram
förhandlingsunderlag för förändrad beräkning av premielönen. Maria berättar:
Så då bilda vi en arbetsgrupp, då var det några medlemmar som vart valda
till den här arbetsgruppen….dom vart valda på mötet, och jag gjorde förtroendeanmälan… jag skulle vara sammankallande och den som hade ansvaret när vi kom så långt som till förhandling. Men det blev ju rena kalabaliken. …..vi hade bestämt möte några gånger, det blev uppskjutet. Jag
var lite skum på det, för att jag mötte inte några protester ifrån arbetsledare
eller någon, när jag sa att vi skulle gå ifrån. Sen när vi väl hade satt oss, vi
hade väl suttit en halvtimme, då knackade det på dörren och Birgitta kom
in och sa att vi omedelbart skulle gå ner, annars skulle det bli central förhandling och skadestånd och allting. Då ringde jag till Anna-Greta och
frågade henne. Hon sa att vi skulle sitta kvar och då gjorde vi det! Så talade jag om detta för Birgitta, och sa att du får kalla till en förhandling om
du vill, men vi sitter kvar. Å, då blev det ju en himla … det rulla ju på med
förhandlingar och i den vevan försvann jag också. Det var precis i den vevan som jag blev sjuk. … dom hade ju central förhandling om detta. Där
dom kom fram till i princip att … dom var tvungna och låta fackklubben få
lite mera arbetsro. För det var ohållbart som det var. (nr 22)
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Styrelsens ledamöter återkommer ofta till berättelsen om hur styrelsens
försök med en arbetsgrupp tillsammans med medlemmarna skapade en långtgående konflikt med arbetsgivaren. Historien är en av de väsentliga berättelser som ingår i den fackliga praktikens samlade sociokulturella kunskaper
och erfarenheter445. Händelsen påverkar hur styrelsens ledamöter definierar
situationen för det fackliga arbetet vid Triby, det vill säga hur de tolkar vad
som är möjligt att göra eller vad som leder till bråk. Det är en kunskap, som
jag skall visa i nästa kapitel, mer begränsar den fackliga praktiken än stimulerar till vidare utveckling.

Arbetet inom styrelsen
De nya ledamöterna definierar inte arbetet inom styrelsen som ett särskilt
problemområde. De har inga uttalade fackliga strategier för det interna styrelsearbetet. Men hur gör Maria, Kristina, Fredrik och Lotta för att hantera det
fackliga arbetet tillsammans?
Maria, Kristina, Lotta och Fredrik tar ett gemensamt ansvar för det fackliga styrelsearbetet vid Triby. Styrelsearbete kan förstås som en ”community
of practice” där en inre kärna av engagerade ledamöter tar ett gemensamt och
ömsesidigt ansvar för det fackliga uppdraget446. Efter ”revolutionen” vid Triby finns inga rutiner och strukturer för den fackliga verksamheten som den
nya styrelsen kan använda sig av. De har inga utarbetade vanor för att lösa
fackliga problem. Tidigare avsnitt visar styrelsens ansträngningar att utveckla
strukturer och relationer för samspelet med medlemmarna respektive arbetsgivaren. Efter ”revolutionen” finns heller inga rutiner och strukturer för samspelet mellan styrelseledamöterna. Jag menar att det därför finns krav på
utveckling av kunskap och skicklighet för att hantera det gemensamma interna styrelsearbetet. Det interna styrelsearbetet är inte något uttalat gemensamt
fackligt problem under tiden för ”nybygget”. Men som vi skall se är det ändå
något som styrelseledamöterna var för sig resonerar om.
I det följande beskriver och tolkar jag hur samspelet mellan styrelsens ledamöter kommer till uttryck under ”nybyggets” tid. Jag har identifierat tre
olika sätt att inom styrelsen hantera och ta sig an utmaningar, det vill säga
lösa problem; på egen hand, följa instruktioner och observera, eller tillsammans med fackliga kolleger utanför den lokala fackliga praktiken447.

445

Säljö (2000); Wenger (1998)
Wenger (1998)
447
I Köpsén (2003b, s 91) presenteras en struktur för facklig problemlösning och
lärande i den fackliga styrelsen på Strömså. Den styrelsen hade ett annat mönster för
problemlösning. Där talar jag om individuellt, två och två eller inom styrelsen.
446
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Ordföranden löser det mesta på egen hand
Det interna gemensamma fackliga styrelsearbetet kretsar kring Maria. Det är
Maria som i det dagliga fackliga arbetet, oftast på egen hand, avgör vad de
fackliga aktiviteterna skall inriktas på.
I anteckningarna i avsnittets inledning framgår att Maria dagen innan gör
en lista över vad som skall göras nästkommande dag på expeditionen. Hon
arbetar efter den, fördelar sysslorna och prickar av allteftersom det bli klart.
Det är den listan som Fredrik och de andra i anteckningarna nedan försöker
tyda och rätta sig efter. (Maria är hemma pga sjukdom)
….när Kristina och Lotta kommer på torsdagarna vet de inte riktigt vad de
skall jobba med. … Tack vare att det fanns en lista idag så visste de vad de
skulle kunna göra, annars hade de bara jobbat på med sina egna saker, berättar de. Det är heller inte helt enkelt för dem att förstå vad som menas
med de olika punkterna på listan, men de resonerar med varandra Fredrik,
Kristina och Lotta. De har sina egna uppgifter, i övrigt ”fördelas” det på
torsdagarna, men de vet oftast inte vad det är eftersom det är Maria som
har kollen. (nr 7)

Listan kan tolkas som att Maria genom att upprätta en arbetsordning definierar vilka problem som skall tas om hand. Listan bestämmer med andra ord
den fackliga verksamheten.
Ett annat uttryck för att individuellt definiera problem är Marias initiativ
till nya fackliga arbetsuppgifter och att styrelsen skall ta sig an enskilda ärenden.
-Hon hittar på så mycket uppgifter, säger Kristina, Lotta håller med. (nr 7)

I det följande framgår att Maria har tagit initiativet till en förhandling för en
grupp medlemmar.
Maria ringer (är hemma i bostaden skall komma efter lunch) och berättar
för Lotta om förhandlingen på eftermiddagen angående ersättning för vikarierande gruppledare: 10 kr vid inhopp och alltid 3 kr. Det är Marias förslag. Det är lite oklart för Lotta om var förslaget om ersättning kom ifrån.
Hon tror att det Maria som har initierat det hela. Men sedan blir hon osäker och letar i Marias anteckningar. Maria har ett anteckningsblock där
hon skriver ”ärende”, ”syfte” och ”förslag”. Lotta säger till mig att hon
inte är så insatt i ärenden. Hon påpekar att Maria ”har säkert tänkt”. -Vi får
väl veta när vi sitter där! Vi pratar om problemet att ”vara insatt”. -Det kan
ju ha hänt något på tisdagen och när jag kommer upp på torsdag och om
Maria är sjuk då, så vet ju inte jag något, säger Lotta. (nr 8)
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Exemplet visar också ett annat uttryck för problemlösning på egen hand.
Maria har på egen hand beslutat om vad som är lösningen på problemet. Hon
berättar för Lotta vad styrelsen kommer att begära i ersättning för medlemmarna. Lotta är inte insatt i problemet, men förlitar sig på att Maria har situationen under kontroll och kommer att ta hand om eftermiddagens förhandling
med fabrikschefen. Maria hanterar alla förhandlingar på egen hand men har
alltid någon med sig eftersom ”det alltid är bra att vara två”. Att de andra
ledamöterna i styrelsen inte är insatta i detaljerna i förhandlingarna innebär
att de mer observerar, och fungerar som moraliskt stöd, än att de aktivt deltar
i förhandlingsarbetet.
Att definiera situationen och lösa problem på egen hand kan ses som att
på egen hand styra och forma det fackliga styrelsearbetet. Med utgångspunkten att fackligt arbete ses som problemlösning innebär en individuell
hantering att fackligt arbetet styrs och formas i en individuell process. Det
fackliga styrelsearbetet är ändå ett kollektivt uppdrag. Därför undersöker jag i
nästa avsnitt hur arbetet i styrelsen under ”nybygget” ter sig som gemensam
problemlösningsprocess.
Följer instruktioner eller observerar
Styrelseledamöterna löser också problem tillsammans eller försöker att lösa
tillsammans. I de tidigare fältanteckningarna ser vi hur styrelsemedlemmarna
gemensamt resonerar om hur medlemsomröstningen skall genomföras och
vilka alternativ som skall presenteras för medlemmarna. Några av ledamöterna försöker tillsammans göra en utskrift från datorn. I den tidigare beskrivningen av den fackliga verksamheten under ”nybygget” finns exempel på hur
styrelsen bestämmer sig för klädsel, fackliga arbetstider och hur de skall
samarbeta med medlemmarna med mera.
Kristina och Lotta vill gärna vara mer involverade i problemlösningen.
De är inte helt nöjda med Marias ledning och stora engagemang. Efter att
Maria varit sjuk ett tag försöker de att ändra det interna styrelsearbetet.
Kristina berättar att de ”har lagt om stil”. Maria skall fortsätta att vara med
att ta beslut, men ordförandeskapet på styrelsemötena skall var rullande.
”Man skall hålla i mötet och jobbet innan, alla skall lära sig allt och alla
skall ha något hum om allt”. (nr 5)

Tre månader senare kommenterar Lotta och Kristina att det inte blev som de
tänkte sig:
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Nu är det Maria som bestämmer och vet hur allt ska vara. Vi pratar och
kommer med förslag, men när Maria säger ”jag har tänkt” då vet man att
det är ingen idé att säga något, berättar Kristina. Risken finns att om man
gör som man vill, så är hon där och ”hackar”. Hon vet att hon är dominerande och har sagt åt oss att säga till, men det är inte så lätt. (nr 7)

Maria är inte heller helt nöjd med arbetsfördelningen inom styrelsen. När hon
har slutat sitt arbete på Triby berättar Maria att hon funderade mycket kring
olika problem när hon var ordförande. När det var dags att diskutera med de
andra i styrelsen hade hon redan lösningen klar. Men hon menar att hon ändå
försökte få med de andra i styrelsen.
Maria: ….försökte liksom hålla tillbaka att nu skall vi diskutera, resonera
oss fram till det här, så att alla hänger med. Ibland fanns inte den tiden och
då kunde jag säga, jag har funderat på en sak, jag har funderat så här och
så här. Vad tycker ni? - Jaa, det blir bra.
/…./
… jag kunde ju lämna ifrån mig en sak, det här får någon annan ta ansvar
för. Och så kunde jag nästan få sitta och titta på när det vart ingenting av
det. Som ordförande får du ju ta huvudansvaret, eller vad man skall säga,
då kunde jag känna att nej, det är enklare att jag gör det själv. (nr 22)

Maria känner till sina brister och känner sig ibland ensam. Hon önskar att
någon annan skall ha drivkraften att kliva fram, ”stå bredvid mig” i stället för
”bakom mig”.
Styrelsearbetet vid Triby bygger på en social praktik med gemensamma
överenskommelser om vad som är angeläget att ägna sig åt. På vilket sätt
arbetet skall utföras och med vilka prioriteringar är däremot inte alltid baserat
på kollektiv problemlösning. För ledamöterna i styrelsen handlar det mest om
att följa ordförandens instruktioner och observera hennes arbete. Men som
Wenger respektive Rogoff menar, är det den gemensamma inriktningen som
är avgörande, inte vad varje enskild medlem faktiskt gör448. Mina observationer och ledamöternas berättelser visar dock att det interna styrelsearbetet, och
därmed den fackliga verksamheten, under ”nybyggets” tid till en väsentlig
del drivs framåt i vad som kan tolkas som en individuell problemlösningsprocess.
Skillnaderna i engagemang och deltagande i problemlösning innebär olika deltagande för de enskilda ledamöterna i styrelsen. Det innebär att styrelsens medlemmar har olika förutsättningar för att kunna medverka och ta an-
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svar för det fackliga arbetet. De har därmed olika villkor för att utveckla och
förändra sitt deltagande. De har olika förutsättningar för lärande.
Tillsammans med fackliga kolleger utanför Triby
När styrelsen inte kan lösa ett problem söker Maria stöd utanför den lokala
praktiken.
Maria har täta kontakter med medlemmarna i avdelningsstyrelsen och
med förbundets ombudsman när det gäller vardagens problem i fackföreningen på Triby. I fältanteckningarna finns exempel på hur Maria kontaktar avdelningens ombudsman eller ledamöter i avdelningsstyrelsen för råd i ett
försäkringsärende. Hon kontaktar dem även för stöd för sina synpunkter på
tillsättning av den nya fabrikschefen eller hur hon skall hantera konflikten
med arbetsgivaren avseende arbetsgruppen för premielön. Hon berättar:
….. Anna-Greta kom ner hit, kanske satt sig och diskutera, … efter fyra
timmar så tänkte man ju på ett helt annat sätt än vad man hade gjort tidigare. Det liksom öppnar ju så mycket mer. Och framför allt höra erfarenheter
från andra ställen är väldigt bra. (nr 22)

Maria menar att kontakterna med förbundets avdelning har en väsentlig betydelse för styrelsearbetet. Hennes kontakter utanför Triby kan tolkas som att
hon som ordförande och företrädare för den lokala styrelsen aktivt söker och
använder de institutionella resurser som finns att tillgå inom fackförbundet.
Vi kan säga att problemlösningen tillsammans med andra fackliga kolleger
innebär ett stöd för lärande.
Ett alternativt sätt att förstå Marias täta kontakter med avdelningen är
tolkningen att hon även ingår i en annan ”community of practice” tillsammans med fackliga kolleger på regional nivå. Maria tycker inte att hon kan
lösa alla problem tillsammans med sina kamrater på Triby. I stället söker hon
hjälp med att lösa problem hos de andra ledamöterna i avdelningsstyrelsen
eller hos avdelningens ombudsman. Med denna tolkning kan man säga att
denna gemensamma problemlösning innebär kunskapsutveckling inom ramen
för en regional social praktik. Maria menar att kontakterna med förbundets
avdelning har en väsentlig betydelse för henne som ordförande. I vad mån
kunskapsutvecklingen leder till utveckling och lärande för den lokala fackliga
praktiken vid Triby är en fråga om hur mycket av Marias nya kunskaper som
förs tillbaka till styrelsen, det vill säga hur hon hanterar sitt dubbla medlemskap i den lokala respektive regionala fackliga praktiken.
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Utvecklingsprocesser
I de tidigare avsnitten om ”nybygget” har vi sett hur den nya styrelsens fackliga strategier kommer till uttryck i handling. Vi har sett hur Marias och de
andra ledamöternas deltagande i den fackliga praktiken gestaltar sig. Men
vad innebär deras deltagande för det lärande som uppstår under ”nybygget”?
Vilka utvecklingsprocesser skapas ? Även för denna period är aktiviteter och
relationer mellan deltagare, gränsprocesser449 och användning av sociokulturella resurser450 av väsentlig betydelse för de förändringar som uppstår i och
av den lokala fackliga praktiken på Triby. Det handlar om samspel mellan
ledamöterna i styrelsen, med den lokala fackliga praktikens omvärld och den
institutionella nivån.

Ensidigt samspel i styrelsen
Samspelet mellan deltagare är en av de tre utvecklingsnivåer som Rogoff
menar har betydelse för förändring av och inom en social praktik451. För att
förstå vad de fackliga strategierna under ”nybygget” innebär för de utvecklingsprocesser som uppstår inom fackföreningen på Triby är samspelet mellan styrelsens ledamöter intressant att undersöka. I det följande undersöks hur
detta kan ses i termer av utveckling av rutiner, det gemensamma åtagandet
och kunskaper.
Rutiner
Den nya styrelsen vid Triby har inte ärvt några etablerade rutiner för att lösa
fackliga problem. Det uppstår ändå vanor och rutiner genom hur styrelsearbete gestaltar sig: De träffas en dag i veckan på expeditionen. Fackliga ärenden som uppstår de andra dagarna tas om hand av ordföranden Maria. När
styrelsens ledamöter träffas på expeditionen formas dagens arbete främst
utifrån den förteckning över arbetsuppgifter som Maria har gjort dagen innan.
Styrelsens ledamöter har inga bestämda vanor för att delge varandra vad som
händer mellan arbetsdagarna på expeditionen eller när det skall hållas styrelsemöten. Lotta uppfattar att det är dags ”när pappershögen blir tillräckligt
hög”.
Sett i termer av problemlösning har vi sett att de flesta problem löses av
ordföranden. Det finns en önskan, men inte så uttalad och diskuterad, att ledamöterna skall lösa fler problem tillsammans. De har inga rutiner för gemensamma diskussioner och ansträngningar att kollektivt hantera och lösa
449
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fackliga frågor. Många problem, ofta de komplicerade, löser ordföranden
tillsammans med andra fackliga ledare utanför den fackliga praktiken vid
Triby.
Tydlig arbetsdelning
Det finns en tydlig arbetsdelning inom fackföreningsstyrelsen. Det fackliga
arbetet leds och fördelas efter ordförandens uppfattningar. En stor del av det
fackliga arbetet initieras och genomförs av ordföranden. I den meningen tolkar jag samspelet mellan styrelsens ledamöter som ett ensidigt samspel.
Ett gemensamt åtagande inom en ”community of practice” behöver inte
innebära att alla göra samma sak samtidigt. Det väsentliga är den gemensamma överenskommelsen om riktningen på aktiviteterna452. Jag tolkar att
Maria, Kristina, Lotta och Fredrik har en gemensam uppfattning om hur de
definierar den övergripande situationen för fackföreningen vid Triby och vad
som är de väsentligaste fackliga strategierna. Att de då inte är lika involverade och engagerade i att lösa de vardagliga fackliga problemen innebär inte att
det gemensamma åtagandet, ”the community of practice” inte fungerar. Det
innebär bara att ledamöternas deltagande, och därmed utvecklingsprocesser,
gestaltar sig på olika sätt.
Arbetsdelningen mellan styrelseledamöterna kan även ses som relationer
mellan erfarna och mindre erfarna deltagare453. Maria och Kristina har erfarenheter från förra styrelsen, Lotta och Fredrik saknar erfarenhet. Relationen
mellan styrelseledamöterna kan tolkas som att ordförande Maria tar det fulla
ansvaret för verksamheten. Trots sin egen bristande erfarenhet både hon agerar som, och förväntas agera som, en mäster454. De andra styrelseledamöterna
får under ledning av Maria gradvis lära sig det fackliga arbetet. Med tiden
blir även Fredrik, Kristina och Lotta mer engagerade i verksamheten (något
som blir tydligt i nästa fas det fackliga arbetet, det vill säga under ”reträtten”). Det gemensamma styrelsearbetet innebär olika deltagarbanor, för styrelsens ledamöter455.
Kunskapsutveckling utanför i stället för inom styrelsen
Att på olika sätt informera, dokumentera och på annat sätt ”spara” vad som
händer inom en verksamhet är en del av den kollektiva kunskapsutvecklingen
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och mediering av kunskaper456. Att styrelseledamöterna har tillgång till detta
är en central förutsättning för deras möjligheter att förändra sitt deltagande.
Styrelsemöten dokumenteras i protokoll, men i övrigt är det sparsamt med
dokumentation kring arbetet inom styrelsen. Det primära sättet att minnas
och föra vidare erfarenheter och kunskaper från det fackliga arbetet utgörs i
stället av muntliga berättelser. Marias anteckningar kring förberedelser och
resultat av förhandlingar med arbetsgivaren är hennes personliga och sparas
inte som en kollektiv resurs. De erfarenheter och kunskaper som byggs upp i
det fackliga arbetet riskerar i stället att bli till personliga kunskaper hos de
enskilda styrelseledamöterna.
Kunskaper utvecklas i ett gemensamt deltagande. Det handlar om integrerade processer där samspelet mellan praktikens medlemmar är av central
betydelse. Det är i mötet mellan perspektiv och olika erfarenheter som kunskaper utvecklas och distribueras mellan deltagarna. Ett ensidigt samspel ger
inte samma slags lärprocesser som ett samspel där alla involverade är aktiva.
Marias ledning och initiativkraft innebär utveckling för den fackliga verksamheten med avseende på kontakterna med medlemmarna, men det har inte
samma utvecklande inverkan på det interna styrelsearbetet. Styrelsearbetet
under ”nybyggets” tid är mer inriktat på aktiviteter utanför styrelsen och
mindre på aktiviteter som berör samspelet mellan styrelsens ledamöter.
Men kunskapsutveckling inom en styrelse kan också utvecklas genom
deltagande i andra sociala praktiker förutsatt att erfarenheter och kunskaper
förs tillbaka in i den egna lokala praktiken. Jag menar att det starka ledarskapet inom fackföreningens styrelse i termer av ensidigt samspel inte stimulerar
till utvecklingsprocesser mellan styrelsens ledamöter. Däremot är det andra
utvecklingsprocesser, såsom samspelet med omvärlden och då främst med
arbetarnas sociala praktik som stimuleras under ”nybygget”.

Saknar lokala resurser men nyttjar i stället förbundets
När den lokala fackföreningen saknar egna erfarenheter och kunskaper utnyttjar den nya styrelsen den gemensamma repertoar av sociokulturella kunskaper och resurser som finns inom fackföreningsrörelsen. Detta har en avgörande betydelse för hur det fackliga arbetet på Triby gestaltar sig och det
lärande som uppstår.
När Maria, Lotta, Kristina och Fredrik åtar sig styrelseuppdraget finns
inga lokala resurser för deras arbete. Det finns inga användbara rutiner,
strukturer, verktyg eller erfarna fackliga ledare som de kan stödja sig mot.
Det finns ingen fungerande facklig praktik som de gradvis kan läras in i457,
456
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det finns ingen ”mäster”458. För att kunna hantera och ta sig an uppdraget som
fackliga ledare vid Triby söker styrelsen stöd utanför den egna lokala fackliga praktiken. I samspelet med andra fackliga praktiker inom den fackliga
rörelsen lär de sig att ”bli” fackliga ledare. Lokalt finns inga fackliga förebilder att tillgå.
Styrelsen får tillgång till de sociokulturella resurserna inom fackföreningsrörelsen genom att delta i de fackliga kurserna och i kontakterna med
mer erfarna fackliga ledare på avdelningen. Samspelet mellan styrelseledamöterna från Triby och de kollektiva fackliga resurserna innebär stöd, vägledning och riktningsvisare likt de processer som Rogoff menar inbegrips i
begreppet ”guided participation”459. Att styrelsen väljer en facklig strategi
som så tydligt inriktar sig på medlemmarna överensstämmer med de värderingar och traditioner som gäller för ett grundläggande fackligt arbete. Vi kan
se detta som att samspelet mellan den lokala nivån och andra nivåer inom
fackföreningsrörelsen leder till att den nya styrelsens aktiviteter är i samklang
med den fackliga sociokulturen.
Jag menar att de nya ledamöterna även när de deltar i det dagliga styrelsearbetet skaffar sig vägledning460 och fackliga mästare461 utanför den lokala
praktiken, vilket framgår i avsnittet om arbetet inom styrelsen. För att hantera
och lösa problem ringer den nya styrelsens ledamöter avdelningens ombudsmän eller får besök av dem på Triby. Särskilt ordförande Maria skaffar sig
stöd av kolleger i avdelningsstyrelsen och avdelningens ombudsmän. Exempel på samspelsprocesser är ombudsmannens stöd till Maria när fackföreningen protesterar mot tillsättningen av fabrikschefen eller när fabrikschefen
kräver att arbetsgruppen för premielön skall upplösas. Även i det mindre
dramatiska vardagsarbetet finns de mer erfarna kollegerna till hands och som
Maria säger har de en avgörande betydelse för det fackliga arbetet på Triby.
Min förra studie visar att söka kunskap och lära på egen hand innebär många
utmaningar för en lokal fackförening462. Även studien vid Triby visar på det
värdefulla med kontakter och stöd utanför den egna lokala praktiken.

Utvecklar kunskaper i kontakter med omvärlden
Gränsprocesser är viktiga för en praktiks lärande och utveckling, dels sammanbinder sådan processer sociala praktiker med varandra, dels innebär de
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möjligheter till möte med andra perspektiv och erfarenheter463. Jag har identifierat att de fackliga aktiviteterna vid Triby under ”nybyggets” tid innebär ett
omfattande samspel med verksamheter utanför den lokala fackföreningen.
Detta samspel inbegriper även att nya, mer eller mindre tillfälliga, sociala
praktiker skapas.
Att vara facklig styrelserepresentant vid Triby innebär en ständig rörelse
mellan olika sociala praktiker. Jag tolkar att kärnverksamheten i det fackliga
styrelsearbetet till en del kan beskrivas som en uppsättning av olika slags
gränsprocesser. Hur dessa gränsprocesser tar form och samspelar med andra
fackliga aktiviteter tolkar jag har en betydelsefull inverkan på den fackliga
kunskapsutvecklingen. I det följande tar jag upp gränsmarkörer samt samspel
med arbetarnas sociala praktik, arbetsgivarens praktik och andra fackliga
praktiker.
Gränsmarkörer
Användning av gränsmarkörer är en slags gränsprocess som bestämmer en
”community of practice464. Genom gränsmarkörer visas gränserna, vilka som
finns med i gemenskapen och vilka som står utanför. De är också till för att
visa vad som är gemenskapens verksamhet uppgift, identitet, mm.
Den nya styrelsen för fackföreningen vid Triby har en uttalad strategi att
markera och synliggöra att det är en ny grupp fackliga ledare som nu företräder medlemmarna. Ledamöterna använder sig av ett antal gränsmarkörer för
att synliggöra att det skett en förändring samt vilken tillhörighet den nya styrelsen vill förknippas med. Att ledamöterna alltid använder arbetskläder och
äter lunch med sina arbetskamrater är exempel på sådana gränsmarkörer.
Skylten på dörren som annonserar att det är fackets expedition och vilka öppettider som gäller är en annan slags gränsmarkör. Även om få medlemmar
besöker expeditionen finns skylten där som en tydlig markör om ett faktiskt
revir och som signalerar om en pågående verksamhet. Fackföreningens anslagstavla utanför produktionshallen är en annan gränsmarkör som synliggör
den fackliga verksamheten och de personer som är engagerade i den.
I termer av utvecklingsprocesser kan man säga att den fackliga praktiken
synliggör sin existens, sina intentioner, sin vilja och vilken verksamhet den
inriktar sig på. Detta menar jag är uttryck för en förändrad praktik på institutionell nivå465 som bidrar till att det under ”nybyggets” tid skapas en ny kollektiv facklig identitet på arbetsplatsen i Triby.
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Samspel med arbetarnas sociala praktik
Den fackliga strategin ”allt för medlemmarna” har jag identifierat i aktiviteter
såsom synliggörande av facket, driva medlemsärenden och att lösa problem
tillsammans med medlemmarna. Dessa fackliga aktiviteter relaterar till samspel mellan två sociala praktiker – den fackliga praktiken och arbetarnas sociala praktik. Som facklig styrelseledamot rör sig Maria och de andra styrelseledamöterna ständigt mellan dessa två praktiker. Deras rörelse innefattar
olika slags gränsprocesser.
För det första: Vissa styrelseaktiviteter berör information om styrelsens
arbete och fackföreningens verksamhet, till exempel att prata med medlemmarna när de arbetar och på raster, månadsbreven, anslagstavlan, informationsmöten och introduktionsträffar för nyanställda. Aktiviteterna syftar till
att synliggöra fackföreningens verksamhet men också att göra arbetarna kunniga om det fackliga arbetet. Den nya styrelsen vill visa att de vill ha kontakt
med arbetarna i produktionen. De visar på kommunikationsvägar och vem
arbetarna kan kontakta i fackliga ärenden. Man kan uttrycka det som att Maria och de andra i styrelsen vill synliggöra gränser, men även hur man kan ta
kontakt över gränsen.
För det andra: En betydelsefull process för lärande är den nya styrelsens
utnyttjande av sitt dubbla medlemskap466. Genom att Maria, Kristina, Lotta
och Fredrik aktivt rör sig mellan den fackliga praktiken och arbetarnas sociala praktik kan de använda sig av perspektiv och kunskaper från två sociala
praktiker. Att de börjar styrelsearbetet med att göra några timmars arbete vid
produktionsbandet är ett sådant uttryck. Andra uttryck är, som jag nämnde
ovan, deras rutiner att gå runt och prata med medlemmarna vid deras arbetsplatser vid bandet eller på deras raster.
För det tredje: Flera fackliga aktiviteter syftar till ett mer aktivt samspel
och gränsöverskridande från både den fackliga praktiken och arbetarnas sociala praktik. Dessa aktiviteter kan ses som uttryck för gemensam problemlösning mellan fackföreningens styrelse och fackföreningens medlemmar. Det är
aktiviteter som avser att göra medlemmarna mer involverade i det fackliga
arbetet samt att facket och arbetarna skall ha en gemensam definition av situationen. Det kan ses som ett gränsöverskridande som syftar till att dels stärka
det fackliga arbetet genom nya perspektiv och kunskaper, dels öka styrkan
och legitimiteten i samspelet med arbetsgivaren. Att ajournera förhandlingar
för att få medlemmarnas synpunkter och förslag på hur styrelsen skall gå
vidare i förhandlingarna är det exempel på ett aktivt samspel och gemensam
problemlösning.

466
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Andra exempel innebär ett mer förberett gemensamt engagemang och
kan innebära att tillfälliga sociala praktiker skapas. När styrelsens ordförande
Maria samarbetar med arbetarna på underhållsavdelningen, för att formulera
ett förslag på lönetillägg utifrån olika kompetensnivåer, kan detta samarbete
ses som uttryck för kollektiv problemlösning. Det kan även förstås som en
samspelsprocess mellan den fackliga praktiken och arbetarnas sociala praktik. I termer av former för gränsprocesser467 kan denna arbetsgrupp ses som
en informell grupp, en slags ”community of practice”, som har ett, om än
kortvarigt, gemensamt åtagande att hantera. Ordföranden från fackföreningen
och arbetarna har tillsammans skapat en ny tillfällig social praktik. Det slutliga förslaget är ett resultat av den tillfälliga praktikens gemensamma uppfattning om vad som är den bästa lösning på problemet.
Ett annat exempel av samma karaktär, det vill säga gemensam problemlösning och en tillfällig ”community of practice”, är den arbetsgrupp för premielön som nämns i inledningen på avsnittet om ”nybyggets” tid. Beslutet
om arbetsgruppen har tagits gemensamt av styrelsen och medlemmarna på
klubbmötet. Styrelsens ordförande meddelar, enligt avtalet, arbetsgivaren och
kallar de medlemmar som tillsammans skall skapa den nya informella gemenskapen. Det gemensamma åtagande för denna tillfälliga ”community of
practice” blir att utarbeta ett förslag på nytt sätt att beräkna premielönen.
Samspelet mellan den fackliga praktiken och arbetarnas sociala praktik i
produktionen som växer fram under ”nybygget” kan ses som aktiviteter som
uttrycker en förändrad facklig verksamhet. Styrelsen utvecklar nya rutiner
genom att skapa aktiva relationer med arbetarna i produktionen. Den utvecklar också nya arbetsformer genom sina försök att etablera tillfälliga sociala
praktiker för samspelet med medlemmarna.
Som jag nämnde tidigare är min tolkning att kärnverksamheten i fackligt
arbete kan beskrivas bestå av olika slags gränsprocesser. Dessa processer
fungerar inte oberoende av varandra. De ingår i den helhet som är den fackliga verksamheten. Med detta vill jag mena att styrelsens samspelsprocesser
med arbetarna i produktionen har en inverkan på styrelsens relationer med
arbetsgivaren – och vice versa. Detta vill jag visa i det följande.
Gnisslande (sam)spel med arbetsgivaren
Den tidigare gemenskapen mellan arbetsgivaren och den förra styrelsen finns
inte längre. Det krävs nya rutiner och strukturer för interaktionen med arbetsgivaren. De utvecklingsprocesser som berör samspelet mellan fackliga styrelsen och arbetsgivaren inbegriper utmaningar och svårigheter.
467

Wenger (2000)
- 154 -

8 Nybygget

Utgångspunkten för fackföreningens nya styrelse är att relationen med
arbetsgivaren inte skall vara som tidigare. Styrelsen skall inte gå i arbetsgivarens ledband, men hur interaktionen i stället skall gestalta sig hör jag Maria
och de andra inte uttrycka. Jag menar att de inte har löst detta problem. De
har en gemensam definition att den tidigare situationen inte är önskvärd. Men
de har ingen gemensam uppfattning om vilken lösning de önskar sig. I stället
blir, som jag tidigare kallat det, riktningsvisaren en slags motbild. Även om
styrelsen inte vet vilken lösning den önskar sig är ledamöterna aktiva i interaktionen med arbetsgivaren. De gör ändå några val:
För det första: Styrelsen väljer att utveckla tydliga gränser för den fackliga praktiken. Genom olika identitets- och gränsmarkörer visar styrelsen
tydligt att den tidigare samhörighet som fanns mellan den fackliga praktiken
och arbetsgivarens praktik har upphört. Den nya styrelsen presenterar en ny
facklig identitet som arbetsgivaren måste förhålla sig till. Att markera en
gräns innebär att parterna måste utveckla ett sätt att hantera denna nya förutsättning för sina respektive praktiker. Villkoren för interaktion är annorlunda
än förut.
För det andra: Styrelsen tar initiativ till kontakter med arbetsgivaren. Jag
tolkar Marias initiativ till förhandlingar som ett uttryck för att fackföreningen
inte längre vill agera enbart på arbetsgivarens villkor. Men arbetsgivarens
täta krav på förhandlingar med kort framförhållning skapar oreda i det fackliga styrelsearbetet.
För det tredje: Styrelsen tar initiativ till deltagande i ett utvecklingsarbete
men avvisas av arbetsgivaren.
Interaktionen mellan fackföreningen och arbetsgivaren kan ses som rörelser mellan två sociala praktiker, den fackliga praktiken och arbetsgivarens
praktik. De vanor och rutiner som under ”nybygget” växer fram för interaktionen mellan fackföreningen och arbetsgivaren bygger på att de som skilda
parter förhandlar kring ett ärende. Förhandling är den traditionella formen för
interaktion mellan arbetsgivare och fackförening468. Under ”nybygget” sker
det ett gränsöverskridande från den fackliga praktiken till arbetsgivarens
praktik genom att styrelseledamöterna tillfälligt besöker arbetsgivarens praktik. Ledamöternas deltagande innebär ett möte med en sociokulturell praktik
med andra vanor, värderingar, traditioner och krav på kunskaper än de som
gäller i den fackliga praktiken. Att besöka och delta i arbetsgivarens praktik

