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I en fenomenografiskt inspirerad studie används en integrerad modell för studier av arbetsplatslärande. Fyra lokalt och 
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handlar om att informera medlemmar om fackliga frågor och avdelningen om lokala förhållanden, bistå ombudsman-
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
Denna magisteruppsats handlar om fackligt förtroendevalda och deras lärande. Många forskare 

har fascinerats av människors lärande. De har undersökt och funderat kring lärandet ur skiftande 

perspektiv, till exempel biologiska, psykologiska och sociala. Lärandet har också undersökts i 

olika miljöer; så som i familjen, i skolan och i arbetslivet. Fokus var från början på individer, 

men med tiden har omfattande forskning om lärande på grupp- och organisationsnivå växt fram. 

En miljö för lärande som är mindre utforskad än många andra är den som kan kallas för ”fri-

tidsintresse” alternativt ”arbete på gräsrotsnivå” (Illeris, 2007). Föreningsuppdrag skiljer sig 

ifrån arbete på flera sätt. Det finns på gräsrotsnivå inget anställningsförhållande mellan förtro-

endevalda individer och organisationen. Uppdrag är normalt inte på heltid och utförs helt eller 

delvis på fritiden och för den centrala ledningen är det svårare att påverka lokala lärprocesser 

än i traditionella företag (Huzzard & Östergren, 2001). Ofta finns ett gemensamt intresse och 

delade värderingar inom föreningen, som utgör drivkraft för individer att ställa upp som förtro-

endevalda. Föreningarna styrs av demokratiskt valda representanter och har en annan form av 

ledningslogik än den som tillämpas i arbetslivet (Huzzard, 2000). I fokus för denna uppsats är 

lokalt fackligt aktiva inom LO-fackförbundet Industrifacket Metall (IF Metall). 

 

Fackföreningsrörelsen i Sverige brottas sedan flera år med en rad utmaningar. De senaste 30 

åren har burit med sig stora ekonomiska, tekniska, politiska och värderingsmässiga förändringar 

i samhället som påverkat den fackliga verksamheten och inneburit minskat inflytande på sam-

hällsnivå (Enbom, 2009; Huzzard, 2000; Johansson & Magnusson, 2012; Köpsén, 2008). På 

arbetsplatsnivå har dessa förändringar inneburit att en rad frågor som tidigare hanterades på 

central nivå inom fackföreningsrörelsen måste hanteras lokalt, samtidigt som resurserna för 

facklig utbildning har minskat (Arnohldsson, 2003; Köpsén, 2008). LO har arbetat med utveckl-

ingsprojekt för att möta dessa utmaningar, som till exempel de fleråriga projekten En stärkt 

facklig folkbildning och utbildning (Johansson & Sand, 2005) och Distansstött lärande för lo-

kala kunskapsbehov (DLK-projektet) (LO & Linköpings universitet, 2002). LO-kongressen 

2004 fattade långtgående beslut om en omdaning av den fackliga utbildningen med inriktning 

mot systematiserat vardagslärande i det dagliga fackliga arbetet, lokalt och regionalt lärande i 

olika former som cirklar, externatkurser samt individualiserat flexibelt lärande med distansstöd 

(LO, 2005). 

De beskrivna förändringarna har pågått under en längre tid. Den fackliga organisationsgraden 

har under många år sakta minskat, men sedan den borgerliga Alliansregeringen höjde avgiften 

till arbetslöshetskassorna 2007 har medlemstappet accelererat (Kjellberg, 2013) och frågor om 

medlemsrekrytering och organisering av lokal facklig verksamhet har prioritets av fackföre-

ningarna på ett nytt sätt. Om de fackliga organisationerna ska vara en stark aktör och fram-

gångsrika i sina strävanden krävs såväl en hög organisationsgrad – att många på arbetsplatsen 

väljer att bli medlemmar i facket – som att det finns många fackligt förtroendevalda med kom-

petens att företräda medlemmarna på ett bra sätt. Tidigare dominerade stora arbetsplatser med 

fackliga klubbar arbetslivet, men i takt med omfattande strukturförändringar är allt fler anställda 



8 
 

på mindre arbetsplatser, där det fackliga arbetet organiseras genom lokala fackliga ombud – om 

det över huvud taget finns någon facklig närvaro i form av lokalt förtroendevalda. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om fackligt förtroendevaldas kompetens 

och villkor för lärande och då särskilt förtroendevalda inom IF Metall på mindre arbetsplatser. 

Syftet preciseras genom frågeställningarna: 

1. Hur ser regionalt respektive lokalt fackligt aktiva på rollen som lokalt fackligt ombud 

och de krav på kompetens som rollen innebär? 

2. Vilka hinder och möjligheter möter förtroendevalda på mindre arbetsplatser för sitt lä-

rande? 

3. Hur kan den fackliga organisationen stödja de lokalt förtroendevaldas lärande? 

 

1.2 Avgränsningar 
Studien handlar om fackligt förtroendevalda på mindre arbetsplatser och det är individens lä-

rande som studeras. Detta kan studeras ur ett flertal perspektiv. Till exempel kan fackliga med-

lemmar bidra med viktiga synpunkter, likväl som chefer på berörda arbetsplatser. Studien är 

dock begränsad till intervjuer med lokalt fackligt aktiva och till representanter i facket på reg-

ional nivå som har i uppgift att stötta de lokalt aktiva. Jämförelser görs mellan det regionala 

och det lokala perspektiven. Ett litet företag definieras av EU som ett företag som sysselsätter 

färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner 

euro per år (Europeiska kommissionen, 2003). I denna uppsats är fokus på de kollek-

tivanställda1 och EU-definitionen är inte relevant att använda. Med mindre arbetsplatser avses 

i studien arbetsplatser som har avdelningsombud. 

 

1.3 Centrala begrepp 
Lärande och kompetens är två begrepp av central betydelse i uppsatsen. Lärande ses som för-

hållandevis varaktiga förändringar hos en individ som en följd av dennes interaktion med sin 

omgivning (Ellström, 1992). Kompetens ses som den ”potentiella handlingsförmåga en individ 

har i relation till en viss uppgift, situation eller kontext” (Ellström, 1992, s 21). 

 

1.4 Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs Industrifacket Metalls (IF Metall) organisation, studieverksamhet och 

rollen som avdelningsombud. Den som vill ha en bakgrundsbeskrivning om svenska fackföre-

ningsrörelse, de förtroendevalda och det fackliga uppdraget samt facklig utbildning i allmänhet 

hänvisas till bilaga 1. 

 

                                                           
1 Anställda som omfattas av (eller kan omfattas av) kollektivavtal med något LO-förbund. 
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Organisationsstrukturen i IF Metall 

1.4.1 Organisationen 

Industrifacket Metall bildades 2006 genom att fackförbunden Industrifacket och Metall gick 

samman. Idag har IF Metall cirka 254 000 medlemmar på 11 600 arbetsplatser.2 Cirka 21 pro-

cent av medlemmarna är kvinnor. Organisationsgraden är på 80 procent. Medlemmarna arbetar 

främst inom industrin, bland annat inom plast-, läkemedel-, byggämnes-, stål-, kemi-, textil- 

och verkstadsindustrin men även inom gruvor, järnverk, glasbruk, bilverkstäder och Samhall. 

Förbundet har 43 rikstäckande kollektivavtal (IF Metall, 2015). 

 

IF Metall är organiserat i 37 geografiska avdelningar och ett förbundskontor. På avdelningsex-

peditionerna finns det ombudsmän och andra anställda som arbetar med förhandlingshjälp, a-

kassa, medlemsavgifter, med mera. Avdelningen leds av ett representantskap och en styrelse 

med förtroendevalda. På större arbetsplatser organiseras det fackliga arbetet i klubbar. Inom IF 

Metall finns 1 668 klubbar. På mindre arbetsplatser utses avdelningsombud. Dessa finns på 

cirka 4 600 arbetsplatser (IF Metall, 2015). Det finns således många arbetsplatser som saknar 

facklig representation. Figuren nedan illustrerar organisation i IF Metall. 

 

 
Figur 1. Organisationsstruktur i IF Metall.  

 

Kongressen som sammanträder vart tredje är förbundets högsta beslutande organ. Mellan kon-

gresserna leds förbundet av förbundsstyrelsen, som består av förtroendevalda och anställda 

funktionärer. Det finns även ett avtalsråd som är rådgivande till förbundsstyrelsen. På lokal nivå 

fattas besluten i avdelnings- och klubbstyrelser, medlemsmöten och representantskap. Totalt 

                                                           
2 De har även cirka 66 000 medlemmar som är pensionärer. 
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finns 32 700 förtroendevalda på olika uppdrag inom organisationen (IF Metall, 2015). Av med-

lemmarna är det cirka 18 procent som har ett eller flera förtroendeuppdrag (Larsson, 2012). 

 

1.5.2 Studieverksamheten 
IF Metall har ett utbildningsystem för medlemmar och förtroendevalda där dessa erbjuds ut-

bildningar med varierande innehåll och omfattning. Utbildningsystemet ses som ett medel för 

att uppnå en hög organisationsgrad och att kollektivavtal tecknas där förbundet har medlemmar. 

Det ska också bidra till bra löner, arbetsmiljö och övriga villkor på arbetsplatserna samt politisk 

påverkan. Målet med utbildningssystemet är en hög kompetensnivå hos individen och organi-

sationen och att förtroendevalda har rätt kompetens för sina uppdrag. Utbildningsystemet ska 

också stödja ett agerande arbetssätt, där de förtroendevalda driver händelseutvecklingen och 

därmed skapar den (IF Metall, 2013a). 

Inom IF Metall är det avdelningarnas ansvar att rekrytera till och genomföra utbildningarna, 

men dessa ska vara lika till innehåll över hela landet. Pedagogiskt är fokus på att förena och 

balansera teori och praktik. Ofta genomförs utbildningarna i flera steg där deltagarna har möj-

lighet att praktisera sina teoretiska kunskaper mellan stegen. IF Metall lyfter också fram vikten 

av att utbildningarna bidrar till ”en stor förmåga att leda med trovärdighet i enlighet med för-

bundets värderingar om uppfattningen om alla människors lika värde” (IF Metall, 2013a, s 3). 

Det finns riktlinjer för vilka utbildningar och vilken kompetens som krävs för varje uppdrag.  

Den grundläggande utbildningen för förtroendevalda heter Agera och ska ge grundläggande 

kunskaper om IF Metalls organisation, arbetarrörelsens värderingar, arbetsrätten och kollektiv-

avtal, agerande arbetssätt samt samhällets trygghetssystem. Den genomförs under 56 timmar. 

För medlemmar finns ett rad olika utbildningar, en introduktion om 4-8 timmar och utbildningar 

med olika inriktning, de flesta om 9 timmar (IF Metall, 2013a). Cirka 25 200 medlemmar deltog 

i fackliga utbildningar under 2014 (IF Metall, 2015). 

 

1.5.3 Avdelningsombuden 
IF Metall har tagit fram en uppdragsbeskrivningsguide till sina avdelningar (IF Metall, 2013b). 

Enligt den är avdelningsombudet avdelningens representant på sin arbetsplats och har rollen 

som en informationskanal mellan avdelningen och medlemmarna på arbetsplatsen. Uppdraget 

beskrivs som möjligt att succesivt utöka. Alla avdelningsombud ska: 

 Delta i träffar där de informerar om förhållanden på den egna arbetsplatsen samt tar del 

av information från avdelningen. 

 Erbjuda medlemskap i IF Metall. 

 Bistå avdelningen i fackliga frågor och informera medlemmar om deras rättigheter och 

skyldigheter.  

 

När avdelningsombud har gått utbildningen ska de förutom ovanstående även:  

 Informera arbetskamrater om den fackliga verksamheten i avdelningen och på företaget.  

 Arbeta för ett ökat fackligt engagemang på företaget. 

 Medverka vid den fackliga introduktionen av nyanställda på företaget. 

 Tillsammans med avdelningen arbeta för att få igång fackliga studier på arbetsplatsen. 
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Om avdelningsombuden får mandat från avdelningen samt går en utbildning ska ombuden även 

förhandla för medlemmarna på arbetsplatsen i samband med lönerevision. Den kunskap som 

efterfrågas är att vara insatt i arbetsplatsens kollektivavtal och de utbildningar som rekommen-

deras är: Introduktion (samtal med någon från avdelningen), Vald på jobbet (3 dagar), Agera (7 

dagar), Kollektivavtalet (3 dagar), Lagar i arbetslivet (6 dagar), där Agera betraktas som ett 

minimikrav och övriga utbildningar som ett plus (IF Metall, 2013b). 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt beskrivs teoretiska utgångspunkter för forskningen, den modell för att studera 

lärande som används i uppsatsen samt tidigare forskning på området lärande och facket. 

 

2. 1 Teoretiska utgångspunkter  
Lärande definierades i kapitel 1 som förhållandevis varaktiga förändringar hos en individ som 

en följd av dennes interaktion med sin omgivning (Ellström, 1992) och kompetens som den 

”potentiella handlingsförmåga en individ har i relation till en viss uppgift, situation eller kon-

text” (Ellström, 1992, s 21). Med denna definition av lärande är det viktigt att fundera vidare 

över vad det är som lärs (vad består förändringen av) och hur det lärs (hur ser interaktionen ut) 

(Ellström, 1992). Bland annat Säljö (2000) pekar på att lärande även omfattas av sådant som 

kan innebära begränsningar eller felaktigheter. Många teoretiker har beskrivit olika grader av 

lärande. Ellström (1992) skiljer på anpassningsinriktad och utvecklingsinriktad lärande. Han 

menar att det i en lärandesituation finns olika grad av handlingsutrymme. Om individen har ett 

begränsat utrymme vad gäller hur uppgiften ska tolkas, eller hur den ska lösas eller hur resultatet 

ska värderas kallar han det anpassningsinriktat lärande. Om individen själv definierar både upp-

gift och lösningar och värderar resultatet kallar han det utvecklingsinriktad lärande. Kompe-

tensbegreppet omfattar en förmåga att se och använda de utrymmen som finns inom arbetet för 

tolkning, handling och värdering och, om möjligt, att utvidga ramarna för dessa. Kompetens är 

alltid uppgiftsrelaterad, den finns (eller saknas) hos en individ i relation till en viss uppgift 

(Ellström, 1992). 

 

Det saknas i stor utsträckning forskning kring lärande och ideellt arbete och engagemang. Det 

finns inga särskilda perspektiv eller metoder utvecklade för att studera det (Illeris, 2007). Just 

fackligt ideellt arbete har starka kopplingar till arbetsplatser. Utan arbetsplatser finns inga fack-

liga förtroendeuppdrag. Samtidigt finns betydande skillnader, vilket även förs fram i en del av 

den forskning om facket och lärande som beskrivs i uppsatsen. Illeris (2011) definierar arbets-

platslärande som allt arbetsrelaterat lärande som sker i samband med arbetsrelaterade kontakter, 

till exempel med fackföreningar. 

 

Illeris (2007) beskriver olika teoretiska perspektiv som finns på lärande i arbetslivet. I huvudsak 

urskiljer han följande inriktningar: 

 Industrisociologiska perspektivet – tyngdpunkt på det individuella lärandet och kvalifi-

kationskrav i arbetet och hur kvalifikationer utvecklas. Exempel på teoretiker: Ander-

sen. 

 Organisatoriskt lärande – tyngdpunkt på det individuella lärandet och på management, 

med singel-loop och dubbel-loop lärande som bärande begrepp. Exempel på teoretiker: 

Argyris, Schön (i forskning om facket och lärande: Huzzard). 

 Humanistiska perspektivet – tyngdpunkt på det individuella lärandet och inriktat på 

medarbetarnas egna erfarenheter och intressen.  

 Den lärande organisationen – fokus på organisationens lärande och management. Ex-

empel på teoretiker: Senge. 
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 Situerat lärande – fokus på arbetsgruppens lärande och med praxiskollektiv och prax-

isgemenskap som bärande begrepp. Exempel på teoretiker: Lave, Wenger (i forskning 

om facket och lärande: Ball, Köpsén). 

 Samspelsperspektivet – fokus på samspelet mellan individ och social miljö. Exempel på 

teoretiker: Negt, Volmerg, Leithäuser, Elkjær. 

 

Det finns ingen enhetlig teori om organisationers lärande (Huzzard, 2000). Det som är i fokus 

är utveckling av organisationer genom individers lärande. Argyris modell med singel-loop och 

dubbel-loop lärande är en av de mer kända och använda teorierna (Argyris, 1994). Den beskri-

ver hur handlingar i en organisation är kopplat till lärande och framhåller lärande som leder till 

en förändrad praxis som centrala. När Huzzard (2000) använder och utvecklar teori om organi-

satoriskt lärande för att undersöka lärandet i Metall och SIF pekar han samtidigt på en rad sär-

skiljande drag hos organisationerna som gör att det inte är oproblematiskt att tillämpa teori som 

utvecklats från och för ”mainstream management” (a.a sid. 22). Han pekar på den demokratiska 

strukturen, en stark ideologisk kultur samt den sekundära naturen som kommer sig av att vara 

beroende av arbetsgivare för sin existens. Huzzard (2000) menar att fackliga organisationer är 

pratande snarare än skrivande organisationer, särskilt på lokal nivå, vilket gör det svårare att 

använda metoder som bygger på dokumentationsstudier. Fördelen med den teori och metod han 

använder är att förändringsprocesser – och avsaknad av förändringsprocesser – blir tydliga ur 

perspektivet top-down. Det går att se om och i vilken utsträckning som centralt beslutade tan-

kefigurer och handlingssätt når ut (eller redan finns) och förändrar praxis i organisationen och 

vilka faktorer som stödjer eller motverkar detta. Ledningsperspektivet är tydligt, men det är 

enkelriktat. Medlemmarnas inflytande över organisationen, delvis utövat genom valda repre-

sentanter, blir inte synliggjort. 