468
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innebär således särskilda krav på lärande och kunskapsutveckling för de
fackliga styrelseledamöterna469.
Den nya styrelsen vill att de fackliga aktiviteterna riktade till arbetsgivaren skall innebära annat än förhandlingar mellan två parter. De vill delta i ett
utvecklingsarbete. Maria vill att fackföreningen skall medverka i planeringen
av en produktionsförändring och ombyggnad av arbetsplatsen. Hon vill bli
delaktig i förberedelserna inför beslut470. Det är en önskan om samverkan.
Den fackliga styrelsen vill således att interaktionen med arbetsgivaren skall
innefatta möjligheter till gemensam problemlösning i vad som kan ses som
en ny slags social praktik. Möjligheter till gemensam problemlösning kan
diskuteras utifrån frågan om förutsättningar för en gemensam definition av
situationen. Att arbetsgivaren visar sin makt och avvisar fackföreningens
önskan kan tolkas som att det finns hinder för detta.
Andra frågor som styrelsen uppfattar som angelägna för fabriken i Triby
diskuteras och beslutas på andra organisatoriska nivåer inom koncernen. Tidigare studier har visat att det kan vara svårt för en lokal fackförening att få
inflytande över viktiga frågor på arbetsplatsen471. Trots lagliga möjligheter till
inflytande kan lokala styrelser ha svårigheter att hävda medverkan och inflytande. Det handlar om arbetsgivarens maktutövning men även om problemens komplexa karaktär och en facklig kompetens som inte räcker till för
sådana problemlösningssituationer472.
Att den nya styrelsen söker nya arbetsformer för dialog med sina medlemmar leder till en konflikt med arbetsgivaren. Det kan tolkas som att arbetsgivaren inte accepterar de nya arbetsrutiner som fackföreningen försöker
utveckla. Det kan tolkas som att arbetsgivaren vill motarbeta fackföreningens
försök att stärka sin legitimitet. Försöket med en arbetsgrupp leder till en
konflikt som går utanför den lokala nivån och blir en fråga för centrala aktörer. Händelsen påverkar det fackliga styrelsearbetet på Triby. Historien om
vad som hände ingår som en del i den gemensamma repertoar av erfarenheter
som enligt Wenger är en del av en community of practice473.
Händelsen påverkar det fackliga styrelsearbetet på så sätt att styrelseledamöterna har ”lärt sig” vad som sätter ramarna för deras lokala fackliga
469

Jfr Østerlund (1997) om kravet på multikontextuellt lärande för säljare som i sina
kontakter med olika kunder och företag möter olika slags sociokulterella praktier.
470
Av kapitel 2 ”Fackligt arbete” framgår att delaktighet i förändringsarbete på arbetsplatsen ses som en betydelsefull uppgift för den lokala fackföreningen och också
ses som väsentlig del i den utbildning som anordnas av fackförbunden - se kapitel 3
”Fackligt lärande”
471
Köpsén (2003b, s 98); Levinson (1997; 2004)
472
Köpsén (2003b)
473
Wenger (1998, s 63)
- 156 -

8 Nybygget

agerande. De agerar utifrån hur de uppfattar vad sammanhanget kräver, tillåter eller gör möjligt474. Visserligen visar händelsen att fackföreningen agerar
korrekt och har avtalsenliga möjligheter till denna form av samarbete med
medlemmarna. Detta skulle kunna vara vad ledamöterna bär med sig i styrelsearbetet. I stället blir resultatet att de uppfattar att de inte skall använda denna möjlighet om de skall kunna hantera relationen med arbetsgivaren. Hur
olika aktörer tolkar och använder de sociokulturella erfarenheterna är således
inte givet. Det blir en fråga om ett samspel med övriga sociokulturella villkor
och förutsättningar. Den fackliga praktiken vid Triby är en del av det specifika sammanhang, det vill säga sociokulturella förutsättningar, som gäller för
arbetsplatsen på Triby.
Samspelet mellan den fackliga praktiken och arbetsgivarens praktik
gnisslar, det stämmer inte. En väl fungerande gränsprocess innebär ett möte
av perspektiv som utvecklar och berikar respektive praktik475. Min tolkning är
att samspelet mellan arbetsgivarens och fackets praktik innebär svårigheter
att förstå varandras utgångspunkter och ta varandras perspektiv476. Det blir för
fackföreningens styrelse inte en gränsprocess som utvecklar den fackliga
verksamheten. Den innebär i stället en utmaning som styrelsen har svårigheter att hantera.
Att utveckla helt nya rutiner och strukturer för samspelet med arbetsgivaren är en ny och komplex problemlösningssituation för den nya styrelsen. För
denna utmaning saknar de nya ledamöterna vanor. De har inte erfarenhet och
kunskap. De har heller inte tillgång till kunskaper i form av förebilder. Det
krävs att styrelsen söker efter handlingsalternativ, det krävs utveckling av nya
kunskaper. Styrelsen har en situation, vilket jag i den förra studien identifierade, som problematisk477. Situationen är ny och komplex, det finns ingen
färdig lösning och heller inga förebilder. Det är en situation som den fackliga
styrelsen på Triby inte kan hantera.
Samspel med en annan facklig praktik
Den nya styrelsen, främst Maria, har under ”nybyggets” tid många fackliga
kontakter utanför Triby. Maria är ledamot i fackförbundets avdelningsstyrelse. Hon är också deltagare i ett LO-projekt478. Maria, Lotta och Kristina ingår
i ett regionalt utvecklingsprojekt som leds av fackförbundet. Projektet inne-
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bär att de besöker andra arbetsplatser och diskuterar fackligt medlemskap
med medlemmarna på den arbetsplatsen.
Att delta i besök på andra arbetsplatser, att träffa andra lokala fackliga
ledare eller att delta i en avdelningsstyrelse innebär att skaffa sig tillgång till
olika perspektiv och erfarenheter. Att Maria och de andra rör sig mellan olika
fackliga praktiker kan ses som gränsprocesser och ledamöterna från Triby
som gränsöverskridare479. Vad avser möjligheterna för lärande är sådana
gränsöverskridande processer betydelsefulla. Maria nämner detta som betydelsefullt för hennes utveckling och drivkraft som ordförande. Genom att
vara deltagare i andra praktiker inom den fackliga rörelsen lär sig de oerfarna
styrelseledamöterna att ”bli” fackliga ledare. De möter kunskaper och erfarenheter, traditioner, värderingar, talesätt med mera som jag tolkar fungerar
som en slags ”förebilder”.
För att försöka lösa vardagens fackliga problem söker sig Maria utanför
den lokala praktiken till andra praktiker inom fackföreningsrörelsen. I ett
tidigare avsnitt har jag tolkat Marias och hennes styrelsekamraters användning av de gemensamma resurser som finns inom fackförbundet som en samspelsprocess mellan olika nivåer inom en sociokultur. Det kan tolkas som att
en mer erfaren och kunnig medlem stödjer och vägleder mindre erfarna
medlemmar inom ramen för en gemensam praktik480. Det kan även tolkas
som att styrelsen vid Triby genom olika gränsprocesser samspelar med en
annan facklig praktik i en kollektiv problemlösningsprocess.
Samspelet mellan den lokala fackliga praktiken vid Triby och andra
fackliga praktiker kan således förstås och analyseras ur olika aspekter. Dessa
samspelsprocesser mellan olika fackliga praktiker har en betydelsefull inverkan på hur lärande och kunskapsutveckling kommer till uttryck på olika nivåer inom den fackliga praktiken på Triby: individuellt, mellan styrelseledamöterna och för den gemensamma fackliga verksamheten481.
Att dessa gränsprocesser och samspel med omvärlden har betydelse för
lärande och utveckling framträder tydligt i nästa period. Under ”reträtten”,
beskriver jag vad som händer när dessa gränsprocesser försvinner och samspelet med världen utanför den egna styrelsen minskar.

Förändrat deltagande
Under ”nybygget” är utvecklingsprocesserna på den individuella nivån av
olika karaktär. Villkoren för lärande är inte desamma för ordförande Maria
479
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som för Lotta, Fredrik och Kristina. Deras deltagande inom den fackliga
praktiken tar sig olika uttryck och olika lärprocesser uppstår. Det innebär
olika uttryck för förändrat deltagande.

Lokalt deltagande under vägledning
Kristinas, Lottas och Fredriks förändrade deltagande i styrelsearbetet på Triby är i första hand lokalt och relaterat till att de medverkar under ledning av
Maria. Ur fältanteckningarna finner vi exempel på hur de tillsammans diskuterar medlemsomröstning eller gemensamt försöker skriva ut en lista från
datorn. Men vi finner också att styrelsearbetet styrs av Marias initiativ, ”att
det är dags” och att det finns en lista med arbetsuppgifter.
Listan över vilka arbetsuppgifter som styrelsen skall ägna sig åt på torsdagarna kan ses som en minneslapp. Den kan ses som ett styrinstrument för
det fackliga arbetet och tolkas som en instruktion över hur det fackliga arbetet skall tas om hand och utföras. I fältanteckningarna ser vi hur Fredrik,
Kristina och Lotta gemensamt försöker följa och förstå den lista som Maria
har lämnat till dem. Vi läser hur Lotta får ett telefonsamtal från Maria där
hon talar om vad som skall vara fackföreningens hållning i en kommande
förhandling med arbetsgivaren. Maria har bestämt, Lotta menar att hon inte
vet så mycket om ärendet, men att hon får veta under förhandlingen. Detta
exempel visar hur Maria ensamt bestämmer en lösning på en facklig problemlösningssituation482. Det visar att förhandlingen mellan fackföreningen
och arbetsgivaren är ett lärtillfälle för Lotta. Lotta är ett stöd för Maria genom
sin närvaro, men Lotta lär sig också genom att delta och observera. Även om
Maria tar ansvar för kontakterna med arbetsgivaren är alltid Lotta, Kristina
eller Fredrik också närvarande vid alla förhandlingar. Någon av dem är också
på plats när Maria håller introduktionsmöten för nyanställda.
Lotta, Kristina och Fredrik kan liknas vid vad Lave & Wenger kallar legitima perifera medlemmar483 i den fackliga praktiken. De är valda till ledamöter i styrelsen av fackföreningens medlemmar. De är oerfarna och har
ännu inte fackliga erfarenheter och kunskaper för att fullt ut ta ansvar för den
fackliga verksamheten. Det gemensamma styrelsearbetet under ”nybygget”
karaktäriseras av ett samspel mellan ledamöterna i termer av ”guided participation”484. Ett sådant samspel kan ha en tydlig inriktning på vägledning. Det
kan också vara inbäddat i gemensamma aktiviteter och inte ha ett uttalat fokus på lärande. Jag menar att det ensidiga samspelet inom styrelsen på Triby
skall tolkas som att Maria vägleder de andra ledamöterna. Det kommer till
482
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uttryck dels integrerat i det gemensamma löpande arbetet dels genom observation och instruktion.
Lave och Wenger talar om transparens som grundläggande förutsättning
för nya medlemmars möjlighet till lärande485. Centralt för utveckling av deras
medlemskap är möjligheten att genom sitt deltagande kunna se och förstå vad
det gemensamma arbetet innebär och hur det genomförs. Det är även centralt
att de genom att delta i verksamheten kan se och förstå vilka värderingar och
mål som gäller samt vilka resurser och verktyg som finns att tillgå. Jag menar
att Lotta, Fredrik och Kristina genom att de deltar i det fackliga arbetet, observerar andra styrelseledamöter och till viss del instrueras av ordförande,
utvecklas som facklig styrelseledamöter. Det finns dock brister vad avser
transparens. Det finns ”ogenomskinliga” delar i det gemensamma styrelsearbetet då Maria utför mycket på egen hand och inom andra sociala praktiker.
För att sammanfatta Kristinas, Lottas och Fredriks deltagande kan man se
dem som perifera legitima styrelsemedlemmar som under ordförandes vägledning instrueras, observerar och till viss del deltar i gemensam problemslösning486. Den sociokulturella vägledning som de har tillgång till, och utnyttjar, är främst lokal. De deltar i en social praktik där deras deltagande baseras på andra aktiviteter än det deltagande som gäller för ordföranden. Ordföranden deltagande innebär andra slags aktiviteter.

Deltagande i olika sociala praktiker
Förändrat deltagande innebär något annat för Maria. För henne innebär deltagande i det fackliga arbetet vid Triby andra aktiviteter och en rörelse mellan
olika sociala praktiker. Hennes deltagande, och därmed lärprocesser, har en
annan karaktär än de övriga styrelseledamöternas deltagande.
Genom sitt aktiva ordförandeskap utvecklar Maria sin identitet som
facklig ledare. I det vardagliga fackliga arbetet vid Triby förändras hennes
förmåga att tolka och förstå olika situationer och hon tillägnar sig kunskaper
användbara för det gemensamma styrelsearbetet. I det följande vill jag visa
hur Marias lärbana487 karaktäriseras av att hon aktivt agerar som en erfaren
styrelsemedlem, att hon utnyttjar de institutionella resurser och sociokulturella kunskaper som finns inom fackföreningsrörelsen, att hon skapar nya
sociala praktiker att delta i samt att hon ständigt rör sig mellan olika sociala
praktiker. Jag tolkar att hon genom detta utvecklar olika slags sociala tillhörigheter och kompetenser.
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När Maria får förtroendet av fackföreningens medlemmar att vara ordförande för styrelsen tar hon ansvaret för en facklig praktik som saknar rutiner
och strukturer. Det finns heller inga erfarna fackliga ledare på Triby som hon
kan arbeta tillsammans med. Trots dessa förutsättningar tar Maria en aktiv
ledarroll och agerar som en erfaren fackliga ledare som vägleder och stödjer
de andra nya medlemmarna i styrelsen. Med hänvisning till Rogoffs ”guided
participation” har jag i förra avsnittet visat hur Maria på olika sätt vägleder
de andra nya styrelseledamöterna488.
Även om Maria snabbt fick åta sig uppdraget att vara ordförande och ta
ansvar för styrelsens arbete var hon inte en fullärd facklig ledare när den nya
styrelsen etablerades. Hon hade utvecklats vissa erfarenheter, men befann sig
i periferien i den lokala fackliga praktiken när ”revolutionen” genomfördes.
Till stöd för fortsatt lärande och utveckling av den fackliga praktiken söker
hon kunskap och erfarenheter utanför det lokala fackliga sammanhanget. I
tidigare avsnitt har jag visat hur hon aktivt söker upp och använder gemensamma sociokulturella resurser inom fackföreningsrörelsen. Maria skaffar sig
ersättare för de mästare som hon saknar i den lokala fackliga praktiken, hon
hittar erfarna fackliga ledare på egen hand489. Ombudsmannen och de andra
styrelseledamöterna i avdelningsstyrelsen ger henne handling och stöd. Att
det finns ett inslag av en gradvis utveckling av Marias fackliga kunskaper och
förmåga att hantera ordförandeskapet framgår av hennes reflektion över att
behovet av stöd förändras med tiden
…..Så det är alltid mot dom som jag har pejlat mycket. Men sen vart efter
tiden gick, så började jag….om man säger, bli självgående. Jag behövde
inte deras stöd och hjälp… kände att mina egna tankar fungerade liksom.
(nr 22)

Jag tolkar att Marias relation till de fackliga mästarna förändras. Hennes
lärbana innebär en rörelse från en oerfaren ordförande till en facklig ledare
som alltmer kan förstå och hantera den fackliga verksamheten490. I relationen
och i samspelet med de erfarna fackliga ledarna utanför den egna lokala
praktiken utvecklar hon sin fackliga identitet.
Maria skapar nya sociala praktiker som hon kan delta i. Hennes samspel
med andra fackliga ledare inom avdelningen på fackförbundet kan som jag
tidigare nämnt ses som gränsprocesser mellan den lokala och regionala nivån
inom fackförbundet. Samspelet i avdelningsstyrelsen kan ses som att Marias
488
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deltar i en annan social praktik med egna gemensamma uppgifter, rutiner och
strukturer. Relationen med de erfarna ledarna kan ses som att de tillsammans
skapar och deltar i en tillfällig ”community of practice” vars uppgift är att
stödja och vägleda den nya fackliga styrelsen på Triby491.
Det fackliga styrelsearbetet vid Triby under ”nybygget” innebär för ordföranden en ständig rörelse mellan ett flertal olika social praktiker. Att vara
facklig ordförande och samtidigt arbetare vid bandet på Triby innebär att
tillhöra två olika sociala praktiker. Med den fackliga strategin att göra allt för
medlemmarna rör sig Maria ständigt mellan dessa två sociala praktiker. Hon
utnyttjar de möjligheter som hennes dubbla medlemskap erbjuder. Som jag
visat ovan rör sig Maria mellan den lokala och den regionala nivån inom
fackförbundet. Hon deltar i aktivt i styrelsearbete på båda nivåerna och hon
skapar en social praktik och tillhörighet till erfarna fackliga ledare. Genom att
hon deltar i ett facklig utvecklingsprojekt får hon möjlighet att röra sig mellan, andra fackliga praktiker. Fackföreningens samspel med arbetsgivaren
innebär som jag tidigare visat många svårigheter. Parterna lyckas inte tillsammans skapa en fungerande social praktik för de uppgifter de har att hantera och lösa tillsammans.
Marias ständiga rörelse mellan olika kontexter ger henne tillgång till olika perspektiv och hennes förståelse och tolkning av sammanhanget och förutsättningarna för fackligt arbete och utveckling får en fylligare innebörd492.
Hon reflekterar själv kring sin utveckling. Hon säger till exempel att hon
sedan hon blev ordförande förstår mer av företagets situation och att hon ser
det som sin uppgift att efter bästa förmåga förklara för medlemmarna.
… för det är ju faktiskt så att när man blir facklig, och har varit facklig ett
tag, hela tiden ökar ju ens medvetande. Det är ju faktiskt så, runt omkring
företaget och … ja, det är så mycket som ökar rent fackligt och politiskt
och allting. Och då måste man ju försöka förklara så mycket som möjligt.
….men det är ju inte alltid som det tas emot. (nr 22)

Arbetet som styrelsen ordförande innebär en förändring för Maria, inte
bara i relation till hennes förmåga att hantera det fackliga uppdraget utan
också till hela personen Maria. Hennes aktiva deltagande innebär att hon
inlemmas i ett antal sociala praktiker som hon tidigare inte har deltagit i.
Hennes lärande är omfattande. I sin rörelse mellan flera olika praktiker har

491

Wenger (1998)
Østerlund (1997) har studerat säljarlärlingars utvecklingsprocesser som en rörelse
mellan olika praktiker.

492
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hon mött, och kan förstå, andra perspektiv. Hennes sätt att definiera och tolka
sin situation som arbetare och facklig ledare på Triby har tydligt förändrats.

Förändrad facklig praktik
”Revolutionen” innebar att alla rutiner och relationer i den dåvarande lokala
fackliga praktiken dömdes ut. Erfarna styrelseledamöter fick inte förnyat
förtroende av medlemmarna. Nya styrelseledamöter kom samman för att
gemensamt åta sig det fackliga arbetet. Det övergripande fackliga uppdraget,
problemet, var att bygga upp en ny fungerande facklig praktik. I de tidigare
avsnitten har jag presenterat hur den nya styrelsen definierade situationen,
vilka handlingsstrategier den valde och vad det innebar i fackliga aktiviteter.
Jag har också presenterat de utvecklingsprocesser, på olika nivåer, som jag
har tolkat har haft betydelse för de förändringar som har uppstått. I avsnittet
innan har jag presenterat hur ledamöternas deltagande har förändrats. Nu är
det dags att titta på den fackliga praktiken. Vilka förändringar i den fackliga
praktiken har tiden för ”nybygget” inneburit? För att tala om utveckling av en
”community of practice” skall det innebära väsentliga förändringar i förutsättningarna för att delta och engagera sig i den gemensamma verksamheten493. Det skall innebära förändring av de gemensamma resurser som utgör
stöd och ramverk för verksamheten. Med gemensamma resurser menas rutiner, arbetssätt, verktyg, dokumentationer, berättelser, begrepp, symboler,
värderingar med mera. I det följande redogör jag för vilka förändringar jag
har identifierat.

Skapat en fungerande praktik
Förutsättningarna för att delta i det fackliga styrelsearbetet är grundligt förändrade. Den nya styrelsen har under ”nybygget” etablerat en fungerande
facklig praktik. Den har skapat rutiner, utvecklat arbetssätt och byggt upp
kontakter med sin omvärld. Medlemmarna i fackföreningen har fått en styrelse som de kan vända sig till och arbetsgivaren möter en motpart som markerar vilkas perspektiv och intressen de företräder. Maria, Fredrik, Lotta och
Kristina tar ett gemensamt ansvar för den fackliga praktiken, om än på skilda
villkor, och skapar under ”nybygget” en fungerande facklig styrelse och
facklig verksamhet.
Fackföreningens styrelse inte bara etablerar en fungerande facklig praktik. Den har också definierat den fackliga praktiken genom tydliga gränser.
och styrelsearbetet synliggör den fackliga identiteten på arbetsplatsen. Vi kan
säga att den nya styrelsen har utvecklat en gemensam repertoar av resurser
493
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och rutiner för sin gemensamma uppgift494. Det fackliga styrelsearbetet synliggörs genom medlemsbrev, meddelanden och anslag, introduktionsutbildningar, men också genom berättelser om händelser i smått och stort. Det är
berättelser som inte bara lever inom styrelsen utan också bland medlemmarna
eftersom de i vissa fall var involverade i händelserna.

Framförallt: Nya rutiner och resurser för medlemmarna
Den nya styrelsen vid Triby fokuserar sitt arbete på den fackliga strategin
”allt för medlemmarna”. Det innebär att styrelsen under ”nybygget” framförallt har skapat rutiner och utvecklat resurser som avser interaktionen med
medlemmarna. Denna förändring åstadkommer styrelsen genom aktiva
gränsprocesser mellan den fackliga praktiken och arbetarnas sociala praktik.
Betydelsefullt är den inspiration och stöd styrelsen har av traditionella fackliga förebilder och kunskaper.
När styrelsen tillträder finns inga fungerande kontakter med medlemmarna. Missnöjet är stort, fackföreningen ses som osynlig. Under ”nybygget”
etablerar styrelsen flera former för samverkan med medlemmarna. Det skapas
informationskanaler mellan styrelseledamöterna och medlemmarna. Arbetarna vid bandet är väl medvetna om vilka som är deras fackliga företrädare.
Styrelsen arrangerar klubbmöten, något som är en grundläggande facklig
struktur för kontakter mellan styrelse och medlemmarna. Styrelsen utvecklar
den traditionella strukturen för fackligt arbetsmiljöarbete genom att tillsätta
fler skyddsombud ute i produktionen och involvera dem i utbildningar och
möten. Maria och de andra ledamöterna inför en ny rutin för mottagande av
nyanställda. Introduktionsmöten etableras under ”nybyggets” tid. De utvecklar rutiner för hur de skall få kännedom om nyanställningar, hur de som fackliga företrädare skall ta emot de nya arbetarna och introducera dem i fackföreningens verksamhet. Att gå runt ute i produktionen, prata, fråga och hålla
kontakten levande med medlemmarna är ett andra exempel på hur styrelsen
utvecklar rutiner för fortlöpande medlemskontakt. Vidare utvecklar styrelsen
en struktur för att kommunicera med medlemmarna inför och under förhandlingar med arbetsgivaren. Jag har tidigare nämnt medlemsomröstningar och
möjligheten att ajournera förhandlingar för att inhämta medlemmarnas åsikter
som uttryck för gemensam problemlösning.
Den nya styrelsen vid Triby utvecklar några verktyg för att informera
medlemmarna om det pågående fackliga arbetet. Månadsbrevet och anslagstavlan med upplysningar om styrelsens arbete och resultat av förhandlingar är
exempel på sådana verktyg.
494
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Utvecklat rutiner och samarbetsformer med andra fackliga ledare
Den nya styrelsen utvecklar rutiner och strukturer för samspel med andra
fackliga ledare. Aktiva gränsprocesser har en väsentlig betydelse även för
denna utveckling av relationer med fackföreningens omvärld. I ett samspel
med andra lokala fackliga praktiker i utvecklingsprojekt, som ledamöter i
avdelningsstyrelsen och som deltagare i kurser utvecklar styrelsen rutiner för
kontakt och samarbete med andra fackliga kolleger. Styrelsen ingår i till exempel ett försöksprojekt med utveckling av system för fackligt samarbete
över Internet495. Det innebär att den lokala praktiken vid Triby är delaktiga i
att utveckla nya slags verktyg och rutiner för samspel inom den fackliga rörelsen.
I ett ständigt pågående samspel med andra mer erfarna facklig kolleger
utanför Triby får Maria och hennes kamrater stöd för sitt lokala lärande i
vardagen. Jag har visat hur Maria i ett gemensamt arbete, liknande en tillfällig social praktik, får tillgång till och använder sociokulturella resurser som
hon saknar lokalt. Hon utvecklar en rutin och arbetssätt för gemensam problemlösning med erfarna kolleger som ersättare för den erfarenhet som saknas i den egna styrelsen.

Gräns mot arbetsgivaren
Den nya styrelsen lyckas inte utveckla vad de tycker är fungerande rutiner för
samspelet med arbetsgivaren. I stället skärps relationerna. Ledamöterna prövar och experimenterar, men det är en problematisk situation. Styrelsen utvecklar dock en tydlig gräns och markerar den fackliga praktiken gentemot
arbetsgivarens praktik.
Den nya styrelsens definition av situationen när den tillträder innebär att
den bestämmer sig för strategin att ”inte längre gå i arbetsgivaren ledband”.
Lösningen på det övergripande problemet är att göra annorlunda än den förra
styrelsen, de vill inte längre som de uttrycker det ”arbeta åt företaget”. Den
nya styrelsen lyckas dock lösa problemet att synliggöra den fackliga praktiken genom att med olika markörer visa den fackliga identiteten: den företräder medlemmarna och vill inte delta i samma slags relation med arbetsgivaren som den tidigare fackliga styrelsen.
Styrelsen upprättar således en gräns, men lyckas inte tillsammans med
arbetsgivaren skapa fungerande vanor för ”gränsmöten”. Situationen kräver
utveckling av nya handlingsregler, det vill säga nya rutiner och arbetsfor495

Landsorganisationen i Sverige och Linköpings universitet (1996); Pilemalm
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mer496. Det handlar om en ny sorts facklig kunskap och skicklighet för att
hantera samspelet med arbetsgivaren. Men Maria och hennes kamrater i styrelsen lyckas inte hantera detta krav på lärande och kunskapsutveckling. De
saknar förebilder hur de kan göra i stället. Problemsituationen är komplex
och svårhanterlig.
I stället utvecklas vanor för gränsöverskridande som innebär förhandlingar där respektive social praktiks grundläggande ”uppgift” markerar skilda
definitioner av situationen och svårigheter att ta varandras perspektiv blir
synliggjorda.

Rutiner för stark arbetsdelning
Vad avser det inre fackliga arbetet, styrelsearbetet tolkar jag att ledamöterna
har en gemensam definition av situationen. De har vad Wenger formulerar en
gemensam överenskommelse om sin gemensamma uppgift497. De formar
rutiner för det inre styrelsearbetet. De träffas på bestämda dagar och tider.
Relationen fungerar, men de lyckas inte fullt ut skapa rutiner för gemensam
problemlösning inom styrelsen. Mycket av arbetet initieras och hanteras av
ordföranden i andra sociala praktiker vilket leder till att mycket av de erfarenheter och kunskaper som utvecklas under ”nybyggets” tid inte inlemmas i
den lokala fackliga praktiken. När Maria längre fram blir sjukskriven och
senare avgår som ordföranden försvinner mycket av den fackliga kompetensen vid Triby.

Berättelser i stället för dokumentation
Det fackliga arbetet vid Triby innebär inte någon omfattande utveckling av
artefakter i form av texter som för vidare den lokala fackliga kunskapen.
Protokoll från styrelsemöten och de månadsbrev som skrevs under ”nybyggets” tid finns kvar. De anteckningar Maria använder för att förbereda och
dokumentera sitt arbete är hennes personliga och sparas inte.
Däremot lever muntliga berättelser om viktiga händelser kvar. Dessa berättelser menar jag för vidare kunskaper och erfarenheter. Berättelser är tillsammans med olika slags artefakter väsentliga för hur sociokulturella kunskaper lever vidare och kan användas i framtiden498. Berättelserna både formar och anger ramarna för det fackliga arbetet. Historien om hur Maria och
de andra medlemmarna med gemensamma krafter och stöd utifrån lyckades
avsätta den gamla styrelsen uppmuntrar och kan driva på den fackliga ut496
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498
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vecklingen. Andra berättelser menar jag har mer en begränsande inverkan:
Konflikten som uppstod när Maria hade initierat en arbetsgrupp för premielönen, hur arbetsgivaren avvisar fackföreningens önskan om medverkan vid
ombyggnaden av produktionshallen och alla gräl med fabrikschefen. Allt är
exempel på berättelser som jag menar visar på omständigheter som försvårar
att etablera ett fungerande samspel mellan fackföreningens styrelse och arbetsgivaren.

Sammanfattning
Omfattande krav på lärande: Den styrelse som tillträder efter ”revolutionen”
definierar bort alla tidigare vanor, rutiner, arbetssätt och relationer. Den fackliga kunskapen och verksamheten vid Triby underkänns och försvinner med
de förra ledamöterna. Den nya styrelsen består dessutom av oerfarna fackliga
ledamöter. När ”nybygget” börjar finns det ett omfattande krav på lärande.
Den nya styrelsen möter den nya och ovana situationen med två övergripande handlingsalternativ, strategier: Att göra allt för medlemmarna och
”sluta gå i arbetsgivarens ledband”. Det fackliga arbetet, det vill säga problemlösningen, under ”nybygget” inriktas därför mot medlemmarna och arbetsgivaren.
Aktiva gränsprocesser: Väsentliga utvecklingsprocesser på olika nivåer
som uppstår under denna period i fackföreningen handlar främst om aktiva
gränsprocesser, det vill säga interaktion med andra sociala praktiker såsom
arbetarnas sociala praktik, arbetsgivarens praktik och andra fackliga praktiker. Västenligt är även hur styrelsen använder de kunskaper och resurser som
finns inom fackföreningsrörelsen samt en stark arbetsdelning inom styrelsen
som inverkar på ledamöternas förutsättningar och villkor för deltagande.
Upprättar en tydlig gräns: Den nya styrelsen använder sig av olika identitetsmarkörer och skapar en tydlig gräns för den fackliga praktiken. Gränsen
visar för såväl styrelsens ledamöter som för arbetarna och arbetsgivaren att
det finns en fackföreningsstyrelse med en egen fungerande social praktik.
Prövar nya rutiner och experimenterar med gemensam problemlösning:
Att göra allt för medlemmarna innebär att de fackliga aktiviteterna inriktas på
att utveckla rutiner för kontakter med medlemmarna samt att styrelsen tar sig
an nya fackliga frågor. Att styrelsen förhandlar för enskilda medlemmar är en
ny rutin i den fackliga verksamheten. Styrelsen, särskilt ordförande Maria, tar
initiativ till problemlösning tillsammans med medlemmarna. Det stärker den
fackliga legitimiteten och utvecklar den fackliga kompetensen för styrelsen
men också den fackliga kunskapen hos medlemmarna. Det innebär en utveckling i två sociala praktiker, den fackliga praktiken och arbetarnas sociala
praktik.
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Att sluta gå i arbetsgivarens ledband tar sig uttryck i att gränsen mellan
den facklig praktiken och arbetsgivarens praktik blir tydligt och att styrelsen
tar egna initiativ till förhandlingar. Däremot blir det inga nya rutiner och
strukturer för gränsöverskridande mellan de båda sociala praktikerna som
möjliggör gemensam problemlösning. Styrelsens försök till samverkan i ett
utvecklingsprojekt avvisas. Den gängse fackliga vanan för interaktion med
arbetsgivaren, förhandling, blir den gällande umgängesformen.
Deltagande i andra sociala praktiker. Styrelsen, och då främst ordföranden, deltar och inlemmas i andra fackliga praktiker. Ordföranden ingår i olika
praktiker på den regionala nivån inom fackförbundet. Tillsammans med avdelningsstyrelsen och med andra fackliga kolleger löser fackföreningens ordförande många av vardagens problem på Triby. Detta är utvecklingsprocesser
som, förutom att tolkas som gränsprocesser, även kan ses användning av
sociokulturella kunskaper på institutionell nivå499 då det saknas facklig kompetens på lokal nivå. Men de övriga styrelseledamöterna deltar också i aktiviteter utanför den lokala praktiken om än inte i samma omfattning som ordföranden.
Utifrån strategin att fokusera kontakterna med medlemmarna deltar styrelsen aktivt i arbetarnas sociala praktik. De använder sitt dubbla medlemskap och för över erfarenheter och nya perspektiv in i såväl den fackliga
praktiken som arbetarnas sociala praktik.
Olika slags deltagande – olika förutsättningar för lärande: Styrelseledamöterna arbetar tillsammans under tydligt arbetsdelning. Deras förutsättningar och villkor för arbete och lärande är inte desamma. Arbetet fördelas av
ordföranden och det fackliga styrelsearbetet utförs till stor del på egen hand
av ordföranden. Problemlösningsprocessen kan beskrivs som att ordföranden
oftast på egen hand identifierar och definierar problemen. Hon är tongivande
på de lösningar som utvecklas. Problemlösning inom styrelsen har med andra
ord en betoning på individuell hantering. Detta har en inverkan på utvecklingsprocesser på individuell nivå500.
Ordförandes lärprocesser karaktäriseras av samspel med andra kolleger
och praktiker utanför den lokala fackföreningen. Hennes deltagande i den
lokala fackliga praktiken innebär såldes deltagande i många sociala praktiker.
I kurser, projekt och andra gemenskaper utvecklas hennes fackliga förmåga
att förstå och hantera det fackliga arbetet. De andra ledamöterna lärprocesser
handlar om att inom den lokala praktiken observera, bli instruerade och arbeta tillsammans med varandra och styrelsen ordförande.

499
500
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9 Reträtten
”Reträtten” inleds med en dramatisk händelse som förändrar förutsättningarna för det fackliga styrelsearbetet. Ledamöterna i fackföreningsstyrelsen beslutar sig för att koncentrera sig på det inre styrelsearbetet. Det tidigare utåtriktade styrelsearbetet avtar. Därför kallar jag denna period för ”reträtten”.
Jag beskriver denna dramatiska händelse och hur den kan förstås i termer
av lärande. Därefter följer en beskrivning och analys av den period som jag
har kallat ”reträtten”. Jag använder samma struktur som i de två föregående
kapitlen. Det börjar med bilder av vardagens fackliga arbete och hur detta
kommer till uttryck utifrån de fackliga strategier som styrelsen har valt. Jag
fortsätter med att analysera hur dessa fackliga aktiviteter genererar olika utvecklingsprocesser och avslutar med att knyta samman vad det innebär i förändrat deltagande och förändrad praktik.

Revolutionsledaren lämnar bygget
”Jag orkade inte längre”
Maria är en engagerad ordförande. I förra kapitlet visade jag att hon som
ordförande löser de flesta fackliga problem på egen hand. Jag visade att hon
som ordförande tar initiativ till nya fackliga aktiviteter och att hon deltar i
många sammanhang utanför fackföreningen på Triby. Som ordförande för
fackföreningen vid Triby försöker Maria bygga upp en facklig verksamhet
som är stark i relation till arbetsgivaren. Ett intensivt engagemang och många
konflikter tär på Maria. I slutet av ”nybyggets” tid blir Maria sjukskriven,
men kommer efter en kort tid tillbaka som ordförande. En dag inträffar dock
en händelse som påtagligt ändrar förutsättningarna för fackligt arbete på Triby. Maria lämnar ordförandeskapet och sitt arbete vid Triby:
Jag träffar Maria på fackföreningens expedition den dag hon formellt säger upp sig. Maria berättar att hon en dag, när hon arbetade vid bandet visar
en arbetskamrat en arbetsuppgift som krävs för att kunna hoppa in som avbytare. Hon och kamraten har tillsammans själva bedömt att det finns tid till
detta. Men arbetsledaren tillrättavisar kvinnorna och beordrar arbetskamraten
att gå tillbaka till sin plats vid bandet. Samtidigt kommer en handläggare från
personalavdelning ner till produktionshallen och ber Maria ta ett beslut angående en nyanställning. Då, berättar Maria, orkade hon inte längre. Hon menar
att hon inte kunde hantera sin situation på Triby; ena stunden ta beslut ”som
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nästan en personalchef” och den andra stunden inte ha något som helst inflytande i arbetet.
Marias båda medlemskap, facklig ordförande och arbetare vid bandet,
blir en utmaning för henne som hon inte kan lösa. Att vara ordförande innebär andra på krav självständighet, ansvarstagande och förmåga till bedömningar än vad det innebär att vara en arbetare bland många andra vid ett löpande band. Att Maria lämnar sin anställning uppfattar jag som att hon inte
längre kan hantera de motstridiga förutsättningar och krav på kompetens som
dessa båda identiteter innebär. Jag uppfattar att det är mer än denna händelse
som leder till att Maria lämnar ordförandeskapet. Vid ett senare tillfälle berättar Maria att hon inte orkade längre på grund av relationen med arbetsgivaren och arbetsbördan i styrelsen.
- Det var ju att mer eller mindre ständigt va i en konflikt med nån.
….
- Vi hann inte, vi orka inte med, vi hann inte med alla problem som fanns.
Medlemmarna ville ville ville ville ville saker, och vi skulle göra det åt
dom…. och jag kände liksom att jag drunknar. Det går inte, jag hinner inte
med. (nr 22)

Överkrav på lärande
Ständigt nya utmaningar: Sett i termer av fackligt lärande kan vi se ordförandens avhopp som en följd av en disharmoni mellan identiteter, det vill säga
tillhörigheter till olika sociala praktiker501. Men min tolkning är att framförallt handlar det om att den nya styrelsen och Maria som ordförande ständigt
möter nya utmaningar. De saknar erfarenhet och kunskaper om fackligt arbete. Med andra ord: Facklig problemlösning vid Triby går inte på rutin. Det
finns inga inarbetade vanor att vila i. I stället möter ordföranden ständigt nya
”oroande” och ”förbryllande situationer” som kräver att hon ”söker efter”
användbara handlingsalternativ502. Som ordförande, och med den starka arbetsdelning hon inför, möter hon kravet att genom ett aktivt engagemang dels
utveckla rutiner och resurser för att den fackliga praktiken skall fungera, dels
själv utveckla sin förståelse och kunskap om villkoren för facklig arbete men
också vägleda kamraterna i styrelsen. Vi kan tala om ett överkrav på lärande.
Tillägnar sig många olika perspektiv: Marias ständiga rörelse mellan olika sociala praktiker innebär att hon har inlemmats i olika sociokulturer: hon
har mött olika perspektiv och olika utgångspunkter för att definiera en situation. Hon har tillägnat sig olika erfarenheter och kunskaper. Jag tolkar att
501
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arbetet som styrelsens ordförande innebär en förändring för Maria, inte bara i
relation till hennes förmåga att hantera det fackliga uppdraget utan också till
hela personen Maria. Hennes sätt att se på och förstå situationen på Triby,
som facklig företrädare och arbetare, har förändrats. Det kan tolkas som att
de medlemskap som Maria har i den fackliga praktiken respektive i arbetarnas praktik är oförenliga för henne503. Den nya fackliga identiteten innebär att
Maria har tillägnat sig nya erfarenheter och kunskaper som gör att hon förstår
och hanterar det fackliga arbetet på ett annat sätt504. Hennes relationer till
medlemmarna och arbetsgivaren har förändrats och hon har utvecklat sitt
engagemang i fackföreningsrörelsen. I gränsöverskridanden mellan olika
praktiker har hon mött, och kan förstå, andra perspektiv505. Att alla dessa
förändringar innebär motstridigheter för henne är uppenbart. Det dubbla
medlemskapet som både arbetare och facklig ordförande leder till svårigheter. Hon kan inte hantera att ha ett ansvarsfullt och självständigt arbete som
fackföreningens ordförande samtidigt som hon skall vara en följsam arbetare
inordnad i produktionens makthierarki. Detta kan liknas vid att Marias olika
medlemskap, identiteter, krockar506. Och med hjälp av metaforerna för den
här studien kan vi säga att ledaren för ”revolutionen” lämnar bygget.
Utmanar vanor och maktstrukturer: Under ”nybygget” försökte styrelsen
forma ett nytt slags samarbete med arbetsgivaren. Utgångspunkten var ambitionen att ändra på styrkeförhållandet mellan parterna. Fackföreningens styrelse ville ha mer inflytande och möjlighet att påverka såväl vad man förhandlade om samt vilka resultat dessa förhandlingar skulle ge. Fackföreningen önskade med andra ord ändra på de maktstrukturer kring tolkningsföreträdet av vad som är väsentligt, vilka problem som skall hanteras och hur dessa
skall lösas507. Jag tolkar att styrelsens ansträngningar att förändra fackföreningens identitet och position i förhållande till arbetsgivaren som en väsentlig orsak till att ordföranden för styrelsen inte längre orkade med uppdraget.

Det skall bli annorlunda - vi måste orka!
När Maria hastigt lämnar det fackliga ordförandeskapet måste Kristina, Lotta
och Fredrik ta över ansvaret för fackföreningens verksamhet. Det är nu dessa
503

Wenger (1998, s 159)
Lave & Wenger (1991); Rogoff (1995)
505
Østerlund (1997)
506
Wenger (1998, s 159)
507
Wenger talar om ”economies of meaning” och ”ownership om meaning” som
väsentliga relationella aspekter på identitetsutvecklingen för såväl medlemmar som
sociala praktiker (1998, s 197 ff)
504
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tre arbetare som tillsammans tar det dagliga ansvaret för det fackliga styrelsearbetet. Deras engagemang och ansvar förändras påtagligt. Den tidigare arbetsdelningen och ordningen inom styrelsen rubbas. Nu möter Kristina, Lotta
och Fredrik nya utmaningar, fackliga problem. Hur de tillsammans definierar
situationen och den inriktning de väljer för den fackliga praktiken är kvalitativt annorlunda än vad som gällde under perioden för ”nybygget”. Jag tolkar
denna förändring av synsätt och val av fackliga aktiviteter som en början på
en ny period i fackföreningens utveckling, en ”reträtt”.
Kristina, Lotta och Fredrik delar uppfattningen att anledningen till att
Maria lämnar det fackliga uppdraget är att hon inte orkar längre. Detta, menar
de, skall förstås utifrån att Maria hittade på så mycket arbetsuppgifter. Ledamöternas definition av den nyuppkomna situationen tar således sin utgångspunkt i att ordföranden hade för mycket att göra och att det till stor del berodde på henne själv. Lotta och hennes kamrater säger att de inte vill bli sjukskrivna, de måste orka. Därför måste det nu bli annorlunda.
En första strategi för att orka menar ledamöterna att de bara skall göra
vad medlemmarna ber dem om. Styrelsen skall inte hitta på så mycket nytt.
Kristina: ”Vi kommer att klara det, men det blir annorlunda. Vi gör bara
det medlemmarna säger”. (nr 8)

I sin oro att inte orka skall fackföreningens styrelse reducera arbetsvolymen.
Ledamöterna skall bara göra det som krävs. Styrelsen skall inte ta egna initiativ. Detta kan ses som ett ändrat förhållningssätt till det fackliga uppdraget.
Under tiden för ”nybygget” ingick det i den fackliga strategin att aktivt synliggöra det fackliga arbetet, att samarbeta med fackföreningens medlemmar
och att ta initiativ till ärenden för att tillgodose medlemmarnas behov och
intressen. Detta tolkar jag som ett aktivt förhållningssätt. Den strategi som
Kristina, Lotta och Fredrik väljer för att orka tolkar jag som ett reaktivt förhållningssätt508.
Som en andra strategi för att orka, säger Kristina, Lotta och Fredrik att de
nu skall hjälpas åt, de skall arbeta tillsammans. De skall inte, som Maria,
göra allt på egen hand. Det betyder att de inte vill ha samma uppdelning av
arbetsuppgifterna. De vill ändra på de rutiner som växte fram under ”nybygget”. De kan tolkas som att de vill ha en mer jämlikare arbetsdelning och
möjlighet för mer gemensam problemlösning.
Styrelsearbetet skall nu fokuseras på utveckling av det interna styrelsearbetet. Strategier, rutiner och strukturer för det fackliga arbetet som vuxit fram
508

Proaktivt och reaktivt är uttryck som används inom den fackliga utbildningen.
Lokala styrelser förväntas ha ett proaktivt arbetssätt (Ivarsen, 1997)
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under ”nybygget” passar inte Lottas, Kristinas och Fredriks definition av
situationen. Nu vill de något annorlunda. Utgångspunkten är återigen en motbild. Det finns en vilja till förändrad gemensam praktik. Den nya styrelsen
förhandlar gemensamt fram en annan inriktning på den praktik som de har ett
ömsesidigt ansvar för509. Deras gemensamma åtagande, uppgift, får en annan
inriktning. Deltagandet skall nu fokuseras på samspelet mellan ledamöterna.
Att inrikta arbetet på att utveckla kontakterna med medlemmarna och att
stärka positionen i förhållande till arbetsgivaren är inte längre övergripande
strategier i den fackliga praktiken. Utveckling av rutiner koncentreras således
på den inre fackliga praktiken.
Denna förändring kan tolkas som att styrelsen drar sig tillbaka, retirerar,
från nybygget av en aktiv och utåtriktad facklig praktik. Nu skall styrelsen
försöka överleva och utveckla det fackliga arbetet genom att arbeta mer tillsammans och inte ta sig an andra fackliga problem än deras medlemmar kräver. Hur kommer deras deltagande att se ut med detta som utgångspunkt?
Hur kommer de fackliga aktiviteterna till uttryck när de vill arbeta mer tillsammans? Hur gestaltar sig den fackliga verksamheten när styrelsen fokuserar det interna styrelsearbetet och inte längre tar initiativ till nybygget i relation till medlemmar och arbetsgivare? Vilka rutiner består? Avvecklas andra?
Vilka utvecklingsprocesser blir betydelsefulla under ”reträtten” och vad innebär det i förändrat deltagande och förändrad praktik?

Deltagande
Under rubriken deltagande beskriver jag hur de fackliga aktiviteterna kommer till uttryck under ”reträtten”. Jag inleder med två bilder från arbetet på
expeditionen. Därefter beskriver och analyserar jag hur styrelsens strategier
att minska på arbetsvolymen och att arbeta tillsammans kommer till uttryck i
olika aktiviteter. Då återvänder jag ibland till bilderna av från vardagsarbetet
på expeditionen.

Bilder av vardagen
Fackföreningen har nu en ny expedition. Efter att företaget under tiden för
”nybygget” gjorde ett misstag enligt MBL510 förhandlade fackföreningen till
sig ett arbetsrum i tjänstemännens korridor. Fackföreningens expedition består nu av ett stort ljust rum med fönster mot fabrikens entré. Rummet är inrett med nya möbler och gardiner. Det finns två arbetsplatser, datorbord, ett
bord för gemensamt arbete, en white-board på väggen och en liten bokhylla.
509
510

Wenger (1998)
Lagen om medbestämmande
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Några blomkrukor i fönstret, böcker och pärmar i hyllan och fullt med papper
på skrivborden visar att rummet är bebott.
En förmiddag på expeditionen
På var sin sida av bordet sitter Kristina och Lotta. De förefaller prata om
något och Kristina har ett block och en penna. Vi hälsar, jag plockar upp
mina saker, sätter mig ner och de fortsätter att prata. De har sina arbetskläder och skyddsmössor på sig. Lotta har en mugg med kaffe framför sig.
Jag läser på White-boarden:
MÖTE: 26/4 –01 kl 11.30 Kristina ordförande
FÖRHANDLINGAR: 12/4-01 kl 10.00 Inarbetning av sista april
Kristina skjuter fram ett papper till mig: Det är det här vi pratar om.
Det är ett papper till fabrikschefen om att de vill förhandla idag om inarbetning av arbetstid för valborgsmässoafton. De förklarar att de vill sluta
några timmar tidigare. Nu förbereder de sig inför förhandlingen kl 10.
Kristina och Lotta resonerar om förslag. De diskuterar det sista alternativet
i deras förslag.
- Om fredagskvällen jobbar två timmar extra…..
- Ja, då får ni börja………
- Men dagtiden då?
- De behöver inte jobba in….
- Vadå behöver inte dagskiftet jobba in? Vad menar du?
De förstår inte riktigt varandra, men nu måste de avsluta sina förberedelser
för klockan är strax 10.
Jag frågar om andra förberedelser och får veta att de har förberett sig genom att prata med produktionschefen som sagt OK, att de redan förra torsdagen anmälde till arbetsgivaren att de ville förhandla om inarbetning. Det
knackar på dörren, det är fabrikschefen som påpekar att klockan är 10!!
Jag sitter kvar och skriver. Dörren öppnas och Fredrik står där:
- Sitter du här själv?
- De är iväg och pratar med Birgitta, svarar jag.
Fredrik nickar, stänger dörren och går.
…
Redan efter ca 10 min är Kristina och Lotta tillbaka.
Det är ajournerat, säger Kristina. Det är högtryck i produktionen. De har
bestämt att de skall utreda olika förslag.
Fredrik, som har kommit in på expeditionen, föreslår ett ”hot”: De kan ju
ta sin arbetstidsförkortning som de har rätt till!
Kristina och Lotta menar att man måste ju be om lov då osv. De tycker
uppenbart inte om det hotfulla angreppssättet.
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Kristina: Vi får lämna detta tillsvidare. Senare på dagen tar hon upp detta
igen. Det är alltså inte Lotta som tar initiativet. Men som Lotta säger under
lunchen: Det är mest Kristina som är som ordförande511.
…
Någon gång under förmiddagen pratar vi om relationen till fabrikschefen.
De konstaterar:
- Birgitta hade respekt för Maria.
- Maria vet mer, hon kunde hålen, hon kunde sätta dit Birgitta.
- Vi vet inte så mycket
….
Kristina berättar att förra torsdagen hade Birgitta läst från ett brev där det
framgick att man inom företaget arbetade med en skrivelse till facket där
företaget krävde att facklig tid skulle redovisas till sitt innehåll. Bakgrunden är enligt Kristina, Lotta och Fredrik att företaget tycker att antalet
timmar för fackligt arbete vid Triby är för högt jämfört med de andra fabrikerna. Fredrik berättar att i Fallesvik är det en lagerarbetare som är ordförande och han stämplar inte alltid ut för fackligt arbete. Därför menar de
att jämförelsen inte blir rättvis. Fredrik och de andra är arga och bland annat har de nu begärt mer tid för att jobba med kompetenstrappan512.
Kristina: De begär att vi skall göra det, men de vill inte ge oss tid för det!
Vi får prata med Anna-Greta.
….
I torsdags hade de telefonkonferens med en arbetsgivarrepresentant och
fackliga representanter från företagets fyra fabriker. Det gällde förskott på
semestertillägget. Det visade sig sedan att det var en förhandling. ”Det
hade kommit bort en rad på pappret, påstod de”, säger Lotta. Men detta
tror inte Lotta och Kristina på. De fackliga representanterna vägrade förhandla. Arbetsgivaren vill nu göra detta till en central förhandling, men
den centrala nivån säger att detta skall skötas lokalt. Fredrik, Lotta och
Kristina säger att de är ”livrädda”, att de andra lokala fackföreningarna
skall göra upp utan att Triby får vara med. De litar inte på dem.
….
Det är ett spring, och lite splittrat. Var tog Fredrik vägen?
….
Kristina: egentligen har du rätt Lotta… så börjar de att prata om arbetstidsförkortningen på sista april.
Kristina: Vi får gå igenom om det är fler dagar……bläddrar i almanackan.
Vi skulle titta över, det skulle vi göra. Men jag får ju inte ta ut någon facklig tid!
Susanne: Har ni något avtal?

511
512

Lotta är, något motvilligt, ordförande för fackföreningens styrelse.
Ingår i centrala löneavtalet och skall konkretiseras på lokal nivå
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Det visar sig att de inte vet riktigt, att det nog inte finns något papper. De
berättar att de skall ta ut den tid de behöver.
….
Fredrik kommer in, för vilken gång i ordningen vet jag inte. Så kommer
också fabrikschefen som vill prata med Fredrik om något. De går ut. Fredrik är snart tillbaka igen.
….. (nr 16)

Löneförhandlingar
Det centrala löneavtalet är klart. Nu är det dags för lokala löneförhandlingar.
Förra gången det var lokala löneförhandlingar på Triby var ingen av den nuvarande styrelsens ledamöter med. De lokala löneförhandlingarna pågår under två dagar. Jag besöker Triby den andra dagen. Det är en dag när de tre
styrelseledamöterna går fram och tillbaka mellan expeditionen och arbetsgivarens konferensrum.
Jag kommer in på expeditionen, där sitter Lotta och Fredrik och pratar vid
bordet513. Jag slår mig ner bredvid Fredrik. Lotta säger till mig, med en
min som ser ledsen och lite besvärad ut: Nu är Birgitta arg på mig. Hon
blev det igår…..
Fredrik: Vi är inte överens om kompetenstrappan.
Lotta: Birgitta förstår inte vad jag menar.
Fredrik tar fram ett papper som visar ….
Jag förstår att arbetsgivaren och facket är överens om modellen, men att de
är oense om när under året bedömning respektive utbetalning skall ske.
Fredrik och Lotta resonerar fram och tillbaka om olika sätt att lösa situationen.
….
Fredrik: Vi har pratat lite med Österstad och Fallesvik514. De har lite olika
lösningar. Och så har vi lyssnat med Anna-Greta.
Lotta: Jag hade velat ha med Anna-Greta, hon kan prata bättre och förklara, vad vi menar. Men det fick vi inte!!
Fredrik: De hade ju med sig xxx515 hela dagen igår.
Susanne: Vad tyckte ni om det?
Fredrik: Det var ju inte rätt, men vi gick med på det.
Lotta: Birgitta kan inte det här!
…..

513

Dagens förhandlingar har inte börjat ännu.
Två andra lokala fackföreningar inom företaget.
515
En person från koncernens personalavdelning. Fredrik menar att den lokala arbetsgivaren fick stöd utifrån.
514
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Det knackar på dörren och utanför står en av arbetsledarna. Hon vill tala
med Lotta som går ut och stänger dörren efter sig. Hon kommer snart tillbaka igen.
- Nu skall de jobba söndag igen, och så lördag också. Hur blir det med
veckovilan?
Fredrik: De är inte kloka! Det är hysteriskt här. Det finns en ledningsgrupp
som har funnits i 1,5 år och den har ännu inte träffats en enda gång.
…
Det börjar bli stressigt nu. Lotta försöker sammanfatta lite innan de går till
förhandlingen. Hon läser också i avtalet.
Lotta: Du får prata Fredrik! Birgitta är ju bara arg på mig.
De går iväg, men kommer tillbaka efter ett tag och säger att Birgitta skall
ringa fackets ordförande i Fallesvik. De tycker att det är lite märkligt att
Birgitta skall ringa honom.
…..Birgitta kommer och hämtar dem…..De kommer snart tillbaka igen.
Jag förstår att parterna fortsätter att tvista om när bedömning av kompetenshöjningen skall ske och när lönetillägget skall betalas ut – och från
vilka pengar.
Kristina som varit ledig under förmiddagen kommer in på expeditionen.
De resonerar igen om olika lösningar och tar sedan lunch.
…
De är upprörda över att Birgitta ringer en av deras fackliga kolleger. Efter
ett tag ber Lotta Fredrik att ringa Fallesvik. Det visar sig att Birgitta inte
alls har talat med fackföreningen där. Hon har bluffat! Fredrik får veta hur
fackföreningen i Fallesvik har tänkt och att de inte alls är klara med sitt lokala avtal.

…
Under eftermiddagen kommer Lotta, Kristina och Fredrik överens med arbetsgivaren om ett lokalt avtal. Kompetenstrappan skjuts på framtiden.
…
Fredrik reflekterar innan de går hem: Egentligen borde vi samarbeta mer
än vad vi gör idag516. (nr 19)

Vi skall inte hitta på något själva!
Kristinas, Lottas och Fredriks tolkning av varför Maria inte orkade att vara
ordförande är att Maria gjorde för mycket. Dels tog hon hand om allt själv,
dels hittade hon på för mycket. Nu menar de att det skall bli annorlunda. Som
en strategi för att orka skall den nya styrelsen inte hitta på så mycket.
Detta ställningstagande tolkar jag är en grundläggande förändring i förutsättningarna för det fackliga arbetet vid Triby. Under ”nybygget” var en av
strategierna ”allt för medlemmarna”. Med den förutsättningen inriktades den
516

Fredrik menar med de andra lokala fackföreningarna inom företaget.
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fackliga praktiken på att utveckla interaktionen med medlemmarna. Mycket
skedde på den förra ordförandes, Marias, initiativ. Inspirerad av de grundläggande traditioner och kunskaper som hon förvärvat inom den fackliga
utbildningen, men också av hennes erfarenheter som arbetare drev den förra
styrelsen igenom många förändringar. Nu vill inte den styrelse som består av
Lotta, Fredrik och Kristina mana på utvecklingen på samma sätt som under
tiden för ”nybygget”. De skall inte hitta på något själva. De skall med andra
ord inte själva identifiera fackliga problem och uppfinna nya rutiner. Ledamöterna tolkar att de inte kan hantera en sådan arbetsbörda. Vad kommer det
att innebära för den fackliga praktiken? Hur kommer denna strategi till uttryck i styrelsens arbete?
Reagerar på andras förslag och initiativ
Mina fältanteckningar visar att den fackliga styrelsen vid Triby under
”reträtten” framförallt ägnar sig åt ärenden som initieras av arbetsgivaren.
Det handlar om problemlösning som kan relateras till omorganisationer, produktionsförändringar, ändrade arbetstider, nyanställningar eller varsel, olika
skyddsfrågor med mera. Styrelsen håller sig till sin strategi att inte hitta på
egna arbetsuppgifter. Styrelsen identifierar inte problemen. De gör vad medlemmarna ber om, det vill säga problem som medlemmarna initierar – eller
de problem som initieras av arbetsgivaren.
Vid ett tillfälle, sju månader efter att ”reträtten” inleddes, samtalar jag
med Kristina och Fredrik, vid ett annat med Lotta.
Susanne: Men om vi nu tar dom här förhandlingarna som ni själva tar initiativ till, hur uppstår dom?
Kristina: Dom har ju inte varit så många.
Fredrik: Neej
….
Kristina: Vi har inte hittat på så mycket själva (nr 23)
Susanne: De ärenden som ni har haft under året. De har främst initierats av
Birgitta, stämmer det?
Lotta: Ja, det blir de som kommer i första hand. Sedan är det sådan som
medlemmarna har tagit upp. Det kan ta lite längre tid.
Susanne: Men inga egna initiativ från styrelsen?
Lotta :Nej…. (nr 24)

Styrelsens ledamöter bekräftar alltså sin reaktiva hållning. Det finns dock
situationer under ”reträttens” tid då styrelsen för fackföreningen försöker att
agera mer proaktivt, men omständigheterna är för svåra. Det återkommer jag
till längre fram.
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Avvecklar rutiner för information, men behåller introduktionsträffar
För att minska på arbetsbördan avvecklas några rutiner. Styrelsen ändrar på,
eller tar bort, några av de rutiner som berör information till medlemmarna.
Under ”nybygget” satte förra ordföranden upp resultatet av förhandlingar
med arbetsgivaren på en anslagstavla utanför produktionshallen.
Kristina: Nej, det gör inte vi. (Fredrik: Nej!) Det har vi tagit bort.
Susanne: Varför har ni gjort det?
Kristina: Därför att vi anser att det blir alldeles för mycket information.
Utan det är bättre att vi tar det på klubbmöten.
Susanne: Hur många har ni?
Fredrik: Fyra per år. (nr 23)

Styrelsen sätter således inte längre upp förhandlingsresultat på anslagstavlan.
Styrelsen upphör med de informationsbrev som Maria tog initiativ till. Ledamöterna fortsätter dock att anslå arbetsschemat för styrelsen, exempelvis
datum för styrelsemöte och om någon skall åka på kurs.
Styrelseledamöterna pratar ibland om att de skulle kunna informera
medlemmarna mera. De menar att gå ut och prata med medlemmarna, men de
konstaterar dock vid några tillfällen att de kanske inte hinner med att samtala
med medlemmarna så mycket som de skulle vilja.
Styrelsen tycker däremot att det är angeläget att fortsätta att informera
och introducera nya medlemmarna. Fredrik och hans kamrater i styrelsen är
till och med stolta över att de introduktionsmöten som infördes under ”nybygget”.
Fredrik:… För det har väl blivit betydligt mycket bättre kvalité, att alla
nyanställda får en bra kontakt med facket när dom kommer hit. Och det är
en så’n där viktig bit. För då vet dom sen, om det dyker upp frågor, vem
dom skall vända sig till och prata med och så här….. sen finns det naturligtvis saker man kan göra bättre, skicka ut mera information.… (nr 23)

Ingen gemensam problemlösning med medlemmarna
Styrelsens strategi att inte ta egna initiativ innebär att den inte tar initiativ till
gemensamproblemlösning med medlemmarna. De kvarvarande ledamöterna i
styrelsen fortsätter inte med de rutiner som Maria initierade och prövade
under ”nybygget”.
Under ”reträtten” genomförs inga medlemsomröstningar och det förekommer inte heller att grupper kallas samman för att inhämta synpunkter
under pågående förhandlingar. När styrelsen vid ett ganska uppgivet styrel- 179 -
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semöte diskuterar en aviserad omorganisation väcks idén om att återigen
pröva arbetsgrupper tillsammans med medlemmarna. Men…..
Kristina:…Maria försökte med arbetsgrupper, men det är svårt att få Birgitta att tillåta att de ställer upp. Sist de hade ett möte skrek hon att de
måste gå ner till produktionen….vi skulle behöva det.
Fredrik: Tänk om vi skulle försöka med kompetenstrappan!
Kristina: Då blir det att vi tar ut mer tid. Och Birgitta hotar. Det går ju inte,
Maria försökte ju,
Lotta: Birgitta gör det ju omöjligt genom att de inte får ledigt för att gå till
arbetsgrupperna. (nr 21)

Idén att tillsammans med medlemmarna försöka lösa problemet med lönetilllägg för kompetens avfärdas med hänvisning till tidigare misslyckanden.
Arbetsgivaren samtycker inte till sådant samarbete mellan styrelsen och
medlemmarna. Berättelsen om när en arbetsgrupp ledde till osämja med arbetsgivaren är en berättelse som lever kvar och påverkar den fackliga praktiken vid Triby517. Den ingår på så sätt i vad Wenger kallar den uppsättning av
sociokulturella resurser som skulle kunna stödja, men i detta fall i stället
hindrar, utvecklingen av den fackliga praktiken518.
Att styrelsen inte längre tar initiativ till att tillsammans med medlemmarna identifiera och lösa problem får betydelse för det fackliga styrelsearbetet.
Ett första exempel berör arbetstidsförkortning på Valborgsmässoafton. Som
tidigare framgått ajourneras den första förhandlingen med arbetsgivaren med
hänvisning till arbetsbelastning i produktionen. Arbetsgivaren går några dagar senare med på fackföreningens förslag, men då inträffar följande:
Kristina och Lotta berättar för mig att när beslutet meddelades produktionen så ville inte ett av arbetslagen ha någon inarbetning, ”trots att de tidigare velat det”. Jag förstår att det var det arbetslag som skulle jobba på
morgonen och inte skulle ha så mycket kvar av arbetsdagen när det var
dags att sluta lite tidigare på Valborgsmässoaftonen. Men av diskussionen
mellan Kristina och Lotta förstår jag att de menar att det nog också berodde på att det var Magnus arbetslag – och honom har de svårt att dra jämnt
med. Han beskrivs av dem som besvärlig. Med anledning av detta så ”avblåste” Lotta och Kristina detta med inarbetning. Ingen från Magnus arbetslag har kommenterat ”avblåsningen”. Kristinas arbetslag som skulle
jobba kväll är besvikna.

517

Händelsen finns återgiven i ett utdrag ur fältanteckningarna i kapitel 8 ”Försöker
stärka sin förhandlingsposition”.
518
Wenger (1998)
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Kristina reflekterar: Vi var för sent ute. Vi pratade väl inte tillräckligt med
dem…. (nr 17)

Misslyckandet skulle kunna ses som att styrelsens gemensamma problemlösning inte fungerade. Den fackliga styrelsen hade inte förutsett de olika skiftlagens synpunkter på arbetstidförkortningen.
Ett annat exempel: På ett klubbmöte och inför de lokala löneförhandlingarna presenterar Lotta det förslag för kompetenstillägg som styrelsen till slut
formulerade på egen hand. Hon ber om medlemmarnas synpunkter, men får
inte det gensvar hon hoppats på från medlemmarna.
Lotta: Tänk om medlemmarna stödde oss! När vi undrade om de hade några synpunkter inför förhandlingarna så sa de inget. Det var bara Magnus
som sade att lägg inte alla pengarna på för få. (nr 21)

Saknar initiativ från medlemmarna
Lotta, Kristina och Fredrik önskar sig mer initiativ från medlemmarna. De
vill att medlemmarna skall intressera sig mer för fackföreningens verksamhet. Styrelsen vill med andra ord att medlemmarna skall engagera sig i att
identifiera och diskutera fackliga problem.
När det är dags för årsmöte vill styrelsen ha ett mer aktivt stöd av sina
fackliga kamrater i produktionen. Fackföreningens styrelse är osäker över
vad de skall ägna den fackliga verksamheten åt. Det vet inte hur de skall definiera situationen och vilka problem de skall ta sig an.
Kristina: Och vi kommer ju och fråga nu under klubbmötet om dom behöver, överhuvudtaget vill ha, en klubb här.
Susanne: Jaså, varför då?
Kristina: Nej, inte på det viset, utan vi måste ju få hjälp utav dom också.
Fredrik: Att dom mera markerar och talar om för oss vilka frågor vi skall
driva mera. .. Typ förändra våra arbetstider kanske kan va en fråga! Jag
tycker inte det är så roligt och hålla på till tio i tolv på kvällarna. Det är
såna där saker…Vi ställer litet mera krav kanske man kan säga. (n 23)

Den lokala styrelsen för fackföreningen vill att medlemmarna skall engagera
sig mera och bli en del av den fackliga praktiken. Styrelsen önskar sig en
gemensam förhandling med medlemmarna om det meningsfulla med den
fackliga praktiken519. Men det blir inte såsom de önskar sig.
Styrelsens ledamöter tycker att de möter motstånd när de försöker stärka
styrelsearbetet genom att engagera fler aktiva ledamöter till styrelsen.
519
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Lotta: De undrar vad vi håller på med.
Misstron kommer till uttryck genom att kamraterna uttrycker irritation när
de fackliga går ifrån produktionen och upp till expeditionen eller åker på
något möte/uppdrag. Kristina berättar också att arbetarna har suddat ut på
white-board-tavlan där styrelsen berättar vad de gör520. (nr 10)
Suppleant: Det är så hopplöst, alla är så negativa. De vill ha fack, men vi
får inte var borta. Pirjo sa till mig: Om du skall springa ifrån, då blir jag irriterad, springa på möten… jag vill veta vad ni håller på med! (nr 10)
Lotta: Jag orkar inte längre, man får slita och man får skit från alla. …
Kristina: Men då har ju Birgitta vunnit i alla fall. Vem kommer efter då?
Lotta: Men vi får ju inget stöd!
Susanne: Varför?
Fredrik: Många är bara anställda på kort tid, till exempel tre veckor.
Lotta: Vi visste inte heller vad den gamla styrelsen gjorde. Jag var irriterad
på dem. (nr 21)

Vi skall arbeta mer tillsammans!
Den andra strategin för styrelsearbetet vid Triby under ”reträtten” innebär att
det fackliga styrelsearbetet skall utföras mer tillsammans. När förutsättningarna för lokalt fackligt arbete ändras genom att Maria lämnar styrelsearbetet
bestämmer sig Lotta, Kristina och Fredrik för att det fackliga arbetet måste
förändras. Det måste bli annorlunda, de vill orka, de vill inte bli sjukskrivna.
För att klara detta menar de att det är viktigt att ta ett gemensamt ansvar för
styrelsearbetet, nu skall de arbeta tillsammans.
När Lotta blir vald till ny ordförande vet hon inte hur hon skall ta sig an
uppgiften. Hon saknar erfarenhet av ett sådant uppdrag och ordförandeskapet
innebär nya utmaningar för henne. Lotta vill inte ha uppdraget, men det är
ingen annan som ställer upp. Kristina menar dock att de kan hjälpas åt, det
vill säga ordförandeskapet behöver inte bara vila på Lotta.
- Det är så mycket och jag känner en press från dem/medlemmarna/, säger
Lotta.
- Vi får hjälpas åt, svarar Kristina. Vi får turas om att hålla i möten. Alla
måste vi lära oss. (nr 8)
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Det är den anslagstavla som Maria under ”nybygget” satte upp utanför produktionshallen för att informera medlemmarna om förhandlingar, styrelsens arbetsschema mm.
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Den som är ordförande skall inte ta hela ansvaret, som de menar att Maria
gjorde när hon var ordförande. Kristina menar att alla i styrelsen skall lära sig
mer om det fackliga arbetet för att kunna ta ett ansvar. Det är en ny slags
arbetsdelning som innebär att de gemensamt tar hand om fackliga problem.
De två bilder av vardagen som inledde kapitlet är exempel på en ”vanlig”
dag på expeditionen, det vill säga hur den nya arbetsdelningen kommer till
uttryck. Jag har identifierat ett mönster: Det är oftast Lotta och Kristina som
är på expeditionen. De samtalar med varandra, ringer i telefonen eller arbetar
med egna arbetsuppgifter. Då och då lämnar någon av dem expeditionen för
att samtala med någon medlem, arbetsledare eller tjänsteman. Fredrik tittar in
på expeditionen flera gånger per dag, men stannar bara en kort stund. Jag ser
honom aldrig sitta ner för att arbeta med något eget. Det är endast när det är
styrelsemöte eller förhandling som han deltar en längre stund. Är det dags för
en förhandling går både Lotta och Kristina för att träffa fabrikschefen, ibland
ansluter Fredrik.
Under ”nybygget” utvecklades vanor och rutiner för samspelet mellan
styrelsens ledamöter. När Maria slutar ändras förutsättningarna igen. Det
finns nu, precis som efter ”revolutionen”, krav på utveckling av kunskap och
förmåga att gemensamt hantera det interna styrelsearbetet. Nu finns inte längre Maria som ger instruktioner och leder arbetet. Tidigare vanor och rutiner
för interaktionen mellan styrelsens ledamöter passar inte den nuvarande situationen. Den grupp som aktivt tar hand om styrelsearbetet består nu av bara
Fredrik, Kristina och Lotta. De är en ny grupp som måste forma nya rutiner
och vanor för styrelsearbetet. Vi kan säga att det nu uppstår en ny ”community of practice” vars medlemmar skall komma överens om vad de skall göra
och på vilket sätt521. Syftet med den fackliga praktiken är den samma, men
styrelsens ledamöter väljer gemensamt en annan inriktning på det fackliga
arbetet. Nu vill styrelsen fokusera på förändring och utveckling av strukturer
och rutiner för det interna styrelsearbetet. Det handlar om att utveckla rutiner
för gemensam problemslösning inom styrelsen. Det handlar om vad Rogoff
kallar samspel på den mellanmänskliga nivån inom en social praktik522.
Facklig tid en osäker resurs
Som framgår av fältanteckningarna i kapitlets början känner Kristina, Lotta
och Fredrik inte till de formella förutsättningarna för deras fackliga arbetstid.
De tror att det finns ett avtal och att de som styrelseledamöter kan ta den tid
de behöver för fackligt arbete. Dessa öppna förutsättningar skapar en oro i
styrelsearbetet.
521
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Det knackar på dörren och fabrikschefen kommer in.
Birgitta: Det är ont om folk där nere. Du måste gå ner och jobba, även
tjänstemännen måste jobba.
Lotta: Jaa, jag kommer sedan. Lotta ser besvärad ut.
Birgitta stänger dörren och går.
Susanne: Skall du gå ner?
Lotta: Jag vet inte. (nr 21)