 

När ett sociokulturellt perspektiv används beskrivs lärandet som situerat, det utspelar sig alltid 

i och utgör en del av en specifik situation i en historiskt och samhälleligt kontext som utgör 

förutsättningar för lärandet. Det utspelar sig i samspel med omvärlden. Köpsén (2003, 2008) 

fokuserar på lokala klubbstyrelser som sociala praktiker, där nya deltagare lär av mer erfarna 

och framhåller att de fackligt förtroendevalda har dubbla medlemskap i sociala praktiker i och 

med att de samtidigt är både arbetare och fackligt aktiva. På så sätt synliggör hon något viktigt 

för att förstå de speciella villkor för lärande som gäller för många förtroendevalda. Hon lägger 

också stor vikt vid de många gränsöverskridande aktiviteter som påverkar lärandet i facket. Det 

sociokulturella perspektivet ger en rik och fyllig bild av lärandet, som sannolik har bäring på 

många andra fackliga styrelser. Dock är perspektivet något begränsat, då det inte ger utrymme 

för hur andra nivåer i den fackliga organisationen (t ex medlemmar eller avdelningsnivån) upp-

lever och tolkar lärandet. 

 

Det sociokulturella perspektivet har kritiserats för att idealisera lärandet i praktiken och för att 

dela upp lärandet i en informell del på arbetsplatsen och en formell utanför den, vilket bidrar 

till förvirring kring vad lärande kan vara. Ett alternativt synsätt är att ha ett vidare perspektiv 

som rymmer både vardagspraxis och olika frirum för lärande i form av till exempel kurser eller 

utbyten i nätverk och använda begrepp som ovanliga lärprocesser (Gregersen m.fl., 2005).  
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2.2.1 En integrerad modell för arbetsplatslärande 

Det finns flera olika modeller för att studera lärandet. I denna uppsats används en integrerad 

modell för arbetsplatslärande, utformad av Byström (2013) när hon studerar undersköterskors 

lärande i arbetet. Det är en modell som ger möjlighet att belysa samspelet mellan den förtroen-

devalda och den närmaste omgivningen (arbetskamrater/medlemmar och chefer på arbetsplat-

sen) och med den närmaste högre nivån i den fackliga organisationen (studieorganisatör och 

ombudsman). Modellen består av fyra grupper av faktorer; arbete och organisering, sociala 

aspekter, individuella faktorer och formell och icke-formell utbildning. De fyra grupperna av 

faktorerna har betydelse för arbetsplatslärandet både var för sig och tillsammans. Detta samspel 

mellan faktorer visas i Figur 2 genom en linje som länkar samman dem. En ram omgärdar 

modellen och symboliserar den yttre kontexten, vilket är den övergripande organisationen eller 

samhället i stort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Modell som beskriver villkoren för arbetsplatslärande (Byström, 2013). 

 

Arbete och organisering  

Faktorer som handlar om arbetets innehåll och krav på kompetens. Höga krav i arbetet leder i 

hög grad till lärande (Ellström, 1992), men för höga krav kan innebära det Köpsén (2008) kallar 

för överkrav på lärande och stress. Variation och mångsidighet, helhetsförståelse, arbetets prak-

tiska betydelse, autonomi, feedback och samarbete är faktorer av betydelse för motivation och 

lärande (Byström, 2013). I Byströms (2013) modell tas ledningens betydelse för lärandet upp 

här, då ledningen beslutar om arbetets organisering. Munro (2000) visar att arbetsledare och 

ARBETSPLATS-

LÄRANDE 

Sociala 

aspekter 

Formell och 
icke-formell 
utbildning 

Arbete och  

organisering 

Individuella 

faktorer 

Kontext 



15 
 

chefer fungera som ”gatekeepers” när det gäller anställdas möjligheter till lärande och utveckl-

ing i arbetet, då deras inställning till arbetarna och deras behov av lärande och förmåga till 

lärande som ofta avgör lärandemöjligheterna oavsett om det handlar om formellt lärande eller 

andra former.  

 

I en facklig kontext kan de förtroendevalda ha olika grad av förhandlingsmandat från den fack-

liga organisationen. Att peka ut vem som representerar ”ledningen” för förtroendevalda i ideella 

föreningar är dock lite knepigare. I denna studie representeras ledningen – eller snarare den 

närmas högre organisatoriska nivån - av en studieorganisatör och en förhandlingsombudsman 

på regional nivå.  

 

Sociala aspekter  
Faktorer som handlar om kulturen på arbetsplatsen, om olika subgrupper och om samarbete. 

Kulturen på arbetsplatsen kan sägas utgöras av de traditioner, förhållningssätt, värderingar och 

normer som dominerar och som kan stödja eller motverka lärandet (Ellström, 2004). Det är 

vanligt med subgrupper, som analytiskt kan delas upp i arbetsgemenskap, politisk gemenskap 

och kulturell gemenskap. Fackföreningar på arbetsplatser kan beskrivas som subgrupper med 

politiska förtecken (Illeris, 2011). Det finns alltid konkurrerande intressen på en arbetsplats och 

olika grupper kan utöva makt för att till exempel främja den egna gruppens lärande och mot-

verka andra gruppers, baserat på ålder, kön, etnicitet, tid i yrket eller andra faktorer. Det kan 

också vara arbetsgivaren som utövar makt för att behålla kontroll och det finns institutional-

iserade motsättningar mellan anställda och arbetsgivare (Billet, 2004). Illeris (2011) för fram 

fyra områden där den sociala lärmiljön balanserar mellan ytterligheter som handlar om graden 

av trygghet kontra utmaningar, graden av kollektiva värderingar kontra individuella, graden av 

solidaritet kontra konkurrens samt graden av regelstyrning kontra egna lösningar på arbetsplat-

sen. Han pekar på vikten av ett samarbetsklimat där anställda hjälper varandra och det är okej 

att ställa ”dumma” frågor (Illeris, 2011, sid 132). Frågor som berör samarbete kan kopplas till 

teorier om situerat lärande och till olika samspelsformer i form av imitation, verksamhet och 

deltagande (Byström, 2013). 

 

I kategorin ryms frågor om de förtroendevaldas relationer till och samarbete med medlemmar, 

arbetsgivaren samt med fackligt aktiva utanför den egna arbetsplatsen 

 

Individuella faktorer  
Faktorer som handlar om individernas tidigare erfarenheter, om kulturella värderingar och om 

situationen i fråga. Tillfällen till lärande är inte jämt fördelade i arbetslivet och det är inte heller 

människors benägenhet att lära. Förväntat utbyte, självförtroende och motivation är exempel på 

faktorer som har inverkan på individens lärande (Ellström, 2004). Erfarenhet av tidigare formell 

utbildning och synen på att ”sätta sig på skolbänken” påverkar, vilket Ball (2003) sett när fack-

ligt förtroendevaldas deltagande i ett utbildningsprojekt studerades. Illeris (2011) lyfter fram 

frågor om yrkesidentitet, vilket påverkar hur individen interagerar med omgivningen och hur 

den uppfattar sin situation och läromöjligheter.  I vilken utsträckning olika individer på samma 

arbetsplats interagerar med andra på arbetsplatsen och deltar i olika aktiviteter och processer 



16 
 

har stor roll för deras lärande och beror till stor del på faktorer knutna till individen (Billet, 

2004). 

 

Formell och icke-formell utbildning  
Faktorer som handlar om lärande i olika former av utbildningsaktiviteter. Formella utbildnings-

aktiviteter utgörs av kurser och föreläsningar med kursplan och fastställda mål. Icke-formella 

utbildningsaktiviteter utgörs av självstudier, studiecirklar, konferenser etc. som inte är lika pla-

nerade och styrda (Byström, 2013). Det kan vara svårt att överföra och tillämpa det en person 

lärt sig på t ex en kurs till ett praktiskt sammanhang. Jakobsson (2007) beskriver hur utbild-

ningar och arbete verkar existera i två parallella system som har extremt svårt att länka ihop 

sig. Detta kan möjligen vara giltigt även för fackliga organisationer. Enligt Byström (2013) är 

det vanligare att en utbildning ger effekter på individnivå än på organisationsnivå. Om organi-

sationen ska dra nytta av individens nya kunskaper är det viktigt att denna får utöva dessa, 

vilken kan kräva förändringar av arbetsorganisationen. Formell utbildning med starka kopp-

lingar till praktiken är ofta en förutsättning för att utveckla kompetens på arbetsplatsen, det 

informella lärandet på arbetsplatsen är inte tillräckligt i sig utan behöver mentala modeller för 

att förstärkas (Ellström, 1992; Illeris, 2011). 

 

2.2 Tidigare forskning om facket med ett lärande perspektiv 
Lärande inom facket är ett till stora delar outforskat område i Sverige. Forskning om fackliga 

organisationer ur ett lärandeperspektiv har inte genomförts i någon systematisk eller djupare 

omfattning någonstans i världen (Ball, 2003; Gregersen, 2007; Huzzard, 2000; Spencer, 2002).  

Den nordiska fackföreningsrörelsen skiljer sig åt från andra fackliga rörelser i världen genom 

sin höga organisationsgrad och genom en stark arbetsplatsanknytning. Den lokala fackföre-

ningen saknas i stor utsträckning i andra länder och internationell forskning använder ofta andra 

analysenheter och frågeställningar än den svenska (Köpsén, 2008).  

 

2.2.1 Förtroendevaldas behov 
Inom ramen för det i inledningen omnämnda DLK-projektet studerade Pilemalm (2002) förut-

sättningar för och behov av informationssystem i fackliga organisationer som stödjer lokalt 

fackligt aktivas kunskapsbehov. Hon använde en rad metoder: litteraturstudier, Critical incident 

technique, Future workshop, deltagande observations, fokusgrupper, intervjuer, scenarios. 

 

Enligt Pilemalm (2002) möter de lokalt förtroendevalda olika kategorier av problem i sitt upp-

drag. Siffror i parantes anger hur stor andel av 201 beskrivna problem som ingår i kategorin:  

 oenighet och relationsproblem med arbetsgivare (44 procent),  

 relationsproblem med medlemmar (30 procent),  

 personliga problem (13 procent),  

 fackligt organisatoriska problem (9 procent).  

 

Kategorierna är i linje med problem beskrivna i internationell forskning. Kvinnor och 

yngre/oerfarna rapporterar i högre grad problem som berör medlemmarna och män i högre grad 

problem som berör arbetsgivaren. Konsekvenser som problemen kan få handlar om missnöje, 
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försämrade relationer, tidspress, oro och misstro. Flera upplever konflikter mellan att hinna med 

sitt ordinarie arbete, uppdraget som fackligt ombud och med familjeförpliktelser (Pilemalm, 

2002). 

 

Pilemalm (2002) menar att de grundläggande komponenterna i fackligt arbete är relativt stabila 

över tid och mellan olika länder och relaterar till att de förtroendevalda fungerar som formella 

förhandlare, informatörer (både mot arbetsgivare och anställda), konflikthanterare, debattörer 

för fackliga värderingar samt kunskapssökare. De förtroendevalda i hennes studie rapporterar 

att den support de behöver handlar om utbildning, både i faktakunskaper om lagar och avtal och 

i personliga färdigheter som ledarskap och konflikthantering. De vill ha stödjande nätverk både 

uppåt, vertikalt i organisationen och horisontellt med andra förtroendevalda på samma nivå 

både för kunskapsstöd och känslomässigt stöd, vilket även framkommer som viktigt i en rad 

andra studier (Batstone m.fl 1977; Gjengaar & Lund, 1981; Gregersen m.fl., 2005; Hansson, 

1996; Huzzard, 2002; Murray m.fl., 2014; Peetz & Alexander, 2013). Mentorer framförs som 

önskvärda och tillgång till information både i form av fakta och i form av fallbeskrivningar. 

Medlemmarna behöver få bättre kunskaper, både vad avser fakta i arbetslivet och om fackets 

värderingar och roll i samhället så att de får en större förståelse för det fackliga arbetet. Även 

arbetsgivare behöver mer kunskaper, främst i lagar och regler i arbetslivet (Pilemalm, 2002). 

 

2.2.2 Ledarstilar och lärostilar 
Batstone m.fl. (1977) genomförde en omfattande studie som bygger på observationer, enkäter 

och intervjuer på en bilfabrik i Storbritannien. Resultatet visar på fyra olika sätt att utöva sitt 

förtroendeuppdrag utifrån två styrande dimensioner, illustrerade i Figur 3. Procentsiffrorna 

anger hur många av de fackligt aktiva i arbetarnas fackföreningar som ingår i kategorierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Fackliga ledarstilar, fritt efter Batstone m.fl. (1977). 
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Fackliga principer - De förtroendevalda hänvisar till och handlar enligt fackliga principer i 

varierande grad. Vissa har en instrumentell syn och vill förbättra löner och arbetsvillkor här och 

nu. Andra har en mer ideologisk syn och vill försvara arbetstagares rättigheter både i arbetslivet 

och i samhället och strävar efter jämlikhet, rättvisa och demokrati. 

 

Representant/delegat - En del ser på uppdraget som att de representerar medlemmarna och till-

varatar deras intressen på lång sikt och har både frihet och plikt att ta hänsyn till olika faktorer 

i detta. De tar själva initiativ till att driva frågor och ser som sin roll att aktivera medlemmarna 

i fackliga frågor. Andra ser sig som företrädare som bär medlemmarnas röst och utför deras 

vilja, som en delegat (Batstone m.fl., 1977). 

 

De som utövar ledarstilarna som kallas Möjliga ledare och Cowboys är få till antalet och är inte 

långvariga. Ledarna är färre än Populisterna men det är Ledarna som har de tyngsta fackliga 

uppdragen och formar den dominerande synen på hur det fackliga uppdraget bör utföras. Idealet 

är att inte låta sig ledas blint av vare sig medlemmar eller arbetsgivare. Det är viktigt att se till 

hela fabrikens intressen och inte bara till sin grupps och att kunna säga nej till eller omformulera 

medlemmarnas krav. Ledarna tar egna initiativ och agerar inte bara på medlemmarnas begäran. 

De är och blir mer framgångsrika i sina förhandlingar. Populister tenderar att gå högre i hierar-

kin och be andra lösa medlemmarnas problem (Batstone m.fl., 1977). 

 

Ledarna vill att de övriga förtroendevalda ska lösa så många problem själva som möjligt. De 

delegerar makt och beslut i stor utsträckning, men insisterar på att fackliga ramar och principer 

ska hållas. De har ett starkt nätverk och hjälper varandra med problemlösning. De ger stöd till 

Möjliga ledare, så att dessa kan utvecklas till Ledare (Batstone m.fl., 1977). Studien har kriti-

serats bland annat för att inte definiera fackliga principer och att de två dimensionerna egentli-

gen mäter flera saker (Reshef, 1984). Det finns fog för kritiken och studiens styrka är att den 

bygger på en omfattande datainsamling där forskarna har arbetat med data som grund för att 

forma hypoteser. När Reshef (1984) gör en studie i USA för att undersöka fackliga roller utgår 

han ifrån fem rolltyper som han teoretiskt konstruerat i förväg; radikal, samarbetsinriktad, pas-

siv, oberäknelig (motsvarar Cowboy) och misslyckad. Data samlas in via enkäter och resultatet 

visar att passivt, oberäkneligt och misslyckat rollutövande kommer fram i materialet, samt en 

fjärde rolltyp som inte fanns med från början: representanten. Denne visar prov på en kombi-

nation av radikal, samarbetsinriktad och passiv, vilket visar på svårigheten med denna typ av 

studier. Att lyfta fram att det även finns passiva och misslyckade roller är ett viktigt bidrag.  

 

2.2.3 Facklig utbildning fungerar 
Spencer (2002) har funnit att deltagarna i facklig utbildning blir mer intresserade av fackliga 

frågor, fattar bättre fackliga beslut, finner självförtroende för att åta sig fackliga uppdrag och ta 

sig an arbetsledningen samt ökar sin sociala och politiska aktivitet. Facklig utbildning är både 

ett stöd för facklig verksamhet och en aktivitet som stärker deltagarnas allmänna kunskaper och 

förmågor. Liknande slutsatser redovisas i en rad studier (Ball, 2003; Gjengaar & Lund, 1981; 

Gregersen m.fl., 2005) Genom utbildningarna skapas kontakter med andra fackliga företrädare 

och ”förbundskultur” förmedlas. De bidrar till en personlig utvecklingsprocess, t ex genom en 
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förbättrad förmåga att utrycka sig i tal och skrift som i sin tur bidrar till ökat självförtroende 

(Hansson 1996). 