Liknande händelser ser jag flera gånger under mina besök. Ibland går ledamöterna ner efter ett tag, ibland stannar de kvar på expeditionen. Fler exempel på osäkerhet framgår ur de redan presenterade fältanteckningarna: Fabrikschefen hänvisar till en skrivelse från företagsledningen som ifrågasätter
antalet fackliga timmar med hänvisning till företagets övriga lokala fackföreningar. Att arbetsgivaren även vill veta vad styrelseledamöterna gör på sin
fackliga tid upprör dem. I exemplet från löneförhandlingarna framgår att
Lotta anser sig behöva mer facklig tid för förberedelser, men att hon oroar sig
för ytterligare klagomål från arbetsgivaren. Fredriks korta besök på expeditionen hänger samman med att han försöker undvika att ”stämpla ut” för
facklig tid. I stället tittar han in på expeditionen mellan sina arbetsuppgifter.
Det är ett sätt menar han att hålla nere antalet fackliga timmar för styrelsens
arbete. När styrelsen på ett styrelsemöte diskuterar att återigen använda arbetsgrupper tillsammans med medlemmarna avvisar de idén bland annat med
hänvisning till att det skulle kräva för mycket facklig tid.
Att styrelseledamöterna under ”reträtten” inte känner till hur mycket
facklig tid de kan använda innebär att de saknar kunskap om ett väsentligt
villkor för deras vardagliga fackliga arbete. Som framgår av det följande
tolkar de just tiden på expeditionen som en central förutsättning för att kunna
arbeta tillsammans.
Prövar olika mötestider
Den fackliga arbetstiden är ett stående samtalsämne på expeditionen. Styrelsens ledamöter prövar olika lösningar. Hur skall de kunna träffas när de arbetar i olika skift? Hur mycket tid behöver de för att hinna med styrelsearbetet?
I början på perioden när Lotta nyss har tillträtt som ordförande berättar
hon:
…. att hon inte har gjort något fackligt arbete sedan förra veckan. Mellan
torsdagarna pratar hon inte med de andra mer än små korta saker, mer kan

- 184 -

9 Reträtten
man inte göra när man är i produktionen och de dessutom har olika arbetstider. (nr 11)

En gemensam dag i veckan tycker styrelsen räcker, men ledamöterna har
bekymmer med att de har olika arbetstider. De diskuterar och experimenterar
med olika dagar i veckan: De fortsätter med torsdagar, efter ett tag prövar de
måndagar, men måndagar var inte bra för det passade inte med produktionen.
Då bestämmer de sig för torsdagar igen. Det är mest Lotta och Kristina som
tar hand om det löpande styrelsearbetet. Tidpunkten på dagen då de är på
expeditionen styrs av deras arbetsskift. Ibland är någon ensam på expeditionen på förmiddagen och den andra ansluter vid middagstid när hennes arbetsskift börjar.
Hur mycket facklig tid styrelsen använder menar de har betydelse för deras möjligheter att förbereda sig inför förhandlingar. Efter ett halvårs arbete
som ordförande tycker Lotta att hon måste ta ut mer facklig tid. Hon reflekterar över tidens betydelse. Det handlar inte längre bara om styrelsens möjligheter att arbeta tillsammans. Det är även en fråga om förberedelse och planering.
Lotta: Jag skall vara här 1,5 dag i fortsättningen så att jag får mer tid. Det
går åt mer tid för att komma in i det. På sex timmar hinner jag jobba undan
sedan finns det tid kvar för att tänka till….. Om man inte hinner med så
blir det att man bara går med på det som Birgitta föreslår. Man måste få tid
så att man kan stå på sig. (nr 24)

Genom att organisera den fackliga tiden på sådant sätt att alla kan mötas
på expeditionen skapar ledamöterna en struktur, och därmed en resurs, för
gemensam problemlösning. Jag menar att hur tiden struktureras och utnyttjas
är västentliga villkor för styrelsens möjligheter att lära och utvecklas. Det är
en resurs på den institutionella nivån som bestämmer förutsättningarna för
utveckling av såväl individer som samspelet mellan individer i kollektivt
organiserad verksamhet523. Facklig arbetstid som tänjbar resurs för gemensamt arbete ser jag både som en möjlighet och en begränsning. Flexibiliteten
ger en frihet att utnyttja facklig tid efter behov. Samtidigt innebär det en begränsning i meningen att ledamöterna inte vet när deras uttag av facklig tid
leder till bekymmer.
Styrelseledamöternas ansträngning att hitta passande fackliga arbetstider
är väsentligt för deras möjligheter att ta ansvar för det gemensamma styrelsearbetet. Att de prövar olika dagar, diskuterar behovet av mer tid och börjar
523
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komplettera träffarna på expeditionen med andra kontakter innebär att de
försöker förändra förutsättningarna för fackligt styrelsearbete. Aktiviteterna
kan ses som uttryck för processer som är ämnade att utveckla möjligheten till
engagemang i den fackliga praktiken. Förändrade möjligheter till deltagande
menar Wenger är signifikanta uttryck för lärande praktikgemenskap524.
Informerar varandra
När Fredrik, Kristina och Lotta sätter ord på vad de menar med att ”arbeta
tillsammans” använder de formuleringar såsom att känna till, att informera
varandra, att hjälpas åt, att inte vara ensam, att ha en förståelse för hur det
fungerar samt att alla skall lära sig. De menar att genom att träffas på expeditionen uppnår de detta. Jag har identifierat att när ledamöterna ”arbetar tillsammans” kommer det till uttryck i tre kvalitativt olika engagemang och
delaktighet i facklig problemlösning: de informerar varandra, de identifierar
problem tillsammans och de löser problem tillsammans.
Den första kategorin av deltagande och engagemang handlar om att genom berättelser få ta del av de andras deltagande i problemlösningssituationer. Under ”reträtten” skapar styrelsen förutsättningar och utvecklar rutiner
för att informera varandra så att alla styrelsens ledamöter känner till vad som
pågår. Det är en förändring i förhållande till den fackliga verksamheten under
”nybygget”.
Som tidigare har framgått är det oftast Lotta och Kristina som är på expeditionen. Fredriks många besök kan förstås som ett sätt att hålla sig informerad om vad som händer. Hans besök gör det möjligt för ledamöterna att
utbyta några ord, men inte att föra några längre resonemang. Efter en tid inser
styrelseledamöterna att de måste komplettera expeditionstiden med telefonkontakter och samtal i arbetet eftersom bland annat kommunikationen mellan
dem inte fungerar. Efter några månader konstaterar de dock:
Fredrik: Vi vet kanske nu mer vad den andre gör eller inte gör och så
handlar vi sen.
Kristina: Jaa, nu vet vi ju… Jaa, precis. För det var ju lite tokigt i början
för då visste vi ju inte vad vi höll på med överhuvudtaget, men nu försöker
vi ju hålla informationen. Att om jag pratar med Lotta så kanske hon talar
om nånting när vi jobbar kväll, då brukar jag alltid gå ut och prata med
Fredrik sen. Och tala om att så här och …(nr 23)

Styrelsens ledamöter använder styrelsemöten för att informera varandra.
Min tolkning är att styrelsemöten på Triby mer handlar om att informera än
524
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att gemensamt hantera och lösa problem. Tolkningen bekräftas av Kristina
och Fredrik som säger att de inte ägnar så mycket tid på mötet för att resonera, bara för vissa frågor: ”styrelsemöten skall gå fort”. De behov de har för att
prata vill de ha utanför den formella form som de menar att styrelsemötet
innebär.
Kristina:….och sen när vi är klara med själva styrelsemötet då så brukar vi
alltid fortsätt prata.
Fredrik: Det är såna där frågor som kanske inte finns på ett papper, utan
det kan vara lite som är på gång i företaget och sån grejer som kan vara att
lyssna med varann, vad vi tycker och tänker… lite skitsnack , höll jag på
säga…(nr 23)

Styrelsemöten har en föreslagen dagordning, som ledamöterna på Triby
följer. Styrelsemöten är en väl etablerad arbetsform inom den fackliga rörelsen. Det är vad Rogoff skulle kalla en sociokulturell resurs på den institutionella nivån som en facklig ledare tidigt blir bekant med525. Den fackliga styrelsen vid Triby har tolkat denna struktur i huvudsak för information, inte för
gemensam problemlösning. Att innebörden i styrelsemöten kan tolkas olika
visar min förra studie526.
Det finns tydliga uttryck för styrelsens medvetna ambition att ledamöterna skall utvecklas och lära genom delaktighet i det fackliga arbetet. Information om vad som händer menar styrelsen är en nödvändig förutsättning för
deltagande i det fackliga arbetet. Det personliga mötet är av grundläggande
betydelse för lärande och utveckling i en sociokultur där vardagslivet och
viktiga händelser lever kvar genom berättelser i stället för genom skriftlig
dokumentation – vilket jag tolkar är en karaktär av sociokulturen i fackföreningen vid Triby. Wenger menar att skapandet av bilder och föreställningar
utanför den egna erfarenheten är väsentligt för möjligheten att lära och utveckla identiteten i en social praktik527. Kunskap genom information och
berättelser ersätter den egna upplevelsen och är på så sätt en väsentlig förutsättning för deltagande och därmed lärande.

525
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Köpsén (2003b). Styrelsen på Strömså ägnade mycket tid till att under styrelsemöten gemensamt försöka lösa problem, särskilt de problem som de inte lyckades
lösa i det löpande arbetet i vardagen. De hade långa diskussioner om hur problemen
skulle kunna förstås, men hade ofta svårigheter att formulera olika handlingsalternativ och lösningar.
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Identifierar problem tillsammans
Den andra kategorin av deltagande i problemlösning handlar om att ledamöterna tillsammans identifierar de problem som styrelsen skall hantera. Det
innebär att alla styrelseledamöter införlivas i den fackliga praktiken genom
en gemensam definition av situationen.
I början på ”reträtten” är Lotta och Kristina missnöjda med hur det interna styrelsearbetet fungerar. Det blir inte så mycket arbete tillsammans som de
önskar. De tycker till exempel att Fredrik gör för mycket på egen hand. En
dag när jag kommer till expeditionen på Triby ligger det ett papper på ett av
skrivborden. Det är en kopia på ett brev till arbetsgivaren där fackföreningen
ber om förhandling i ett ärende. Det handlar om ett risktillägg för vissa arbetsuppgifter på lagret. Fredrik har skrivit och lämnat brevet till arbetsgivaren utan att först höra med de andra två i styrelsen. På dagens styrelsemöte
argumenterar han för första gången för ärendet. Kristina ber honom att ta
fram underlag så att de kan vara förberedda för förhandlingen. Efter mötet är
Kristina och Lotta irriterade.
…han snackar en massa på golvet….. och så kommer han hit upp och vi
skall ta hand om det. (nr 10)

Följande vecka när jag kommer till Triby berättar Lotta att det har kommit ett
svar från arbetsgivaren. Det skall vara en förhandling nästa vecka. Fredrik
vill att Lotta skall följa med på förhandlingen, men hon vet inte hur hon skall
göra.
Lotta: Han har så fina ord, innan, sen blir det inget mer. Jag har inget underlag, jag vet ju ingenting. Jag tycker att han måste ta fram fakta först.
(nr 11)

Det blir ingen lyckosam förhandling. Arbetsgivaren avvisar Fredriks önskemål. Att arbeta tillsammans tolkar jag innebär att gemensam definition av
situationen. Fredrik vill att lagerarbetare skall få ett lönetillägg för arbetsuppgifter som han och kamraterna på lagret bedömer som riskfyllda. Fredrik har
tillsammans med några medlemmar definierat situationen som ett fackligt
problem. Kristina och Lotta är inte tillfrågade och väljer att hålla sig avvaktande. Det betyder att de inte engagerar sig i vad som är problemet och hur
det skulle kunna lösas. De tycker att Fredrik själv får hantera förhandlingen
med arbetsgivaren.
Liknande händelser som i exemplet ovan upprepas i början av ”reträtten”. Kristina och Lotta tar upp sitt missnöje med Fredrik och efter några
månader tycker de att det blir bättre – även Fredrik.
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Susanne: Men ser du någon skillnad med det gemensamma fackliga arbetet, styrelsearbetet?
Lotta: Ja, förut hade Maria koll på allt. Fredrik fanns med men han gjorde
inget. Nu jobbar vi ihop. Fredrik också, även om vi inte vet riktigt vad han
gör. Vi jobbar mer gemensamt nu…… Vi försöker att jobba tillsammans.
Man känner sig inte ensam. Vi tar inget själva och Birgitta protesterar inte
om vi kommer två. (nr 24)

Ett deltagande som innebär en gemensam definition av en situation är en
central aspekt på utveckling av förmågan att hantera arbetsuppgifter inom en
social praktik. Det innebär att vara involverad och delaktig i vad som är angeläget att ägna sig åt. Det kan med Wengers uttryck ses som en praktikgemenskaps förhandling om innebörden i det gemensamma uppdraget528. I exemplet ovan lämnar Fredrik ett förslag, men Lotta och Kristina är inte överens med honom om det värdefulla i att ta upp ärendet till förhandling.
Deltagande i definition av problem handlar om lärande och identitetsutveckling. Det handlar om att få möjlighet, förmåga och legitimitet att ta ansvar för och bidra till utvecklingen inom en social praktik529. Det är vidare en
fråga om makt och maktrelationer i meningen hur olika perspektiv värderas
och vilka perspektiv som har företräde inom gemenskapen530. Kvinnorna ger
Fredrik möjlighet att förhandla i ärendet. Men genom att de inte tillsammans
med honom arbetar fram ett förslag legitimerar de inte hans förhandling.
Löser problem tillsammans
Den tredje kategorin av engagemang innebär att aktivt delta i att lösa problem. Det betyder att tillsammans med de andra undersöka och söka efter
användbara handlingsalternativ för en lämplig lösning. Det handlar om
gemensam utveckling av kunskaper.
Under ”nybygget” karaktäriserades det interna styrelsearbetet av att problemen löstes någon annanstans än inom styrelsen. Ordföranden identifierade
och löste problem på egen hand, vid behov sökte hon stöd hos avdelningens
ombudsman, medlemmarna eller de andra i styrelsen. Under ”reträtten” är
styrelsens intentioner annorlunda. Ledamöterna vill att arbetsdelningen inom
styrelsen skall vara mer jämlik. De försöker medvetet att lösa problem tillsammans. Som jag tidigare har visat hanterar Kristina och Lotta det löpande
528
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arbetet på expeditionen. Det är därför dessa två som tillsammans hanterar de
flesta problemlösningssituationer som uppstår i det löpande arbete. Men även
Fredrik deltar i det löpande arbetet, om än inte lika intensivt. Lottas utsaga
ovan visar att ledamöterna under ”reträtten” utvecklar förutsättningarna för
ledamöternas gemensamma problemlösning.
Att aktivt involvera sig i en problemlösningssituation har en annan kvalitativ innebörd än att i efterhand ta del av berättelser eller att delta i identifikation och definition av problem. Förutom att använda tidigare erfarenheter
och kunskap handlar problemlösning om att i många fall kunna hantera kravet att både söka och utveckla ny kunskap. Nedan visar jag exempel på olika
slags problem som Kristina, Lotta och Fredrik möter i den fackliga vardagen
på Triby. Jag har grupperat dem efter styrelsens sätt att hantera dem, om
problemen är välkända eller nya inom den fackliga sociokulturen och om det
krävs utveckling av nya fackliga kunskaper eller inte531.
Traditionella problem med färdiga lösningar
Den förta gruppen avser fackliga frågor och ärenden som är väl kända inom
fackföreningsrörelsen och där det finns ett ”färdigt svar” i till exempel en
förordning, avtal eller lag.
Lotta, Fredrik och Kristina löser tillsammans problem som rör regler för
övertid och för nyanställning. Tillsammans söker de efter och finner lösningar i olika texter. Men det finns exempel då de inte på egen hand inom styrelsen lyckas hitta den färdiga lösningen. Jag observerar tillfällen då de inte på
egen hand kan hantera anställningsfrågor och frågor kring lönesättning. Överflyttning av personal mellan företagets olika fabriker är ett sådant exempel.
Då kontaktar styrelsen en ombudsman på avdelningen för att få det ”rätta
svaret”.
Med andra ord löser styrelsen vid Triby dessa traditionella fackliga problem. När deras fackliga erfarenhet inte räcker till för att veta eller hitta svaret söker de efter och finner svaret med stöd av en mer erfaren facklig företrädare inom fackförbundet. Strategin för lärande kan beskrivas som att ledamöterna i första hand söker bland de dokument som strukturerar och styr
den fackliga praktiken. I andra hand söker styrelsen vägledning, av en erfaren
facklig kollega som har till uppgift att vägleda lokala fackliga praktiker532. I
detta fall vägledning genom förmedling av det ”rätta svaret”.
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Traditionella problem utan givet svar
Den andra gruppen av fackliga problem kräver också traditionella fackliga
kunskaper, men skillnaden är att det finns inget absolut svar. Däremot finns
det lösningar, kunskaper i form av förebilder och exempel inom den fackliga
sociokulturen. Tillsammans löser Lotta, Kristina och Fredrik de problem som
de på något sätt har erfarenhet av.
I det första exemplet skall en av suppleanterna i styrelsen för första gången skriva protokoll från styrelsemötet. Hon har ingen vana vid detta, hon har
inte hanterat en sådan situation tidigare och därför kommer de andra ledamöterna till hennes hjälp.
Suppleant: Vad skall jag skriva då?
Lotta: Du skall skriva vad jag säger.
Fredrik: Men inte för mycket.
Lotta: Vi kan göra det tillsammans.
Kristina. Vi tar fram ett gammalt och tittar på. (nr 10)

Problemet kräver traditionell facklig kompetens vilket en erfaren facklig ledare kan hantera. Det berör ett bekant kunskapsområde, men det finns inte ett
färdigt svar. Däremot finns kunskap i form av exempel. Deras strategi för
lärande kan beskrivas som att den oerfarne suppleanten får vägledning, av en
mer erfaren ledamot i styrelsen och tillsammans finner de en förebild på användbar lösning533. De använder sig av de medierade sociokulturella kunskaper som finns i de gamla protokollen534.
I det andra exemplet skall styrelsen ta fram ett förslag på hur arbetarna
vid Triby kan vara lediga i samband med Valborgsmässoafton. Lotta och
Kristina diskuterar olika lösningar. Även Fredrik lämnar ett förslag när han
gör ett av sina besök på expeditionen. Det finns ingen färdig lösning, inte
heller har de tillgång till någon förebild. Problemet ställer krav på utveckling
av nya kunskaper. Problemet är nytt för styrelsen, men ändå bekant i meningen att arbetstidsförkortning har styrelsen tidigare hanterat. Fredrik, Lotta och
Kristina formulerar ett förhandlingsunderlag som de överlämnar till arbetsgivaren. Här hanterar ledamöterna tillsammans kraven på nya kunskaper och
lärande. De har användbar erfarenhet. Med en ömsesidig ansträngning och
bidrag av olika perspektiv lyckas de tillsammans lösa problemet och ta fram
ett förslag.
Det tredje exemplet berör lokal löneförhandling. Att löneförhandla är en
ny slags problemlösningssituation för Kristina, Lotta och Fredrik. De saknar
533
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erfarenheter från en sådan situation. Maria som deltog vid förra löneförhandlingen har lämnat sitt styrelseuppdrag. Det finns heller inga tidigare lokala
rutiner som de känner till och kan luta sig mot. Problemet är nytt för Lotta
och hennes kamrater i styrelsen, men är ändå välkänt som ett traditionellt
fackligt kunskapsområde. Att löneförhandla kräver såväl praktiska kunskaper
och färdigheter som förmåga till kloka bedömningar535. Det finns kunskap
inom fackföreningsrörelsen kring löneförhandlingar. Lotta och hennes kamrater hanterar inte situationen på egen hand och söker därför stöd av avdelningens ombudsman. Anna-Greta besöker styrelsen på Triby några gånger.
Tillsammans går de igenom avtalet och resonerar om hur styrelsen kan planera och förbereda sig inför löneförhandlingen. Med hennes stöd kan Lotta och
de andra ledamöterna i styrelsen klara mer än vad de hade kunnat göra på
egen hand536. Ledamöterna träffas några extra gånger för att förbereda sig och
de kan senare påbörja och genomföra löneförhandlingen. I detta exempel
framgår hur styrelsen tillsammans inser att den inte kan lösa problemet. Ledamöternas strategi för lärande blir att de söker hjälp utanför Triby. Med stöd
av vägledning av mer erfaren facklig ledare hanterar de kravet på gemensamt
lärande.
Traditionella problem utan givet svar – och obekanta för styrelsen
Den här gruppen av fackliga problem är den samma som ovan. Det finns
förslag på lösningar inom fackföreningsrörelsens samlade kunskaper. Skillnaden är att styrelsen vid Triby saknar erfarenhet. Problemet framstår därför
som nytt och obekant för styrelsen och dess ledamöter.
I avsnittet ”Löneförhandlingar” i kapitlets början beskrivs styrelsens svårigheter att hantera förhandlingen om den så kallade kompetenstrappan. Lotta
har inför löneförhandlingarna, på egen hand men med stöd av de andra styrelseledamöterna, utarbetat ett förslag på hur olika slags kompetenser kan
beskrivas och värderas. Styrelsen och arbetsgivaren är nu oense om finansiering och vid vilken tidpunkt ny kompetens skall innebära löneförhöjning.
Lotta och Fredrik försöker tillsammans lösa den uppkomna problemsituationen. De har ingen vana vid löneförhandlingar. Frågan om kompetens, finansiering och bedömning är ny och obekant för dem. De har svårt att förstå och
bemöta arbetsgivarens argumentering. Ledamöterna klarar inte att komma
överens med arbetsgivaren. Löneförhandlingarna avslutas och lönetillägg
baserad på individuell kompetens skjuts på framtiden. Detta leder till att några besvikna medlemmar ”sjukskriver sig” och går hem från arbetet. Följden
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blir ett gräl med anklagelser och hårda ord mellan arbetsgivaren och fackföreningens styrelse.
Styrelsens ledamöter är gemensamt och aktivt engagerade i problemlösningen. De lyckas ändå inte lösa problemet. Problemet ”kompetenstrappor”,
”kompetensstegar” med mera är bekant inom fackföreningsrörelsen, men nytt
för ledamöterna på Triby. Det finns kunskap i form av exempel och förebilder. Men styrelsen söker inte efter denna kunskap, de hanterar inte detta krav
på lärande och utveckling av lokal kunskap. Styrelsen vid Triby är oerfarna
och saknar kunskap och skicklighet vad avser löneförhandlingar. Jag tolkar
att för styrelsen framstår problemet med kompetenstrappan med allt vad det
innebär, som ett ohanterligt och komplext problem. Ledamöterna kan inte
formulera problemet eller behovet av kunskap. Därför söker de inte efter
kunskap och kan inte hantera behovet av lärande.
Kristina, Lotta och Fredrik kan hantera och lösa ett traditionellt fackligt
problem som de har erfarenhet av eller på annat sätt är bekanta med. De kan
hantera kravet att formulera en lösning på egen hand eller tillsammans med
ombudsmannen. Men när problemet är helt obekant för dem, även om det är
ett traditionellt fackligt problem, söker de inte stöd utanför sin egen styrelse.
Situationen framstår som för svår att hantera, de kan inte hantera problemlösningssituationen. De har ännu inte fungerande vanor för traditionella fackliga
frågor. Jag tolkar att deras brist på facklig erfarenhet och avsaknad av stabila
fackliga rutiner bidrar till att problemet framstår som ett nytt komplext problem – enligt nästa grupp.
Obekanta komplexa problem med krav på kunskapsutveckling
Den här kategorin av problem innefattar problem som kan sägas vara nya för
lokala fackliga företrädare, inte bara för styrelseledamöterna vid Triby. Det är
nya och komplexa problem och som också ställer omfattande krav på utveckling av lösning, det vill säga utveckling av nya kunskaper.
Sista månaderna under ”reträtten” färgas fackföreningsstyrelsens arbete
av att arbetsgivaren meddelar att företagets fabrik i Österstad skall läggas
ned. De kvarvarande fabrikerna skall omorganiseras och produktionen förändras. Fackföreningens styrelseledamöter är bekymrade över oron som sprider sig bland medlemmarna i produktionen. Lotta, Kristina och Fredrik talar
om att stämningen är dålig, arbetarna mår dåligt, även tjänstemännen. Det är
rörigt och det finns ingen organisation ”på golvet”, menar de. Då identifierar
jag att det finns en tydlig vilja till initiativ från styrelsen, att agera mer proaktivt. Men…
Fredrik: ….det är svårt att veta vad man skall hitta på.
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Kristina: Alltid tampas med de stora jobben, vi hinner inte prata med människorna…..
Lotta: Vi borde kanske ringa Anna-Greta.
Kristina: Då vill jag ha något mer konkret, inte bara löst prat. (nr 21)
Fredrik:….i det läget som vi är i nu ….det är så oroligt här. … det är svårt
liksom att veta hur man faktiskt skall göra så det blir bra. (nr 23)

Styrelsens ledamöter tycker att situationen för medlemmarna och fackföreningen är svår att hantera. De vill göra något, men det vet inte vad och inte
hur. Det finns ingen färdig lösning hur man hanterar problem med nedläggning av fabriker och omorganisationer. Det finns inget givet svar på detta
komplexa problem. I stället finns det omfattande krav på utveckling av nya
kunskaper inom nya kunskapsområden. Traditionella fackliga kunskaper är
inte tillräckliga, det finns behov av utveckling av ny facklig kunskap.
Styrelsen vid Triby har ett problem, en ny obekant situation som den inte
kan hantera. Styrelsen saknar erfarenhet av liknande situationer. De har svårigheter att definiera situationen. För att använda Pierces formuleringar: Situationen innebär oro och förvirring537. Styrelsen har inga tidigare vanor och
rutiner att stödja sig mot. Situationen är komplex och kräver att styrelsen
söker efter handlingsalternativ och formulerar nya lösningar. Situationen
ställer därmed också krav på förmåga att skaffa kunskap och stöd för att
hantera problemlösningen. Det finns med andra ord dubbla krav på kunskapsutveckling.
Jag menar att denna utmaning, likt exemplet med kompetenstrappan, innebär omfattande utmaningar. Styrelsen kan inte formulera och uttrycka sitt
problem. De kan inte ställa sin fråga538. Den kan då heller inte söka efter
eventuella förebilder eller nya kunskaper för att lösa sitt problem. Att bara
ringa till ombudsmannen utan att ha en konkret fråga är inte aktuellt menar
Kristina. Så kan man förstå att ledamöterna vid Triby inte ringer till avdelningens ombudsman för att be om hjälp med kompetenstrappan eller hur de
skall hantera den oroliga situationen på Triby. Jag menar att förutsättningarna
till initiativ från styrelsen, trots viljan, är alltför krävande.

Utvecklingsprocesser
I detta avsnitt är utvecklingsprocesser i fokus. Jag beskriver de tre utvecklingsprocesser som jag har identifierat som särskilt betydelsefulla för det
fackliga lärandet vid Triby för den tid jag kallar ”reträtten”. Under denna
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period har aktiviteterna och relationerna mellan ledamöterna en avgörande
roll för utvecklingen av facklig kunskap och verksamhet. Men dessa aktiviteter genererar utvecklingsprocesser på andra nivåer såsom samspelet med
den institutionella nivån och med den fackliga praktiken omvärld. Detta avsnitt behandlar således aktiviteter och relationer mellan deltagare, användning av sociokulturella resurser539 och gränsprocesser.

Jämlikt samspel i styrelsen
Aktiviteter och relationer mellan medlemmarna inom en social praktik är en
av de tre nivåer som Rogoff menar har betydelse om man vill analysera sociokulturella lärprocesser540. Under ”reträtten” är just samspelet mellan Lotta,
Kristina och Fredrik av väsentlig betydelse för de förändringsprocesser som
skapas.
När Maria lämnar styrelsen uppstår en ny praktikgemenskap, en ny
”community of practice”541. Nu består den aktiva kretsen av Kristina, Fredrik
och Lotta. Denna nya grupp av styrelsemedlemmar har ett kvalitativt annorlunda sätt att ge det fackliga arbetet mening542. De har ett annat synsätt på vad
som är väsentlig för den fackliga praktiken och på vilket sätt det fackliga
arbetet tas om hand. Ledamöterna vill utveckla möjligheterna för deras deltagande. Det är en tydlig fokusering på en av de väsentliga aspekterna för utveckling av en ”community of practice”543. Under ”reträtten” utvecklar styrelsen förutsättningarna för en jämlik arbetsdelning inom styrelsen. Lottas,
Kristinas och Fredriks medvetna strategi att arbeta mer tillsammans innebär
kvalitativt annorlunda deltagande än under ”nybygget”. Ledamöternas engagemang och delaktighet i styrelsearbetet förändras. Det är en kvalitativ förändring i samspelet mellan ledamöterna jämfört med vad jag kallar det ensidiga samspelet under ”nybygget”.
Även om samspelet mellan styrelsen ledamöter bygger på en mer jämlik
arbetsdelning finns det kvalitativt skilda kategorier av deltagande. Med utgångspunkten att lärande sker genom aktivt deltagande i en social praktik
innebär olika deltagande kvalitativt olika förändring, det vill säga lärande544.
Att bli informerad och känna till innebär ett annat slags deltagande än att vara
engagerad i att definiera problem eller att utveckla en lösning på ett problem.
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Lära genom berättelser
Den första kategorin av deltagande handlar om att genom information och
berättelser ta del av andras engagemang i problemlösningssituationer.
Den fackliga praktiken vid Triby har inga rutiner för dokumentation.
Men styrelsens ledamöter skapar under ”reträtten” rutiner för att informera
varandra om det pågående fackliga arbetet. Vardagslivet och viktiga händelser lever kvar genom muntliga berättelser i stället för genom skriftlig dokumentation. Styrelsens erfarenheter och kunskaper förs vidare i dessa berättelser. Jag tolkar därför att det personliga mötet har grundläggande betydelse för
lärande och utveckling i en sådan sociokultur. När ledamöterna informerar
varandra om det pågående styrelsearbetet kan de via berättelsen sägas ta del
av olika problemlösningsprocesser. Berättelsen ersätter den egna upplevelsen. Wenger menar att skapandet av bilder och föreställningar utanför den
egna erfarenheten är väsentligt för lärande och utveckling av identiteten i en
social praktik545. På så sätt är lärande genom berättelser väsentlig för deltagande i den fackliga verksamheten.
Berättelserna kan ses som betydelsefulla sociokulturella kunskaper som
anger ramarna och förutsättningarna för medlemmarnas förståelse och handlande546. Hur medlemmarna förstår och senare nyttjar dessa berättelser påverkar styrelsearbetet. Det kan som jag tidigare visat innebära både positiva och
negativa förändringar: positiva då berättelserna bidrar till att utveckla och
förfina medlemmarnas möjlighet att ta hand om den fackliga praktiken, negativa då att de i stället hindrar ledamöterna i deras agerade. Positiva exempel är alla historier om hur andra fackliga kolleger kan bistå i problemlösning. Sådana berättelser uppmuntrar nya ledamöter att söka kontakt utanför
den lokala fackliga praktiken. Ett negativt exempel är historien om den konflikt som uppstod mellan fackföreningen och arbetsgivaren när Maria initierade en arbetsgrupp med medlemmar från produktionen. Fackföreningen fick
rätt i den förhandling som följde på konflikten. Trots detta tolkar Fredrik och
hans kamrater i styrelsen att arbetsgrupper inte är användbara för gemensam
problemlösning med medlemmarna i produktionen.
Lära genom en gemensam förståelse av situationen
Den andra kategorin av deltagande handlar om att delta i definition av situationen.
Engagemang och delaktighet i att identifiera och definiera problem innebär ett kvalitativt annorlunda deltagande än att bli informerad om vad som
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har skett eller skall ske. Att aktivt delta i det fackliga arbetet på expeditionen
på torsdagarna, att till exempel prata med medlemmar, att ringa till ombudsmannen, att prata med personalhandläggare, att förebereda introduktionsutbildningar eller förhandlingar innebär annat än att bli informerad om detta.
Ett aktivt deltagande i styrelsearbetet innebär ett kvalitativt annat lärande.
Det innebär att lära genom att bygga upp en gemensam förståelse av situationen och att därmed utveckla förståelse för och skicklighet i att delta i verksamheten547.
Att delta i definition och identifikation av problem har inte bara betydelse för lärprocesser på den individuella nivån. Det har även betydelse för lärprocesser på andra nivåer inom en social praktik. Vilka problem styrelseledamöterna vid Triby identifierar avgör hur det fackliga arbetet vid arbetsplatsen kommer till uttryck. Under ”nybygget” definierades samspelet med
medlemmarna i produktionen som ett övergripande problem. Den fackliga
verksamheten utvecklades med avseende på rutiner och aktiviteter riktade till
medlemmarna. Under ”reträtten” definierar och identifierar styrelsen i stället
det interna styrelsearbetet som ett övergripande problem. Den fackliga verksamheten utvecklas då vad avser rutiner, skicklighet och förmåga att hantera
det interna styrelsearbetet. Med utgångspunkten att deltagande innebär interaktiva och ömsesidiga utvecklingsprocesser har ledamöternas förhandling om
det gemensamma uppdraget en inverkan på utveckling av såväl den fackliga
identiteten som den fackliga praktiken548.
Ledamöternas förmåga att aktivt kunna delta i identifikation och definition av problem är nära relaterat till deras tidigare fackliga erfarenheter, och
förståelse av den fackliga verksamheten. Förmågan är relaterad till den ökade
legitimitet som ligger inbäddad i rörelsen från att vara oerfaren och perifer
medlem till ett medlemskap som innebär skicklighet för fullständigt ansvarstagade i verksamheten549.
Identifikation av problem är vidare en fråga om makt i meningen hur olika perspektiv värderas och vilka perspektiv som har företräde inom gemenskapen550. De tre aktiva styrelseledamöterna vid Triby har utgångspunkten att
alla skall hjälpas åt, även ordförandeskapet vill de gärna hantera tillsammans.
Jag tolkar att ledamöterna vill ha likvärdiga relationer. Men Kristinas och
Lottas missnöje med Fredriks självständiga initiativ till förhandling av risktillägg för lagerarbetare tolkar jag som en fråga om makt. Styrelsen har be547
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stämt att ledamöterna skall arbeta tillsammans. Kristina och Lotta vill ha
insyn i och kontroll över angelägna fackliga ärenden, det vill säga definition
av situationen. Genom att inte stödja den fortsatta hanteringen av problemet
ger de inte Fredrik legitimitet.
Hur problem identifieras är inte bara en intern angelägenhet för den
fackliga styrelsen. Med styrelsens uttalade intention att bara ägna sig åt vad
medlemmarna ber om menar jag att de ber medlemmarna att definiera situationen och identifiera problemen. Det handlar inte enbart om att styrelsen
tilldelas ansvaret på årsmötet. Ledamöterna önskar sig ett mer direkt engagemang och styrning från fackföreningens medlemmar. Vad styrelsen ägnar
sig åt, det vill säga vilka problem som dominerar den fackliga verksamheten,
styrs inte heller av medlemmarna. De problem som fackföreningens styrelse
vid Triby ägnar sig åt, tolkar jag, till största delen är identifierade av arbetsgivaren. Med tanke på de maktaspekter som kan relateras till identifikation av
problem551 kan man lite tillspetsat ställa frågan vem som ”styr” den fackliga
verksamheten vid Triby.
Lära genom att gemensamt lösa problem
Under ”reträtten” är det styrelsens strategi att utveckla det fackliga interna
styrelsearbetet till ett mer kollektivt arbetssätt. Kristina, Lotta och Fredrik
utvecklar inte bara strukturella förutsättningar och rutiner för information,
dialog och delaktighet i styrelsearbetet. De utvecklar även förmågan att
gemensamt engagera sig i och hantera hela problemlösningsprocessen. Detta
avsnitt behandlar hur styrelsens gemensamma problemlösningsprocess under
”reträtten” relaterar till olika lärprocesser.
Styrelsens strategier för lärande kan dels ses som processer inom styrelsen dels som processer i samspel med andra fackliga praktiker. Under
”reträtten” karaktäriseras den gemensamma problemlösning främst av ett
aktiviteter inom den egna praktiken även om det förekommer att Lotta, Kristina eller Fredrik tar kontakt med ombudsmannen för hjälp. Det är en kvalitativ skillnad i förhållande till hur problem löstes under ”nybygget”.
Styrelsens strategi för lärande kan uttryckas som att lära genom att
gemensamt lösa problem. Det interna styrelsearbetet innebär olika slags utmaningar i meningen möten med mer eller mindre bekanta eller obekanta
situationer med olika krav på undersökningar av handlingsalternativ552. Det
handlar om att hantera olika problemlösningssituationer.
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Tabell 1 på nästa sida beskriver hur skilda slags problemlösningssituationer i styrelsearbetet under ”reträtten” relaterar till lärande553. Först vill jag
redogöra för hur tabellen är konstruerad och vad jag menar med olika uttryck
och begrepp.
Problemens krav på kunskaper: Kunskaperna har vad jag benämner en
innehållsdimension och en kvalitetsdimension. Innehållsdimensionen relateras till kunskapsområde. Jag har tolkat att det finns ett traditionellt fackligt
kunskapsområde som avser krav på legalistiska kunskaper. Det handlar om
krav på kunskaper att känna till, kunna tolka och tillämpa lagar, avtal och
olika regler för att bevaka och tillvarata medlemmarnas rättigheter och intressen. Ett andra kunskapsområde berör kunskaper om omvärld och produktion.
Förändringar i arbetslivet innebär att problem, som ställer krav på kunskaper
om företagsekonomi, internationell ekonomi, personal- och organisationsutveckling, nu börjar bli ”vanliga” fackliga frågor.
Kvalitetsdimensionen berör problemens krav på kunskapsutveckling. Det
finns inget krav på utveckling av kunskaper när lösningen på problemet finns
som färdigt svar, en absolut kunskap, i lagar, avtal och föreskrifter – till exempel hur reglerna för veckovila inverkar på arbetstider och schema för arbetarna vid Triby. Andra problem har inte färdiga svar utan det finns krav på
att styrelsen formulerar en lösning. Det finns med andra ord krav på kunskapsutveckling. För problem inom det traditionella fackliga kunskapsområdet finns det kunskap i form att förebilder: riktlinjer, exempel eller annan
facklig erfarenhet och kunskap. Det finns fackliga sociokulturella kunskaper
som stöd för utveckling av lokala kunskaper och kompetens. Ett exempel är
styrelsens förberedelser inför årets löneförhandling. Kraven på kunskapsutveckling mer omfattande för problem inom ett nytt kunskapsområde. Det
finns inte kunskap i förebilder utan det ställs omfattande krav på utveckling
av nya fackliga kunskaper och facklig verksamhet. Här krävs mer än att känna till och kunna tillämpa. Det krävs utveckling av strategiska lösningar och
kloka överväganden inom nya kunskapsområden554. Företagets omorganisation är exempel på sådant problem som berör krav på kunskaper om omvärld
och produktion och där det också finns komplexa krav på kunskapsutveckling.
Erfarenhet: Facklig erfarenhet är en annan kvalitativ aspekt som jag har
tolkat bestämmer karaktären av problemlösningssituation. Med erfarenhet
menar jag i detta sammanhang att ha kunskapen eller känna igen problemet
553

Jag använder mig av sättet att beskriva problemlösningssituationer som jag formulerade i min förra studie (Köpsén, 2003b, s 91)
554
Jag har liknat detta vid krav på utveckling av kunskaper av formen fronesis, den
praktiska klokheten (Gustavsson, 2000)
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eller på annat sätt vara bekant med området. Det betyder att ha förståelse
och användbara tolkningar av situationen. Att inte ha erfarenhet innebär följaktligen att sakna kunskap, inte känna igen problemet, att sakna förståelse
och användbara tolkningar av situationen. Styrelsen vid Triby är ny och oerfaren. Dess erfarenhet av fackligt arbete är begränsad. I förhållande till erfarna styrelser saknar de många vanor och användbara tolkningar555.
Uttryck för lärande, process: Vissa problem har styrelsen vid Triby rutiner för att hantera. Den fackliga praktiken fungerar och de löser problemet på
rutin. För andra problem saknar styrelsen vanor och rutiner. Det finns också
olika krav på utveckling av kunskap. Uttryck för lärprocesser innebär att
tolka och förstå situationen och problemet, att söka efter användbara handlingsalternativ, det vill säga kunskaper, och att utveckla nya fackliga kunskaper556. Att söka efter användbara handlingsalternativ har, som jag nämnt tidigare, två uttrycksformer under ”reträtten”. Primärt söker styrelsen under
”reträtten” efter handlingsalternativ inom styrelsen, i andra hand kontakter de
en ombudsman. Under ”nybygget” finns andra uttryck då Maria primärt genom gränsöverskridande till andra sociala praktiker söker efter användbara
handlingsalternativ.
Uttryck för lärande, resultat: Med lärandets resultat avses utveckling av
facklig kunskap och kompetens. När det inte finns tidigare vanor och rutiner
att använda sig av krävs utveckling av nya vanor och rutiner. Det krävs nya
kunskaper och en förändring av den fackliga praktiken. När styrelsen lyckas
att lösa ett problem innebär det utveckling av facklig kunskap och kompetens. Problemens olika krav på kunskaper och styrelsens skiftande erfarenhet
innebär olika lärprocesser och därmed olika resultat.
I de två följande avsnitten analyserar jag hur styrelsen vid Triby under
”reträtten” hanterar kravet på lärande och kunskapsutveckling relaterat till
problemens krav på kunskaper och erfarenhet. Av tabell 1 framgår hur styrelsen söker och utvecklar kunskap respektive när den inte kan hantera kravet på
lärande och kunskapsutveckling.
Söker och utvecklar kunskap när de har erfarenhet
När styrelsen vid Triby har erfarenhet kan de hantera kravet på lärande och
kompetensutveckling. Det betyder att när styrelsen kan tolka och förstå situationen då kan de söka och utveckla kunskap.

555

Här menar jag att den erfarna styrelsen vid Strömså med många års facklig erfarenhet har etablerat andra vanor och användbara tolkningar än den oerfarna styrelsen
vid Triby.
556
Dewey (1922(2005); Elkjaer (2003)
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Den första gruppen av problem som styrelsen hanterar gäller sådana som
kräver traditionella fackliga kunskaper av kvaliteten absolut kunskap. Det är
problem där det finns ett färdigt svar i en föreskrift, ett avtal, en lag med
mera. Känner styrelseledamöterna vid Triby redan till det korrekta svaret
finns inget behov av nya kunskaper och nya fackliga rutiner. Det finns redan
fungerande vanor och rutiner. Den fackliga kompetensen vid Triby räcker till.
Andra problem med samma krav på kunskaper känner styrelsens ledamöter igen, men de vet inte det ”rätta” svaret. Reglerna för anställning av
personal från företagets andra fabriker är ett sådant exempel. De vet att det
finns en regel, men känner inte till svaret och hur det kan tillämpas. De letar i
olika texter och handlingar. De lyckas inte hitta den kunskap de söker kontaktar ombudsmannen för att be henne om rätt svar. Man kan säga att de då
använder ombudsmannen som en slags uppslagsbok557. Texterna och ombudsmannen kan ses som sociokulturella resurser på den institutionella nivån
som styrelsen använder för att utveckla sitt behov av ny kunskap558. Deras
strategi för lärande kan beskrivas som att de i första hand försöker klara sig
själva. De frågar varandra eller söker bland de dokument som strukturerar
och styr deras verksamhet. När de inte hanterar lärande på egen hand söker
de vägledning av en mer erfaren medlem utanför den lokala praktiken som
ger dem det ”rätta svaret”. De kan därefter lösa problemet. Styrelsens ledamöter får nya erfarenheter och de har ”funnit” användbar kunskap. Styrelsen
hanterat kravet på lärande.
Den andra gruppen av problem som styrelsen, under viss förutsättning,
hanterar är problem som berör traditionellt kunskapsområde och där kunskapen finns i form av förebilder: Styrelsen kan även tillsammans hantera dessa
problem förutsatt att de har tidigare erfarenhet av en liknande situation. Exempel på sådana problem i den fackliga vardagen under ”reträtten” rör hur
man gör när man skriver protokoll, förändrade arbetstider vid helgdag och
hur det går till att löneförhandla. Känner styrelsens ledamöter igen ärendet,
det vill säga förstår och kan tolka situationen, då kan ledamöterna söka efter
användbara handlingsalternativ. Under ”reträtten” har styrelsen två olika
strategier för lärande för denna grupp av problem:
En strategi innebär aktiviteter mellan styrelsens ledamöter. Styrelsen löser problemet på egen hand. Ett exempel är Lottas, Kristinas och Fredriks
gemensamma ansträngning att formulera en lösning på arbetstider och schema i samband med Valborgsmässoaftonen. Tillsammans resonerar de kring
olika handlingsalternativ och lösningar. Det innebär möten av olika perspek557

Jag har tidigare liknat denna lärstrategi vid att använda av ombudsmannen som
uppslagsbok. (Köpsén, 2003a)
558
Rogoff (1995)
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tiv och tolkningar. Det innebär även att ledamöterna använder sig av lokala
kunskaper i form förebilder. Med det menar jag exempel på lösningar av
liknande situationer och problem som styrelsen tolkar som användbara. Det
kan ses som att ledamöternas tidigare sätt att tolka situationen förändras och
utvecklas genom samtalet. Med ett ömsesidigt engagemang lyckas styrelsen
tillsammans formulera en lösning och hanterar därmed kravet på utveckling
av nya lokala kunskaper.
Den andra strategin innebär aktiviteter i ett gränsöverskridande559. Lyckas inte styrelsen lösa problemet på egen hand vänder de sig till ombudsmannen. Ett exempel är de lokala löneförhandlingarna. Den nuvarande styrelsen
saknar vanor och rutiner från lokala löneförhandlingar. Mycket av erfarenheten försvann med Maria. Tillsammans med ombudsmannen formulerar
Lotta, Fredrik och Kristina en lösning på problemet. De bestämmer hur de
skall gå tillväga. Ombudsmannen bidrar med sina och andra fackliga företrädares och styrelsers erfarenheter och kunskaper. Det blir vad Rogoff kallar
vägledning560. Genom ett gränsöverskridande och i en gemensam problemlösning får styrelseledamöterna tillgång till andra fackliga sociokulturella
kunskaper. Under vägledning av ombudsmannen klarar de mer än på egen
hand. Den lokala kunskapen kring traditionella fackliga frågor utvecklas.
Inget lärande när de inte känner igen problemet
Under ”reträtten” möter styrelsen fackliga problem som den inte löser. Det
blir en situation som de inte hanterar. Styrelsen har inte utvecklat vanor och
rutiner för alla traditionella fackliga problem. Samma gäller för nya slags
fackliga problem som kräver kunskaper inom andra områden än de traditionella och som ställer omfattande krav på kunskapsutveckling.
Ett exempel på traditionellt facklig problem som Lotta, Fredrik och Kristina inte löser berör förhandlingen av individuellt lönetillägg efter kompetens.
Problemet kräver facklig erfarenhet och förmåga att utveckla en lokal lämplig
lösning. Problemet är bekant inom fackföreningsrörelsen och det finns facklig kunskap i form av förebilder. Men styrelsen på Triby kan inte hantera
kravet att söka efter dessa kunskaper. Styrelsen hanterar inte att söka utanför
den egna fackliga praktiken. Det blir inget gränsöverskridande och ledamöterna finner då inte heller de förebilder som finns. Styrelsen löser inte problemet och det blir ingen utveckling av den lokala kunskapen.
Ett exemplet på fackligt problem som kräver kunskaper inom nytt kunskapsområde och betydande utveckling av kunskaper berör företagets nedläggning av en fabrik och en aviserad omorganisation. Problemet är komplext
559
560

Wenger (1998; 2000)
Rogoff (1995)
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och ställer krav på kunskaper inom flera områden som berör företagets och
fackföreningens omvärld. Det finns inga givna svar på hur detta lokala problem skall lösas även om det finns liknande erfarenheter inom fackföreningsrörelsen. Denna typ av problem kräver en förmåga att göra kloka bedömningar och utveckla nya strategiska lösningar. Kravet på kunskapsutveckling är
omfattande. Det finns krav på såväl förmåga att söka kunskaper inom nya
områden som förmåga att utveckla nya lösningar, det vill säga utveckling av
nya kunskaper. Kraven på fackliga kunskaper och skicklighet är komplexa.
När ledamöterna vid Triby saknar erfarenhet av problemen menar jag att
de saknar förståelse och användbara tolkningar av situationen. När de inte
känner igen problemet kan de inte identifiera, avgränsa och benämna problemet561. Som Pierce säger befinner de sig en ”förvirrande” situation562. Är
situationen oklar och svår att förstå har styrelsen inte heller förmåga att söka
efter det stöd och den kunskap de behöver. De hanterar inte att genomföra en
undersökning, ”inquiry”. Problemlösningssituationen blir en utmaning som
styrelsen inte kan hantera. Den kan med andra ord inte hantera kravet på
lärande och kompetensutveckling. Frågan om kompetenstrappa skjuts på
framtiden med en konflikt med några medlemmar som en följd. Nedläggningen och omorganisationen fortsätter att skapa oro både i styrelsen och
bland arbetarna i produktionen. Styrelsen uttrycker att de inte vet vad de skall
göra. Jag tolkar att de känner sig maktlösa.
I min förra studie visade jag att problem med omfattande krav på kunskapsutveckling innebär utmaningar som kan vara vanskliga för en lokal
facklig styrelse att lösa563. Fackföreningen vid Triby kan inte, liksom styrelsen vid Strömså, hantera de nya och avgörande frågorna för medlemmarna på
arbetsplatsen. Att hantera de krav på lärande som dessa problem innebär tolkar jag som en alltför svår situation för dessa lokala styrelser att klara på egen
hand564. I termer av lärande kan man säga att problem med komplex och diffus karaktär utgör ett hinder för lärande på egen hand.

Lokala kunskaper som förutsättning för lärande
Under ”reträtten” förlitar sig styrelsen på lokala kunskaper och resurser. Deras användning av de sociokulturella erfarenheter och resurser som erbjuds
från den institutionella nivån inom fackförbundet minskar565.

561

Schön (1995)
Wennerberg (1962; 1966)
563
Köpsén (2003b)
564
Köpsén (2005)
565
Rogoff (1995)
562
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Den fackliga verksamheten vid Triby bygger på sociokulturella erfarenheter, kunskaper, värderingar, traditioner, symboler, talesätt med mera som
dels är lokalt färgade, dels relateras till den samlade fackliga arbetarrörelsen.
Den lokala fackliga verksamheten vid Triby har sin egen historia med egna
sociokulturella resurser i strukturer och rutiner eller i kunskaper integrerade i
individuella kompetenser eller medierade i berättelser. Tribys historia handlar
om ”nybygget” och ”revolutionen”, men också tiden som föregår dessa perioder. Fackföreningsrörelsens samlade sociokulturella resurser innefattar den
kollektiva identiteten kring vad det innebär att vara en del av den fackliga
rörelsen566. Det handlar om hur man ser på och förstår mål och inriktningar på
verksamheten och vilka grundläggande värderingar och traditioner som är
bärande för den fackliga rörelsen. Det finns ett vad Rogoff kallar ett institutionellt system för stöd till lokala fackliga verksamheter och fackliga företrädare567.
Jag har tolkat att styrelsens olika sätt att använda de lokala respektive
fackföreningsrörelsens samlade sociokulturella resurser under de tidsperioder
som jag beskriver och analyserar i avhandlingen har en avgörande betydelse
för hur facklig kunskaps- och verksamhetsutveckling vid Triby gestaltar sig.
Under ”revolutionen” och ”nybygget” har rörelsens samlade sociokulturella resurser en avgörande betydelse för den förändring och utveckling som
skedde i fackföreningen vid Triby. Som engagerade medlemmar och nya
styrelseledamöter deltar Maria och hennes kamrater i fackliga kurser. Där
möter de perspektiv, värderingar och förvärvar kunskaper som de använder
för att kunna genomföra ”revolutionen” av den fackliga verksamheten vid
Triby. Kontakterna med kursledare, ombudsman och andra fackliga kolleger
innebär ett väsentligt stöd för Maria som ny ordförande. De lokala sociokulturella resurserna passar inte eller räcker inte till. Det finns inga lokala erfarna fackliga ledare och vanor och rutiner från det fackliga styrelsearbetet förkastas. Utgångspunkt och riktningsvisare för det fackliga arbetet under ”revolutionen” och ”nybygget” är de grundläggande sociokulturella kunskaperna, det vill säga den kollektiva fackliga identiteten.
Mönstret är annorlunda under ”reträtten”. Fackföreningsrörelsens samlade sociokulturella resurser används inte i samma utsträckning. Jag tolkar att
detta kan förstås utifrån att styrelsen dels har utvecklat lokala resurser, dels
väljer att koncentrera aktiviteterna på det lokala fackliga arbetet. Nu finns
566

Thörn (1997). Exempel på texter inom LO som beskriver den kollektiva identiteten är Ivarsen (1997) och Johanson (1994). Andra exempel är förbundens och LO’s
olika kongressbeslut. Medlemskurser och funktionärskurser är andra slags sociokulturella resurser där den kollektiva identiteten kommer till uttryck.
567
Rogoff (1995)
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lokala sociokulturella resurser som inverkar på hur Lotta, Kristina och Fredrik tolkar situationen och hur det är möjligt att agera568. Det finns fortfarande
ingen erfaren lokal mäster som kan ge dem vägledning i arbetet569. I stället
har de byggt upp egna erfarenheter och kunskaper från tiden som ledamöter
under ”revolutionen” och ”nybygget”. De är inte längre lika oerfarna som när
de åtog sig uppdraget som styrelseledamöter. Deras deltagande har förändrats, de har utvecklat sin fackliga kompetens. Att hantera ett klubbmöte eller
att delta i en förhandling är inte längre lika obekant för dem. Även den fackliga verksamheten har utvecklats. Det finns resurser i form att rutiner för
styrelsearbetet, exempelvis introduktionsutbildningen för nyanställda, styrelsemöten och förberedelser inför förhandlingar med arbetsgivaren. Dessa olika slags lokala sociokulturella resurser använder Kristina, Lotta och Fredrik
för att hantera de utmaningar de möter i det fackliga arbetet.
Men det finns också lokala sociokulturella resurser i form av berättelser
och motbilder som styrelsen använder sig av och som jag menar sätter begränsande ramar för ledamöternas agerande. Berättelserna om Marias misslyckanden med arbetsgrupper tillsammans med medlemmarna och den konflikt med arbetsgivaren som följde på försöket hindrar Lotta och hennes styrelsekolleger att ta initiativ till nya arbetsgrupper. Detta trots att fackföreningen i den centrala förhandlingen bedömdes ha agerat korrekt. Kunskaperna från tidigare perioder finns inte bara som förebilder, det finns också tydliga inslag av motbilder. Kristina, Fredrik och Lotta vill inte arbeta som före
”revolutionen” och inte heller som under ”nybygget”. När de under ”reträtten” utvecklar nya arbetssätt för styrelsen använder de dessa erfarenheter i
form av motbilder. Deras definition av situationen när Maria lämnar uppdraget och vilka strategier de väljer för den fackliga praktiken vid Triby utgår
från denna motbild. De vill inte bli sjukskrivna, de måste orka.
Tiden för ”reträtten” innebär att styrelsen drar sig tillbaka från aktiviteter
utanför den lokala styrelsen. Styrelseledamöterna går inte längre på kurser.
De deltar inte heller i lika många utvecklingsprojekt. Styrelseledamöterna vid
Triby har inte längre samma tillfällen att tillägna sig fackliga kunskaper på
kurser eller andra fackliga kursdeltagares lokala erfarenheter. I stället är det
ombudsmannen som får fungera som uppslagsbok när Kristina, Lotta eller
Fredrik inte vet det korrekta svaret på en facklig fråga eller som får vägleda
dem när de ber om hjälp.

568
569

Säljö (2000)
Lave & Wenger (1991); Rogoff (1995)
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Lärande och kunskapsutveckling i samspel med omvärlden avtar
Samspelet med den lokala fackliga praktikens omvärld avtar under ”reträtten”. Utveckling av fackliga aktiviteter i olika former av gränsöverskridande
är inte i fokus längre.
Fackligt arbete kan ses som bestående av både styrelseinterna aktiviteter
och olika externa aktiviteter riktade till andra sociala praktiker – arbetarna i
produktionen, arbetsgivaren och andra fackliga praktiker. Inriktningen på det
fackliga styrelsearbetet förändras i och med ”reträtten”. De relationer med
styrelsens omvärld som ordförande Maria etablerade under ”nybygget” minskar i omfattning och intensitet. Under ”reträtten” koncentrerar styrelsen i
stället de fackliga aktiviteterna på det interna arbetet i styrelsen. Det innebär
att utveckling av relationer och rutiner riktade till medlemmarna inte längre
är prioriterade aktiviteter. Styrelsen deltar inte i andra fackliga aktiviteter
utanför den lokala fackföreningen i samma omfattning. De ”övertar” heller
inte Marias deltagande i andra sociala praktiker Att den fackliga praktikens
interna processer är i fokus under ”reträtten” inverkar således på den fackliga
praktikens gränsprocesser570.
Att vara styrelserepresentant vid Triby innebär inte längre samma omfattning av rörelser mellan olika sociala praktiker. Wenger menar att en social
praktiks potential för lärande ligger i dess förmåga att skapa en stark kärnverksamhet och aktiva gränsprocesser571. Styrelsen vid Triby väljer antingen
eller: ”Nybygget” innebär aktiviteter som inriktades på utveckling av gränsprocesser. ”Reträtten” innebär i stället aktiviteter som inriktas på utveckling
av den inre kärnverksamheten.
Eftersom det finns ett integrerat och ömsesidigt samspel mellan olika utvecklingsprocesser inom en social praktik innebär förändringar på en nivå
även förändringar på andra nivåer. Jag har identifierat att de interna utvecklingsprocesserna under ”reträtten” innebär att villkor och förutsättningar för
lärande och utveckling på andra nivåer också förändras. När gränsprocesserna avtar förändras villkoren för samspelet medlemmarna, andra fackliga kolleger och med arbetsgivaren. Förutsättningarna för lärande försvagas.
Medlemmarnas förutsättningar för fackligt lärande förändras
Styrelsens engagemang i aktiviteter riktade till fackföreningens medlemmar
förändras under ”reträtten”. Man prövar inte längre att utveckla nya rutiner,
rutiner som etablerades under ”nybygget” övertas inte av den nuvarande sty570
571

Wenger (1998; 2000)
Wenger (2000)
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relsen och ledamöternas dubbla medlemskap utnyttjas inte på samma sätt.
Ändrat samspel mellan fackföreningens styrelse och fackföreningens medlemmarna ändrar förutsättningarna för arbetarnas deltagande och kunskap om
den fackliga praktiken.
Informationen till medlemmarna avtar under ”reträtten”. Tidigare etablerade strukturer för information och dialog förändras. Styrelsen upphör med
utskick av information. Klubbmöten får ersätta tidigare utskick och meddelanden på anslagstavlan. Denna förändring innebär att fackföreningsmedlemmarnas förutsättningar till kunskap om den pågående fackliga verksamheten förändras. Kunskap om fackligt arbete och de frågor som fackföreningens styrelse har att hantera ser jag som väsentliga förutsättningar för medlemmarnas möjligheter, och vilja, till engagemang och delaktighet.
Former för möten över gränserna mellan den fackliga praktiken och arbetarnas sociala praktik ändras. Dialogen med medlemmarna avtar under
”reträtten”. Ett uttryck för detta är Kristinas reflektion att hon inte pratat tillräcklig med medlemmarna som en förklaring till att de avvisar hennes
genomförda förhandling om ledighet på Valborgsmässoafton. Under ”reträtten” upphör medlemsomröstningar och försök till att bilda arbetsgrupper med
medlemmarna. Detta var rutiner som den förra ordföranden etablerade och
det var i första hand hon som deltog i detta samspel. Dessa rutiner och vanor
övertas inte av Lotta, Kristina och Fredrik. Det ingår inte i deras deltagande i
den fackliga praktiken. Denna förändring kan ses som att det inte längre förekommer försök till gemensam problemlösning mellan styrelsen och fackföreningens medlemmar. Lotta besvikelse över att ingen på klubbmötet hade
synpunkter på förslaget på kompetenstrappa kan förstås ur detta perspektiv.
Styrelsen ersätter ett tidigare aktivt deltagande av medlemmarna i problemlösning med en önskan om deras synpunkter i samband med ett informationstillfälle. Jag menar att förutsättningarna för gemensam problemlösning
och därmed medlemmarnas lärande genom delaktighet förändras negativt
under ”reträtten”.
Styrelsens ändrade kontakter med sina medlemmar kan tolkas som förändringar i hur ledamöterna använder sitt dubbla medlemskap572. Ledamöterna är medlemmar både i den fackliga praktiken och i den sociala praktik som
utgörs av arbetarnas gemenskap på produktionsgolvet. För att ett dubbelt
medlemskap skall bli en tillgång förutsätts att perspektiv, kunskaper och erfarenheter förs över och bidrar till förändring i respektive praktik573. Minskad
information och dialog samt att styrelsen inte längre prövar att använda

572
573

Wenger (1998)
Wenger (2000)
- 208 -

9 Reträtten

gemensam problemlösning, kan tolkas som att möjligheterna, utvecklingspotentialen, i det dubbla medlemskapet inte längre utnyttjas.
Riktningen på samspelet mellan styrelsen och dess medlemmar förändras. Styrelsen tar inte längre egna initiativ till ärenden. De slutar med vad de
kallar medlemsärenden. Under ”nybygget” var styrelsen initiativtagare och
den aktiva parten i relationen. Den nuvarande styrelsen vill i stället att medlemmarna skall vara drivande. Detta menar jag innebär en förändring av de
grundläggande förutsättningarna för vad som bestämmer det fackliga styrelsearbetet. Beslutet att ändra på riktningen i styrelsens arbete kommer från
styrelsens strategi att inte längre hitta på så mycket för att ”orka”. Förändringen kan tolkas som att styrelsen avsäger sig sitt initiativ. Med en utvecklingsinriktad tolkning kan förändringen ses som en önskan från styrelsen att
medlemmarna skall bli mer aktiva och engagerade i den fackliga verksamheten.
Fackliga aktiviteter riktade till arbetarna i produktionen är inte, som under ”nybygget”, fokus i det fackliga arbetet. Denna förändrade inriktning på
det fackliga arbetet inverkar på relationen till medlemmarna. I mina fältanteckningar återfinns några exempel på att kamraterna uttrycker en misstro
mot fackföreningens styrelse och att det är svårt att få fler aktiva ledamöter
till styrelsen.
Jag tolkar att styrelsens arbete tillsammans med medlemmarna i produktionen inte är lika uppskattade som under ”nybygget”. Detta kan förstås utifrån en förändring av de fackliga aktiviteterna riktade till medlemmarna. När
informationen och dialogen avtar och möjligheterna att engagera sig att utveckla lösningar på fackliga problem inte längre finns då minskar medlemmarnas kunskap om det fackliga arbetet. Kunskap om fackliga problem ser
jag som väsentliga förutsättningar för medlemmarnas möjligheter, och vilja,
till engagemang och delaktighet. Jag menar att detta påverkar medlemmarnas
förutsättningar för lärande samt att ta de initiativ och vara så pådrivande som
styrelsen önskar.
Jag tolkar ledamöternas resonemang om bristande intresse för den fackliga frågan som en kritisk problemsituation för utveckling av den fackliga
verksamheten vid Triby. Medlemmarnas intresse framstår som avgörande
med utgångspunkten att en lokal facklig styrelse kan ses som en ”community
of practice” där medlemmarna har ett ömsesidigt aktivt engagemang för en
gemensam uppgift574. Jag menar att medlemmarnas brist på intresse för fackligt arbete kan relateras till information och kunskap om styrelsen arbete,
delaktighet i problemlösning och möjlighet att påverka det fackliga arbetets
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innehåll575. Medlemmarnas kunskap om och relation till den fackliga verksamheten blir på så sätt en avgörande faktor för den fackliga utvecklingen.
Att förändra det fackliga arbetssättet och koncentrera aktiviteterna till det
styrelseinterna samspelet innebär att andra fackliga aktiviteter förändras. Att
dra sig tillbaka för att ”orka” och ändra på kontakterna med medlemmarna
innebär, menar jag, andra förändringar än de som Kristina, Lotta och Fredrik
avser. När styrelsens ledamöter väljer att fokusera det fackliga arbetet på det
interna styrelsearbetet är inte gränsprocesserna med produktionens gemenskap längre i fokus. Jag tolkar att detta har en negativ inverkan på medlemmarnas kunskap om den fackliga verksamheten och därmed deras engagemang och delaktighet. Styrelsens reträtt från initiativ och aktivt samspel med
medlemmarna innebär kvalitativt andra förutsättningar för fackligt lärande
och kompetensutveckling.
Förutsättningarna att söka efter facklig kunskap förändras
Kontakterna med andra fackliga praktiker avtar under ”reträtten” och förutsättningarna att söka efter och förvärva facklig kunskap utanför den lokala
fackliga praktiken förändras.
Styrelseledamöterna vid Triby minskar under ”reträtten” även på kontakterna med andra fackliga kolleger. Lotta, Kristina och Fredrik koncentrerar
sin fackliga tid på att arbeta med styrelsefrågor på Triby. De säger att de inte
längre vill ha så många kontakter ”utanför”. Då ”orkar” de inte, menar de. De
under ”nybygget” så intensiva gränsprocesserna mellan den lokala fackliga
praktiken vid Triby och andra fackliga praktiker avtar under ”reträtten”.
Styrelsen vid Triby fortsätter att delta i de formellt arrangerade gränsmöten som finns inom fackförbundet – informations- och funktionärsträffar
som anordnas på regional nivå. Däremot är de inte deltagare i andra varaktiga
sociala fackliga praktiker. Styrelsens val att hantera situationen på Triby innebär att Kristina avsäger sig sitt regionala funktionärsuppdrag. Lotta slutar
som suppleant i avdelningsstyrelsen. Styrelsen minskar sitt deltagande i ett
regionalt förbundsprojekt och den deltar heller inte i det LO-generella utvecklingsprojekt i vilket jag först lärde känna styrelsen vid Triby. Styrelsens
ledamöter kan inte, som under ”nybygget”, tolkas som aktiva gränsöverskridare inom fackföreningsrörelsen576.
Under ”nybygget” hade Maria fortlöpande kontakt med de andra klubbarna inom företaget. Kristina, och även Fredrik, uttrycker under ”reträtten”
575
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en oro över att de skall bli ”överkörda” av andra fackliga klubbar inom företaget. De har inte förtroende för de andra klubbarnas agerande och känner oro
över att inte känna till allt. I exemplet från löneförhandlingen framgår hur
arbetsgivaren utnyttjar att fackföreningarna på företagets olika fabriker inte
har kontakt med varandra. Efter en tid börjar styrelsen vid Triby att återigen
ha lite kontakt med de andra klubbarna. Fredrik får i med tiden fackföreningsstyrelsens uppdrag att delta i företagsmöten på koncernnivå.
Styrelsen vid Triby reducerar således samspelet med andra delar av fackföreningsrörelsen för att fokusera de processer som rör det styrelseinterna
samspelet. Samspelet inom styrelsen är mer angeläget än samspelet med den
fackliga omvärlden. Styrelsens agerande kan tolkas som att de vill klara sig
själva och förlitar sig på egna lokala kunskaper och resurser. Som jag tidigare
visat minskar deras användning av fackföreningens samlade kunskaper och
resurser.
I termer av gränsprocesser menar jag att det förändrade fackliga deltagandet innebär att styrelseledamöterna vid Triby inte lika aktivt som under
”nybygget”, rör sig mellan olika fackliga praktiker577. Att ledamöterna inte
längre är aktiva gränsöverskridare innebär att Lotta och hennes kamrater inte
träffar fackliga företrädare från andra lokala klubbar i samma omfattning som
under tiden för ”nybygget”. De får inte möjlighet till det utbyte av perspektiv
och tankar i informella sammanhang som ses som nödvändiga för en organisations utveckling578. Kristina, Lotta och Fredrik söker heller inte gemensamt
engagemang och åtagande tillsammans med styrelsens ombudsman och andra
fackliga kolleger. Styrelsen är således inte involverad i att etablera nya
”communities for practice” för gemensamma intressen och handlande.
Samspelet mellan den lokala fackliga praktiken på Triby och andra fackliga praktiker ändrar sig således under ”reträtten” i flera avseenden. Intryck
och avtryck från omvärlden minskar. Wenger menar att aktiva gränsprocesser
är väsentliga för utveckling av en praktikgemenskap579. Jag menar att styrelsens ”reträtt” från externt fackligt samspel får en kvalitativ betydelse för den
fackliga kompetensutveckling vid Triby. Under ”nybygget” använde sig ordföranden av sitt omfattande kontaktnät och sina relationer med andra fackliga
företrädare för att söka efter stöd och kunskap. Efter styrelsens ”reträtt” från
externa relationer ändras förutsättningarna för att söka efter kunskap. Det
finns inte längre aktiva relationer som styrelsen lätt kan använda sig av. Detta
menar jag är en väsentlig aspekt på att styrelsen inte söker efter stöd och kun577
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skap när de möter problem som de inte kan hantera. I och med ”reträtten”
förändrar styrelsen vid Triby förutsättningarna att utveckla sin förståelse om
och förmåga att hantera och utveckla den fackliga verksamheten på Triby.