 

Peetz och Alexander (2013) visar i en omfattande australiensk studie som bygger på sju enkät-

studier och fokusgrupper med 60 deltagare att facklig utbildning av god kvalité – som upplevs 

som användbar av deltagarna – leder till fler fackliga aktiviteter på arbetsplatsen. Aktiviteterna 

blir ännu fler om deltagarna följs upp med någon form av mentorskap. De visar att ju fler kurser 

desto högre aktivitetsnivå, däremot har antalet år som förtroendevald, alltså erfarenhet, en 

mindre påverkan på aktivitetsgraden. Bara erfarenhet i sig ger alltså inte resultat i ökade fack-

liga aktiviteter. Men det räcker inte med att öka deltagarnas fackliga skicklighet, dessa måste 

också få stärkt självförtroende för att aktiviteterna ska öka. Det är inte tillräckligt att veta hur 

saker görs, det måste finnas mod att våga göra också.  Men bara utbildning i sig gör ingen 

skillnad – det måste vara utbildning som deltagarna upplever som användbar. De utbildningar 

som leder till allra störst aktivitetsökning handlar om förhandling, om att bygga fackliga nätverk 

och strukturer samt om kampanjfärdigheter. Kursdeltagare som följdes upp av facket efter ut-

bildningen visade högre grader av fackligt engagemang än de som inte gjorde det. Ju fler kon-

takter desto större engagemang. Det visar sig också att ju fler kontakter de förtroendevalda har 

med sin fackliga avdelning, desto större självförtroende och högre aktivitet anger de. Att ha en 

tydlig bild av sin fackliga roll ger också högre självförtroende. Facklig utbildning innebär att 

förtroendevalda gör fler och svårare saker och de känner sig mer nöjda med att vara förtroen-

devalda – särskilt om de får uppföljning och mentorskap. Kvinnor deltar i lägre grad i facklig 

utbildning, har lägre självförtroende och rankar sig själva lägre än män när de ska uppskatta 

sina förmågor (Peetz & Alexander, 2013). 

 

2.2.4 Makt och vanmakt 
Murray m.fl. (2014) har genomfört en studie genom enkäter till och intervjuer med fackliga 

representanter på arbetsplatsnivå i utbildningssektorn i Kanada om hur de upplever sitt fackliga 

uppdrag. De identifierar olika typer av makt och vanmakt utifrån hur ombuden bedömer sin 

grad av inflytande på arbetsplatsen och i facket och i vilken utsträckning de har kontroll över 

arbetet som facklig representant. Förutsättningar på arbetsplatsen spelar stor roll, liksom till-

gång till nätverk och förmåga att lära och förmedla. För att stärka representanternas inflytande 

bör fackföreningar satsa på att stödja utvecklandet av nätverk och behövda förmågor, samtidigt 

som de funderar över hur de kan bidra till att stärka förmågan att hantera frågor som innebär 

känslor av kontrollförlust. 

 

Enligt studiens resultat hänger arbetsplatsombudens förmåga att inta en mer aktiv roll samman 

med vilka resurser de har tillgång till. I studien fokuserar på två resurser: 

 

1) Intern solidaritet – handlar om kollektiv sammanhållning och fackliga samtal och 

rådslag på arbetsplatsen (medlemskontakter) samt om relationer med andra aktörer (ar-

betsgivaren, föräldrarepresentanter, m.fl. samtalspartners) 
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2) Extern solidaritet – handlar om de kontakter som arbetsplatsombudet har utanför ar-

betsplatsen med andra fackligt aktiva och sociala rörelser, både genom informella kon-

takter och genom deltagande i formella möten etc. 

 

För att kunna omsätta dessa resurser behövs strategiska förmågor som lärande och förmedling. 

Lärande hänger samman med hur mycket erfarenhet arbetsplatsombuden har, om de har deltagit 

i facklig utbildning och vilka kunskaper de har om kollektivavtal och fackliga policys. För-

medling handlar om att axla den dubbla rollen av att informera medlemmar i fackliga frågor, 

uppmuntra engagemang och förmedla fackliga värderingar och samtidigt representera medlem-

marnas uppfattning uppåt i den fackliga organisationen. Det handlar också om representera 

medlemmarna i förhandlingar med arbetsgivaren (Murray m.fl., 2014). 

 

Resultatet i studien visar olika grader av inflytande och kontroll. Inflytande handlar om att 

kunna påverka arbetsgivaren och om hur arbetssituation ser ut. Stora arbetsplatser, hård press 

på lärarna, svårigheter att få ledigt för t ex vård av sjuka barn minskar inflytandet. Arbetsgiva-

rens inställning och agerande påverkar också: arbetsgivare som följer kollektivavtalen och som 

visar förtroende för och involverar de förtroendevalda i beslutsprocesser ger mer inflytande, 

medan arbetsgivare som utökar stark kontroll och struntar i avtal ger mindre inflytande. Kon-

troll handlar om att kunna greppa och behärska den fackliga rollen och de nya fackliga uppgif-

terna. Med låg kontroll menas problem med att balansera rollen som arbetsplatsombud med 

rollen som lärare, att möta konfliktsituationer, att känna att det fackliga uppdraget kräver ett för 

stort känslomässigt och personligt engagemang, att känna sig överväldigad av det fackliga upp-

draget och att tycka ett den fackliga organisationen har så många kampanjer och initiativ på 

gång att det är svårt att prioritera mellan dem (Murray m.fl., 2014). 

 

I Figur 4 visas hur de olika aspekterna kan sammanfattas i fyra olika upplevelser, utifrån om 

det finns en hög eller låg grad inflytande och kontroll. Procentsiffrorna anger hur många i stu-

dien som ingår i respektive grupp. 
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Figur 4. Faktorer som förklarar olika typer av arbetsplatsombudsupplevelser. (Grad av infly-

tande och kontroll.) Murray m.fl. (2014).  

 

I Norge har Gjengaar & Lund (1981) funnit stora skillnader mellan den fackliga aktiviteten på 

olika arbetsplatser. I en studie som omfattar intervjuer och enkäter finner de i likhet med Peetz 

och Alexander (2013) tydligt samband mellan hög facklig utbildningsnivå och en aktiv facklig 

miljö på arbetsplatsen. Men den fackliga utbildningen får lite verkan om inte kursdeltagarna 

har en god facklig miljö att verka i. Facklig utbildning kan inte analyseras för sig själv, utan 

den hänger samman med andra faktorer på arbetsplatsen och då särskilt: 

• grad av sammanhållning och solidaritet 

• anställningstrygghet 

• klubb-, fackföreningsaktiviteten och facklig miljö 

• makt- och beslutsstrukturer på arbetsplatsen, grad av samarbete mellan arbetstagare och 

ledning. 

 

Studien visar att på arbetsplatser där den fackliga utbildningsnivån är hög diskuterar medlem-

marna ofta fackliga frågor, informellt och löpande. Fler medlemmar är aktiva och de förtroen-

devalda upplevde att de har medlemmarna i ryggen. Det finns ofta flera kandidater till ledande 

fackliga positioner och det finns möjligheten att arbeta decentraliserat och strukturerat, med en 

kärna av aktiva medlemmar och en hög ambitionsnivå. Fackliga kurser används för att förtro-

endevalda snabbt ska komma in i sina uppdrag, men också som ett medel för att socialisera 
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medlemmar och förmedla fackliga värderingar och tankesätt samt uppmuntra till facklig akti-

vitet som inte alltid innebär ett förtroendeuppdrag (Gjengaar & Lund, 1981). 

 

De fackliga diskussioner som förs vid arbetsplatser med låga nivåer av facklig utbildning 

hänger oftast samman med att det plötsligt dyker upp en fråga. Färre medlemmar är aktiva och 

de förtroendevalda upplevde oftare att de stod ensamma gentemot arbetsgivaren. Det finns 

ingen konkurrens om förtroendeuppdragen, tvärt om kan det beskrivas som en konkurrens om 

att slippa dem. Flera satt kvar för att ingen annan ville ha uppdragen, vilket kunde resultera i 

att några få ganska motvilligt satt många år. Det motsatta sågs också, där personer inte satt 

längre än 1-2 år vilket gjorde att de aldrig blev erfaren. På både kort och lång sikt riskeras 

kontinuiteten och möjligheten att gradvis avancera till mer krävande fackliga uppgifter. Det 

tenderar att bli ett centraliserat och planlöst klubbarbete (Gjengaar & Lund, 1981). 

 

Gjengaar och Lund (1981) konstaterar att gemenskap behövs för att ge styrka åt det fackliga 

arbetet. Slagkraft i det lokala fackliga arbetet uppnås genom  

• användbara kunskaper och erfarenheter 

• fackliga utbildningsplaner 

• rutiner för behandling av ärenden 

• samspel mellan klubbstyrelse och medlemmar, uppslutning. 

 

På flera arbetsplatser hade både företagsledning och fack varit relativt lågutbildade. Länge låg 

facket före i utbildningsväg (lagar och avtal) och företagsledningen tvingades därför att också 

utbilda sig. I perioder bidrog arbetsgivarens okunskap till att göra klubbarbetet långt tyngre och 

mer slitsamt för medlemmar och förtroendevalda än de hade behövt vara och det finns ett behov 

av att utbilda arbetsgivare (Gjengaar & Lund, 1981). 

 

Kopplingen mellan facklig utbildning och den fackliga miljön var vid studiens genomförande 

svag, deltagaren sågs som en enskild individ och hänsyn togs inte till den fackliga miljö denne 

ska verka i. För att förstärka den lokala verksamheten kan facken bygga nätverk med fram-

gångsrika fackliga företrädare (både inom och mellan fackförbund) och ta fram material som 

stöd för analys av den fackliga miljön som leder till handlingsplaner (Gjengaar & Lund, 1981). 

 

2.2.5 Organisationers lärande 
Huzzard (2000) studerade två fackförbund: Metall3 som är ett LO-förbund och SIF4 som är ett 

TCO-förbund. Båda organiserar anställda inom industrin. Studien skedde genom läsning av 

dokument och intervjuer med ledande företrädare på nationell och på lokal nivå i fackklubbar 

på fyra stora multinationella företag. Samtliga intervjuade får berätta om viktiga förändringar 

som påverkat facket. 

 

Huzzard (2000) väljer att fokusera på kunskap, meningsskapande, handling, rutiners institut-

ionalisering samt överföringar mellan den lokala och centrala nivån i sitt bidrag till konceptuell 

                                                           
3 Svenska Metallarbetarförbundet, sedan 2005 IF Metall efter en sammanslagning med Industrifacket. 
4 Svenska Industritjänstemannaförbundet, sedan 2008 Unionen efter sammanslagning med HTF. 
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teoriutveckling. Vidare menar Huzzard (2000, sid. 22) att lärandet “becomes organisational” 

när nya rutiner förflyttar sig mellan de olika sociala praktikerna i organisationen. Studien har 

fokus på paradigmskiften och strategiska förändringar i organisationer, alltså övergången från 

ett dominerande sätta att tänka, se på världen och handla till ett nytt sätt. I Metall utgår den ifrån 

ett kongressbeslut 1985 om ”Det goda arbetet” och i SIFs fall från Handlingsprogram 1987. 

Dessa markerar startskottet för nya sätt att se på det fackliga uppdraget och båda organisation-

erna arbetar aktivt för att sprida de nya synsättet och understödja handlingar på lokal nivå som 

förverkligar dem. 

 

I studien identifierar Huzzard (2000) olika lärprocesser på central och lokal nivå och han be-

skriver de lokala lärprocesserna som: 

 Reflexive – när fokus är på proaktiv förnyelse av rutiner. 

 Proactive – när klubbar tar initiativ för att förändra arbetsorganisationen på arbetsplat-

sen. 

 Participative – när klubbar deltar i arbetsgivarinitiativ med egna idéer. 

 Integrative – när klubben interagerar i projekt som initierats av tredje part. 

 Defensive – när fokus är på reaktiv förnyelse av rutiner i situationer där klubben inte 

räcker till. 

 Resistive – när kraftiga proteståtgärder genomförs i samband med att arbetsgivaren vars-

lat om avskedanden. 

 

Huzzard (2000) utvecklar en typologi över fackligt lärande utifrån de olika lärprocesserna och 

frågor om vad, när och hur. Han beskriver vad som karaktäriserar lärandet och kopplar det till 

olika faser och lärandeutfall. Huzzard (2000) mäter i vilken utsträckning de nya tankesätten har 

anammats av de lokala företrädarna och om de har resulterat i handlingar. 

 

Sammantaget förekommer hög grad av lärande i de fackliga organisationerna. Metalls lärande 

beskrivs som större än SIFs. Organisationers lärande påverkas positivt av flera faktorer. Det 

underlättar att ha en medlemskår som är mer homogen än heterogen. Metalls medlemmar är 

mer lika varandra än SIFs medlemmar då SIF organiserar många olika yrkesgrupper med skif-

tande utbildningsbakgrund och arbetsvillkor. Huzzard (2000) definierar Metall som en enkel 

hypokrati och SIF som en komplex hypokrati. I en komplex hypokrati råder delade meningar 

om varför organisationen finns till, vad som är ett bra resultat och hur organisationen ska nå dit 

(Huzzard & Östergren, 2001). 

 

Att ha en tydlig ”berättelser” ger riktning och mål för lärandet. I Metalls fall beskrivs berättelsen 

om det goda arbetet som enkel att ta till sig. Dåliga arbetsvillkor → (ska ersättas med) Det goda 

arbetet → (som leder till) Bra arbetsvillkor och IF Metall använder framgångsrika exempel för 

att beskriva detta. I SIF fanns inte motsvarande tydlighet. För Metall handlade den nya strategin 

om att lägga till en dimension till det fackliga uppdraget, medan det för SIF handlade om att 

förändra det – vilket är en längre och svårare process.  
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Många av de lokala ledarna i SIF hade en tydlig ideologisk inställning till facket och vände sig 

mot och avvisade den mer instrumentella nyordningen. Flera av SIF-klubbarna beskrev hur de 

hade bristande resurser för att engagera sig i nya frågor, vilket har påverkat lärandet negativt. 

Huzzard (2000) lyfter fram vikten av att involvera medlemmar och rekrytera nya och särskilt 

yngre, förtroendevalda. Inom Metall fanns olika ideologisk syn på om samverkan med eller 

strid mot arbetsgivaren var den bästa strategin. Berättelsen om det goda arbetet kan rymma båda 

dessa ståndpunkter.  

 

Lokala förhållanden, som exempelvis hur arbetsgivaren beter sig och lokala maktrelationer är 

starkt påverkande på läroförutsättningarna. Resurser, inte minst i form av förtroendevalda och 

aktiva medlemmar, är också centrala. Att hitta sätt att mobilisera medlemmar är alltså en nyckel 

för framgångsrikt lärande. Deltagande i lokala och nationella nätverk har också en avgörande 

positiv roll i lärandet (Huzzard, 2000). 

 

Möjligheter till lärande i organisationer skapas genom olika former av meningsskapande. För-

måga till lärande vilar dels på berättelser för lärande (som Metalls Det goda arbetet) och dels 

på resurser för lärande. Dessa består av: 

 Mobilisera aktivister (klubbens styrka). 

 Legitimitet och påverkansmöjligheter gentemot arbetsgivaren lokalt. 

 Länkar till externt lärande. 

 Kommunikationskanaler med medlemmar och mellan organisationsnivåer. 

 

2.2.6 Lärande i en stabil och erfaren praktik 
Köpsén (2003) studerade inom ramen för DLK-projektet (se inledningen) fackligt förtroende-

valdas lärande där hon följt dels en erfaren lokal styrelse på en arbetsplats (Köpsén 2003) och 

dels en oerfaren lokal styrelse på en annan arbetsplats (Köpsén, 2008). Båda fallstudierna utförs 

på större industriarbetsplatser som ingår i koncerner. De anställda arbetarna jobbar i skift. I den 

första studien följer hon en stabil och erfaren grupp fackliga företrädare. Många av de frågor 

som dessa ska hantera går på rutin. Men det finns också frågor som är lite knepigare att lösa 

och en del problem förblir olösta under den period som studien pågår.  

 

Köpsén (2003) väljer att se på lärandet i den fackliga styrelsen med inspiration ifrån fenome-

nologin, pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. Lärandet ses som en ständigt på-

gående process som är inbäddad i de vardagliga sysslor som styrelsekollektivet ägnar sig åt och 

lärandet innebär förändring av den sociala praktik som det lokala fackliga arbetet utgör. Den 

fackliga gemenskapen utgör en ”community of practise” där de nyare deltagarna lär av de mer 

erfarna, vilket är perspektiv som även Ball (2002) lyfter. 