Samspel med arbetsgivaren – lärande med förhinder
Under ”nybygget” hade styrelsen en strategi att ”inte gå i arbetsgivarens ledband”. Genom olika fackliga aktiviteter och uttryck markerades en gräns
mellan de båda praktikerna. Jag tolkar att fackföreningens styrelseledamöter
under ”reträtten” inte lyckas genomföra några väsentliga förändringar avseende samspelet med arbetsgivaren. Styrelsen lyckas inte utveckla andra rutiner och strukturer än som har funnits tidigare. Snarare stärks tidigare relationer som markerar skillnaderna mellan de båda sociala praktikerna. Strukturell
makt och kraven för att kunna deltaga i de båda så olika sociokulturerna innebär en komplex och svårhanterlig situation.
Styrelsen menar att det är krävande att samarbeta med arbetsgivaren. I
det dagliga fackliga arbetet betyder detta fabrikschefen. Under den tid jag
studerar det fackliga arbetet på Triby är relationen med fabrikschefen ett stående samtalsämne. Löneförhandlingarna med dess efterdyningar innehåller
exempel på svårigheter. Under förhandlingarna påstår fabrikschefen, helt
felaktigt, att det redan finns överenskommelser mellan företaget och de tre
övriga lokala fackföreningarna. Andra exempel är arbetsgivarens krav att
styrelsen skall redovisa hur den fackliga tiden används samt att fabrikschefen
”stör” under expeditionstid och kräver att styrelsens ledamöter skall återgå
till arbetet i produktionen. Konflikten kring arbetsgruppen som Maria initierade under ”nybygget” lever kvar i styrelsens bild av relationen med arbetsgivaren.
Lotta tycker att fabrikschefen inte förstår henne. Samarbetet med fabrikschefen tär på den som är ordförande tyckte Maria, det tycker nu också Lotta.
Lotta: Det här tar för mycket kraft. Vi är för få i styrelsen. Nej, egentligen
är det Birgitta.
Så berättar Lotta att det är problem med Birgitta: Allt ska gå så fort, hon
tänker inte efter. Hon är svår att jobba med, hon skall ha svar på en gång.
Kristina: Vi försöker undvika att bli stressade, vi säger att vi måste få tänka efter.
Lotta: Men man blir stressad. Birgitta tycker inte om mig. När vi har möten så lyssnar hon inte till mig, hon vänder sig till de andra.
Kristina: Hon tycker nog att Lotta är för bestämd, hon är nonchalant, vi får
inte komma med idéer. Det får inte vara Lotta, då skriker hon bara. De
strider hela tiden.
Lotta: Jag säger vad jag tycker och tänker. (nr 27)
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Styrelsen definierar svårigheten med arbetsgivaren som att fabrikschefen
är en besvärlig person. Lottas sätt att definiera situationen innebär att hon ser
det som ett eget personligt misslyckande. Styrelseledamöterna gör samarbetet
med arbetsgivaren till en fråga om personliga relationer och förutsättningar.
Jag tolkar istället svårigheterna som uttryck för ett komplicerat och icke fungerande samspel mellan två parter. Hur detta samspel mellan arbetsgivare
och fackföreningens styrelse gestaltas menar jag handlar om gränsprocesser
mellan två sociala praktiker, var och en med sin egen sociokultur. Det handlar också om maktstrategier och strukturella relationer. Svårigheterna att
hantera samspelet med arbetsgivaren kan även tolkas som en svårhanterlig
utmaning, en problematisk situation580.
Gränsprocesser mellan två olika slags sociala praktiker
Att hantera samspelet mellan fackföreningen och arbetsgivaren innebär krav
på deltagande två olika sociokulturer. Det kan förstås som krav på kunskaper,
förmåga och skicklighet att fungera i både den fackliga praktiken och arbetsgivarens praktik.
Samspelet mellan fackföreningens styrelse och arbetsgivaren kan ses som
gränsöverskridande aktiviteter mellan två olika social praktiker med skilda
sociokulturella kunskaper, värderingar, symboler, talesätt med mera581. Det
gemensamma uppdraget för medlemmarna i den fackliga praktiken är att
företräda medlemmarna i produktionens gemenskap utifrån fackliga utgångspunkter. Arbetsgivaren har ett annat uppdrag med andra utgångspunkter.
Samspelet mellan dessa båda sociala praktiker bygger således på skilda sociokulturella förutsättningar. Med sina skilda uppdrag och sociokulturella
kunskaper och värderingar menar jag att de fackliga ledarna och arbetsgivaren inte har samma sätt att se på sammanhanget. De har olika perspektiv och
gör därför inte samma definition av situationen. Jag tolkar att situationen på
Triby visar att det kan finnas svårigheter för deltagarna från respektive social
praktik att ta varandras perspektiv582. På Triby har de därför svårt att överbrygga varandras praktiker.
Jag tolkar att fackföreningen under ”nybygget” försökte att överbrygga
avståndet mellan de båda sociala praktikerna genom att hitta nya former för
möten över gränserna. Ordförandens önskan att delta i utvecklingsarbeten på
fabriken kan ses som ett försök att skapa ett gemensamt uppdrag för deltagarna från arbetsgivarens respektive den fackliga praktiken. Wenger ser den580
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na form att gränsmöten som tillfällen för respektive ”sida” att få en inblick i
hur man resonerar i den andra sociala praktiken583. Önskan avslogs av arbetsgivaren.
Under ”reträtten” identifierar jag att arbetsgivaren hellre vill markera
gränsen mellan praktikerna. Samspelet mellan arbetsgivarens respektive fackföreningens praktik fortsätter främst i form av traditionella förhandlingar
mellan två parter. Arbetsgivaren vill inte etablera gränsmöten för gemensam
problemlösning. Arbetsgivaren skiljer också mellan arbetare i produktionen
och fackföreningen. Kristina, Lotta och Fredrik berättar om arbetsgrupper där
arbetsgivaren inte vill ha några fackliga representanter, bara de anställda får
delta. Fackföreningens styrelse tolkar detta som att arbetsgivaren försöker
skapa motsättningar mellan fackföreningen och arbetarna i produktionen584.
Arbetsgivarens agerande samt att styrelsens ledamöter uppfattar att de
dels inte får komma med idéer dels möts med nonchalans kan tolkas som
uttryck för strukturella maktrelationer mellan fackförening och arbetsgivare585. Arbetsgivarens agerande kan ses som hinder för facklig utveckling586.
En tolkning av samspelet mellan parterna utifrån fackföreningsstyrelsens
agerande visar att styrelsen nu, till skillnad från ”nybyggets” aktiva hållning,
har ett reaktivt arbetssätt. Styrelsen reagerar på de ärenden som initieras av
arbetsgivaren. Styrelsens strategi att inte längre ta egna initiativ innebär, som
jag tidigare visat, att gränsprocesser mellan de båda praktikerna främst initieras av arbetsgivaren. I den meningen kan man säga att arbetsgivaren styr och
påverkar innehållet i det fackliga styrelsearbetet vid Triby.
Fackföreningens samspel med arbetsgivaren kan förstås utifrån kraven på
facklig kunskap och förmåga. Samspelet med arbetsgivaren innebär inte alltid, även om det är det vanligaste, förhandlingar på den lokala arbetsplatsen.
Lotta och hennes fackliga kollegers agerande kan därför tolkas utifrån förutsättningarna att agera som gränsöverskridare, det vill säga deras förutsättningar att som fackliga företrädare tillfälligt delta i arbetsgivarens sociala
praktik. I fältanteckningarna finns en berättelse om ett koncernmöte där en
facklig styrelseledamot från varje lokal fackförening kallats till MBLförhandlingar. Mötet gäller nedläggning av fabriker och en omorganisation.
583
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Styrelseledamöterna vid Triby berättar att de inget visste i förväg och att
mötet leddes av en konsult som med OH-bilder visade resultatet av en utredning.
Lotta: Det var mycket. Jag fattade ingenting. Det var krångligt.
När vi ville fråga så skrek han bara ”titta inte tillbaka”!
Vi fick kämpa för att överhuvudtaget få någonting, för att få de här papprena. Lotta pekar på en bunt kopierade OH-bilder fyllda med tabeller och
siffror.
……
Jag reagerar över att de inte har fått någon som helst information innan
förhandlingen. Jag frågar om detta och Lotta svarar:
- Jag tittade mig runt på de andra som är mer erfarna och när de inte sa något så gjorde inte jag det heller. (nr 21)

Exemplet ovan visar att deltagande i arbetsgivarens sociala praktik ställer
krav på andra slags kunskaper och förmågor än att delta i den fackliga praktiken. Det handlar om krav på kunskaper inom andra områden men också förmåga att kunna förstå sammanhanget och agera under de förutsättningar som
gäller i arbetsgivarens sociokultur. Jag tolkar att ett fungerande samspel
mellan fackförening och arbetsgivare ställer krav på kunskaper och förmåga
att röra sig mellan och deltaga i olika sociala praktiker. Att utveckla sådan
kompetens handlar om krav på ett multikontextuellt lärande587. Att utveckla
den fackliga identiteten idag innebär krav på kompetens att deltaga i såväl
den fackliga praktiken som praktiker formade och bestämda av arbetsgivaren.
Jag tolkar att de fackliga styrelseledamöterna vid Triby inte hanterar de utmaningar det innebär att deltaga i arbetsgivarens praktik.
Komplext problem med omfattande krav på kunskapsutveckling
Kraven på fackliga kunskaper och kompetens kan tolkas utifrån att samspelet
med arbetsgivaren innebär en särskild slags problemlösningssituation. Samspelet med arbetsgivaren innebär utmaningar av mångskiftande slag. Jag har
tidigare nämnt utmaningen att hantera det direkta mötet: de dagliga kontakterna, informationsmöten och förhandlingar, men också möten utanför den
lokala arbetsplatsen. Detta är utmaningar som ställer krav på förmåga att
delta i olika slags sociala praktiker, var och en med sina specifika krav på att
förstå och kunna agera i sammanhanget. Att vara fackliga ledare innebär inte
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att bara röra sig mellan produktionens gemenskap och den fackliga gemenskapen.
Möten med arbetsgivaren gäller ärenden, problem, av skiftande innehåll:
vikariat, anställningar, arbetstider, men också omorganisationer, produktionsförändringar och nedläggningar. Det är problem som, jag tidigare har visat,
ställer krav på såväl traditionella fackliga kunskaper som utveckling av nya
kunskaper inom nya områden. Det är problem som har sitt givna färdiga svar
eller där det finns exempel på lösningar. Men det är problem med omfattande
krav på att utveckla nya lösningar och förmågan att göra bedömningar, avvägande och formulering av planer och strategier. Det finns till exempel inget
givet svar på hur fackföreningen i Triby skall agera när arbetsgivaren vill
flytta delar av produktionen till en annan anläggning inom koncernen – och
när mötet mellan parterna sker i ett för de fackliga ledarna okänt sammanhang med oklara förutsättningar. Att formulera argument, visa på alternativ,
att bli lyssnad till i sådana komplexa och utmanande problemlösningssituationer ställer krav på facklig erfarenhet och kompetens.
Att hantera dessa utmaningar kan utan tvekan ses som en problematisk
situation588. Det handlar om förmåga att förstå och agera i skiftande sammanhang samt att identifiera och hantera problem, kända eller okända. Det är en
situation i vilken det är svårt att avgränsa, definiera och benämna problemet.
Det är en situation där handlingsalternativen är okända och det kan vara svårt
att göra sitt val av agerande. De fackliga ledarna möter i samspelet med arbetsgivaren omfattande krav på kunskapsutveckling och lärande.
Jag tolkar att den problematiska situationen att hantera och utveckla samspelet med arbetsgivaren inte enbart handlar om problemens komplexitet och
omfattande krav på kunskapsutveckling och lärande. Det är en fråga om hur
olika perspektiv värderas och vilka förslag på lösningar som vinner acceptans. Fackets och arbetsgivarens ansträngningar att under löneförhandlingen
lösa frågan med kompetenstillägg kan ses som ett uttryck för en ojämlik relation. Arbetsgivaren och de fackliga företrädarna deltar inte i förhandlingen på
lika villkor. Jag menar att arbetsgivaren har vad Wenger kallar ”ownership of
meaning”589. De har i sin position tolkningsföreträdet av vilket perspektiv
som skall gälla. För att tala om hinder för lärande kan detta ses som ytterligare ett exempel på hur utveckling av facklig kunskap och verksamhet försvåras av strukturella maktrelationer.
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Förändrat deltagande
Under ”reträtten” är lärprocesserna på den individuella nivån nära integrerade
med samspelet mellan styrelsens ledamöter. Att fokusera den individuella
nivån är intressant avseende Lotta, som trots sina invändningar, åtar sig uppdraget att vara ordförande. Även om styrelsen under ”reträtten” inriktar de
fackliga aktiviteterna på gemensamt arbete innebär ordförandeskapet ändå en
skillnad i deltagande. Det blir andra förändringar i deltagande när medlemskapet i den fackliga praktiken även innebär att fungera som ordförande.

Återigen överkrav på lärande
När Maria lämnar uppdraget som ordförande för fackföreningens styrelse blir
Lotta vald till ordförande. Hon är tveksam till uppdraget, men kamraterna i
styrelsen övertygar henne genom att hänvisa till att de nu skall hjälpas åt och
att de skall arbeta mer tillsammans. Arbetet i styrelsen under ”reträtten” innebär förändringar för Lottas engagemang och förståelse för det fackliga
uppdraget590.
När Lotta just har tillträtt som ordförande gör jag följande fältanteckningar
Kristina sitter vid sitt skrivbord och förbereder ett möte med skyddsombuden: - Jag vill ha noga koll på allt.
Lotta skrattar till (generat?) och snurrar runt på stolen till datorn: - Jag vet
inte vad jag skall göra, jag har ingen koll!! Jag vill att Kristina ska tala om
för mig vad jag skall göra.
Lotta fortsätter: - Jag vill prata med Cissi och Pelle om Valborg, men jag
vill ha med mig Kristina.
Kristina svarar inte, hon fortsätter med sitt planeringsarbete. (nr 17)

Fältanteckningarna visar att Lotta inte vet hur hon skall hantera ordförandeskapet. Hon vet att det är oklarheter med arbetsschemat vid Valborgsmässoafton; vilka arbetstider som gäller, om det finns möjlighet till ledigt och hur
detta i så fall skall finansieras. Men Lotta vet inte hur hon skall ta tag i dessa
oklarheter. Hon försöker få Kristina att ta över ansvaret, men Kristina vill i
stället lösa sitt problem, det vill säga mötet för skyddsombud.
Lotta har varit medlem i den fackliga styrelsen ett år innan hon blir ordförande. Hon har därför inte så lång erfarenhet av fackligt arbete. Lotta kan
ses som en ganska ny, men inte längre perifer medlem591, som under det
gångna året har utvecklat sin förståelse och kunskap kring den fackliga prak590
591

Lave & Wenger (1991); Rogoff (1995)
Lave & Wenger (1991)
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tiken. När Lotta möter situationen att vara ordförande är det en ny och obekant situation för henne. Hon vet inte riktigt vad det innebär och hur hon
skall agera. Hon har ett problem att lösa som ställer krav på lärande och kunskapsutveckling.
När Lotta har varit ordförande ett halvår reflekterar hon kring sin utveckling.
Lotta: Ja, det är en stor skillnad. Jag tar tag i saker mer nu. Förut tog jag
tag i det som jag fick av någon annan.
Jag tänker att jag skall gå upp hit mer /fackexpeditionen/. De skall inte få
köra över mig. Om man inte hinner med så blir det att man bara går med
på det som Birgitta föreslår.
…
Lotta: Det är roligare nu, jag har mer kunskaper och jag har kommit in i
det mer.
…
Susanne: Vad är det som har medverkat till den här skillnaden?
Lotta: Ansvaret. Förut kunde jag bara följa med, nu när jag har ansvaret så
är det skillnad….Sedan har jag gått på kurser. Man träffar andra, avdelningen stöttar också. Sedan är det att vi har varandra här. Vi arbetar ihop,
Det gör att man törs.
Jag ringer till Maria också. Jag ringer mer till henne än till avdelningen.
…
Lotta berättar att hon har en lista över vad hon skall göra idag. Nu kan hon
stryka punkten med mig, hon har gjort två tidigare och har sex punkter
kvar för idag. Jag kommenterar denna skillnad – att göra lista och vi skojar
om att hon i början sade att ”jag vet inte vad jag skall göra”. (nr 24)

Detta kan tolkas som att Lotta menar att, i och med det ansvar hon ändå har
som ordförande, har hon engagerat sig mer i det fackliga arbetet. Det har
blivit ett annat slags deltagande än när hon enbart var ledamot i styrelsen.
Som ordförande har hon utvecklat sin förståelse och kunskap om uppdraget
och den fackliga verksamheten. Hon har som hon säger ”kommit in i” det
mer. Hennes utsaga visar att hon, vilket jag själv noterade vid mina besök,
har utvecklat sin förmåga att i förväg planera och leda arbetet på expeditionen.
Jag tolkar att Lotta har skaffat sig mer erfarenheter av att vara ordförande
som hon kan relatera till. Hon vet mer vad uppgiften innebär, situationen ter
sig annorlunda för henne. Den är mer bekant för henne och hon känner till
olika handlingsalternativ. Lotta har utvecklat sin förståelse för det fackliga
sammanhanget. Lotta befinner sig nu i en annan slags problemlösningssituation och hon kan vara ordförande med en annan skicklighet än när hon just
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hade tillträtt som ordförande. Jag tolkar att Lotta har förändrat sitt deltagande, hon har utvecklat sin kompetens som facklig företrädare och ordförande.
Trots styrelsens ansträngningar att arbeta tillsammans tycker Lotta att det
är extra krävande för henne som ordförande. Till slut blir ordförandeskapet
för ansträngande. Lotta säger att hon inte mår bra och vill lämna uppdraget. I
fältanteckningarna har jag noterat:
Lotta berättar att hon går till en ”beteendevetare”: Jag känner mig stressad,
jag vill att medlemmarna skall kunna lita på mig.
Jag frågar varför de inte vänder sig till avdelningen.
Lotta och Kristina svarar att de inte vill visa detta för någon, det är personligt. (nr 27)

Med min fråga om kontakt med avdelningen menade jag att Lottas svårigheter skulle kunna ses som en facklig fråga i stället för ett personligt, och lokalt,
ärende.
Att överta ordförandeskapet och fortsätta utmaningen att förnya den
fackliga verksamheten vid Triby innebär omfattande krav på utveckling av ny
kompetens. Samspelet med medlemmarna ändras under ”reträtten”. Styrelsens ambition att fokusera på det interna styrelsearbetet förändrar relationen
till medlemmarna. Medlemmarnas förutsättningar till förståelse och engagemang för styrelsearbetet förändras när kontakterna och informationen avtar.
Samspelt med arbetsgivaren är krävande. Jag har i tidigare avsnitt tolkat samspelet med arbetsgivaren som en problematiskt situation med omfattande
krav på fackliga kunskaper och förmåga. Marias beslut att lämna ordförandeskapet har jag karaktäriserat i termer av överkrav på lärande. Lottas svårigheter kan förstås som alltför omfattande och ständiga krav på lärande. Det
fackliga arbetet vid Triby kan inte vila i bekanta rutiner. Styrelseledamöterna
möter ständigt nya obekanta situationer som de skall försöka hantera. Den
fackliga vardagen är fylld av utmaningar. Det är ständiga krav på nya kunskaper och lärande592.

Förändrad praktik
För att tala om en förändrad facklig praktik skall det innebära väsentliga förändringar i förutsättningarna för ledamöterna att engagera sig i och ta ansvar
för sitt gemensamma styrelseuppdrag593. Det handlar om utvecklingsprocesser som berör samspelet mellan styrelsemedlemmarna och hur de använder
592

Ellström (2002; 2004) behandlar behovet av balans mellan krav på anpassning till
invanda rutiner och utveckling av nya rutiner.
593
Wenger (1998, s 95)
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och utvecklar det system av resurser som finns på den gemensamma institutionella nivån594. Förändrad fackligt praktik innebär således utveckling av
relationerna mellan styrelsens medlemmar och hur de gemensamt förhandlar
och tolkar det gemensamma uppdraget. Det handlar om utveckling av vanor,
rutiner och traditioner samt sättet att tala om verksamheten. Även styrelsemedlemmarnas utveckling och användning av gemensamma resurser, verktyg
såväl lokalt som på andra nivåer inom fackföreningsrörelsen kan ses som
aspekter på förändrad facklig praktik. I de följande avsnitten lyfter jag fram
vad jag avser som centrala uttryck för förändrad praktik under ”reträtten”.
Den facklig praktiken vid Triby utvecklas inte under ”reträtten” i samma
riktning som under ”nybygget”. Nu utvecklas relationer, resurser och rutiner
för det interna styrelsearbetet. Vi kan uttrycka det som att den fackliga kompetensen och verksamhetsmässiga förutsättningar att hantera fackliga problem utvecklas. På motsvarande sätt kan vi resonera om att minskade kontakter med medlemmarna och delaktighet i andra fackliga aktiviteter utanför
Triby innebär reducerade möjligheter att söka och utveckla lösningar på
fackliga problem, det vill säga förutsättningarna för lärande försämras.

Utveckling av strukturella resurser
Under ”reträtten” förändrar och utvecklar styrelsen rutiner för användning av
den fackliga arbetstiden. Detta är en utvecklingsprocess som avser de strukturella förutsättningarna för samspelet mellan ledamöterna och därmed den
fackliga verksamheten.
Det fackliga arbetet under ”nybygget” innebar utvecklingsprocesser som
skapade en repertoar595 av sociokulturella resurser på den institutionella nivån596. Under ”nybygget” etablerades strukturer för fördelning av facklig
arbetstid, hur problem identifierades och löstes och vilka som aktivt deltog i
den inre fackliga verksamheten. Men denna repertoar av resurser formade
vad jag kallar ett ensidigt samspel och byggde på en stark arbetsdelning.
Detta passar inte Lotta, Kristina och Fredrik när de övertar ansvaret för den
fackliga styrelsen. Utifrån deras definition av situationen att arbeta mer tillsammans vill de förändra och utveckla strukturer och resurser som mer passar ett jämlikt samspel inom styrelsen. Med andra ord strukturer som möjliggör gemensam problemlösning.
Ledamöterna prövar, resonerar och utvärderar olika veckodagar, antal
timmar, var de träffas och hur de kan talas vid. Den nya styrelsen har en problemlösningssituation där de måste uppfinna nya alternativ. I stället för att
594

Rogoff (1995)
Wenger (1998) talar om ett integrerat samspel mellan deltagande och reifikation
596
Rogoff (1985)
595
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fungera som förebild för den nya styrelsens arbete verkar tidigare rutiner och
strukturer som motbilder. De undersökningar, ”inquiries”597, som ledamöterna gör, visar på alternativ som de inte vill välja. Deras sökande efter lösning,
det vill säga hur styrelsen undersöker och prövar olika alternativ och reflekterar över resultatet identifierar jag som uttryck för lärande598. Med ambitionen
att arbeta mer tillsammans utvecklar styrelsens ledamöter under ”reträtten”,
lösningar, en ny repertoar av strukturer och resurser som passar en jämlik
arbetsdelning. Med andra ord de förändrar förutsättningarna för gemensam
problemlösning.

Utvecklar rutiner för problemlösning inom styrelsen
Fackföreningens styrelse utvecklar under ”reträtten” verksamhet, kunskap
och skicklighet att hantera det interna styrelsearbetet.
Förutsättningarna och villkoren för fackligt arbete förändras under
”reträtten”. Förändringar sker på flera nivåer. Styrelsen definierar situationen
för facklig arbete på annat sätt än under föregående period. Styrelseledamöternas tolkning och val av strategier innebär att de ger sitt gemensamma uppdrag en annan mening, innebörd, under denna period. Andra fackliga aktiviteter prioriteras och andra fackliga problem identifieras. Följaktligen genererar detta andra utvecklingsprocesser än under ”nybygget”. Den fackliga
praktiken förändras i andra avseenden.
Nya strukturer och användning av den fackliga tiden möjliggör gemensam problemlösning: Genom att organisera den fackliga tiden på sådant sätt
att alla kan mötas på expeditionen skapar styrelsen en struktur och rutiner för
gemensamma diskussioner och ansträngningar. Den fackliga verksamheten
utvecklas med avseende på möjligheterna för styrelsemedlemmarna att delta,
engagera sig och ta ansvar för den fackliga styrelsearbetet599.
Det fackliga arbetssättet, rutiner för problemlösning, utvecklas till ett
gemensamt engagemang och ansvar: Under ”reträtten” utvecklas samspelet
mellan styrelsens medlemmar. Styrelsens kompetens utvecklas i meningen
förmågan att arbeta tillsammans. Att instruera och informera varandra är inte
597

Pierce talar om inquiries som del av en problemlösningsprocess (Wennerberg,
1962; 1966)
598
Elkjear (2000) menar att teorier om social lärande inte tydligt nog hanterar frågan
om lärandes uttryck. Hon menar att deltagande inte per automatik behöver innebära
lärande. Hon menar att ”inquiries” och ”reflections” är väsentliga aspekter på deltagande för att kunna tala om lärande och förändring. Det handlar, menar hon om
lärandets ”Hur” och ”vad”. Hon hänvisar till Dewey, som likt Pierce, var pragmatiker
samt till Schön som för fram reflektionens betydelse för lärande.
599
Wenger (1998, s 95)
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längre tillräckligt. Styrelsens medlemmar utvecklar skickligheten och färdigheten att gemensamt identifiera och lösa olika problem.
Styrelsen utvecklar vanor och rutiner för att hantera problem som kräver
traditionella fackliga kunskaper. Styrelsen vid Triby kan identifiera och lösa
alltfler fackliga ärenden som är vanliga inom lokalt fackligt arbete. Styrelsen
utvecklar kompetens och verksamhet för hantering av problem som kräver
traditionell facklig kompetens. Däremot utvecklar den inte vanor och rutiner
för att söka efter kunskap och lösa problem som ledamöterna inte känner
igen. De hanterar inte de krav på kunskapsutveckling och lärande som dessa
problem kräver. Den lokala kunskapen och kompetensen räcker inte till.

Avvecklar rutiner och relationer med omvärlden
Litet tillspetsat kan man säga att den fackliga praktiken vid Triby förändras
från att under ”nybygget” ha varit en utåtriktad och gränsöverskridande
lärande praktik till att under ”reträtten” i stället bli en inåtvänd och avgränsad
praktik som förlitar sig på sin egen förmåga. En organisations möjligheter till
lärande och utveckling påverkas av dess relationer och samspel med omvärlden600. Hur fackföreningar utvecklas påverkas bland annat av kommunikationen mellan fackliga företrädare på olika nivåer inom fackförbunden och med
fackförningens omgivning601. När styrelsen under ”reträtten” väljer att koncentrera de fackliga aktiviteterna på det interna och lokala fackliga arbetet
innebär det att andra aktiviteter kommer i bakgrunden och avtar. Det påverkar den lokala fackföreningens förutsättningar för lärande och utveckling.
I sin ambition att orka med det interna styrelsearbetet väljer ledamöterna
bort sina engagemang i fackföreningens avdelningsarbete. Även om de inte
helt avslutar sina kontakter med andra lokala fackföreningar deltar de inte
lika aktivt i olika utvecklingsprojekt. Detta innebär att deras kontaktnät
minskar och relationerna med andra fackliga kolleger avtar. Deras gränsöverskridanden och deltaganden i olika slags gränsmöten minskar. På så sätt menar jag att den lokala fackliga praktikens förutsättningar för lärande förändras.
Ett minskat gränsöverskridande kan ses som att styrelsen inte längre på
samma sätt använder de resurser som fackförbundet erbjuder för stöd och
utveckling av lokal facklig verksamhet. Deras lärande genom vägledning och
användning av de institutionella resurserna avtar. De kontakter och relationer
som den tidigare ordföranden etablerade och använde för att gemensamt lösa
problem med andra fackliga kolleger övertas inte av Fredrik, Lotta och Kristina. Med andra ord så avvecklas rutiner för gemensam problemlösning och
600
601
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relationer till andra fackliga praktiker. Dessa förändringar i den fackliga
verksamheten innebär med hänvisning till såväl Wenger, Brown och Duguid
som Huzzard minskade möjligheter till utveckling av den fackliga kompetensen, kanske till och med en risk för att den lokala fackliga kompetensen skall
avta602. Ett uttryck för detta är att styrelsens ledamöter endast kontaktar avdelningens ombudsman och då för att hantera och lösa problem som kräver
traditionell facklig kompetens. Styrelsen vid Triby är oerfaren och har ännu
inte skaffat sig samma erfarenhet och kompetens som en erfaren facklig styrelse. Ett vidare och mera aktivt kontaktnät, liknande det under ”nybygget”
ger andra förutsättningar för att tillsammans med andra mer erfarna både
identifiera och lösa olika slags fackliga problem. Det ger andra förutsättningar för utveckling av den lokala fackliga verksamheten och kompetensen.

Rutiner för medlemmarna stabiliseras, men reduceras
Facklig kompetens inbegriper förutsättningar och förmåga att samverka med
och engagera fackföreningens medlemmar603. Förändringarna under ”reträtten” kan därför inte tolkas som lärande i en positiv riktning.
Genom Lottas, Kristinas och Fredriks förändrade arbetssätt och inriktning på den fackliga verksamheten förändras rutinerna för kontakt och dialog
med fackföreningens medlemmar. Introduktionsutbildningen för nyanställda
är nu en självklarhet. Det är en facklig rutin som stabiliserats. Däremot försvinner rutiner för utskick av information och den fortlöpande dialogen i
vardagen avtar. De redan etablerade strukturerna för klubbmöten används för
information.
Under ”nybygget” var problemlösning tillsammans med medlemmarna
en medveten strategi och ordföranden försökte utveckla vanor och rutiner för
detta. Under ”reträtten” avtar dessa försök och problemlösning tillsammans
med medlemmarna förekommer inte i samma utsträckning. Styrelsen till och
med uttrycker att de saknar uppskattning från och engagemang av medlemmarna. Jag menar att detta kan förstås utifrån att medlemmarna inte längre är
lika delaktiga och har samma kunskap om den fackliga verksamheten vid
Triby.
Styrelsens förmåga att samverka med medlemmarna i fackföreningen
förändras således under ”reträtten”. Det kan ses som en följd av styrelsens val
att koncentrera de fackliga aktiviteterna till det interna styrelsearbetet – ett
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Brown & Duguid (1991); Huzzard (2000); Wenger (2000)
Detta är en central utgångspunkt i ett demokratiskt och förändringsinriktat lokalt
fackligt arbete som den fackliga utbildningen under en lång tid har syftat till. Se
kapitel 3 ”Facklig utbildning”.
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sätt att stärka den fackliga kunskapen och skicklighet, men som visar sig ske
på bekostnad av andra delar av den fackliga verksamheten.

Fortfarande kaos och konflikter med arbetsgivaren
Inte heller under ”reträtten” lyckas fackföreningens styrelse utveckla och
stärka relationen med arbetsgivaren. Att utveckla facklig kunskap, förmåga
och verksamhet för att hantera detta samspel har jag visat innebär komplexa
och omfattande utmaningar. Den fackliga identiteten tydliggjordes under
”nybygget”, men att ta steget vidare och utveckla samspelet mellan fackföreningens styrelse och arbetsgivaren är mer utmanande än så. Styrelsen vid
Triby hanterar inte denna utmaning. Det blir ingen utveckling av den fackliga
praktiken i detta avseende.
Styrelsens ledamöter fortsätter att uppfatta samarbetet med arbetsgivaren
som fyllt av konflikter och personliga motsättningar. Jag menar att situationen kan tolkas som att styrelsen har en problemlösningssituation som den
inte kan hantera. Samspel med arbetsgivaren kan ses som ett komplext problem som kräver utveckling av kunskaper med annat innehåll och kvalitet.
Det är en problemlösningssituation som kräver utveckling av såväl faktakunskaper inom nya kunskapsområden som utveckling av praktisk klokhet, det
vill säga omdöme och förmåga till klokt handlande. Det är krav på kunskapsutveckling som innebär förmåga att söka ny kunskap, men också till reflektion och överväganden i nya obekanta situationer. Jag menar att styrelsen vid
Triby under ”reträtten” inte hanterar dessa krav på lärande.
Samspelet med arbetsgivaren kan tolkas som en strukturell maktrelation.
Jag menar att arbetsgivaren har vad Wenger kallar ”ownership of meaning”604. De har i sin position tolkningsföreträdet av vilket perspektiv som
skall gälla. Detta har betydelse för hur relationen mellan parterna kommer till
utryck och för möjligheten att komma till gemensamma lösningar på olika
problem. Arbetsgivarens samarbete med anställda i produktionen vid sidan
om den fackliga organisationen kan ses som ett form av maktuttryck. Det inte
bara försvårar möjligheterna till överenskommelser med fackföreningen. Det
kan även innebära att relationen mellan fackföreningens medlemmar och
styrelse försvåras. För att tala om hinder för lärande kan dessa olika uttryck
för makt ses som ytterligare exempel på besvärande förutsättningar för utveckling av facklig kunskap.
Samspelet med arbetsgivaren kan tolkas som gränsprocesser. I den meningen innebär ett gränsöverskridande från den fackliga praktiken till arbetsgivarens praktik ytterligare krav på kunskap och lärande. Gränsöverskridan604

Wenger (1998, s 197)
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det innebär krav på de fackliga ledarnas kunskap och förmåga att kunna förstå och hantera ett deltagande i den sociokultur som definieras av arbetsgivaren. Med den ojämna maktrelation som finns mellan de båda sociala praktikerna innebär detta omfattande krav på de lokala fackliga ledarna. Det handlar om krav på lärande av kunskaper av många olika slag.