 

Köpsén (2003) beskriver de fackliga arbetsuppgifterna för de lokalt förtroendevalda såsom 

medlemsservice, administration, arbetsmiljö- och skyddsfrågor, information, förhandlingsar-

bete mm. Hon menar att ett annat sätt att beskriva arbetsuppgifterna är att skildra dem som olika 

typer av fackliga problem av olika svårighetsgrad som kräver kunskap av olika innehåll och 

kvalité. Det är legalistiska kunskaper som berör avtals- och regeltolkningar och som innebär att 
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veta eller att kunna utveckla kunskap samt kunskap om omvärlden och produktionen som krä-

ver förmåga att förändra den fackliga praktiken och använda praktisk klokhet och samarbete. 

Hon analyserar de olika fackliga problemens krav på kunskaper, de fackliga förutsättningarna, 

hur lärandet tar sig uttryck och vad resultatet blir för gruppens lärande (Tabell 1). 

 

Tabell 1 

Villkor för lärande i facket på Strömså (Köpsén, 2003.. 

 

Hur problemen ter sig Oproblematiska  
problem 

Lite svårare men han-
terbara problem 

Problematiska  
problem 

Problemens krav på 
kunskaper 

Legalistiska kunskaper. 
Att veta, absolut kun-
skap. 

Legalistiska kunskaper. 
Att utveckla kunskap. 
Kunskap i förebilder. 

Kunskaper om omvärl-
den och produktionen. 
Att förändra den fack-
liga praktiken. Frone-
sis. 

Fackliga förutsätt-
ningar: erfarenhet 

Har erfarenhet, vet 
svaret, har kunskap. 

Har erfarenhet, är för-
trogen med området. 

Saknar erfarenhet, för-
förståelse och använd-
bara tolkningar. 

Lärande: individ/kol-
lektiv 

Löses individuellt. Löses två och två. Även 
tillsammans med fack-
ligt aktiva på andra ar-
betsplatser 

Försöker lösa tillsam-
mans i styrelsen 

Lärande: angreppssätt Löser problemet. Går 
på rutin. Den fackliga 
praktiken fungerar. 

Identifierar och löser 
problemet. Ser kun-
skapsbehov, söker 
kunskap. Kan formu-
lera en fråga. Prövar 
nya rutiner och verk-
tyg. 

Löser ej problemet. 
Diskuterar problemet 
upprepade gånger 
utan att ta beslut. Kan 
inte identifiera, av-
gränsa och benämna 
problemet. Ser inte 
kunskapsbehov. Söker 
inte kunskap. 

Resultat Stabil praktik. Befint-
liga rutiner och struk-
turer används. 

Förändrad praktik. Ut-
veckling av traditionell 
facklig kunskap. Ut-
veckling av rutiner och 
verktyg, t ex IT 

Ingen utveckling eller 
förändring av den fack-
liga praktiken. 

 

Köpsén (2003) menar att den lokala fackliga nivån brottas med allt mer komplicerade och pro-

blematiska problem där de traditionella fackliga kunskaperna inte räcker till. Att erbjuda kurser 

för de lokalt aktiva är inte svaret på den nya kunskapsbristen även om de kan bidra. Det behövs 

nya former för kollegialt samarbete, där olika tolkningar och erfarenheter kan mötas. 

 

2.2.7. Lärande i en instabil och oerfaren praktik 
I sin andra studie följer Köpsén en oerfaren styrelse (Köpsén, 2008). Under de tre år hon följer 

den byts ordförande tre gånger. En tid innan studiens början har medlemmarna röstat bort en 

van och erfaren styrelse eftersom de var missnöjda med deras aktiviteter och strukturer. Köpsén 

(2008) använder samma teoretiska perspektiv som i den tidigare studien och identifierar tre 

faser i styrelsens lärande: revolutionen, nybygget och reträtten.  
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En viktig komponent i lärandet är det gränsöverskridande som sker när fackligt aktiva söker sig 

till miljöer och människor utanför arbetsplatsen, där de kan ta del av andra fackligt aktivas 

erfarenheter och kunskaper. Under revolutionen och nybygget sker detta ofta. En annan aspekt 

av gränsöverskridande är kontakter mellan styrelsen och medlemmarna, med syfte att involvera 

medlemmarna i problemlösning och beslutsfattande och att markera tillhörighet med medlem-

marna genom att använda arbetskläder och äta i samma matsal. Detta är centralt under nybyg-

get. Men under denna fas är ordförande styrande och löser många problem utan att ta hjälp av 

styrelsen. Det innebär att övriga styrelseledamöter inte lär sig lika mycket som ordföranden. 

Styrelsen möter också problematiska problem som handlar om relationen till arbetsgivaren. De 

lyckas inte lösa dessa problem under studiens gång. Situationen innebär överkrav på lärande 

för ordföranden och till slut lämnar hon uppdraget och reträttfasen inleds (Köpsén, 2008). 

 

De personer som är kvar i styrelsen utvecklar nya rutiner och fokuserar på sitt samarbete. De 

avvecklar mycket av den gränsöverskridande verksamheten och har i princip bara kontakt med 

en ombudsman som de vänder sig till för hjälp. De aktiva i styrelsen lyckas tillsammans och 

med stöd av ombudsmannen att lösa flera traditionella fackliga problem, men med en del pro-

blem går de bet trots att det finns kunskap och erfarenhet i facket om lösningar. Köpsén (2008) 

menar att det beror på att de alla är så fackligt oerfarna att de inte kan avgränsa och definiera 

problemen tillräckligt för att ställa frågor om dem. Andra problem som de misslyckas med är 

nya och komplexa och det saknas beprövade lösningar. Styrelsen möter överkrav på lärande 

(Köpsén, 2008). 

 

Resursbrist i form av för lite tid och för få fackligt aktiva utgör ett hinder i lärandet. Även 

berättelser spelar en viktig roll, i detta fall en negativ sådan. Det är berättelser om misslyckande 

som lever vidare och som hindrar styrelsen från åtgärder som de har juridisk rätt till. När sty-

relsen avvecklade de gränsöverskridande processerna med medlemmar, arbetsgivaren och 

andra fackliga praktiker så försämrar de sina villkor för lärande. De använder inte längre sitt 

dubbla medlemskap i två sociala praktiker – arbetarnas gemenskap i produktionen och den 

fackliga organisationens – för att ge och få information och skapa delaktighet. Under reträtten 

väljer styrelsen att inte ”hitta på så mycket” för att istället vänta på att medlemmarna själva tar 

initiativ till frågor att driva. När medlemmarna får veta mindre och inte längre uppmanas delta 

i problemlösning blir de mindre intresserade av fackliga frågor och visar större misstroende mot 

de förtroendevalda (Köpsén, 2008). 

 

Köpsén (2008) lyfter fram svårigheter med att hantera samspelet mellan fackförening och ar-

betsgivare och de krav som ställs på fackliga företrädare att kunna delta i en praktik som formats 

och bestämts av arbetsgivaren. Hur den lokala arbetsgivaren agerar i samspelet har en stark 

påverkan på det fackliga lärandet, inte minst då arbetsgivare har ett maktövertag i relationen 

(Köpsén, 2008). 

 

2.2.8 Lärande i gärningen 
Forskare vid Roskilde universitet följde i ett gemensamt projekt med LO-Danmark 17 relativt 

erfarna förtroendevalda i fyra olika fackförbund inom privat verksamhet för att studera deras 
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lärande i förtroendeuppdraget (Gregersen, Nielsen, Nielsen, Sommer & Warring, 2005). Stu-

dien har genomförts med intervjuer, observationer och genom kollektivt idéarbete i en ”forsk-

ningsverkstad”. Deras utgångspunkt är att lärande alltid sker i processer och är en dimension 

av individers personliga utveckling och bildning inbäddade i sociala situationer. Analysen av 

fackligt förtroendevaldas lärande måste förhålla sig till det övergripande fackliga sammanhang 

som de ingår i. Analysen har genomförts induktivt. Fokus är på de förtroendevaldas vardag och 

de uppgifter och problem som de möter (Gregersen m.fl., 2005). 

 

Resultatet visar att fackliga uppgifter med social anknytning har ökat. Det handlar om stress, 

sjukskrivningar, missbruk och etnisk diskriminering. Samtidigt finns många traditionella upp-

gifter kvar, som lönefrågor. Även de förtroendevaldas stress har ökat och många upplever en 

hård press. Det fackliga arbetet kan vara svårt att avgränsa och definiera. Flera använder lediga 

kvällar till fackligt arbete. Det är problematiskt att inte ha tid att reflektera över prioriteringar i 

uppdraget. Det finns stora skillnader i upplevelser. En del menar att de har frihet att använda 

den fackliga tid de behöver, andra att de ständigt motarbetas och ifrågasätts av ledningen. På 

arbetsplatser där löne- och anställningsfrågor fungerar väl upplever förtroendevalda så små-

ningom att de vill ha mer utmaningar i sitt uppdrag, göra större skillnad. När de har lärt sig att 

hantera fackliga rutinärenden vill de gå vidare i sitt lärande (Gregersen m.fl., 2005). 

 

Kontakterna med medlemmarna är avgörande för de förtroendevalda, som behöver deras stöd, 

engagemang och erkännande. Kontaktmöjligheter ser dock olika ut. En del förtroendevalda re-

presenterar medlemmar på flera olika arbetsplatser, vilket är problematiskt då det är svårt att få 

till vardagliga kontakter. Det kan också vara svårt att få utrymme till förtroliga samtal. Många 

viktiga utbyten sker på parkeringsplatser utanför arbetsplatsen. När medlemmarna finns på en 

och samma arbetsplats vittnar många i studien om hur de lägger tid på samtal och kontakter 

med medlemmarna och på att det fackliga kontoret (om de har något) ska vara lätt tillgängligt. 

Det är viktigt att vara klädd som en arbetare och markera distans till ledningen. Kontakterna är 

inte alltid problemfria. Ibland vill medlemmar driva frågor som den förtroendevalde bedömer 

som utsiktslösa. Då gäller det att ha modet att stå upp och argumentera för sin sak inför med-

lemmarna (Gregersen m.fl., 2005). 

 

Omsorg om andra och en start känsla för rättvisa är det som är drivkraften för de förtroende-

valda. De vill gärna ha aktiva medlemmar som stöttar dem och som engagerar sig i problem-

lösning tillsammans med dem. Men det är svårt att åstadkomma och många har resignerat till 

att nöja sig med att försöka organisera så många som möjligt. Det finns en upplevd ensamhet 

hos förtroendevalda i studien. En del har fackliga kollegor på arbetsplatsen. När samarbetet 

fungerar väl dem emellan är det en stor källa till stöd och lärande genom gemensam problem-

lösning. Flera berättar också om stöd från förtroendevalda i andra fackförbund, både i form av 

kunskaper och i form av moralisk uppbackning. När förtroendevalda finns på samma arbetsplats 

kan de få hjälp att få igen sina fackliga krav mer konkret. Kontakter med sin lokala avdelning 

är viktiga för stöd och hjälp (Gregersen m.fl., 2005). 
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Kontakter med arbetsgivaren är en central fråga. En del har goda relationer, andra dåliga präg-

lade av ömsesidig misstro. En del odlar kontakter med vissa i ledningen för att få större infly-

tande. En deltagare i studien menar att han har bättre kontakter och relationer med ledningen 

än med medlemmarna. En del intar en position som är att likna vid mellanchefens och en del 

medlar mellan olika medlemsgrupper (Gregersen m.fl., 2005). 

 

De förtroendevaldas lärande sker i vitt skilda sammanhang och på olika villkor, beroende på 

arbetsplats, ledning och medlemmar. De menar själva att de lär i ett spänningsfält mellan de 

fackliga kurserna och mer informella ”lärorum” och att de önskar mer av ett mellanting där de 

kan lära av andra förtroendevalda och där kurserna är mer inriktade på deras vardagliga fackliga 

problem. De efterlyser också en ny facklig politik i en rad frågor vilket skulle hjälpa dem i 

värvet. De utvecklar tankar om en ny solidaritet som bygger på respekt för människors olikheter 

politiskt, socialt och kulturellt. Den gamla solidariteten handlade om gemensamma behov av 

social trygghet och jämställdhet. Den nya fokuserar på att vi har olika behov som vi kan hjälpa 

varandra att uppfylla (Gregersen m.fl., 2005). 

 

Den fackliga grundutbildningen för förtroendevalda bedöms som viktig, men det råder delade 

meningar om övriga delar av kursutbudet. Flera har upplevt att den förtroendevalde som de 

efterträdde har fungerat som deras mentor, men i vissa fall har det inte alls fungerat så på grund 

av personliga konflikter. Fackliga nätverk framhålls som viktiga, både för lärande och för mo-

raliskt stöd (Gregersen m.fl., 2005). 

 

Efter att ha genomfört framtids- och forskningsworkshops med de förtroendevalda i studien 

föreslår Gregersen m.fl. (2005) några utvecklingsvägar för det fackliga lärandet: 

 utvecklingssamtal för förtroendevalda på arbetsplatser, 

 utvecklingsarbete på arbetsplatserna i samarbete mellan lokala förtroendevalda och lo-

kalavdelning och förbundsnivå, 

 utöka mentorskapet, 

 genomför policy- och politikutvecklande seminarier, 

 lärande i nätverk – stöttat av formell utbildning, 

 tvärfackliga aktiviteter - som stöds av utbildning, 

 utveckla nya helhetsorienterade lärandeprocesser i samband med nya sociala problem 

samt 

 seminarier om internationellt samarbete och globalisering. 

 

2.3 Sammanfattning  
Lärande i facket kan studeras ur en mångfald av teoretiska perspektiv. I den redovisade tidigare 

forskningen används inte uteslutande pedagogisk teori, utan till exempel sociologisk teori bi-

drar till kunskaper på området. Många gångar klargörs inte de teoretiska utgångspunkterna i 

studierna. Den integrerade modell för arbetsplatslärande som används i denna studie innebär 

inte någon avgränsning till en explicit teoretisk inriktning utan rymmer flera olika perspektiv 

på lärande. Murray m.fl (2014) använder en modell som har likheter med den som används i 

uppsatsen genom att omfatta flertalet faktorer som är utgångspunkt för denna. 
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Sammanfattningsvis visar forskningen om lärande i fackliga sammanhang att den fackliga ut-

bildningen är viktigt, men att flera andra faktorer inverkar på lärandet. Kontakter med och re-

lationerna till medlemmarna inverkar på så sätt att få kontakter och svaga relationer ger sämre 

möjligheter, medan många kontakter och en stark sammanhållning och stöttning ger bättre för-

utsättningar för framgångsrikt fackligt arbete och lärande. Många i arbetslivet saknar kunskaper 

i fackliga frågor. Kontakter med och relationer till arbetsgivare inverkar genom att okunniga 

arbetsgivare som inte är intresserade av att involvera facket i problemlösning försvårar och 

kunniga arbetsgivare med en positiv syn på facket underlättar. Kontakter med och relationer till 

fackliga funktionärer och förtroendevalda har stor positiv påverkan. De ger både kunskaper och 

känslomässigt stöd. Resursbrist i form av för lite tid och för få fackligt aktiva är ett hinder för 

lärandet. Berättelser av positiv eller negativ art påverkar den fackliga handlingsförmågan och 

det finns nya svåra problem där fackföreningar behöver formulera lösningar. Förtroendevalda 

behöver kunna ta en diskussion med både arbetsgivare och medlemmar. 

 

Både den kanadensiska (Murray m. fl., 2014) och den australienska (Peetz & Alexander, 2013) 

studien framhäver att villkoren för lokalt fackligt aktiva har förändrats på senare år eftersom 

förhandlingsrättigheter och andra former av ansvar har decentraliserats från högre nivåer i den 

fackliga hierarkin. Lokalt fackligt aktiva har idag uppgifter som verkar likna svenska förhållan-

den med en lokal facklig organisation mer än vad som tidigare var fallet. Detta ger anledning 

att vara uppmärksam på att internationell forskning (av senare datum) möjligen är av ännu större 

intresse ur ett svenskt perspektiv. 
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3. METOD  
I detta kapitel beskrivs den metodologiska ansatsen i studien, hur undersökningen har fått sin 

form och hur den har genomförts och analyserats. Kvalitetsaspekter och etiska aspekter tas 

också upp. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning som en forskningsstrategi som lägger vikt vid 

ord, anlägger ett tolkande synsätt och en bild av den sociala verkligheten som något som skapas 

och omskapas av människor. Denna uppsats är en kvalitativ studie inspirerad av fenomenografi. 

Det är en metodtradition som har sina rötter inom fenomenologi vilket är en inriktning inom 

vetenskapen som bygger på förståelse och tolkning av människors beteenden (Allwood & Er-

ikson, 2012). I enlighet med fenomenografi ska forskare sätta sina egna förutfattade uppfatt-

ningar inom parantes när de tolkar den sociala världen och försöker förstå den mening som 

människor tillskriver både sina egna och andras handlingar (Bryman, 2011). Det är aktörens 

eget perspektiv som är i förgrunden och därför är fenomenologin relevant i samband med kva-

litativa forskningsintervjuer som fokuserar på den mening som intervjupersonen upplever och 

berättar om. Att sätta sina förutfattade meningar inom parantes innebär inte att dessa försvinner, 

men att forskaren är medveten om och har kritiskt granskat dem (Kvale, 1997). 

 

Ordet fenomenografi härstammar ifrån grekiskan och betyder ungefär ”att beskriva i ord eller 

bild det som visar sig” (Alexandersson 1994). Fenomenografin söker kartlägga upplevelsen av 

fenomen, vilka skilda upplevelser som finns och hur spridda dessa är. Den betonar att indivi-

duella skillnader i hur människor förstår är relevanta inom livets alla områden (Allwood & 

Eriksson, 2012). Larsson (1984) beskriver det som att undersöka hur något uppfattas, inte hur 

det är och att analysen handlar om att kategorisera dessa variationer av uppfattningar. Alexan-

dersson (1994) menar att inom fenomenografin betraktas människan i ett sammanhang, i en 

relation till världen. Den förändring som sker när människan tänker, lär och handlar sker inte 

bara inuti människan enligt någon given princip. Den sker i relationen mellan människan och 

hennes omvärld. Lärande beskrivs som en förändring i relationen mellan den som lär och om-

givningen, där människan intentionella tanke eller handling riktas mot något i omvärlden. De 

två begreppen uppfattning och erfarenhet används för att beskriva människans förståelse av och 

kunskap om omvärlden. Begreppen rymmer både en vad-aspekt och en hur-aspekt. Det gäller 

att i möjligaste mån försäkra sig om att alla respondenter svarar ”hur” på samma ”vad”-fråga 

(Alexandersson 1994). I och med att ett svar ges kan den som intervjuar förstå hur frågan har 

tolkats och därmed omformulera den för att uppnå att det är samma fenomen som behandlas i 

intervjuerna (Larsson, 1984). Det går inte att vara säker på att i en undersökning ha fångat alla 

tänkbara sätt att uppfatta ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009). I denna uppsats är det 

främst i kartläggningen i fenomenet ”rollen som avdelningsombud” som inspiration hämtas 

från den fenomenografiska ansatsen. 

 

Larsson (1984) menar att människors uppfattningar ofta fungerar som tankeramar, som styr till 

exempel vilka möjligheter som tas tillvara i en situation. Genom att synliggöra olika uppfatt-

ningar om samma fenomen gers underlag för reflektion om fenomenet vilket kan bidra till att 
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utmana tankeramarna. Det kan beskrivas som en dialog mellan forskaren och verksamheten 

som syftar till en större medvetenhet om den egna verksamheten (Larsson, 1984). 

 

3.2 Forskningsdesign  
Mitt intresse för fackligt förtroendevalda och deras lärande är kopplat till ett mångårigt praktiskt 

arbete med dessa frågor. I det praktiska arbetet har kontakter etablerats med anställda på LO 

och LO-förbunden som arbetar med frågor om fackligt lärande. Inför studien togs kontakt med 

dessa genom en öppen förfrågan om samarbete kring studien och dess innehåll för att försöka 

uppnå en interaktiv forskningsprocess där forskare och praktiker möts i en jämlik relation och 

lär och utvecklar tillsammans (Svensson, 2002). Fackförbunden Kommunal och IF Metall ut-

tryckte intresse och möten med dessa genomfördes där samtal fördes som rörde olika aspekter 

av villkoren för facklig verksamhet och fackligt lärande. Efter samtalen utformades en studie-

design med fokus på små arbetsplatser och beslut om fortsatt samarbete med de båda fackför-

bunden fattades. Det var inte möjligt för Kommunal att få fram förslag på intervjupersoner och 

studien kom att omfatta endast fackligt aktiva i IF Metall.  

 

Det finns inom universitet och högskolor traditionellt en förhoppning om att forskningsresultat 

ska påverka utbildningen vid dessa institutioner och att de studerande så småningom kommer 

ut i arbetslivet med kunskap som bidrar till att utveckla arbetslivet (Svensson, 2002). När det 

gäller forskning om fackligt organiserade arbetare fungerar denna tankemodell om möjligt ännu 

sämre än inom många andra områden, eftersom arbetare i stor utsträckning saknar akademisk 

utbildning. Sedan 1977 har universitet och högskolor det så kallade tredje uppdraget, som in-

nebar förstärkta resurser för samverkan med näringslivet (Svensson, 2002) och det förekommer 

även omfattande men mindre uppmärksammande samarbeten med offentlig sektor (Tydén, 

2002). Min personliga erfarenhet som tidigare anställd på LO, Runö folkhögskola och ABF är 

att den enda forskning om facket och lärande som fått något genomslag de dessa organisationer 

är den som Köpsén (2003, 2008) genomfört i ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan LO och 

Linköpings universitet, där de flesta fackförbund var aktiva deltagare (LO & Linköpings uni-

versitet, 2002). Denna iakttagelse ligger i linje med kunskap om att organisationer måste vara 

aktiva och själva medverka i produktion av kunskap för att tillgodogöra sig den (Svensson, 

2002). 

 

Det Svensson (2002) benämner som interaktiv forskning erbjuder en forskningsdesign som ut-

vecklar både teori och praktik. När forskare och praktiker arbetar tillsammans i jämlika och 

ömsesidiga relationer kan inte bara den praktiska tillämpningen av de vunna kunskaperna öka 

och påskyndas utan även teoriutvecklingen underlättas (Svensson, 2002). I denna studie har tre 

möten om cirka två timmar vardera genomfördes med företrädarna från IF Metalls förbunds-

kontor där studien diskuterades. Under det sista mötet var fokus på resultatet av studien, vilket 

innebar en form av respondentvalidering, då den organisation där studien genomförts ges möj-

lighet att ta del av och tycka till om resultatet av studien innan det publiceras (Bryman 2011, 

Svensson, 2002). Samarbetet har inneburit att företrädarna för IF Metall har berett tillträde till 

den delvis slutna miljö (Bryman, 2011) som fackligt arbete utgör och förmedlat kontakter med 

den regionala fackliga organisationsnivån som tagit fram förslag på intervjupersoner. De har 
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också bidragit med sina kunskaper om och erfarenheter av fackligt lärande i IF Metall. I sin tur 

har de löpande fått sammanfattningar av relevant forskning på området samt getts möjlighet att 

bidra med synpunkter på intervjufrågor, design och resultat. Ellström (2008) argumenterar för 

att det är viktigt att särskilja den forskande rollen från den verksamhet där forskningen bedrivs. 

En otydlig arbetsfördelning mellan forskare och praktiker leder ofta till utveckling av verksam-

heten utan teoriutveckling, eller vice versa. Han menar att interaktionsforskning har ett tredelat 

uppdrag; teoriutveckling, verksamhetsutveckling och kompetensutveckling för de interage-

rande parterna och detta har varit en ambition i uppsatsarbetet. Ellström (2008) beskriver två 

samverkande system, forskningssystemet och praxissystemet (Figur 5). Båda systemen ses som 

cyklisk och drivs av problem/frågor som har sitt ursprung i forskning eller praktik. De grund-

läggande aktiviteterna i båda systemen, det vill säga forskning (t.ex. datainsamling och ana-

lyser) och olika typer av organisatoriska åtgärder antas bli informerad genom teorier eller prak-

tiska erfarenheter. Processen med interaktiv forskning kan ta fram gemensamma begrepp och 

tolkningar av forskningsobjekt som matas tillbaka som "kognitiv input" i nästa cykel av pro-

blemlösningsaktiviteter, men också i nästa cykel av forskningsprocessen. Dessa två verksam-

hetssystem kan ses som två sammankopplade, kollektiva inlärningscykler som producerar suc-

cessiva versioner av gemensamma begrepp. 

 

 

Figur 5. A Model of Knowledge Creation through Interactive Research (Ellström, 2008).  

3.4 Genomförande 
Studien är en kvalitativt inriktad intervjustudie. Genom halvstrukturerade intervjuer har syftet 

varit att fånga intervjupersonernas uppfattningar om och erfarenheter av det fackliga uppdraget. 
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Med den valda metoden finns möjligheter att följa upp med följdfrågor, stämma av tolkningar 

och utforska områden som forskaren inte från början tänkt på (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

3.4.1 Urval 
Genom företrädarna på förbundskontoret hittades en IF Metallavdelning som ville delta i stu-

dien. Efter telefonkontakt med avdelningen inledde de arbetet med att ta fram möjliga intervju-

personer. Fem förslag på personer togs fram, tre av dem var personligt vidtalade av kontaktper-

sonen på avdelningen. Dessa tre ställde upp när de kontaktades av mig per telefon, övriga två 

avböjde. Genom en av intervjupersonerna hittades ytterligare en person. Avdelningen tipsade 

om ytterligare en person, men denne avböjde vid telefonkontakt då han inte ansåg sig vara ett 

fackligt ombud. Det blev alltså fyra lokala fackliga ombud som intervjuades. För att få en bild 

av den regionala nivåns uppfattning om det lokala fackliga uppdraget intervjuades avdelningens 

studieansvarige och en förhandlingsombudsman. Studien omfattar således intervjuer med sex 

personer. Två av de intervjuade är kvinnor och fyra är män, vilket ganska väl speglar könssam-

mansättningen i IF Metall. De lokalt fackligt aktiva är anställda vid fyra olika arbetsplatser på 

olika orter med 14-37 kollektivanställda. De tillhör en geografisk avdelning av IF Metall som 

omfattar drygt 500 arbetsplatser. Det finns cirka 180 avdelningsombud inom avdelningen, 

varav cirka 100 har deltagit i någon form av utbildning.  

 

3.4.2 Intervjuguide och pilotintervju 
Intervjuguiden utformades för att få svar på syfte och frågeställningar i studien och kretsar kring 

några utvalda teman; förtroendeuppdraget, motivation, krav, kunskap och lärande samt samar-

bete och relationer. Intervjuguiden följdes inte slaviskt, men de flesta frågor har ställs med 

samma formulering. Ofta har intervjun börjat med frågor om arbetsplatsen och sedan har den 

fått slingar sin egen väg genom guiden beroende på intervjupersonens svar och berättelse 

(Kvale & Brinkman, 2014). För att få så uttömmande svar som möjligt har både verbal och 

icke-verbal probing används, vilket innebär att ställa följdfrågor i stil med ”hur menar du då?” 

och att genom hummanden och nickningar visa att man lyssnar och väntar på ytterligare svar 

(Dahlgren & Johansson, 2009). En pilotintervju genomfördes med 32 frågor. Intervjun tog drygt 

en och en halv timme och några av frågorna visade sig överflödiga då de överlappades av andra 

och togs bort. En del omformuleringar och sammanslagningar av frågor gjordes och i de fort-

satta intervjuerna med arbetsplatsombud fanns 24 frågor med i guiden. Pilotintervjun är inklu-

derad i underlaget. Intervjun med avdelningsrepresentanter omfattade 19 frågor. Bilaga 2 inne-

håller båda intervjuguiderna. 

 

3.4.3 Intervjusituation 
Intervjupersonerna fick själva föreslå tid och plats för intervjun som genomfördes under mars-

april 2015. Tre intervjuer genomfördes i fackliga lokaler och två på arbetsplatser. Samtliga 

kunde ske avskilt och ostört, vilket är viktigt för kvalitén på intervjuer (Bryman, 2011). Tre 

intervjuer genomfördes på arbetstid och två efter. Den studieansvarig och förhandlingsombuds-

man intervjuades tillsammans. Med intervjupersonernas samtyckte bandades intervjuerna, vil-
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ket är en vedertagen metod för att underlätta analys av intervjuerna (Brinkman, 2011) och nöd-

vändig i en fenomenografisk intervju (Dahlgren & Johansson, 2009). I snitt varade intervjuerna 

i en dryg timme. 

 

3.5 Bearbetning och analys 
Data från intervjuerna har bearbetats och analyserats i flera steg. Utskrift av de inspelade inter-

vjuerna gjordes av mig, i huvudsak i talspråklig form med noteringar vid tydliga pauser/tvekan, 

skratt och härmade röster/citat. Utskriften omfattar cirka 85 sidor text. Varje intervju har sedan 

genomlyssnats och genomlästs för att bekanta mig med materialet (Dahlgren & Johansson, 

2009) och noteringar har gjorts om de funderingar som väckts genom detta. För varje intervju-

person har en personbeskrivning sammanställts. 

 

3.5.1 Kodning 
Dataprogrammet QDA MINER LITE användes för att koda intervjuerna. De kodades utifrån 

huvudrubriker och underrubriker, eftersom dataprogrammet var upplagt på så vis. Dessa rubri-

ker växte fram under arbetets gång, vilket Kvale och Brinkman (2011) kallar för datastyrd kod-

ning. När den första intervjun analyserats skapades som resultat fem huvudrubriker och 38 un-

derrubriker. När samtliga intervjuer kodats fanns sex preliminära huvudrubriker och 75 under-

rubriker. Några underrubriker innehöll bara ett citat. Den underrubrik som innehöll flest bestod 

av 24 citat. När nya underrubriker skapades innebar det ibland att avsnitt i tidigare analyserade 

intervjuer fick ny kodning. Samma text kunde ges flera olika koder. 

 

3.5.2 Redovisning av det empiriska materialet 
Det empiriska material som utgörs av intervjuer redovisas genom citat i form av löpande text. 

Dessa har redigerats något, för att få en språklig form som gör dem mer tillgängliga för läsaren 

(Kvale & Brinkman, 2014). Hummanden och stakningar har till exempel tagits bort och talspråk 

har omvandlats till skriftspråk. När text skrivs inom hakparentes [ ] så innebär den ett förtydli-

gande och när /…/ förekommer innebär det att par meningar har utelämnats. När ord eller me-

ningar anges inom ” ”-tecken i den löpande texten så anger det ett direkt citat från någon av de 

intervjuade. 

 

3.6 Övrigt empiriskt material 
En del av det empiriska materialet består av skrifter från IF Metall i form av material om en 

studieutredning de genomfört, det nya studiesystemet som blev resultatet, en uppdragsguide 

samt en uppsats om uppföljning av kursdeltagare. Jag har även tagit del av material tillgängligt 

på organisationens hemsida. Det finns även anteckningar ifrån de möten som genomfördes med 

centrala företrädare för fackförbunden. Dessa skrevs i direkt anslutning till mötena. Anteck-

ningarna har dels tjänat som inspiration i forskningsdesignen och dels bidragit till förståelse av 

det specifika fackliga kontext som studien utspelar sig i. 
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3.7 Kvalitetsaspekter 
Här berörs olika aspekter som påverkar kvalitén i studien, alltså frågor som handlar om ifall det 

går att lita på studiens resultat och om varför det överhuvudtaget är intressant att fråga sig detta. 

3.7.1 Trovärdighet 
En viktig kvalitetsaspekt vid kvalitativa intervjustudier är trovärdigheten. Den handlar om att 

det finns en intern logik i studien som läsaren kan följa, att alla steg i studien är väl beskrivna, 

att forskaren inte lider av hemmablindhet utan har förmåga till kritisk blick och att de intervju-

frågor som har ställts är relevanta för forskningsfrågan (Kvale & Brinkman, 2014). Därför finns 

i uppsatsen utförliga beskrivningar av metodval och teoretiska utgångspunkter, lik väl som bi-

lagda frågeguider. När det gäller min personliga erfarenhet av fackligt engagemang så har denna 

både för- och nackdelar. Den innebär förtrogenhet med den fackliga miljön och dess språkbruk, 

vilket kan bidra till att skapa förtroliga relationer med intervjupersonerna och till att göra rim-

liga tolkningar av deras utsagor. Den kan också utgöra hinder i form av en oförmåga att kritiskt 

granska förhållanden, eller till och med leda så långt som till att överidentifierar sig med de 

människor som studeras och riskerar att ”go native” (Kvale & Brinkman, 2014). Idag har jag 

inga uppdrag eller anställningar i fackföreningsrörelsen och menar att mina erfarenheter snarare 

är till hjälp för en kritisk blick än ett hinder. Jag träffade de personer som intervjuas vid enbart 

ett tillfälle och inte under upprepade tillfällen under längre perioder. Med fler möten ökar risken 

för överidentifiering. I ett viktigt avseende har mina förkunskaper påverkat studien negativt. I 

resultatet lyfts fram att det verkar finnas hinder för samarbete med skyddsombuden på lokal 

nivå. I många fackliga organisationer är skyddsombuden och arbetsmiljöverksamheten internt 

organiserad för sig, och övriga fackligt förtroendevalda för sig. I sökandet efter tidigare forsk-

ning reflekterade jag inte över denna särorganisering utan fokuserade på förtroendevalda som 

inte är skyddsombud, vilket innebar att forskning som fokuserar på skyddsombud inte ingår i 

studien. 

 

Det finns flera sätt att validera resultatet av studien genom respondenterna (Bryman, 2011). I 

denna studie har det skett genom att mina intryck och resultat har presenterats för och diskute-

rats med en företrädare för IF Metalls förbundskontor. Att resultatet är diskuterat och avstämt 

med fackliga företrädare på central nivå kan beskrivas som att det är validerat utifrån praktiker-

nas egen kunskap och erfarenhet (Svensson, 2002). De två personer som är aktiva på avdel-

ningsnivå som intervjuats har fått hela uppsatsen för genomläsning en vecka innan uppsatsse-

minariet. De ombads att särskilt kommentera avsnitten som beskriver dem och IF Metall. Även 

de två företrädarna på IF Metalls förbundsexpedition som bidragit till studien fick uppsatsen 

för genomläsning innan seminariet. Dessa ombads vara särskilt uppmärksamma på avsnitten 

om forskningsdesign och om IF Metall. Efter genomläsning hörde en person av sig och bekräf-

tade befintliga beskrivningar. 