Sammanfattning
Fortfarande omfattande krav på lärande: Förutsättningarna för det fackliga
arbete förändras när ordförande Maria lämnar styrelsearbetet och sitt arbete
på företaget. Mycket av den fackliga kompetensen som byggts upp under
”revolutionen” och ”nybygget” försvinner med henne. Hennes engagemang
och ledarskap har inneburit att hon har tagit ansvar och lett det fackliga arbetet. Det är också hon som har haft kontakterna med andra fackliga ledare och
varit mest aktiv i mötet med medlemmarna i produktionen. De kvarvarande
ledamöterna i styrelsen skall nu på egen hand ta ansvar för det fackliga arbetet vid Triby. Deras definition av situationen är att styrelsen har för mycket
att göra och deras sätt att lösa detta är att de skall inte längre, som de säger
”hitta på något själva” och de skall ”arbeta mer tillsammans”. Det betyder att
en ny ”community of practice” växer fram där dess medlemmar har en annan
gemensam uppfattning om det gemensamma uppdraget, vad som är viktigt
och hur uppdraget skall utföras. Det betyder att under ”reträtten” utvecklas
nya vanor och rutiner, andra rutiner avvecklas eller får mindre betydelse. Det
är ett omfattande krav på lärande och där förutsättningarna och villkoren är
förändrade.
Utvecklar samspelet mellan styrelsens ledamöter: Under ”reträtten” fokuserar styrelsen de fackliga aktiviteterna till arbetet på expeditionen. De
utvecklingsprocesser som kan relateras till denna period är fokuserade kring
samspelet mellan styrelsens ledamöter. Det betyder att ledamöterna tillsammans tar ansvar för det löpande styrelsearbetet, det vill säga att gemensamt
lösa fackliga problem. Förutsättningarna för deras deltagande förändras i och
med att de utvecklar vanor och rutiner för det interna styrelsearbetet. Deras
möjligheter och förmåga att gemensamt hantera och lösa problem utvecklas.
Under ”reträtten” utvecklas med andra ord den fackliga förmågan att gemensamt hantera styrelsearbete.
Avvecklar gränsprocesser: Gränsprocesser har inte samma betydelse under ”reträtten” som under den föregående perioden. Lotta, Fredrik och Kristina är inte gränsöverskridare i samma utsträckning som den förra ordföranden
Maria. Styrelsearbetet under ”reträtten” innebär att vanor och rutiner i samspel med andra sociala praktiker reduceras eller avvecklas. Det fackliga
praktiken vid Triby blir mer avgränsad och ”lokal”.
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Avvecklar rutiner för samspel med arbetarnas sociala praktik: Styrelsen
slutar upp med att ta initiativ till egna ärenden eller att driva enskilda medlemsärenden. Styrelsen avvecklar rutiner för information och tar heller inga
initiativ till arbetsgrupper. Samtidigt som styrelsen utvecklar rutiner för problemlösning inom styrelsen avvecklas rutiner för att lösa problem tillsammans med andra utanför styrelsen. Styrelsen tar således inte längre initiativ
till gemensam problemslösning med medlemmarna i fackföreningen. Samspelet handlar mer om att informera än att tillsammans definiera, identifiera
och lösa problem. Detta menar jag innebär förändrade förutsättningar för
fackföreningens medlemmar att utveckla kunskap om och intresse för den
fackliga verksamheten.
Reducerar kontakter med andra fackliga praktiker: Styrelsens relationer
och kontaktnät tunnas ut under ”reträtten”. Ledamöterna är heller inte deltagare i andra fackliga praktiker. Detta tolkar jag har betydelse för att de inte
söker stöd och vägledning i samma utsträckning som den förra ordföranden.
Att bli ”gränsöverskridare” och söka stöd för att lösa ett problem tillsammans
med en annan fackliga kollega är inte längre lika smidigt. Förutsättningarna
för att söka och utveckla kunskap och förståelse för fackligt arbete förändras i
och med att deltagande i andra fackliga praktiker minskar.
Överkrav på lärande: Styrelsen utvecklar inte rutiner för att lösa de
fackliga problem som berör förändringar i arbetslivet när problemen innebär
vittgående krav på förmåga att söka och utveckla ny kunskap. Kravet på
lärande blir omfattande och styrelsens ledamöter säger sig inte veta vad de
skall göra.
Kontakterna med arbetsgivaren fortsätter under ”reträtten” att vara svårhanterligt för styrelsen. Samspelet med arbetsgivaren kan ses som möte mellan två olika sociala praktiker med skilda perspektiv och sätt att definiera
situationen. Samspelet innebär krav på förmåga att röra sig mellan dessa två
så olika sociala praktiker. Dessa krav på gränsöverskridande och deltagande
i en annan slags social praktik innebär att fackligt lärande innebär något mer
än att lära sig att delta i det inre fackliga arbetet. Styrelsen vid Triby tycker
att samarbetet med arbetsgivaren är besvärligt, men ledamöterna definierar
det som ett personrelaterat problem. Jag ser det som ett komplext problem
som ytterligare ökar på kravet på lärande.
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Makt, kunskap och lärande
Lokala fackföreningars lärande har betydelse för den lokala nivåns förutsättningar att kunnigt och skickligt hantera det fackliga uppdraget. Ytterst handlar det om fackföreningsrörelsens styrka och makt att företräda arbetarnas
intressen på arbetsplatserna och i förlängningen även på nationell och internationell nivå. Utifrån mina studier vid Triby vill jag lyfta fram frågor om
makt, kunskap och lärande som sträcker sig utanför det studerade fallet. Jag
diskuterar om det är ett överkrav att lokala fackliga styrelser på egen hand
skall hantera de krav på lärande som de möter i det fackliga arbetet på arbetsplatserna. Makt, kunskap och lärande på den lokala nivån inom fackföreningsrörelsen menar jag berör alla nivåer inom den fackliga rörelsen. Innan
jag går vidare i min diskussion om makt, kunskap och lärande vill jag kort
lyfta fram vad jag har funnit som centrala omständigheter för lärande och
kunskapsutveckling vid fackföreningen i Triby.

Lärande på Triby – centrala omständigheter
Min studie av lärande i fackföreningen vid Triby visar på variationer i det
fackliga styrelsearbetet och de utvecklingsprocesser som kommer till uttryck.
Styrelseledamöternas deltagande förändras och fackföreningens verksamhet
utvecklas på skilda sätt under olika perioder. Även om perioderna är kvalitativt olika finns det omständigheter som framträder som centrala och betydelsefulla.
Samspelet med fackföreningsrörelsen utanför Triby
Fackföreningens kontakter med fackföreningsrörelsen utanför den lokala
arbetsplatsen har en avgörande betydelse. Det är centralt för de fackliga aktiviteter som kommer till uttryck, de utvecklingsprocesser som genereras och
den förändring de innebär för medlemmar, styrelseledamöter och den fackliga verksamheten. Samspelet har betydelse i flera avseenden. De kan sammanfattas i två punkter:
•
•

styrelsens definition av situationen
tillgång till fackföreningsrörelsens samlade erfarenheter, kunskaper
och resurser som källa till lärande
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Studien visar att avgörande för lärande är styrelseledamöternas definition
av situationen. Det avgör vad de gör och vad de deltar i. Deras sätt att förstå
sammanhanget och förutsättningarna för styrelsearbetet avgör vad de tillsammans väljer att göra och på vilket sätt. Vare sig det handlar om enskilda
vardagsproblem eller vad styrelsen bestämmer är väsentligt att ägna sig åt
grundas i deras tolkning och förståelse av situationen.
När de lokala medlemmarna och företrädarna deltar i andra sammanhang
utanför Triby tillägnar de sig fackliga erfarenheter, kunskaper, värderingar
och traditioner som de tar med sig tillbaka till fackföreningen på Triby. Kurser, projekt och uppdrag på avdelningen samt täta kontakter med fackliga
kollegor utanför fackföreningen på Triby visar sig i vissa faser fungera som
vägledning och riktningsvisare för de oerfarna medlemmarna och styrelseledamöterna. De grundläggande värden och kunskaper som finns inom rörelsen
kommer den lokala fackföreningen till del och inverkar på hur styrelseledamöterna förstår och tänker kring det fackliga uppdraget och vilka beslut de
tar för hur de skall agera. Kontakterna får därmed avgörande betydelse för
hur den lokala fackliga praktiken gestaltar sig och utvecklas. Tydliga exempel på detta är de aktiviteter och utvecklingsprocesser som genereras under
”revolutionen” och ”nybygget”.
Utan dessa kontakter har den lokala styrelsen inte samma tillgång till rörelsens samlade kunskaper. Vi ser detta under ”reträtten”. Saknar då styrelsen
erfarenheter riskerar fackföreningsrörelsen att det fackliga arbetet tar en annan riktningar än den som rörelsen eftersträvar. Att styrelsen under ”reträtten” inte längre prioriterar kontakterna med medlemmarna kan ses som ett
sådant exempel. Rörelsen riskerar att ”tappa” sina grundläggande värderingar, traditioner, kunskaper och erfarenheter. Det finns inte heller samma förutsättningar att utveckla lokala fackliga kunskaper och verksamhet.
Arbetsdelning
Hur styrelsearbetet fördelas inom styrelsen och tillsammans med andra inom
fackförbundet visar sig ha betydelse. Arbetsdelningen ter sig olika under den
tid som jag studerar det fackliga styrelsearbetet vid Triby. Det är genom att
deltaga i det gemensamma arbetet som förståelse och skicklighet utvecklas,
relationer mellan deltagare förändras och gemensamma kunskaper, vanor,
relationer och strukturer utvecklas. Vem eller vilka som deltar och på viket
sätt har betydelse för förändring av fackliga företrädares deltagande och
fackliga praktiker. Arbetsdelning berör två aspekter på lärande:
•

Individuellt eller kollektivt lärande
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•

Vilka som omfattas: Styrelsen, fackföreningens medlemmar och
fackföreningsrörelsen

Arbetsdelningen inom styrelsen under ”nybygget” innebär ojämlika villkor. Den aktiva ordföranden hanterar det mesta på egen hand. Hon identifierar, definierar och löser problem. Möter hon svårigheter löser hon gärna problem tillsammans med andra fackliga kolleger utanför fackföreningsstyrelsen
på Triby. Hennes individuella deltagande förändras på annat sätt än de andra
ledamöternas deltagande. De andra styrelseledamöterna observerar och instrueras av henne. Mycket av den kunskap som byggs upp vid Triby under
”nybygget" är knutet till hennes deltagande. Lärandet har mer karaktär av
individuellt än kollektivt lärande. När hon drastiskt slutar som ordförande
försvinner mycket av den kunskap och de relationer som byggts upp under
”revolutionen” och ”nybygget”. När styrelseledamöterna under ”reträtten”
prioriterar att arbeta tillsammans utvecklas den gemensamma fackliga verksamheten vad avser det inre styrelsearbetet. Ledamöternas engagemang leder
till att rutiner, kunskaper och förmåga att gemensamt hantera den fackliga
verksamheten utvecklas, det blir en kollektiv utveckling. Å andra sidan så har
ledamöterna inskränkt sitt deltagande till i huvudsak en ”community of practice” . Vi kan säga att lärandet enbart omfattar styrelsen.
Att styrelsen under ”nybygget” prövar att lösa problem tillsammans med
medlemmarna innebär lärande och förändring för fackföreningsstyrelsen och
för fackföreningens medlemmar. Ett exempel är när underlag för fackets förhandling med arbetsgivaren utvecklas samtidigt som kunskap om och förståelse för fackligt arbete förs över till arbetarna i produktionen. När detta upphör under ”reträtten” försvinner möjligheterna till kollektivt lärande tillsammans med medlemmarna.
Stöd och vägledning av avdelningens ombudsman eller i andra gemenskaper utanför Triby kan ses som man både inom och utanför Triby, arbetar
tillsammans för att lösa ett problem. Möten mellan perspektiv och erfarenheter på olika nivåer inom förbundet innebär lärande inte bara för den lokala
facklig praktiken vid Triby utan även för andra delar inom fackföreningsrörelsen. Vi kan tala om ett kollektivt lärande.

Överkrav att lära på egen hand
I dag förväntas lokala fackliga styrelser ta ansvar för sitt eget lärande genom
att själva, inom ramen för det dagliga styrelsearbetet, söka efter de kunskaper
de behöver för att hantera det fackliga uppdraget. De kan vända sig till en
ombudsman. Internet ses som ett nytt verktyg för kommunikation mellan
fackliga företrädare och som en möjlighet för lokala företrädare att på egen
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hand finna den information och kunskap de behöver605. De förväntas också på
eget initiativ, och efter upplevda och definierade behov av kunskap och
lärande, söka sig till studiecirklar, kurser eller distansstudier som rörelsen
erbjuder. Min studie av fackföreningen vid Triby, och den tidigare av fackföreningen vid Strömså606 samt en studie av en distansutbildning607, visar att
villkoren för att ta ansvar för och utveckla det lokala fackliga arbetet innebär
omfattande och komplexa krav på ny kompetens, det vill säga lärande. Är
omständigheterna sådana att det är möjligt för lokala styrelser att på egen
hand definiera, uttrycka och hantera kraven på lärande som dagens arbetsliv
innebär? Utifrån de omständigheter som mina studier synliggör vill jag hävda
att det blir ett överkrav i meningen att man inte förmår skapa den kunskap
som ger makt att hantera alla viktiga frågor på egen hand. En pedagogisk
hållning inom fackföreningsrörelsen som poängterar det egna lokala ansvaret,
efterfrågestyrd utbildning och självstudier är med denna utgångspunkt otillräcklig. I det följande skall jag visa vad jag grundar detta i.
Ständigt nya utmaningar
Den fackliga styrelse som tillträder efter revolutionen saknar erfarenhet och
kunskaper från fackligt styrelsearbete. Nästan allt är nytt för den nya och
oerfarna styrelsen. Den tidigare styrelsens arbetssätt, rutiner och relationer
med medlemmar och arbetsgivare har dömts ut. Den nya och oerfarna styrelsen försöker börja om från början. Det betyder att styrelsen och dess ledamöter ständigt möter nya situationer för vilka de skall söka efter lösningar.
Som studien visar är det ett väsentligt villkor för lärande hur styrelsen definierar dessa situationer. Styrelsens ledamöter befinner sig ideligen i ett tillstånd
av ”oro” och ”tvivel” kämpande för att hitta handlingsalternativ som skall
reducera det obehag det innebär att möta nya och obekanta situationer608. Den
oerfarna styrelsen saknar vanor och rutiner som den kan vila i. Den befinner
sig hela tiden i en ”undersökning” för att kunna gå vidare609. Den nya styrelsens förutsättningar för lärande kan ses som ett ständigt krav på utvecklingsinriktat och kreativt lärande610. Ofta formuleras detta som en mycket god
situation där lärandet inte möter några hinder utan blir gränslöst. Dock innebär detta ständiga utmaningar och krav på nya lösningar. Det finns inget va605

Jägare, Hallberg & Boozon (red) (2003); Landsorganisationen i Sverige (2002b);
Pilemalm (2002)
606
Köpsén (2003b)
607
Köpsén (1999)
608
Wennerberg (1962; 1966)
609
Elkjaer (2003)
610
Ellström (2002)
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nemässigt och rutinmässigt som möjliggör ett tryggare och mer stabilt anpassningsinriktat lärande. Den nödvändiga balansen mellan dessa former av
lärande saknas för den nya styrelsen vid Triby.
Liknande förutsättningar kan gälla för andra arbetsplatser där det saknas
tidigare facklig verksamhet. Det kan handla om nyetablerade företag, små
företag som expanderar och får underlag för en egen fackförening. Det kan
även handla om sammanslagningar av företag där en lokal facklig verksamhet skall byggas upp under helt nya förutsättningar. Överhuvudtaget innebär
arbetslivets föränderlighet att förutsättningarna för fackligt arbete inte med
självklarhet betyder stabilitet och kontinuitet.
Arbetslivets föränderlighet innebär ständiga utmaningar även för erfarna
lokala fackliga styrelser vilket visat sig min tidigare studie611. I denna avhandlings kapitel om fackligt arbete framgår att idag ställs det omfattande
krav på lokala fackföreningar. Förändringar i teknik, produktion, ekonomiska
förutsättningar och ägarstrukturer bidrar till att frågor inom nya kunskapsområden skall hanteras. Lokala fackliga styrelser skall kunna hantera arbetsgivares och medlemmars motstridiga krav och förväntningar. Hur det lokala facket skall hantera samspelet med arbetsgivaren är en stor utmaning. Studien av
den lokala fackföreningsstyrelsen vid Triby, och min tidigare studie av fackföreningsstyrelsen vid Strömså612, visar på att detta innebär krävande utmaningar.
Komplexa problem: omfattande krav på nya kunskaper och
lärande
Lokalt fackligt arbete innebär att hantera problem613 med skiftande krav på
kunskaper och lärande. Mina båda studier visar att tidigare fackliga kunskaper och erfarenheter spelar roll. När det gäller samtidens nya komplexa frågor
innebär det utmaningar även för erfarna lokala fackliga styrelser.
De problem som lokala fackliga företrädare möter idag karaktäriseras av
olika krav på kunskaper och kunskapsutveckling614. I en grov uppdelning kan
vi tala om traditionella eller nya problem. Den erfarna styrelsen i min förra
studie kunde lösa problem som ställer krav på traditionell facklig kunskap
och skicklighet. Antingen hade styrelsen tidigare erfarenheter och kunskaper
för att lösa dessa problem, eller så kunde den söka sig fram till kunskap som
finns inom den fackliga rörelsen. Den oerfarna styrelsen vid Triby kan också
611

Köpsén (2003b)
Köpsén (2003b)
613
Här används uttrycket ”problem” utifrån pragmatisk teori. Se även avsnittet om
fackligt arbete som problemlösning i slutet på kapitel 4.
614
Köpsén (2003b)
612
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hantera dessa traditionella problem på egen hand i de fall de redan har kunskap om det ”rätta” svaret eller har erfarenhet av ett liknande problem. När
den oerfarna styrelsen saknar kunskaper hanterar de situationen olika under
olika perioder. Den lokala fackföreningsstyrelsen använder sig oftare av fackföreningsrörelsens samlade resurser under ”nybygget”.
Den erfarna styrelsen i min förra studie kunde inte hantera de problem
som kräver utveckling av ny facklig kompetens, till exempel globaliseringens
nedslag i den lokala tillvaron615. Detsamma gäller den oerfarna fackliga styrelsen vid Triby. Problemen visar sig ofta karaktäriseras av att de är komplexa. Det är många gånger svårt att peka ut problemets kärna. Det handlar
om nya fackliga kunskaper inom fler och nya områden, till exempel produktion, personalplanering, kompetensutveckling och ekonomi. Tillgången till
lösningar och tidigare erfarenheter inom fackföreningsrörelsen kan vara begränsad och det kan vara svårt för lokala fackliga styrelser att på egen hand
finna dessa fackliga kunskaper. Vidare kräver dessas problem utveckling av
nya fackliga strategier och förmåga till omdöme och klokt handlande616.
Mina studier visar att samtidens avgörande fackliga frågor är komplexa
problem med omfattande krav på nya kunskaper och lärande. För att svara
upp mot utmaningar i dagens arbetsliv finns krav på nya fackliga kunskaper
och krav på förmåga att hantera denna kunskapsutveckling. Detta innebär
dubbla krav på lärande och kunskapsutveckling för lokala fackliga styrelser,
såväl erfarna som oerfarna. Jag kan inte annat än uppfatta att utmaningen att
hitta lösningar på dessa sortens problem är något som angår fackföreningsrörelsen som helhet.
Krav på multikontextuellt lärande
Att ta ansvar för lokalt fackligt arbete innebär att röra sig mellan flera sociala
praktiker där var och en har sina krav på kunskap och förståelse för deltagande. Att ”bli” en facklig styrelseledamot och att utveckla medlemskap i en
lokal facklig praktik innebär mer än att utveckla kunskap, förståelse och
skicklighet att deltaga i det inre fackliga styrelsearbetet. Liknande krav finns
för fackligt deltagande i andra slags sociala praktiker. Lokalt fackligt arbete
innebär krav på att kunna använda sitt dubbla medlemskap som arbetare och
facklig företrädare. Det finns också krav på att deltaga i andra fackliga gemenskaper. Ett lokalt fackligt uppdrag ingår i ett större gemensamt kollektivt
uppdrag inom den fackliga rörelsen. Lokalt fackligt arbete innebär även krav
på att kunna deltaga i sammanhang som definieras av arbetsgivaren. Det kan
vara, som på Triby, möten och förhandlingar i konferensrummet i tjänste615
616

Köpsén (2003b)
Gustavsson (2000) talar om fronesis som den form av kunskap.
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männens korridor, som leds av fabrikschefen, ibland biträdd av högskoleutbildade ”experter” från koncernen. Det kan vara att åka på koncernmöten där
okända representanter för arbetsgivaren och inkallade konsulter bestämmer
en främmande ”mötesordning” med obekanta och komplexa problem som
skall diskuteras.
Att som lokal facklig styrelse eller som enskilda styrelserepresentanter
kunna hantera ett aktivt deltagande i dessa olika sammanhang innebär krav
på multikontextuellt lärande617. Relationer med arbetarna i produktionen,
andra fackliga kolleger eller arbetsgivaren innebär möten med olika värderingar och traditioner samt krav på kunskaper, förmågor, sätt att tala och agera med mera. Det innebär möten med olika sociokulturella kontexter med
olika krav på deltagande.
Förutsättningarna att utveckla kunskaper för att deltaga i dessa praktiker
skiljer sig åt. Som arbetare respektive facklig styrelseledamot har du en legitim tillgång till arbetarnas sociala praktik och den fackliga praktiken618. Förutsättningarna för tillträde och möjligheten att utveckla kunskaper, förståelse
och skicklighet för att deltaga i sammanhang som definieras och bestäms av
arbetsgivaren är inte desamma. Att utveckla facklig kunskap och verksamhet
som ger makt för samspel med arbetsgivaren är därför ett komplext problem.
Samspel med arbetsgivaren: omfattande krav på kunskaper
Förutom krav på att de fackliga företrädarna skall ha förmåga att deltaga i
arbetsgivarens kontext ställs det krav på att kunna hantera de frågor som
mötet med arbetsgivaren handlar om. Som jag tidigare framfört innebär utmaningarna i dagens arbetsliv omfattande krav på att utveckla nya lösningar
och förmågan att göra bedömningar, avvägande och formulering av planer
och strategier.
Min tolkning är att samspelet mellan arbetsgivaren vid Triby och arbetsplatsens fackföreningsstyrelse innebär svårigheter med att förstå varandras
utgångspunkter och ta varandras perspektiv619. Med sina skilda uppdrag, olika
sociokulturella kunskaper och värderingar menar jag att de fackliga ledarna
och arbetsgivaren inte har samma sätt att se på sammanhanget. De har olika
perspektiv och gör därför inte samma definition av situationen. Det är också
en fråga om makt hur olika perspektiv värderas och vilka förslag på lösningar
som vinner acceptans620. Fackföreningsstyrelsens och arbetsgivarens ansträngningar att under löneförhandlingen lösa frågan med kompetenstillägg är
617

Østerlund (1997)
Lave & Wenger (1991)
619
Charon (2001)
620
Wenger (1998, s 197)
618
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ett sådant exempel. Arbetsgivaren och de fackliga företrädarna deltar inte i
förhandlingen på lika villkor. Fabrikschefen har i sin position som arbetsgivare tolkningsföreträde av vilket perspektiv som skall gälla. Arbetsgivaren
har även tillgång till andra resurser såsom utbildningsmeriter, ibland även till
konsulter med specialkunskap. Sådana ojämlika förutsättningar som strukturella maktrelationer och tillgång till kunskaper är krävande omständigheter
för lokala fackliga styrelser I förhandlingar ställs den fackliga kunskapen och
skickligheten på prov. Det är ingen överdrift att säga att dessa omständigheter
för en lokal fackföreningsstyrelse innebär omfattande krav.
Det krävs fackliga kunskaper och skicklighet att formulera argument, att
visa på alternativ och att bli lyssnad till i en sådan komplex och utmanande
problemlösningssituation som samspelet med arbetsgivaren innebär. Detta är
en väsentlig aspekt utöver de som Levinson har funnit i sina studier om partsamverkan 621. Att komplettera med frågan om fackligt lärande och kunskapsutveckling i tolkningen av partsamverkan ger en bredare förståelse
kring de lokala fackliga företrädarnas möjligheter att deltaga i partsamverkan.
Nya fackliga kunskaper och förmågor krävs för att hantera samspelet
med arbetsgivaren. Att boxas eller att dansa är metaforer som används inom
arbetslivsforskningen och fackförbunden för att uttrycka skilda sätt att samspela med arbetsgivaren. Men vad innebär det i praktiken? Forskning visar att
det inte finns några enkla svar622. Vilka förebilder inom den fackliga rörelsen
finns det som lokala fackliga företrädare kan finna? Kravet på ny facklig
kunskap innebär i detta avseende dubbla utmaningar på lärande.

Lokalt lärande kräver delaktighet och stöd av rörelsen
Skall det var möjligt för lokala fackliga styrelser att med makt och skicklighet hantera de fackliga frågorna på arbetsplatsen krävs ett annat slags kollektivt engagemang än idag. Med de omständigheter som det innebär med ständigt nya utmaningar, krav på multikontextuellt lärande, komplexa problem
och oklarheter kring relationen med arbetsgivaren är det inte rimligt att lokala
fackliga styrelser på egen hand skall hantera detta. Resultatet från studien vid
Triby visar att kontakter mellan den lokala fackföreningen och fackföreningsrörelsen utanför arbetsplatsen har en avgörande betydelse för de utvecklingsprocesser som uppstår.
Fackliga aktiviteter, relationer och strukturer som stimulerar och ökar
möjligheterna för fackliga styrelser och ledare att tillsammans tolka och resonera om vardagens utmaningar innebär andra och mer positiva förutsättningar
för lokalt fackligt arbete och lärande. Att använda de kunskaper och resurser
621
622
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som fackföreningsrörelsen sedan lång tid tillbaka har byggt upp betyder inspiration, kunskapsförstärkning och stöd för det lokala fackliga arbetet. Ett
aktivt kontaktnät ökar möjligheterna att finna dessa förebilder och att få vägledning på ett smidigt sätt. I mötet med olika perspektiv och andras fackliga
erfarenheter ökar möjligheterna att förstå och tolka den lokala situationen på
olika sätt. Det ökar också möjligheterna att upptäcka användbara handlingsalternativ, det vill säga fackliga strategier. Att den nya styrelsen vid Triby
väljer att inrikta arbetet på medlemmarna tolkar jag som ett resultat av att de
deltagit i facklig utbildning. När styrelseledamöterna väljer att minska på
kontakterna med fackföreningens medlemmar grundar sig detta val på deras
tolkning att den förra ordföranden ”gjorde för mycket”. De väljer en överlevnadsstrategi, en ”reträtt”. Vilken facklig strategi hade styrelsen valt om den
tillsammans med andra resonerat om sin situation och olika sätt att hantera
den? Det kan vi inte veta. Troligt är att styrelsens ledamöter hade mött kunskaper och erfarenheter som talat om medlemskontakternas betydelse för
facklig legitimitet och stryka.
Att klara sig på egen hand har sina värden, men makt, kunskap och
lärande kräver ett kollektivt samspel. Den lokala nivåns lärande är hela fackföreningsrörelsens angelägenhet. Hur detta kan arrangeras och komma till
uttryck är en fråga för rörelsen själv att hantera. Jag skall lämna några synpunkter utifrån mina båda studier av lokalt fackligt lärande.

Facklig utbildning för mobilisering
Facklig utbildning innebär kontakter med fackföreningsrörelsen utanför den
lokala fackföreningen och arbetsplatsen. Ett tydligt resultat av studien är att
facklig utbildning spelar roll. Utbildning är ett nödvändigt komplement till
lärande integrerat med vardagens arbete623. Samma poäng gör Larsson om
lärande i allmänhet624. Studien visar att utbildningen fungerar som en mobiliserande resurs625. Deltagarna från Triby blir medvetna om att en annan slags
facklig verksamhet är möjlig. Den fackliga utbildningen blir startskottet för
de genomgripande förändringarna i fackföreningen vid Triby. Det är i de
fackliga kurserna som de missnöjda, men engagerade medlemmarna och nya
styrelseledamöterna hämtar inspiration, kunskaper och kraft att genomföra
”revolutionen” inom fackföreningen. På samma sätt fungerar kurserna som
stöttepelare och erbjuder modeller för ”nybygget”. På de fackliga kurserna
möter medlemmarna och de nya styrelseledamöterna tidigare erfarenheter
och kunskaper om fackföreningsrörelsen och lokal facklig verksamhet. De
623
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625
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etablerar kontakter med erfarna fackliga ledare som de fortsätter att ha kontakt med. Den fackliga utbildningen har en pådrivande och stärkande inverkan på hur de fackliga aktiviteterna vid Triby förändras och därmed vilka
utvecklingsprocesser som skapas. Utbildning är en betydelsefull förutsättning
och komplement till hur individers och gruppers deltagande förändras och
hur verksamheter utvecklas inom ramen för vardagens aktiviteter.
Men med tiden avtar intresset vid Triby för kurser. Under ”reträtten”
finns en önskan att koncentrera sig på det egna lokala arbetet. Hur kan fackföreningsrörelsen motivera för och utforma utbildning som fortsätter att motivera och inspirera de förtroendevalda? Det är en väsentlig fråga för fackföreningsrörelsen att diskutera.
Presumtiva deltagares bedömning av den nytta de tror sig ha av utbildningen är en betydelsefull aspekt på rekrytering626. Med den nyttoinriktning
som facklig utbildning alltid haft finns goda grunder för rekrytering. I stället
blir utmaningen hur fackföreningsrörelsen skall nå ut till och motivera de
lokala företrädarna. En annan aspekt rör villkoren för de lokala styrelseledamöterna att deltaga i utbildning. Datorstödd flexibel utbildning har öppnat för
nya möjligheter, men det ställer krav på förmåga att hantera ett självstyrt
lärandet. Jag har tidigare visat att detta är en utmaning som kan vara svår för
lokala fackliga företrädare och styrelser att hantera på egen hand627. Det kan
vara svårt för distansstudiedeltagare att på egen hand relatera problem i vardagen till kunskapsbehov. Det kan även vara svårt att på egen hand formulera
kunskapsbehov och ta ansvar för sitt eget lärande. Det finns behov av stödresurser för självstudier. Distansstudier tillsammans ger mer än distansstudier
på egen hand.
Trots förtjänstfulla pedagogiska idéer och väl genomförda utbildningar
har det varit svårigheter för lokala fackföreningsstyrelser att hantera förväntningarna på lokal facklig utveckling628. Svårigheterna för den fackliga utbildningen att stödja lokalt fackligt lärande kan förstås utifrån de problem som är
förknippade med att arbete och lärande skiljs åt. I arrangerad utbildning är
lärande lösgjort från sitt sammanhang629. Även utbildningens förmåga att
utmana de fackliga deltagarnas tidigare föreställningar, och om utbildningsinnehållet uppfattas som autentiskt och relevant av deltagarna har betydelse630. Men min studie visar att det finns försvårande omständigheter för en
lokal fackligt styrelses möjligheter att hantera kraven på lärande som en nog
626
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629
Säljö (2000, s 211ff)
630
Larsson (1996)
627

- 236 -

10 Diskussion

så väl organiserad utbildning har svårt att komma runt. Därför är fackföreningsrörelsens intentioner att satsa på mångfald i utbildning och stöd till den
lokala nivån intressant631. Men jag menar att det behövs mer förändringar än
sådana organiserade resurser.

En annan slags arbetsdelning
För att stärka lokala fackliga styrelsers möjligheter att hantera det lokala
fackliga arbetet behövs det förändringar som sträcker sig utanför det lokala.
Det krävs en annan slags arbetsdelning. Det handlar om nya strukturer, relationer och gemensamma åtaganden. Studien visar att samspelet mellan olika
fackliga nivåer har betydelse för hur facklig kunskap utvecklas. Nya slags
fackliga praktiker för ömsesidigt åtaganden och gemensam problemlösning
ger andra förutsättningar för att hantera dagens utmaningar på arbetsplatserna.
Under ”nybygget” är ordföranden engagerad i fackliga aktiviteter utanför
Triby. Hennes täta kontakter med andra fackliga ledare som hon lärt känna
genom sitt engagemang kan ses som deltagande i andra ”communities of
practice” än den egna styrelsen632. I dessa nya fackliga praktiker löser de
gemensamt problem som berör Triby.
Man kan ställa frågan varför styrelsen under ”reträtten” inte söker kunskaper och stöd på samma sätt? Jag kan se flera svar. Under ”reträtten” menar
styrelsen att tiden inte räcker till. Ledamöterna ser kontakter utanför fackföreningen på Triby som ytterligare en arbetsbörda. De ser heller inte kontakterna med andra fackliga kolleger som en möjlighet för lärande och de vänder
sig bara till ombudsmannen när de kan se den omedelbara nyttan. De deltar
inte heller i de gemenskaper som den tidigare ordföranden gjorde. Möjligheterna till facklig lärande försvagas. Detta kan liknas vid studieovanas sätt att
förhålla sig till utbildning633. När kontakterna med fackföreningens omvärld
avtar blir det inte lika smidigt att söka stöd. Dessutom berättar en av ledamöter att ”det är lättare att fråga när man är ny, när man hållit på ett tag vill
man inte visa att man inte klarar av”. Som jag har visat i båda mina studier, är
det inte alltid så lätt att formulera sin fråga till ombudsmannen634. Nya och
obekanta komplexa problem är besvärliga att förstå. Det är svårt att beskriva
och benämna vad som är problemet. Att söka efter stöd och nya kunskaper
hos ombudsmannen eller till exempel via Internet kan bli en utmaning de inte
hanterar.
631
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Villkoren för lokalt fackligt arbete och lärande stärks om fackföreningsrörelsen kan skapa nya ”mötesplatser” som de aktiva uppfattar som integrerade delar av det fackliga uppdraget. Förutsättningarna blir annorlunda om
fackliga företrädare inte behöver be om stöd och söka efter kunskap. Om de
som en del av det ordinarie fackliga arbetssättet har tillgång till rutiner och
resurser som understödjer gemensam problemlösning ändras villkoren. Möjligheterna för fackliga företrädare att hantera och lösa utmaningar i det fackliga arbetet ökar om fler perspektiv, tidigare fackliga erfarenheter och gemensamma kunskaper och resurser kan mötas i kollektiv problemlösning. Jag
tolkar att det är en avgörande framtidsfråga för fackföreningsrörelsen om den
kan skapa nya organisatoriska förutsättningar för kontakter och gemensam
problemlösning mellan olika fackliga företrädare och praktiker.