 

3.7.2 Räckvidd 
En studies räckvidd handlar om huruvida resultatet kan tillämpas i andra sammanhang än det 

studerade. Denna studie gör inte anspråk på att vara generaliserbar i meningen att det går att 

överföra resultaten på statistik grund. Däremot kan naturalistisk generalisering praktiseras, om 

läsaren relaterar resultatet till sin egen praktik och drar slutsatser om överförbarhet. Främst 
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argumenteras det för en analytisk generalisering, där det genom att visa hur resultatet i denna 

studie relaterar till resultaten i andra studier kan argumentera för generalisering (Kvale & Brink-

man, 2014). 

 

3.7.3 Etiska överväganden 
Att delta i en forskningsintervju kan, men måste inte, innebära påverkan av något slag på den 

person som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet till forskaren, som behöver tänka ige-

nom och ta hänsyn till detta innan studien i syfte att om möjligt undvika negativ påverkan. 

Kvale & Brinkman (2014) föreslår att en rad frågor kring detta och andra viktiga etiska och 

moraliska aspekter besvaras inför en intervjuundersökning. En del av dessa frågor har kursive-

rats och tas upp i följande text. 

 

Vilka goda effekter kan studien bidra till? – ”Det är roligt att någon är intresserad av oss!” 

uttryckte sig en intervjuperson när jag tackade för tiden och engagemanget som lagts ned i 

intervjun. Många upplever en forskningsintervju som en positiv händelse då en sympatiskt in-

ställd person lyssnar intresserat och ställer frågor kring något intervjupersonen är kunnig i 

(Kvale & Brinkman, 2014). Det är också min upplevelse under denna studie att intervjuperso-

nerna fått ut något på ett personligt plan av våra möten. Studien har till syfte att bidra med 

kunskap om fackligt förtroendevaldas lärande och hur detta kan stödjas och har genom detta 

möjligheter att på sikt bidra till goda effekter i det hänseendet. 

 

Hur kan man erhålla informerat samtyckte och vem är det som ska ge det? I studien har sam-

tycke erhållits ”uppifrån och ned”. Först har företrädare på den centrala nivån fått information 

– och även kunnat påverka designen – och gett samtycke, sedan har företrädare på den regionala 

nivån gett samtycke och slutligen har intervjupersonerna samtyckt. Dessa har i fyra fall fått 

information om studien av mig per telefon, via e-post och sedan muntligt vid intervjun. Då har 

även tagits upp att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan välja att dra sig ur, att 

anonymitet garanteras och att inga obehöriga har åtkomst till intervjuerna. Två av personerna 

har bara fått denna information direkt av mig vid själva intervjutillfället. 

 

Hur kan intervjupersonernas konfidentialitet skyddas och hur viktigt är det att de förblir ano-

nyma? Flera av intervjupersonerna i studien har uttryckt att de inte har något behov av att vara 

anonyma. En menade att det ändå inte är någon bekant som läser uppsatser. Jag har ändå valt 

att ge ganska vaga beskrivningar av de arbetsplatser som är berörda och att ändra namn och i 

mindre betydelsefulla detaljer i beskrivningen av intervjupersonerna för att skydda deras iden-

titet. Det har gjorts dels för att alla inte uttryckt sig på det viset och dels för att de som har gjort 

det har sagt så innan intervjun. Jag har då svarat att de förblir anonyma ändå och inte tagit upp 

frågan igen. Det är därför möjligt att de efter intervjun inte har samma inställning till anonymitet 

som innan. I intervjuer om fackligt arbetet på den egna arbetsplatsen berörs med nödvändighet 

andra personer och deras agerande, till exempel chefer, medlemmar och ombudsmän. Deras 

identitet är också viktig att skydda, särskilt om de framställs i ofördelaktig dager. Det finns 

personer i IF Metallavdelningen som känner till de intervjuades identitet eftersom de hjälpt till 

att komma i kontakt med dem och det är inte helt uteslutet att de kan identifieras av ett antal 
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andra personer. Denna begränsade risk bedöms som rimligt att ta, då intervjupersonerna bidra-

git med kunskap som kan innebära att situationen för dem och deras gelikar kan förbättras. 

 

Hur kan undersökningen bidra till att förbättra situationen för intervjupersonerna och männi-

skor i allmänhet? De intervjuade ger många konkret exempel på förbättringar för anställda som 

de har fått igenom. De handlar om löneförhöjningar utöver kollektivavtalet, arbetstidens för-

läggning, träning på arbetstid, ledighet från arbetet, omplaceringar etc. som inte hade skett utan 

ett aktivt fackligt ombud på arbetsplatsen. Ur ett löntagarperspektiv leder detta till en förbättrad 

situation och studien vill bidra till fler aktiva och kunniga fackliga ombud. Frågan kan ställas 

om det också är fråga om förbättringar ur arbetsgivarperspektiv. I flera fall handlar det om att 

följa befintliga regler och lagar, vilket måste betraktas som en förbättring i ett samhällsperspek-

tiv, även om det kan innebära till exempel ökade kostnader i ett kortsiktigt företagsperspektiv. 

 

Hur kommer forskarens roll att påverka undersökningen och hur kan forskaren bevara sin kri-

tiska blick? Som tidigare redovisats finns ett mångårigt arbete med facklig utbildning och folk-

bildning som bakgrund till uppsatsens inriktning. Det finns dock inga personliga band eller 

relationer mellan mig och de som deltar i studien, var sig som intervjupersoner eller som sam-

talspartners för forskningsupplägget. Det föreligger inte heller några anställningsförhållanden 

eller ekonomiska åtaganden. Alla resor i projektet har bekostats av mig personligen. Jag är en 

förespråkare av facklig organisering, men inte någon okritisk sådan. Att jag sedan några år inte 

längre arbetar inom området ger större utrymme för kritisk distans. Min förtrolighet med den 

fackliga kontexten har bidragit till min förståelse av intervjupersonernas berättelser och sanno-

likt verkat för att inge dem förtroende för mig som en person väl insatt i fackliga förhållanden.  

 

Det dataprogram som användes i intervjuanalyserna valdes för att data sparades på den egna 

datorn och inte på någon server, vilket ger en säkrar förvaring och försvårar obehörigas åtkomst 

till data, vilket är viktigt ur ett etiskt perspektiv. Min bedömning är att studien för övrigt har 

följt de etiska riktlinjer som är relevanta för forskningsområdet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4. RESULTAT 
Kapitlet inleds med korta personbeskrivningar av de intervjuade. Sedan följer redovisningar av 

deras syn på rollen som avdelningsombud samt vilka hinder och möjligheter för lärande och 

utveckling de möter. Det stöd som den fackliga organisationen kan ge till lokalt fackligt aktiva 

behandlas separat först i diskussionen. 

 

4.1 Personbeskrivningar 
Avsnittet innehåller en kort presentation av deltagarna i studien. 

 

4.1.1 Doris 
Doris är studieansvarig på regional nivå i en av IF Metalls 37 regionala avdelningar. Hon har 

25 dagar avsatt per år för uppdraget som studieansvarig vilket finansieras av avdelningen, men 

lägger betydligt mer tid än så på det. Hon ingår i en studiekommitté som har ansvar för att 

planera och genomföra de fackliga studierna i avdelning. De arbetar med inventering av utbild-

ningsbehov, kursplanering, budgetäskanden, utbildningsplaner, lathundar och med handledare 

för utbildningar. Varje år genomför studiekommittén uppsökande verksamhet med besök på 

arbetsplatser där rekrytering till utbildningarna sker. Det är då och på själva utbildningarna som 

hon har mest kontakter med avdelningsombuden. Det finns administrativ personal som bidrar 

till arbetet med utbildningarna, som i de flesta fall genomförs i samverkan med andra IF Me-

tallavdelningar. Doris har flera års erfarenhet av fackligt arbete och är väl insatta i avdelningens 

arbete med att stötta den fackliga organisationen på lokal nivå. Hon är lokalt fackligt aktiv i en 

klubb på sin arbetsplats. 

 

4.1.2 Fred 
Fred är förhandlingsombudsam och anställd av en av IF Metalls 37 regionala avdelningar. Han 

har kontaktansvar för cirka 100 företag där han hjälper avdelningsombuden med råd och stöd 

och genomför en del förhandlingar. Handlar det om uppsägningsförhandlingar har han alltid 

ansvaret för dem. Fred svarar på många frågor direkt från medlemmarna och tecknar kollektiv-

avtal med nya företag. Han arbetar en hel del med att stötta klubbar, även om det formellt inte 

ingår i hans arbetsuppgifter. Fred har flera års erfarenhet av fackligt arbete och är väl insatta i 

avdelningens arbete med att stötta den fackliga organisationen på lokal nivå.  

 

4.1.3 Benny 
Benny är 29 år och jobbar som bilmekaniker på Bilverkstan med 66 personer anställda, varav 

37 kollektivanställda, alla män. Av dessa är 29 medlemmar i IF Metall vilket ger en organisat-

ionsgrad på 76 procent. Det går bra för företaget, som de senaste åren har nyanställt ett par 

personer om året. Det har varit flera olycksfall och tillbud på arbetsplatsen. Benny har jobbat i 

åtta år på företaget. För fyra år sedan blev han utsedd till lokalt fackligt ombud. Idag har han 

även uppdrag på avdelningsnivå. Benny har deltagit i flera utbildningar och träffar för förtro-

endevalda.  
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4.1.4 Conny  

Conny är 29 år och arbetar som betonggjutare på Betonggjuteriet. På företaget finns 30 anställda 

varav 20 är kollektivanställda, alla män och med i facket. Företaget har anläggningar på flera 

orter i Sverige och cirka 600 anställda totalt. Det har gått dåligt för företaget som sade upp folk, 

men nu är några av dem återanställda då det går bättre igen. Arbetet är fysiskt krävande och 

sliter hårt på kroppen. Conny har arbetat i tio år på företaget och blev fackligt aktiv för tre år 

sedan. Han har deltagit i en facklig kurs. På arbetsplatsen finns också ett skyddsombud. 

 

4.1.5 Anna 
Anna är 45 år och arbetar som processoperatör på Kemifabriken. På företaget finns 18 anställda 

varav 16 kollektivanställda. Alla av dem är fackligt anslutna och tre är kvinnor. Arbetet innebär 

hantering av farliga kemikalier. Företaget ingår i en koncern med anläggningar på flera orter i 

Sverige och med verksamhet i ett tjugotal länder. Totalt är cirka 8 000 personer anställda i 

koncernen. Företaget har genomfört omfattande uppsägningar på tjänstemannasidan, men även 

ett par kollektivanställda har fått sluta. Anna har arbetat på företaget i 9 år. Tidigare arbetade 

hon på en stor arbetsplats, där hon under 10 år var fackligt aktiv i den lokala klubben. Anna 

blev avdelningsombud för 8-9 år sedan. Hon sitter också med i det koncernfackliga represen-

tantskapet. Hon har deltagit i en mängd olika fackliga kurser under de nästan 20 år hon har varit 

fackligt aktiv och har haft en rad olika fackliga uppdrag på lokal och regional nivå.  

 

4.1.6 Elias 
Elias är 30 år och arbetar som verkstadstekniker på Verkstaden och sedan några år också som 

samordnare. På företaget finns 30 lokalt anställda, varav 14 (alla män) är kollektivanställda och 

nio av dem är medlemmar i IF Metall vilket ger en organisationsgrad på 64 procent. Företaget 

ingår i en stor multinationell koncern med fabriker och försäljning över hela världen och cirka 

70 000 anställda. Företaget har rationaliserat på senare tid genom att ta bort chefs- och admi-

nistrativa tjänster och inte tillsätta tjänster när kollektivanställdas slutar. Elias blev utsedd till 

platsombud för 6 år sedan. Arbetsplatsen ingår i en fackklubb med säte i en annan stad och 

cirka 80 medlemmar utspridda i regionen på olika företag. Han har också uppdrag på avdel-

ningsnivå. Under en period fanns en klubb på arbetsplatsen och han var ordförande i den. Elias 

har gått ett tiotal fackliga kurser. Han kommer att sluta som platsombud i och med att han har 

sökt och fått ett arbete som arbetsledare inom en annan del av koncernen. 

 

4.2 Rollen som avdelningsombud 
För att förstå de hinder och möjligheter som möter förtroendevalda på mindre arbetsplatser är 

det väsentligt att få en bild av rollen som avdelningsombud och de kompetenskrav som den 

innebär. 
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4.2.1 De regionalt fackligt aktivas syn på rollen och kompetensen 

Doris och Fred beskriver en gemensam syn på avdelningsombudens roll. De talar om ett brett 

spektrum av olika nivåer på uppdraget, från att vara postmottagare och anslå avdelningens in-

formation på arbetsplatsen till att förhandla fullt ut i många frågor. När det gäller uppsägnings-

frågor ges de inte förhandlingsmandat. Doris beskriver situationen: 

 

En del är ju typ bara postmottagare, sätter upp affischer, en del engagerar sig 

och förhandlar, med hjälp av ombudsman oftast, i frågor, men det är jätte olika. 

(Doris). 

 

De anser att fördelningen är ganska jämt spridd, att det finns ungefär lika många postmottagare 

som förhandlande avdelningsombud. De beskriver att avdelningsombuden sitter inne med de 

specifika kunskaperna om de lokala förhållandena och medlemmarnas synpunkter och ”är fack-

ets ansikte på golvet” med ansvar för att få medlemmarna att engagera sig och att värva med-

lemmar. Att värva medlemmar ses som den absolut viktigaste uppgiften. Det ingår i rollen att 

slå larm om missförhållanden och om de behöver facklig hjälp på arbetsplatsen. 

 

När det gäller vad avdelningsombuden behöver kunna skiljer sig Doris och Fred åt i vad de 

betonar. Doris lyfter fram de utbildningar som IF Metall erbjuder, särskilt en utbildning på 10 

dagar där ” man går igenom nästan allt” och får en översiktlig kunskap som gör att de lokalt 

fackligt aktiva kan reagera om något är fel på arbetsplatsen och hänga med i de förhandlingar 

som sköts av ombudsmannen. Fred lägger istället tyngdpunkten på en empatisk förmåga – att 

”kunna sätta sig in i sin arbetskamrats situation” – och fokus på problem- och konfliktlösning. 

Det är inte kunskaper om paragraferna som behöver läras ut, utan erfarenheterna av hur oenig-

het med arbetsgivaren kan hanteras i praktiken. Fred säger: 

 

Ute på företag ska vi lösa problem. Vi ska inte slå varandra i huvudet med lag-

böckerna. Det får de göra i Arbetsdomstolen sen. Vi ska lösa problem. Det är en 

medlem som har ett problem, det är företag som har problem som vi ska försöka 

lösa med, ja vår fantasi höll jag på att säga. Inte slå i böcker utan, det är hjärtat 

inte hjärnan. Så tycker jag. (Fred). 

 

4.2.2 De lokalt fackligt aktivas syn på sin roll och kompetens 
Anna ser som sin roll att tala om medlemskapets värde med arbetskamraterna och lägger ”ab-

solut ingen som helst politisk aspekt i det” och beskriver sig som ”neutral politiskt”. Hon har 

arbetat fram ett koncept för arbete med den psykosociala arbetsmiljön som de framgångsrikt 

praktiserar på arbetsplatsen och som hon har presenterat för HR-chefen i koncernen och vunnit 

gehör för även där. Tidigare har hon genomdrivit en omflyttning av en chef som fungerade 

dåligt. Hon har motarbetat försämringar som företaget vill införa och kontaktar andra fackligt 

aktiva i koncernen för att stämma av med dem inför förhandlingar och för att stötta dem i sina 

uppdrag. Hon informerar medlemmar i fackliga frågor, till exempel om försäkringar. Hon be-

rättar att hon blir kallad ”morsa” ibland och beskriver sin relation med arbetskamraterna: 

 

… jag har ju blivit en gestalt för många på jobbet tror jag. I och med den här 
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förtroendevalde, eller den här förtroendepersonen som jag är så innebär det en 

viss tystnadsplikt, så många kommer och pratar och vill kanske få ut sig någonting 

och de vet att de kan prata och det stannar här. […] Och det är blandade varian-

ter, det kan vara att kärringen är trälig hemma och någon har problem med några 

barn och lite såna saker. Någon hade ont om pengar, ja men vet du det finns 

medlemslån… (Anna). 

 

Anna verkar se som sin fackliga uppgift att bidra till arbetskamraternas personliga utveckling, 

vilket kan bidra till att den psykosociala arbetsmiljön förbättras. Hon berättar om det systema-

tiska arbetet med psykosociala frågor som hon tagit initiativ till och hur hon agerar: 

 

Och dom värsta gnällpellarna är sådana som behöver se sig själva i spegeln 

egentligen, för att få någon ändring på det här, för det är inte så mycket omgiv-

ningen utan det är mest dom själva. Och dom fokuserar jag lite extra på då. Och 

försöker att hjälpa och pusha och prata med, för det kommer man ganska långt 

med. Sätta lite griller i huvudet på som jag säger, för att fundera på det här, lite 

så. Och det är ju rätt mycket fackligt i det också kan jag känna, att man jobbar 

för det. (Anna). 

 

Anna menar att en förtroendevald inte bara ska ”kommer med papper och slå i bordet och 'vi 

kräver det här'”, utan att de gäller att ha vara förberedd och ha arbetat fram underlag och mot-

förslag. För att vara en bra förtroendevald behöver man kunna inge förtroende och ”utstråla lite 

värme, att man bryr sig om”. Medlemmarna ska känna att de kan vända sig till henne oavsett 

om de har problem hemma eller vill teckna en försäkring eller räkna på sin lön. Anna menar att 

det inte är nödvändigt att kunna avtalet utantill, ”utan det handlar om att vara förnuftig och att 

vara en bra medmänniska”. Det skadar inte att vara påläst och det är viktigt att det den förtro-

endevalda säger ”inte är taget ur luften” men det väsentliga är att kunna ta reda på vad som 

gäller samt att kunna förmedla var medlemmarna själva kan hitta mer information och hjälp.  

 

Benny ser sin roll som att berätta för arbetskamraterna om facket och förmedla vad facket gör 

och svara på deras frågor. Han försöker påverka dem att använda skyddsutrustning och att en-

gagera dem i facklig verksamhet genom att bilda en klubb på arbetsplatsen. Han tar upp och 

stämmer av kring lokala fackliga frågor som han ska driva. Den roligaste fackliga uppgiften är 

löneförhandlingar. Benny bevakar att arbetsgivaren följer lagar och regler till exempel vid le-

digheter och anställningar, förhandlar om arbetstider och löner, tar emot information enligt 

medbestämmandelagen och bedömer om förhandlingar behövs och kallar i så fall in ombuds-

mannen. 

 

… jag var kontaktombud från början och då gjorde jag inte mer än tog emot lite 

information. Avdelningsombud det är ju mer, då ska jag hålla koll på verksam-

heten, vara polis kan man nästan säga. Men alltså kolla så att han [arbetsgiva-

ren] inte kör för fort. Sen ska jag informera till avdelningen, min ombudsman. 

(Benny). 
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Han försöker som förtroendevald ”leva sig in i” medlemmarnas situation om de har svårigheter 

på jobbet. Han säger att ”förtroendevald ska föregå med gott exempel, då får man inte dra till 

med en suparfest, det är ingen bra idé.” Benny pratar om att det fackliga arbetet handlar om 

demokrati, ”får man många bakom sig i någonting som man tror på så kommer man långt” och 

att kunskap gör att man kan påverka. Benny menar att ”man aldrig kan kunna allt” och att ”det 

gäller att våga säga att man inte vet men ska ta reda på” och inte säga saker som man inte är 

säker på. En lokalt förtroendevald behöver ”vara en typ som kan samla ihop gänget och prata” 

och det kan även vara bra att kunna ”prata inför grupp”. En lokalt förtroendevald behöver vara 

”duktig på att försöka hitta lösningar”. Det hjälper inte att ”sitta och tjafsa” utan det gäller att 

vrida och vända på frågor och föreslå lösningar.  

 

Conny berättar att han har förhandlat om ett ackordssystem som medlemmarna var missnöjda 

med och att han förhandlar om ledigheter som till exempel klämdagar. Han försöker övertyga 

arbetsgivaren om att de är värda mer i löneökningar än vad avtalet säger och har lyckats med 

detta. Han samråder med medlemmar i olika lokala fackliga frågor och informerar om vad de 

har rätt att säga nej till. Han berättar också om försäkringar samt har hjälpt föräldralediga att få 

ut föräldrapenningtillägg samt samverkar med skyddsombudet. Det roligaste i uppdraget är lö-

neförhandlingar. Conny planerar att begära löneförhöjning för en medlem som har extra ansvar 

i arbetet, trots att han misstänker att några av arbetskamraterna inte kommer att stödja detta. På 

en liten arbetsplats ska ” man inte vara stenhård på reglerna”, utan ”ge och ta” med arbetsgiva-

ren och sträva efter ett öppet samarbete. Huvudsaken är att medlemmarna är nöjda. Han beskri-

ver samarbetet med arbetsgivaren:  

 

Nej, jag tror det är viktigt på en liten arbetsplats, där det är nytt med det här 

fackliga… Det är ju inte så att någon har råkat illa ut förr, men det har ju inte 

fungerat enligt lagen och reglerna åt något håll. Så det är nog viktigt att ta det 

lite lugnt i början, för att komma igång med det hela. För nu känns det som att 

direkt när vi [Conny och skyddsombudet] gick lite kurser och grejer, att vi sprang 

ifrån. Både i kunskap och på vad som ska hända. (Conny). 

 

Conny menar att förtroendevalds ska ”kunna hur den egna arbetsplatsen fungerar”, vad det är 

för folk som jobbar där och kunna ”tala med olika typer av människor”. Det gäller att inte vara 

rädd för chefen, eller för att bråka och att kunna ”tänka logiskt” och argumentera. Förtroende-

valda ska kunna företräda gruppen även när de har en avvikande uppfattning. Att ha grundläg-

gande fackliga kunskaper är bra, men det finns alltid mer att lära sig och det är viktigt att kunna 

kolla upp saker och göra tolkningar. Conny tar upp att cheferna skulle ”behöva ha lite utbildning 

i det fackliga för ibland blir det att man pratar med en vägg…”  

 

Elias ser som sin uppgift att argumentera för medlemskap i facket, att föra informationen vidare 

från klubben eller från avdelningen och förhandla i frågor som berör arbetsplatsen, till exempel 

vara med på lönerevisioner. Han svarar på medlemmarnas fackliga frågor, samverkar med 

skyddsombudet och har en öppen och lugn diskussion med arbetsgivaren så fort det är någon-

ting. Han tycker att kunskaperna om arbetarrörelsen är för dåliga på arbetsplatser och arbetar 

både fackligt och som förälder för att skolorna ska bli bättre på att undervisa om detta. 
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… om man ser till Socialdemokraterna som arbetspartiet, hur kom det upp, vad 

var det som hände, hur var det det började? Varför har vi det samhället vi har 

idag? Alltså grundpelarna har man missat. (Elias). 

 

Elias ser som sin roll att göra den information som IF Metall skickar ut begriplig för medlem-

marna på arbetsplatsen, eftersom den är skriven ”så byråkratiskt och juridiskt” att den är svår-

begriplig. Elias menar att förtroendevalda företräder hela IF Metall och allt vad den organisat-

ionen står för. Då är det till exempel inte okej att uttrycka sig främlingsfientligt och han ger 

exempel på hur han motarbetar fackliga företrädare som gör det. Elias pratar om att som förtro-

endevald själv ta ställning till medlemmarnas krav och önskemål i olika frågor och inte driva 

dem oreflekterat. Han är noga med att skilja på den fackliga rollen och den privata rollen och 

inte låta känslorna ta över.  

 

… jag kan tänka mig att många inser inte det, men är man förtroendevald har 

man IF Metallväskan på sig, man är förtroendevald med allt vad det innebär. Och 

då måste du visa en viss professionalitet, att du ska lyssna på medlemmen, du ska 

kunna ta vidare det här och hitta vägarna, vart ska jag vända mig och sen komma 

tillbaka med ett svar. Det är jätteviktig, komma tillbaka med ett svar. Har du det 

inte direkt, så säg jag återkommer när jag tagit reda på det, för att gör man inte 

det då är du snart borta som förtroendevald för då har du inget förtroende längre. 

Men just att bli känslomässigt engagerad det… det har jag god distans till, att 

kunna sköta det professionellt. Sen, visst, förbannad blir man när saker och ting 

är orättvist eller som det här med min ordförande som… men att… … nu har jag 

sagt mitt, nu har jag sagt vad jag tycker, jag väntar tills nästa beslut tas eller vad 

som händer (Elias). 

 

En bra facklig företrädare tycker Elias ska ”vara lyhörd, kunna argumentera, vara saklig och 

ärlig och ödmjuk och ha god självinsikt”. Denne ska kunna bedöma vad som är rimligt i olika 

frågor och kunna ”prata inför folk”. Han menar att ”för att hålla en god stämning med företaget 

så är det hela tiden ett givande och tagande”. Att gå in och säga ”nej!” och stå fast vid det 

innebär att ”då kommer man ingenstans.” Han tycker att medlemmarna ”ska få ut så mycket 

som möjligt” och hade vid senaste löneförhandlingen föreslagit en låg löneökning för egen del 

med detta som motiv. Han säger att det var fel, ”egentligen ska man sätta sig själv i främsta 

rummet”. Kunskaper om kollektivavtalet, förtroendemannalagen och medbestämmandelagen 

”kommer man långt på”. Det bra att lära sig lite försäkringar också. Den fackliga företrädaren 

ska kunna ta reda på saker och återkomma  

 

4.2.3 Likheter och skillnader i uppfattning 
Intervjuerna visar på en till stora delar gemensam syn på kärnan i rollen som lokalt avdelnings-

ombud. Det handlar om att informera medlemmarna om fackliga frågor och avdelningen om 

lokala förhållanden, bistå ombudsmannen i förhandlingar, rekrytera medlemmar och arbeta för 
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att öka det fackliga engagemanget på arbetsplatsen. Det finns en gemensam bild av att uppdra-

get kan innebära olika grader av ansvarstagande och mandat beroende på person. De lokala 

fackliga företrädarna ger en bild av en mer aktiv roll än den de regionala företrädarna beskriver. 

Ingen av dem sitter bara och väntar på att slå larm om något är fel, utan de arbetar i varierande 

grad på eget initiativ. De berättar också att de har ett informellt samarbete med skyddsombudet 

på sin arbetsplats. Att vara insatt i lagar, kollektivavtal och försäkringar lyfts fram som viktigt 

i de flesta intervjuer, men tyngdpunkten ligger inte på att kunna dem utantill utan på att ha sådan 

kännedom att det går att ta reda på mer vid behov. Förmåga till empati och problemlösning 

tillsammans med arbetsgivaren lyfts fram på både regional och lokal nivå, och de lokalt fackligt 

aktiva lägger dessutom vikt vid kommunikativa färdigheter. 

 

Det framkommer också skillnader mellan beskrivningarna. Anna beskriver sig själv som en 

”morsa” och lägger vikt vid förtroende, tystnadsplikt, visa värme och vara en bra medmänniska. 

Hon lägger inga politiska värderingar i sitt engagemang och beskriver sig som neutral politiskt. 

Hon lyfter fram engagemang, attityder och psykosocial arbetsmiljö som viktigt att arbeta med. 

Benny använder begreppen ”polis” och ”paragrafryttare” om sig själv och är mån om att förmå 

arbetsgivaren att följa lagar och regler. Han menar att lokalt fackligt arbete också handlar om 

demokrati. Conny menar att det inte behövs att ”vara stenhård på reglerna” på en liten arbets-

plats. Det är viktigare att medlemmarna är nöjda än att reglerna följs. Elias ”tar på sig IF Metall-

väskan” vilket jag tolkar som att försöka visa ”förmåga att leda med trovärdighet i enlighet med 

förbundets värderingar om uppfattningen om alla människors lika värde” (IF Metall, 2013a, 

sid. 3). Han brottas med frågan om han ska sätta sig själv eller medlemmarna först samt har ett 

politiskt engagemang som går hand i hand med hans fackliga engagemang. Anna och Elias 

lyfter fram frågor som bemötande och attityder. Benny och Conny prata om frågor som löner 

och arbetstider. Det finns en variation i om tyngdpunkten läggs på värderingsmässiga eller in-

strumentella fackliga frågor och det finns en variation i vilken omfattning rollen som förebild 

lyfts fram. 

 

4.3 Hinder och möjligheter för lärande och utveckling 
I avsnittet beskrivs vad de intervjuade upplever som hinder eller möjligheter för lärande och 

utveckling utifrån kategorierna i den integrerade modellen för arbetsplatslärande. 

 

4.3.1 Hinder och möjligheter ur de regionalt fackligt aktivas perspektiv 

Arbete och organisering 
Doris och Fred identifierar en rad hinder och möjligheter för den fackliga aktiviteten som berör 

olika aspekter. De talar om att det är svårt att ta facklig tid från arbetet eftersom personalstyrkan 

är slimmad på de flesta arbetsplatser. Detta gäller så länge som arbetsgivaren räknar med att 

den fackligt aktive i huvudsak ska delta i produktionen. Fred beskriver det på följande vis: 

 

Någonstans passerar man en tröskel där dom [arbetsgivaren] ser att ”den är för-

lorad”. Som med Doris ”vi kommer inte att få någon nytta av Doris” och så nå-

gonstans passerade jag också när jag hade min anställning. Jag hamnade på ett 

förråd där det spelade ingen roll vilket vecka jobbet blev gjort. Dom räknade med 
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”vi kommer inte ha någon nytta av honom”. Så blir det. Men innan man kommer 

dit så är det tufft. Och som nu då, det finns inget dragspel, man har inget extra 

folk utan det är ju bemanning eller visstidare eller säsongsanpassat. Så att det är 

mycket svårare att komma loss. Du måste kämpa både mot arbetsgivaren och dina 

arbetskamrater och arbetsledare och alltihop. (Fred). 

 

De talar också om att det fackliga arbetet konkurrerar i tid med familjeförpliktelser, som dels 

har fördelats mer på båda föräldrarna och dels ökat i och med förändringar i samhället som 

kräver att föräldrar engagerar sig i barnens skolor och fritidsaktiviteter. Fred använder avdel-

ningens ungdomskommitté som ett exempel och menar att de som är aktiva i den ännu inte fått 

barn, men Doris berättar att det inte stämmer riktigt då flera av dem har barn. 

 

Doris och Fred nämner också att allt fler anställda inser att ”det inte finns några trygga anställ-

ningar” och inte vågar ställa krav på sin arbetsgivare. Det är svårt för facket att påverka beslut 

som fattas av koncernstyrelser i andra länder och på en del arbetsplatser släpps facket helt enkelt 

inte in. Dom menar att det har blivit sämre lokal kännedom om företagen på avdelningen på 

grund av större geografiskt område att bevaka. Fred pekar på att överlag har resurserna på av-

delningen minskat och administrationen ökat. Svagare och mindre aktiva klubbar tar också av-

delningens resurser i anspråk till nackdel för arbetsplatsombuden och arbetsplatser utan facklig 

närvaro. De berättar att det händer att förtroendevalda inte släpper fram nya fackligt aktiva, 

främst för att de är ”rädda om sin egen position”. Rädslan kan bero på att de genom att vara 

fackligt förtroendevalda på heltid har tappat sin yrkeskompetens och har svårt att gå tillbaka till 

produktionen. 

 

Sociala faktorer 
Fred pekar på att avdelningsombuden ska träffa sin arbetsgivare varje dag och måste ha en 

relation som fungerar i vardagen och inte kan driva frågor för hårt. Den relationen kan också i 

ett fåtal fall påverkas av motstånd från arbetsgivare på ideologisk eller religiös grund. Han me-

nar att det är ganska vanligt hos både arbetsgivare och anställda inom industrin med läs- och 

skrivsvårigheter, vilket också påverkar hur det fackliga arbetet kan bedrivas. 

 

Fred menar att de flesta medlemmar tycker att facket gör ett bra jobb, men att en del tycker om 

att retas lite. Fackligt aktiva som är borta mycket kan möta lite allvarligare gliringar ”nu är dom 

iväg på nån kurs eller nåt, nu dricker dom öl, oj, oj, oj.” Doris lyfter fram att synen på facket 

har förändrats på arbetsplatserna: 

 

På något sätt har statusen av facket förändrats ute på arbetsplatser överhuvud-

taget. Man ser inte nyttan med att gå med, utan måste få kunskapen om varför du 

ska gå med. Bordssamtalen vid fikat var helt annorlunda förr, för då pratade man 

om vikten av och varför man hade en fackföreningen och det har försvunnit mer 

och mer, så man pratar inte om det utan man pratar om allting annat. Både yngre 

och medelålders kommer in och har inte kunskaperna om varför facket bildades 
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eller varför vi finns eller vilka förmåner dom har… då är det inte säkert att dom 

går med (Doris).  

 

Individuella faktorer 
Fred menar att många går in i uppdraget som avdelningsombud med ambitioner, men märker 

att det är tufft att klara trycket det innebär att vara mer än en ”postmottagare” och en del väljer 

då en lägre ambitionsnivå. En del tar uppdraget för att ”ingen annan vill ha det” och har från 

start en låg ambitionsnivå. Fred menar att han ibland får agera ”torped” på arbetsplatserna och 

vara den som är besvärlig och obekväm istället för avdelningsombuden. Både Fred och Doris 

menar att för det avdelningsombud som vill finns det alla möjligheter att ta för sig av utbild-

ningar, träffar och nätverk. 