Kunskap är makt
Makt och legitimitet är ömsesidigt beroende och väsentliga för lokala fackligt
arbete och lärande. Den legitimitet medlemmarna ger fackföreningsstyrelsen
är beroende av hur de uppfattar styrelsens förmåga att hantera det fackliga
uppdraget.
Därför har det betydelse hur fackföreningsstyrelsen på Triby samspelar
med medlemmarna. De fackliga initiativen till förhandling av medlemsärenden, aktiva kontakter genom information, medlemsbrev, introduktion av nyanställda, arbetsgrupper och ständiga samtal i vardagen ger den nya styrelsen
ett starkt stöd och en tydlig legitimitet. När kontakterna under ”reträtten”
avtar och styrelsen inte längre tar initiativ till egna ärenden finns det uttryck
för att fackföreningsstyrelsen förlorar i stöd och legitimitet. Medlemmarna
har inte längre kunskap om och förståelse för fackföreningsstyrelsen arbete.
Men som mina studier vid Triby och Strömså visar finns det omständigheter som är betydelsefulla för det fackliga arbetet som en lokal styrelse saknar makt och inflytande över. Det är skillnad mellan formell och reell makt.
Det handlar om arbetsgivarens strukturella makt, men även om problemens
komplexa karaktär och en facklig kompetens som inte räcker till för sådana
problemlösningssituationer.
Jag har identifierat att de problem som en lokal facklig styrelse har att
hantera kan kategoriseras efter kraven på kunskaper. Men att de också skiljer
sig åt avseende makt och inflytande635. Problem som har ”färdiga svar” i lagar
och avtal ger fackliga företrädare makt och inflytande över hur frågorna skall
hanteras och lösas. När problemen ställer krav på viss kunskapsutveckling är
den reella makten mindre. Arbetsgivarens möjlighet att hävda andra lösningar
635
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ökar när det finns ett tolkningsutrymme av lagar och avtal. Hur olika perspektiv värderas och vilka lösningar som accepteras är en fråga om makt.
Erfarna fackliga styrelser kan hantera den minskade makten och inflytandet
och ändå lösa denna kategori av traditionella fackliga problem. Den misslyckade förhandlingen vid Triby kring hur kompetenstillägg skulle beräknas
och betalas ut är ett exempel på den här kategorin av problem. Med tillgång
till mer facklig erfarenhet, lokal eller med stöd av andra fackliga resurser,
kanske den fackliga styrelsen vid Triby hade kunnat hantera situationen.
Många av samtidens problem kräver nya fackliga kunskaper och skicklighet. Problemen är mer komplexa och det finns inga givna svar eller fackliga förebilder. En fackföreningsstyrelses möjligheter till inflytande och påverkan är mindre. Min forskning visar att omständigheterna inte alltid är sådana
att det är möjligt för fackliga företrädare att utnyttja vad som förefaller vara
ett stort formellt handlingsutrymme. Det finns uttryck för makt från arbetsgivarens sida som inskränker fackföreningens reella inflytande och makt. Ett
exempel är det ovan nämnda koncernmötet. Jag ser det som ett maktuttryck
att arbetsgivaren arrangerar ett sammanhang där styrelsens ledamöter är ovana att deltaga i, inte har kunskaper kring vare sig mötesordning eller den fråga som skall behandlas. Ett annat exempel är när arbetsgivaren nekar fackföreningsstyrelsen rätten att ha en ombudsman med på de lokala löneförhandlingarna. Den formella möjligheten till fackligt inflytande finns i dessa exempel, men den reella möjligheten saknas.
I stället för facklig makt kan vi tala om risken för facklig vanmakt. Det
finns omständigheter som en lokal fackligt styrelse inte ensamt kan rå över
och som inverkar på dess förmåga att hantera det fackliga uppdraget – och i
förlängningen om den får den legitimitet och makt som uppdraget kräver. Jag
har talat om överkrav på lärande och visat att frågor om strukturell makt och
ojämlika villkor avseende tillgång till kunskaper minskar det reella fackliga
handlingsutrymmet. Men jag har också lyft fram synpunkter på vad som underlättar möjligheterna till utveckling av facklig kunskap och facklig verksamhet på arbetsplatserna. Mer kollektiv samverkan i vardagen på arbetsplatserna innebär tillgång till fackföreningsrörelsens samlade kunskaper, erfarenheter och resurser – och därmed styrka att företräda arbetsplatsens medlemmar.
Som en följd av förändringar i arbetslivet och på arbetsmarknaden
genomförs sammanslagningar av fackförbund och avtal upprättas som går
över traditionella förbundsgränser. Även relationerna mellan lokal, regional
och nationell nivå inom förbunden ses över. Det pågår således strukturella
och ansvarsmässiga strategiska förändringar inom fackföreningsrörelsen.
Även omständigheterna för hur fackligt arbete på arbetsplatserna kan utvecklas och stärkas är en betydelsefull strategisk fråga. Jag menar att det är
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en överlevnadsfråga för fackförbunden och fackföreningsrörelsen att även
sätta fokus på strukturella förutsättningar och villkor för lokalt fackligt lärande och kunskapsutveckling. Makt, kunskap och lärande hänger ihop.

Reflektioner kring teorins användbarhet
Även om den teoretiska referensramen i huvudsak har fungerat har jag vissa
invändningar och kan se behov av vidareutveckling. Det finns kritik mot att
perspektivet är mer inriktat på stabilitet och konsensus och inte tillräckligt
hanterar konflikter och maktaspekter636. Här kan jag till viss del instämma i
kritiken. Reproduktion snarare än förnyelse återspeglas i grundtanken att nya
deltagare utvecklar sin kompetens när de deltar i redan etablerade sociala
praktiker. Såväl Lave & Wengers analysmodell om nykomlingars gradvisa
utveckling från periferi till fullfjädrade deltagare, som Rogoff’s resonemang
om utveckling inom en sociokultur bygger på att det redan finns en existerande praktik637. I Wengers senare arbeten förs resonemang som introducerar
tankar om en större rörlighet638. En social praktiks förändring är beroende av
dess förmåga att interagera med omvärlden. Han utvecklar begrepp som är
användbara för att just analysera sådana processer. Jag har med dessa begrepp kunnat visa hur utveckling och förändring av den fackliga praktiken
vid Triby samspelar med styrelsens utåtriktade aktiviteter. Men mer omfattande förändringar innebär att den nuvarande ordningen måste träda tillbaka.
Perspektivet innebär snarare att deltagarnas olika synsätt och perspektiv justeras i kontinuerliga processer av gemensamma tolkningar och överenskommelser639. Det är dessa justeringar som driver fram förändringarna. Detta
visar också min studie. Trots detta menar jag att det är ett alltför enkelt och
bekymmerslöst synsätt. Studien visar även tillfällen då dessa justeringar inte
fungerar. Det uppstår brott. På Triby inträffar det jag kallar ”revolutionen”.
Styrelsens ledamöter kan inte komma överens och det uppstår en konfliktliknande situation. Det blir i stället en drastisk förändring i och med att styrelsen
avgår och det blir nyval. Den teoretiska referensramen saknar verktyg för att
analysera situationer när konflikter uppstår. Aktivitetsteorins talar om motsättningar som drivkraft förändringar i tydliga kvalitativa språng640. Övergången mellan ”revolutionen”, ”nybygget” och ”reträtten” skulle med detta
synsätt också kunna tolkas som att den tidigare gemensamma överenskom-
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melsen inte längre bara kan justeras. Det har uppstått krav på ett helt nytt sätt
att se på det fackliga arbetet.
Även när vardagens justeringar fungerar innebär det en förhandling där
olika aspekter på makt får betydelse. Wenger talar om strukturella maktrelationer utifrån vem eller vilkas perspektiv som äger företräde641. Detta har jag
haft stöd av i studien. Legitimitet och tillträde är grundläggande förutsättningar för lärande642. Det är begrepp som inbegriper aspekter på makt. Jag har
saknat verktyg för att problematisera sådana maktaspekter utifrån att det
handlar om omständigheter för lärande. Ett exempel är de fackliga styrelseledamöternas svårigheter att ta del av och engagera sig i sociala praktiker definierade av arbetsgivaren. Jag menar att ett perspektiv på lärande som fokuserar aktiviteter och relationer har behov av mer innebördsrika begrepp som
behandlar aspekter på makt med den utgångspunkten.
Ett grundläggande bekymmer med detta teoretiska perspektiv är att det
förutsätter en miljö för lärande i vilket individer och grupper deltar, utvecklar
sin förståelse av och blir alltmer skickliga i att hantera. Det kan liknas vid ett
slags arbetets curriculum, en oskriven läroplan för nya deltagare643. Den lokala fackliga praktiken är med denna utgångspunkt den oskrivna läroplanen
för nya styrelseledamöter. Men så såg inte förutsättningarna ut för den nytillträdda styrelsen vid Triby efter att de hade genomfört ”revolutionen”. Nu
skulle den oerfarna styrelsen bygga upp något nytt och annorlunda. I det lokala fackliga sammanhanget på Triby fanns ingen miljö att ärva. Det fanns
inget som de nya styrelseledamöterna kunde uppleva som en slags läroplan. I
stället fungerande den förra styrelsens fackliga arbete som en motbild. Liknande förutsättningar kan gälla vid andra arbetsplatser inom fackföreningsrörelsen. Nya företag etableras eller det är andra omständigheter som gör att det
saknas ett fungerande lokalt fackligt styrelsearbete. Det bör även finnas andra
sammanhang där tidigare kunskaper, erfarenheter och resurser inte är tillgängliga, men ändå förväntas oerfarna deltagare utveckla sina kunskaper och
skicklighet tillsammans med erfarna kolleger inom ramen för vardagens aktiviteter.
Med utgångspunkten att vardagens sammanhang har betydelse för lärande är det intressant med en teoretisk utveckling som hanterar dessa omständigheter. Det behövs verktyg för att undersöka och utveckla kunskap om
sammanhang som genomgår större förändringar eller där den tidigare etablerade sociokulturella kunskapen av olika skäl inte är tillgängliga eller saknas.
Min studie visar till exempel att det sätt på vilket samspel med omvärlden
641
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utnyttjas får avgörande betydelse för de utvecklingsprocesser som genereras
och den kunskap som utvecklas.
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Introduction
I have studied a trade union board at an industrial workplace for three years. I
have studied the everyday struggle of the trade union board, with a special
interest in everyday learning.
The trade union at the local workplace is considered the most important
arena for developing the strength of trade unions. Contemporary changes in
working life mean new challenges to the trade union, and especially to the
local trade union units at the workplaces. There is a demand for new trade
union competence. Due to the lack of stability and continuity in working life
there is also a need to maintain the fundamental trade union competence. To
keep the strength and the capacity of the trade unions there is a demand for
learning. Local trade union boards and representatives are expected to have
the capability to learn on their own. How does a local trade union board handle the challenges in everyday work? How does it tackle the need for knowledge and demands of learning? This is what my study of a local trade union
board is about.

Trade unions
Organisation and membership
The Swedish Trade Union Confederation, LO, has 15 affiliated unions covering the labour market for blue-collar workers644. Together, the affiliates
have about 1.8 million members and the rate of unionisation is among the
highest in the world645. There is a reduction of unionisation of young workers. This is seen as a sign of a general individualization and more instrumental and less ideological interest of a trade union membership646.
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The rate of unionisation has been about 80 percent for many years. The liberal
government’s decision to raise the fee to the unemployment insurance funds has
dramatically changed the number of trade union members during the year of 2007.
90.000 workers have left trade unions between January and August 2007. It is a reduction of 5 percent of unionisation.
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The affiliates of LO have an independent status and are closely tied to the
workplaces. According to international studies the Scandinavian trade unions
have strong and legitimate local trade unions647. The so-called industrial union principles mean that generally all organised blue-collar workers at a
workplace, regardless of their occupation, belong to the same trade union. An
increase in individual employments agreements and special professional interests in the labour market may challenge this principle648. The most common form of workplace organisation is the club or section run by a board of
elected local representatives. There are, within the LO affiliates, altogether
over 10,000 clubs or sections and 157,000 elected trade union representatives
holding 200,000 trade union assignments649. Although there is no difference
in unionisation of men and women most trade union assignments are held by
men650. Few women are engaged in board work and they seldom have admissions to the regional and nation level of trade unions. Women are more often
assigned to workplace admissions as volontary representatives and safety
representatives. This is discussed, in Swedish and international studies, as
being a result of structural obstacles and that there is a need of special strategies for women’s issues651.
Central or local: movements in the trade union movement
The first initiative to organise workers was to increase the power against
local employers652. To further strengthen the workers’ power, national trade
unions were founded. In 1898 The Swedish Trade Union Confederation was
founded for coordination of trade union policies. This has been interpreted as
reflecting a need for the local trade unions to surrender local influence in
negotiations in order to win strength and collective control653. It has also been
described as an evolution from primitive to organised democracy654. The
central negotiations were institutionalised in 1938, and from 1950 up to the
1980s wage bargaining in Sweden was a question for LO and its counterpart
at the time, the Swedish Employers’ Confederation655. The three-way cooperation between workers, employers and the government (called the
647
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Swedish model) meant that the trade union work became more socially oriented. The central power was strengthened and local union clubs had to become subordinate to “higher interests”.
The central coordination was criticised in the 1960s656. The question was
raised whether LO was adjusting too much to the employers; rationalization
was leading to a poor working environment, the workers wanted a greater
share of profits and the wage policy of solidarity was questioned. The national trade unions wanted to be able to act more independently and the local
level demanded more influence and power over the local working conditions.
In the 1970s the decentralisation of the trade union work started. The
workplace once again became the most important arena. The first years of
decentralisation showed the importance of changing the local trade union
work657 but the trade union movement had difficulties in changing its organisation, which led to management problems in the local trade union organisations658. New labour rights laws gave the possibility for local control, independent working teams and work development. Nevertheless the central negotiations of wages were continued. There were indications that new ways of
organising work could lead to conflicts between the trade union and employers concerning the loyalty of the workers659. Other studies presented successful local trade union development660.
Since the beginning of the 1990s there has not been a central agreement
between LO and its counterpart, as the employers’ confederation no longer
wants centrally negotiated agreements. The local trade union is now considered the most important arena. There were, and still are, apprehensions about
the consequences of this decentralisation. Levinson shows the difficulties the
local trade union representatives have in engaging in and having influence
over significant changes at the workplace661. Brulin questions if the local
trade union representatives will be able to qualify themselves to participate in
development projects concerning production systems and work organisation662. Köpsén argues that local trade unions have difficulty using the influence and power given by labour right laws, as contemporary changes in
working life demands new trade union competencies663. Nyström points out
656
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that the trade union movement has adapted to the employers’ strategies without questioning the power dimension that is built in to these changes664. Others mean that the trade union so far has succeeded better with wage negotiations than with issues concerning influence and power as the trade union
movement lacks the competence to act strategically in cooperation with the
employer665. Huzzard and Nilsson are more optimistic, pointing out successful joint developments and partnerships between local trade unions and employers666. The strength of the Swedish trade unions is internationally explained by its competence to balance between centralization and decentralization667. However, the conditions for the trade unions’ strength have
changed.
New challenges for the trade unions
There are new challenges for trade unions and the conditions and circumstances for trade unions in the workplaces have changed. Contemporary
changes in working life such as globalization, new technology and demands
of flexibility raise new and important issues for the local trade unions’ boards
to deal with668. A demand for both efficiency and development creates antagonism and dilemmas at the workplaces669. There have been reorganizations within trade unions to meet the structural changes in working life670.
Local trade unions are expected create new relations and act within new
structures.
Central negotiations with the employers have been replaced with local
negotiations at the workplace, although the local counterpart nowadays is
often an international company671. While the capital and the business sectors
are globalizing, local work and development seem to be getting increasingly
significant672. The trade union at the local workplace is considered to be the
most important arena for engaging the members and developing the strength
of trade unions673. The level of unionisation is declining, which is explained
by structural changes and declining interest in collective engagements. Inter664
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national studies, as well as trade union experience, indicate there are many
challenges in the relation between the local trade union board and the local
employer674. Demands of new trade union competence, structural obstacles
and power relations are aspects of how to relate to the employer.
There is an extensive demand for new trade union competence. Companies close down and others are established, old local trade unions are dissolved and new local trade unions are founded. There is also a need of retaining the fundamental trade union competence. Local responsibility and
contemporary changes in working life demand development of trade union
competence in several respects.

Learning in trade unions
Within the trade union movement there is an educational strategy of independent learning on the local level. Local trade union representatives are
expected to take their own initiative and have the ability to pursue knowledge
and skills independently. They are expected to direct and conduct their
learning on their own. This outlook can be understood in the context of the
trade union decentralisation. It can also be understood in relation to the
ideological and pedagogical points of view of the trade union and people’s
movements – free and voluntary learning instead of learning directed and
controlled by others675. It can also be understood in relation to a traditional
pragmatic view of knowledge within the trade union movement676. The trade
union movement also have a practical educational tradition, inspired by
Freire, pointing out the importance of the everyday learning677. A crossway
trade union education project points out the importance of the local trade
union perspectives on trade union training678. The expected ability of the
local level to manage their own learning can also be seen as a part of the
contemporary Swedish discourses of adult education where, for example,
individual responsibility, life-long learning, flexible education and ICT are
spoken about679.
In today’s training program for trade union representatives, LO points
out that learning needs should be closely related to the everyday local trade

674

Ivarsen (1997); Huzzard, Gregory & Scott (2004); Waddington & Hoffman
(2000)
675
Gustavsson (1991)
676
Arvidson (1985)
677
Stockfelt & Sköld (1981; 1987)
678
Ivarsen (1997)
679
Fejes (2006)
- 247 -

Summary

union work680. The education should be flexible, organised and directed by
the trade union representatives’ needs for knowledge. Projects are initiated to
develop the competence of the trade union representative in participation in
workplace learning and development, as well as stimulating crossway trade
union work and regional cooperation681. The over all context of the study
presented in this text was a project aimed at evolving methods and technology for computer supported distance learning for local trade union representatives682. A study of the project showed several difficulties and obstacles683.
It was, for example, difficult for the local trade union representatives to formulate their knowledge and learning needs, and their ability to use ICT to
support their learning was very limited. An ethnographic study of a workplace I called Strömså was carried out in order to understand more about the
local trade unions’ difficulties in conducting their learning on their own684.
The experienced board was knowledgeable and authoritative on traditional
issues. The board had the appropriate knowledge about laws, agreements and
regulations and how to understand and use them. It also had the skill to
search and develop new knowledge for new problems – if the problems in
some way were familiar to the board. But the trade union board could not
handle the new and complex problems related to the contemporary changes
in working life. The board was effectively powerless to tackle the new questions of significance to the local trade union and its members.

Learning in everyday life
The theoretical framework for this study points to the importance of the everyday context for learning. The local trade union board work is seen as a social practice. Learning is interpreted as changes in participation and development of a shared repertoire of routines, symbols, tools, and artefacts, i.e. a
changed community of practice685. Sociocultural perspectives are used to
analyse changing processes on different levels in the community of a trade
union practice686. Relating to pragmatism, trade union work is understood as
problem solving687.
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Sociocultural perspectives
Instead of seeing learning as a specific activity in a more or less organised
context, I looked at learning as an ongoing process, as a part of life. With this
approach the everyday context is significant. Learning can be seen as a part
of a social practice688. More specifically learning can be seen as the process
of individuals changing their engagement and contribution to a community of
practice, a special kind of social practice focusing on mutual engagement,
joint enterprise and shared repertoire689. This means changing participation in
the sense of understanding the situation, talking about and handling the tasks.
Learning is also about the community of practices refining the opportunities
for its members to mutually engage in the joint enterprise. This means developing a shared repertoire of routines, symbols, tools, and artefacts. With this
approach the community of practice becomes the condition for learning.
Understanding and analysing trade union learning concerns various levels of learning processes. It concerns trade union learning for the individual
representatives, the relations between the members of the board as well as
changes in trade union practice. This can be compared to Rogoff’s analysis of
socio cultural activity on three levels: individually, in cooperation with other
individuals, and the common process, which can be focused on and analysed
separately, but with the others as a necessary background690.
A community of practice cannot be understood in isolation from its surroundings691. To engage in a community of practice also means to engage in
its external relations. Communities of practice create boundaries and have
connections and relations to other practices. These external activities are described as boundary processes. Engagement in and development of such
boundary processes are seen as significant potentials for a learning community of practice.
With these theoretical perspectives of learning, the local trade union
board work can be seen as a community of practice, and learning processes as
changes in the trade union board’s activities at different levels. Local trade
union learning is thus seen as a part of the local trade union’s everyday work.
With this point of view learning becomes an integral and inseparable aspect
of all local trade union activities, both internal and external. Learning in a
local trade union means, with these perspectives, that trade union activities
are shaped, developed and influenced by how the local trade union representatives independently or together interpret, talk, reason and act on what they
688
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think is meaningful to the local trade union work: what they should prioritise
and how they should act, how different local trade union problems should be
solved, what resources they should use and so on. Learning is about changing
participation in, and reification of, the local trade union practice.
To say that learning is situated in a social practice means that learning is
not only a part of an ongoing activity but also a part of the history692. The
local trade union work is not only a result of the union activities today but
also part of the trade unions’ history and tradition.
Pragmatism and solving problems
In the view of pragmatism, the local trade union board’s attempts to deal with
everyday challenges are interpreted as solving problems693. Learning processes are then about definition of the situation, inquiries and decisions about
how to act. That means evolving solutions, routines, to handle unfamiliar
situations and new problems. Much of what we do is familiar to us and we
act on routines. But occasionally something new happens. We find ourselves
in an unfamiliar situation facing problems we are not used to. Then, our routines are challenged. We have to think in new ways and find new alternatives
of acting. We have to develop new routines. We can talk about learning when
we change our ways of thinking or acting. Many trade union problems at the
experienced board in my former study could be solved by routine, while others were more demanding694.

Aim and research strategy
The aim of the study is to investigate learning within local trade union
boards. The study is limited to the workers’ trade union at one workplace.
The study investigates the everyday work within the trade union board trying
to understand the learning it forms.
•
•
•

What are the trade union board activities?
What learning processes are generated?
How do these activities and processes relate to the development
of local trade union knowledge and local trade union practice?
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With varied intensity I conducted an ethnographic study of a workplace
called Triby during the years 2000–2003695. Taking part in the everyday life
of the local trade union board, I intended to get as close as possible to the
perspective of the board and its members696. I tried to get an all-round understanding of the local trade union board work. I visited the workplace, observed the work in the trade union office, participated in trade union board
meetings, had discussions with the trade union board members, interviewed
them separately and studied the information given to the trade union members and protocols from meetings. I used different methods to get to know
and to understand the context of the local trade union board697. My writing of
field notes and the ethnographic text has been an iterative analytic process of
inquiry698. The finished text presents both the emic and the etic perspectives699 in “thick” realistic descriptions700 and in my theoretical “story”701.

Triby - the context of the study
Triby is one plant of four in a company within a Swedish group of companies. The plant is situated in an industrial area outside a large city. Triby is
based on manufacturing line production. Most of the tasks on the line are
simple and easily learned. A worker cannot leave his/her place on the line
without a permission of a supervisor. The production is not stable as the volume changes according to market demands and the company constantly
moves parts of the production from one plant to another. The number of
workers, both women and men including some immigrants, vary between a
hundred and a hundred and fifty; many of them are hourly wage earners.
Triby has just got a new female local manager, the former production manager. She is not popular among the workers and the relation between the
management and the trade union board is tense.
There is local trade union at Triby. The everyday trade union work is
taken care of by four committed members of the trade union board, three
young women and one middle-aged man. This is notable as female workers
seldom have missions as a member of a trade union board702. The board
members leave the work in the production line for about half a day a week to
695
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take care of the trade union board work. The board has a few more elected
members, but they do not participate in the trade union board. The local trade
unions at the company’s other plants belong to the same trade union but the
boards seldom communicate or act jointly. The local trade union board members are inexperienced but engaged, and this is a story about how they try to
establish a functioning local trade union board.

Results
The local trade union board’s different ways of defining situations, and their
decisions of how to act, signify three qualitatively different phases of the
local trade union board practice: “the revolution”, “the renewal” and “the
retreat”703. The board’s activities, and the learning processes they shape,
characterize each period. There are different kinds of changes in participation
and trade union practice during each period.
In all learning processes that occur, I have identified the use of sociocultural resources, relations between the members of the board and boundary
processes to be the most significant. How these learning processes are shaped
and related to the trade union board activities during each period, as well as
the changes that occur in participation and trade union practice, are shown
below.

The revolution
Activities: The starting shot for “the revolution” at Triby is a regional trade
union course for new members. A few workers at Triby attend this course
and learn that the ideas and intentions of the local trade union are not realised
at Triby. They define the situation at Triby as undesirable. They regard the
local trade union at Triby as invisible, the workers do not know the members
of the board and there are no trade union activities directed to the workers
and members of the trade union. The engaged trade union members decide to
change the situation. This is not easily done and they stage what I have called
a trade union revolution.
On returning from the course, the workers make their fellow workers interested in the problem of having a passive local trade union board. In discus703

My description of ”the revolution" is based on the ever-present story of how the
members got rid of “the old board”. It is included in my study as I interpreted it as an
important part of the sociocultural experience of the trade union at Triby (Säljö,
2000); Wenger, 1998). My presence at Triby started when ”the renewal” had just
begun and ended a year after ”the retreat” was launched.
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sions with the local trade union board they question the way the trade union
work is conducted. At the next annual meeting of the trade union two of them
(young women) are elected as members of the local trade union board. During the board meetings, the fight for another kind of trade union work continues without any success. The newcomers and the old board do not manage to
come to a mutual agreement; there is no cease-fire. With the trade union ombudsman and trade union representatives from other workplaces acting as
supporting troops, the members of the local trade union of Triby finally manage to bring about the fall of the old board. The revolution is ended and a
time of renewal starts.
Learning processes: The significant learning processes are the use of the
sociocultural system and boundary processes.
The workers participating in the trade union courses are interpreted as
using the sociocultural system of the trade union in its arrangement of activities and support for newcomers704. The workers meet other perspectives on
what could be expected of a local trade union board, and what it means to be
a trade union member and representative. The use of the apprenticeship system within the trade union, and the workers learning fundamental trade union
knowledge, are interpreted having an essential impact on the learning processes of Triby. The relations to, and support of, the more experienced trade
union colleagues and the ombudsman can be seen as guidance for the novice
trade union members from Triby705. The local trade union’s interactions with
it surroundings can be seen as important boundary processes706.
The new board fails to constitute a community of practice with a mutual
agreement about the joint enterprise707. The members of the board do not
define the situation in the same way and they have different interpretations of
what the trade union board is to engage in, and in what way. Different perspectives within a community of practice are the driving force for change708.
But in Triby the different perspectives are too divergent. The board does not
manage to come to an agreement of mutual engagement at all. The rank and
file members reject the former practice of the trade union board, as it was
interpreted not to act in accordance to the socio-culture values and traditions
of the trade union movement.
Changes: The former local trade union board routines, structures, relations, values and knowledge are rejected. There is no longer a functioning
704
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local trade union board practice at Triby. Seen as changes in participation, the
new local trade union board members have changed their engagements from
disappointed peripheral members of the trade union to engaged and capable
members709. Furthermore, they have been elected to be legitimate peripheral
members of the old trade union board and through the revolution they get the
mission to take the full responsibility for reconstructing the local trade union
practice.

The renewal
Activities: A new trade union board is elected and four actively engaged
members (three women and one man) begin a new kind of trade union board
work. Their lodestar is “All for the members!” The young female chairman is
a charismatic leader holding the ideological banner high. The intention of the
trade union board is made clear by signs such as not eating lunches with the
employer, wearing working clothes although doing trade union work, and the
trade union office being made noticeable by a sign indicating the opening
hours. The trade union activities are directed at the trade union’s members;
routines are built for information and dialogue through meetings, information
letters, posters, informal contacts at the production line and during breaks,
and all new workers are taken care of and introduced to the local trade union
representatives. New relations are established to the workers at the production line by engaging them in solving trade union problems through discussions, voting and so-called project groups. The workers are pleased and the
local trade union gets new members. The new trade union board is feeling
strong.
The chairman is full of ideas and energy. She instructs the other three
members of the board and they loyally follow her struggle and her fight for a
renewal of the trade union. The chairman’s need for support and strategic
discussions is provided for in trade union courses and projects and in solving
problems together with the ombudsman and other external trade union supporting troops.
The trade union board no longer only negotiates issues brought up by the
employer. The board also brings up issues the members ask for and find important. The employer meets the board’s activities with resistance. The members of the trade union board say there is a constantly ongoing fight between
them and the employer. The many demands of negotiations with short notice
are an example. Other examples are the employer’s strategies to shift important decisions to a company level where the local trade union has no influ709
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ence and to exclude local trade union representatives from project groups in
the production.
It is demanding to be a strong leader and to work hard to shape a new
trade union practice. After one and a half years the young female chairman is
not feeling well and she takes leave for some time. After a conflict with the
employer and a quarrel with a supervisor at the production line she finally
leaves the trade union board and the workplace. “The renewal” comes to an
end and other definitions of the situation of the local trade union board at
Triby are surfacing.
Learning processes: The significant condition for learning is the lack of a
local trade union board practice. There are no local routines or structures and
no sociocultural knowledge useful to the new trade union board. There are no
experienced local masters to guide the newcomers into the every-day practice710. The board has to establish new relations, structures and knowledge.
There are extended learning demands. Border crossing processes, and the use
of external sociocultural trade union experience and knowledge, are interpreted as being of essential importance for the learning community of trade
union practice; learning processes at all levels are affected711.
Through processes of border marking, the identity of a new kind of trade
union board practice is shown712. The board members act jointly but the
learning it shapes is different. The chairman’s need of guidance from more
experienced trade union representatives is supplied when she participates in
other communities of trade union practice, and even creates new ones713. The
chairman guides the members and they learn by observation and instruction714. They do not always have access to identifying and solving problems.
There is a lack of transparency715.
The learning processes during “the renewal” are focused on developing
routines and structures related to the members. These processes are generated
through activities of information distribution, meetings and especially joint
problem solving. The relations to the members in the trade union are established and strengthened through the board members using their double membership as trade union representatives and workers716. Through border cross-
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ing the trade union representatives bring useful experiences and perspectives
from one social practice to another.
The trade union board’s efforts to develop new structures and relations to
the employer fail. There is no useful exchange of perspectives or joint problem solving. The border crossing activities between the trade union practice
and the practice of the employer do not form any learning processes.
Changes: The members of the board are in a way all novices in the
community of trade union practice717. The members’ participations are
changed by the guidance and instructions of the chairman. Her understanding
of, and skill at participating in, the trade union practice are changed by guidance in trade union courses and by being a member of other trade union
practices outside the local practice of Triby. During “the renewal” a functional and legitimate trade union board is developed. The board members have a
mutual agreement of a joint enterprise and the board develops a shared repertoire, although the board is strongly divided in its everyday work718. Routines, structures and relations are formed, especially for interaction with the
workers in the production. The trade union experience and knowledge are not
documented in writing but in always existing stories of important and critical
events.

The retreat
Activities: The trade union board defines the situation as there being an
overload of work: the former young female chairman was too active, had too
many ideas and wanted complete control of the board. The remaining members of the board decide to withdraw from the intensive renewal of the local
trade union and to carry the arms together. The retreat begins.
A young woman in the board becomes the new chairman. The new trade
union board works out a time schedule to make it possible for the members to
run the board work together even though they are on different shifts in the
production line. The board doesn’t write information letters any more and the
number of club meetings is reduced. Problem solving is taken care of within
the board without engaging the members on the floor. The board explains this
as a strategy to reduce workload but also to avoid conflicts with the employer.
The relations to trade union colleagues outside Triby are fading away.
The board members do not participate in trade union courses and projects.
The local board does not engage in the regional trade union board any longer.
But the board still calls the ombudsman for support in finding the right an717
718
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swer to a question or for advice on how to act in a negotiation. The trade
union board considers the ombudsman important for the local trade union
work.
The board members still think the workload is too high. The employer
takes the initiative again and there is still not enough time for preparations for
negotiations. The annual wage negotiation is a failure due to the inexperienced trade union board. The employer announces a reorganisation within the
company and the workers are worried; the atmosphere on the production line
is bad. Disapproval from the members on the floor is rising, and there is a
suspiciousness of what the trade union board is engaged in. The trade union
board is confused. My interpretation is that it does not have any strategies for
interpreting and dealing with this kind of problem. Since the members of the
board do not interpret the essential work conditions and circumstances as
something that can be affected, they never ask for help from the ombudsman
or other trade union fellows. The local trade union board tries to handle the
situation on its own and does not call for any supporting troops.
Learning processes: Significant learning processes during “the retreat”
are on the interpersonal level719. I interpret the reduction of boundary activities as generating processes not intended by the trade union board.
The board members are deliberately trying to jointly learn how to handle
the trade union board work. By withdrawing from external relations their
participation in trade union work is changed from active border crossing to
creating internal relations and structures to be able solve problems together.
The members of the board develop knowledge and skill to actively and commonly engage in identifying and solving problems. Some problems imply a
demand for knowledge and learning that the board does not have – the
knowledge and learning needed to handle complex, problematic situations,
which requires a new kind of trade union competence and the ability to develop strategic solutions720.
The board reduces the activities related to other trade union practices and
I see this as fewer opportunities to meet useful trade union perspectives and
knowledge outside the local trade union practice. The conditions for learning
from other trade union representatives are changed during the retreat. In
terms of a sociocultural perspective on learning one might say the board does
not use the apprenticeship available for guidance and learning721.
The board also reduces activities directed to the workers in the social
practice of production and the relations to the members of the trade union
719
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change. The conditions for interacting and learning from each other are
changed. The members of the board do not any longer actively use their double membership722. My interpretation is that the trade union board loses legitimacy in relation to the trade union members during “the retreat”.
Though the board changes the internal board practice to strengthen the
conditions for crossing the border to the employer’s practice, it fails in handling this part of the trade union practice723. The board’s activities do not
generate any changing processes. This failure can be interpreted in terms of
demands of knowledge and learning, but also as aspects of inequality and
power.
Changes: The members of the board are no longer novices. They have
developed the knowledge and skills to actively and concertedly engage in
identifying and solving trade union problems demanding traditional trade
union competence.
The community of trade union practice is developed since possibilities
for the board members to take part in the mutual engagement and the joint
enterprise are significantly changed724. During “the retreat” routines and
structures to jointly solve problems within the board are constructed. The
conditions for collective acting and learning are improved.
Some of the routines and structures created during “the renewal” are removed. “The retreat” implies that interactions and relations to the trade union
members, as well as to other trade union practices and colleagues, change. I
understand these as significant changes of conditions for learning.

Main results
The main results of the investigation of the everyday work in the trade union
board at Triby and the learning it forms can be summarized as follows:
•
•
•

The lack of a local trade union practice and experienced local
trade union representatives are of significant importance.
It is crucial how the board defines the situation, makes inquiries
and chooses to act, as it decides the generation of different
learning processes.
Local trade union learning is stimulated and facilitated by
o active boundary processes, i.e. interactions with the surroundings of the local trade union
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o
o

active use of common trade union sociocultural knowledge and resources
joint problem solving between the members of the board
and together with social practices outside the local trade
union practice.

Power, knowledge and learning
The investigation of trade union learning at Triby shows the importance of
access to and use of the sociocultural knowledge and resources outside the
local trade union. The board members’ definitions of the situation are influenced by the trade union experience and knowledge that they appropriate in
participating in trade union courses and projects and through guidance by
more experienced trade union colleagues. The activities and learning processes that are generated during the “revolution” and the “renewal” are results of
using the trade union sociocultural knowledge and experience. Without this
use there is a risk that the local trade union work is not in accordance to the
overall trade union ideology. The reduction of interactions between the trade
union board and the members on the floor during the “retreat” can be seen as
an example of this.
The study also shows the importance of how the trade union work is distributed. It is through participating in the everyday practice that the trade
union board members learn what is means to be a trade union representative
and that the trade union board practice is changed. Different kinds of participation form different learning trajectories. Various activities and learning
processes are generated. Having the control of the trade union board and participating in other communities of practice the learning trajectory of the
chairman during the “renewal” is characterized more as an individual process
than a collective learning process. However, we can talk about collective
learning processes in other communities of the trade union movement. When
the chairman retires from the trade union board she takes the local trade union competence away with her. The remaining members’ effort to jointly take
care of the trade union board during the “retreat” can be seen more as collective learning. The board activities form learning processes on the interpersonal level and in the trade union practice.
Supported by my study, I claim that the burden of learning on local trade
unions boards is too great. The members of local trade union boards cannot
be expected to, on their own, develop the knowledge and the power that are
needed to tackle the everyday challenges at the workplace. The investigation
reveals complicating circumstances for local trade union learning integrated
with everyday work: everlasting challenges, complex problems with wide
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Summary

demands of new knowledge and skills, need of multi-contextual learning725
and challenging conditions concerning the interaction with the employer such
as unequal resources of knowledge and structural power relations. I claim
there is a need for another kind of collective engagement and support to the
workplaces within the trade unions. Access to the trade union sociocultural
knowledge and resources integrated in everyday work, and a distribution of
local work in new kinds of communities of practice within the trade unions,
will strengthen the trade union at the local level as well the trade union as a
whole. Local trade union learning is not just a local matter. Power, knowledge and learning are interdependent.

725

Østerlund (1997)
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