 

Formell och icke-formell utbildning 
Doris berättar att alla förtroendevalda årligen erbjuds grund- och fortsättningsutbildningar, men 

det är många som inte har någon facklig utbildning alls. Avdelningen gör studiebehovsanalyser 

och söker upp förtroendevalda på arbetsplatser för att rekrytera till kurserna men det är svårt att 

nå alla. Doris och Fred tycker att innehållet och längden på grundutbildningen är bra, men sär-

skilt Fred trycker på vikten av att lära ut erfarenheter, vilket han menar är svårt i kurssamman-

hang. Doris menar att ”man får lära sig lite om allt” på grundkursen och samtidigt bygga ett 

kontaktnät med andra kursdeltagare och handledarna. Det nya studiesystemet och kurserna i det 

är bättre än det tidigare, främst för att utbildningstiden för grundutbildningen ökat från två till 

tre veckor, vilket är en återgång till ett ännu äldre system. De tycker sig se ett kunskapsglapp 

hos de fackligt aktiva som bara har två veckors utbildning och ”bara lärde sig att slå i böcker” 

och inte att nå överenskommelser. De berättar att både medlemmar och fackligt aktiva bjuds in 

till träffar där olika fackliga frågor tas upp och att IF Metall arbetar för att öka tillgängligheten 

för medlemmar och förtroendevalda till avdelningens expertis och har infört jour för ombuds-

männen där de per telefon svarar på frågor om lag, avtal och förhandlingar. 

 

4.3.2 Hinder och möjligheter ur de lokalt fackligt aktivas perspektiv 
Anna berättar att det inte alltid klaffar med jobbet att till exempel delta i träffar för arbetsplats-

ombud, men berättar samtidigt att hon inte har några svårigheter att ta den fackliga tid hon 

behöver. Hon lägger ingen fritid på sitt fackliga uppdrag. Hon ägnar tid åt att resonera med 

nyanställda om värdet med facket, eftersom kunskapen om detta har minskat i samhället. Hon 

har stöd från medlemmarna som tycker att hon gör ett bra jobb som fackligt ombud. Många 

kommer till Anna och pratar om problem av både arbetsrelaterad och privat och natur och ibland 

kan det vara information som är svår att hantera på egen hand. Hon har ett bra samarbete med 

skyddsombudet, men vill inte tynga honom med känsliga personfrågor. Anna vill gärna ha en 

facklig kollega på arbetsplatsen och fick med sig en arbetskamrat på facklig kurs, men han har 

slutat på företaget. Anna har en god relation med sin chef, som ser Anna och hennes fackliga 

engagemang och kunskaper som ”en tillgång” för företaget. Ofta kan hon diskutera anställdas 

problem med chefen, men är noga med att det sker inom ramen för sin fackliga roll.  
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Sen så händer det att min chef har fått samma information. Hon frågar oftast mig 

”vet du om det här?” Och då känner jag så här, gud vad skönt, att ha någon att 

prata med och då är det ändå ens chef. Vi har en himla bra relation, jättebra. Det 

är öppet och högt i takt och allt det här. Jag menar, det är som hon säger, hon 

gillar inte alltid allt som jag säger och tycker och känner och vice versa… jag 

menar det är så det ska vara… och då känner jag, gud vad skönt att prata med 

henne, fastän det kanske är fel kanal. (Anna). 

 

Hon har bra relationer även med personal på huvudkontoret. Arbetsgivaren har goda kunskaper 

i arbetsrättsliga frågor, det finns en öppenhet för att lösa frågor tillsamman och arbetsgivaren 

uttrycker att de vill att det finns en facklig organisation på arbetsplatsen. Det finns en öppen 

och rak dialog mellan parterna. Anna har också en bra relation med sin ombudsman och med 

andra fackligt aktiva på regional nivå, men hon menar att en del förtroendevalda på högre nivå 

mest verkar tillvarata sina egna intressen. 

 

… du vet det här med ideologier och allt det här, jag är inte sån utan jag känner 

att min medmänsklighet och jag som människa kan kanske göra så mycket mer än 

såna som sitter på sina häckar och bara håller sig fast i den här politiska biten. 

Fine förtroendevald, ja… men för vem? (Anna). 

 

Anna tar hjälp av sina fackliga kontakter när hon tycker det behövs. Hon brukar ta kontakt med 

andra fackligt förtroendevalda i koncernen som hon vet har en del svårigheter i syfte att stödja 

dem kunskapsmässigt och moraliskt. Anna tycker om att vara med och påverka och att lära sig 

saker. Hon vill hjälpa folk och vara en bra medmänniska och det fackliga uppdraget ”är intres-

sant för det är ett jobb med människor”. Hon har lång erfarenhet av fackligt arbete och har gått 

många kurser samt har deltagit i någon kurs på senare tid för att fräscha upp sin kunskaper. Hon 

är tveksam till att delta i mer omfattande utbildningar, eftersom hon har erfarenheter sedan 

tidigare av att dessa är krävande. Hon menar också att det kan vara ett hinder att flera utbild-

ningar genomförs på annan ort.  

 

Benny har upplevt aktivt motstånd från sin arbetsgivare när han har sökt ledigt från jobbet för 

fackliga uppdrag på regional nivå. Han lägger en del fritid på sina uppdrag och pekar på att det 

är tufft för familjen när han är borta på kurs med övernattningar. Han har inte problem med att 

ta den tid han behöver för att samråda med medlemmarna, men han har ofta inte tid att sätta sig 

in i frågor och ta reda på vad som gäller förrän han kommer hem efter jobbet. Att göra saker på 

fritiden kan vara en strategi för att slippa bråk med arbetsgivaren. Benny berättar: 

 

… tyvärr så har jag lagt mycket av min fackliga tid på fritiden. Just på grund av 

… jag vet inte varför jag har gjort så… men det har väl vart smidigast för att 

slippa tjafs på jobbet i princip. För när jag kommer till jobbet så har jag oftast 

bokade jobb på mig så jag kan ju sällan gå och säga till, då måste jag vara så 

långt i förväg och har det handlat om fackliga saker så har det kommit så akut så 

att det, då har jag ofta tagit det på kvällen. (Benny). 
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Benny menar att det är ”spänt och hettar till ibland” i relationen med närmaste chefen, men att 

de kan ”sära på arbete och det sociala”. Han berättar om bristande respekt från äldre chefer, 

men menar att han lyckats vinna en del respekt genom att ”ta reda på hur saker och ting egent-

ligen är och återkoppla.” Arbetsgivaren har inte varit van vid en facklig motpart och kunskaps-

nivån hos cheferna är ganska låg. Benny pratar om att unga i hans bransch hellre byter jobb och 

får upp lönen än stannar kvar och ställer krav på arbetsgivaren. Han har medlemmarnas stöd 

och det finns ett fackligt intresse som bland annat visar sig i planer på att bilda en klubb på 

arbetsplatsen. Benny har goda relationer med ombudsmannen och med andra fackligt aktiva 

samt tar hjälp av dem när han behöver. Han är kritisk mot en del förtroendevalda på regional 

nivå som han menar ”bara sitter av tiden” och inte vill åstadkomma någonting. Benny har gått 

några fackliga kurser och varit på träffar som han menar är givande. Benny beskriver att han 

”utvecklats massor som person, hjärnan går på högvarv” och att han lärt sig mer om samhället 

och inte längre känner att han går och ”trampar i gamla fotspår och mår dåligt över att det inte 

kan bli bättre”. Han drivs av att vara med och påverka och funderar ofta över sätt att göra saker 

på ett smartare sätt, även sådant som ligger utanför hans direkta arbetsuppgifter. Istället för att 

gnälla vill han vara med och göra saker bättre. Han menar att han inte är så bra på att prata inför 

grupp som han borde vara, men att han fått hjälp i detta och blir allt bättre på det. 

 

Conny har inte upplevt några problem med sin fackliga tid, även om han märker på sin arbets-

givare att denne tycker det är jobbigt när han är borta. Han använder ingen fritid till sitt uppdrag. 

Han samarbetar med skyddsombudet och han försöker rekrytera en arbetskamrat som avdel-

ningsombud, men eftersom denne inte vet om han får vara kvar på företaget så tvekar han. 

Arbetsgivaren är inte van vid en facklig motpart och kunskapsnivån hos cheferna är ganska låg 

och Conny menar att det är ett problem då saker tar längre tid än de skulle behöva göra. Han 

beskriver sin chef: 

 

… det har ju inte funnits något sånt här förut så han är lite dålig på reglerna, det 

har gått lite på… godtyckligt eller vad jag ska säga, åt båda håll förut. (Conny). 

Men kan du och din kollega som är skyddsombud, kan ni uppleva att ni kan mer 

då?(Intervjuaren). 

Vi kan jämt mer, kan vi. Eftersom han har gått ett par kurser och jag har gått ett 

par. Eller ett par dagar. Så vi kan mer kan man säga. (Conny). 

 

Conny verkar inte behöva argumentera för facket på jobbet. Han beskriver stödet från medlem-

marna som att ingen står utanför gruppen och att det är dom mot chefen. 

 

Nej, vi har nog alltid haft en väldigt… väldigt homogen grupp, ingen har varit 

mot gruppen, har aldrig varit så här. Ingen som står utanför och jag för ju grup-

pens talan eller vad man ska säga. Det är aldrig jag mot chefen utan det är vi mot 

chefen. (Conny). 

 

Conny tycker att det är roligt att vara ”först” och vara den ”som har mest ansvar” och att fundera 

över hur det går att få någonting att fungera bra och effektivt. Han har deltagit i en facklig kurs 
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och är nu anmält till en till efter att Doris talat med honom när hon uppsökte hans arbetsplats 

för att rekrytera till studier. Han berättar att han blev positivt överraskad över att det var ”lätt 

att komma in i gruppen” som gick kursen. 

 

Elias har haft problem med att få ledigt för sina avdelningsuppdrag, men efter förhandlingar 

har situationen blivit bättre. Han har tid att informera och diskutera med sina arbetskamrater 

när det behövs och han samarbetar med skyddsombudet. Elias berättar att han använder cirka 

två timmar i veckan till arbetsplatsfrågor när det är lugnt, till exempel när det inte är lönerevis-

ion. Dessutom lägger han när det är som mest någon timme varje dag på fritiden. Då ägnar han 

sig också delvis åt de avdelningsuppdrag han har. Elias berättar om gliringar från arbetskamra-

ter med anledning av att han är borta från arbetet för fackliga uppdrag: 

 

… en del vet ju att jag är engagerad och de bryr sig inte så hårt, som en av gub-

barna sa ”bara jag får hjälp när jag behöver så”, så struntar ju han i vart jag är. 

Så var det en som sa att ”ska du vara här och jobba idag?”, den får man ju höra, 

väldigt vanligt. ”Ja, jag jobbar vanligtvis också, men då för att trygga eran fram-

tid.” ”Ja, det var inte så jag menade.” (Elias). 

 

Han har en bra relation med sin arbetsgivare, de ”kör med öppna kort”. Elias har också kontakt 

med personalavdelningen på huvudkontoret, som visar stort förtroende för honom. Han har stöd 

från medlemmarna på arbetsplatsen. Alla anställda är inte medlemmar och han menar att det 

beror på förändrade attityder och vanor i samhället. Elias har blivit motarbetat av förtroende-

valda som han har anmält för främlingsfientliga uttalanden i sociala medier. I den situationen 

upplever han ett stöd från avdelningen, förbundet centralt och från medlemmarna på arbetsplat-

sen. Däremot upplever han sig motarbetad av en del förtroendevalda på regional nivå, som han 

menar sitter och ”pillar naveln” och ”inte levererar” och är rädda för att släppa fram förtroen-

devalda som levererar. Elias beskriver sig själv som en kille som hela tiden ”letar nya utma-

ningar” och som ”vill framåt och uppåt” men som stöter på hinder i den fackliga organisationen. 

Elias nämner att han har läs- och skrivsvårigheter men menar att det ”inte har satt några käppar 

i hjulet” för honom. Han beskriver sig som målinriktad och säger att ”jag går min egen väg” 

och ”inte alltid haft så lätt för mig.” Han hänvisar till sin militära utbildning och erfarenhet som 

viktigt för hans förmåga att vara lugn, saklig och lösningsorienterad. Elias har gått ett tiotal 

fackliga kurser och deltagit på många träffar. Han lyfter fram vikten av att ha grupparbeten på 

utbildningarna, det är genom att dela med sig av erfarenheter som människor lär sig hur saker 

fungerar. 

 

4.3.5 Likheter och skillnader 

Arbete och organisering 
Intervjuerna visar att det kan vara svårt att få tillräckligt med tid till det fackliga uppdraget. 

Avdelningsombuden i studien har inte svårt att få tid till att informera eller samråda med med-

lemmarna på arbetsplatsen, utan det är tid för att ta reda på fakta och hur andra har löst liknande 

problem som saknas för två av dem, vilket gör att de använder sin fritid. Alla rapporterar svå-

righeter att vara borta på utbildning, träffar och fackliga uppdrag utanför arbetsplatsen.  
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Sociala aspekter 

Relationen till arbetsgivaren och dennes kunskapsnivå har ett stort inflytande som antingen 

hinder eller möjlighet för arbetsplatsombudens lärande. Det kan finnas en öppen och rak dialog 

och kunskap i arbetsrättsliga frågor hos arbetsgivaren och en öppenhet för att lösa frågor till-

sammans. Det kan också finnas en ovana och ovilja att se det fackliga ombudet som en resurs 

och en låg kunskapsnivå hos chefer i fackliga frågor som försvårar samarbetet. 

 

En del sociala aspekter i det fackliga uppdraget handlar synen på fackets roll och vilket stöd 

medlemmarna ger arbetsplatsombudet. Avdelningsombuden kan behöva argumentera för med-

lemskapet på sina arbetsplatser och de hänvisar till en förändring av attityder och kommunikat-

ionsmönster på samhällsnivå som bakgrund till att det inte längre är självklart att gå med i 

facket. De fackligt aktiva i studien berättar om gliringar från en del medlemmar, men upplever 

att de har stöd från medlemmarna på arbetsplatsen. 

 

De lokalt aktiva i studien tar ofta kontakt med sin ombudsman för råd och stöd och verkar 

mycket nöjda med den hjälp som de får. Samtidigt uttrycker de, på lite olika sätt, ett behov av 

att ha en eller flera facklig kollegor på arbetsplatsen och de har alla agerat aktivt för att åstad-

komma detta, genom att bilda en klubb eller genom att rekrytera ytterligare ett avdelningsom-

bud. Vid intervjutillfället är de ensamma avdelningsombud på sin arbetsplats. Det finns skydds-

ombud på arbetsplatserna, som de samarbetar med. De verkar inte betrakta skyddsombuden 

som tillräckliga fackliga kollegor för de behov de har. Relationer med förtroendevalda utanför 

arbetsplatsen är viktiga och innebär oftast hjälp och stöd. Det förekommer också att andra för-

troendevalda uppfattas som ”proppar” som ”sitter på sina häckar”. 

 

Individuella aspekter 
De fyra avdelningsombuden är välmotiverade i sina fackliga uppdrag och tar själva ansvar för 

att lära sig mer genom att söka rätt på information eller ta del av andras erfarenheter. De lyfter 

alla fram hur det fackliga arbetet ger möjlighet att vara med och påverka och de har intresse av 

att lösa problem och få arbetslivet att fungera bättre. De lägger olika tonvikt vid om det är 

viktigt att utstråla värme eller professionalitet, på om det finns ett politiskt engagemang eller 

en politisk neutralitet och vilken typ av frågor som lyfts fram som intressanta och roliga där det 

skiljer mellan relationsinriktade och sakinriktade frågor. Elias lyfter fram en militära bakgrund 

som bidragandet orsak till hans förmåga att agera fackligt och Anna har en lång facklig erfa-

renhet som hon använder sig av. 

 

Formell och informell utbildning 
Benny, Elias och Anna har alla gått flera fackliga kurser och Conny har gått en. De är alla 

mycket nöjda med kurserna. Conny är den enda som inte på egen hand har anmält sig till fler 

kurser, det har bara inte blivit så. Att en del kurser genomförs som internat menar Benny är en 

svårighet medan Conny inte ser det som ett hinder. När de får frågan om de har möjlighet att 

utvecklas i sitt fackliga uppdrag så gör de alla en omedelbar koppling till fackliga kurser. Alla 

fyra använder material som de har fått av IF Metall och Internet för att lära sig mer i fackliga 

frågor.  
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5. DISKUSSION 

I avsnittet diskuteras resultatet i relation till de tre forskningsfrågorna, teori och tidigare forsk-

ning och några slutsatser dras. Metodfrågor diskuteras, och några tankar om vidare forskning 

inom området förs fram. 

 

5.1 Rollen som avdelningsombud 
Beskrivningarna av rollen som avdelningsombud är i linje med tidigare forskning på området 

(Gregersen m.fl., 2005, Köpsén, 2003, Pilemalm, 2002). Tidigare studier visar också att det 

finns olika sätt att uppfatta och utforma rollen som fackligt ombud även då den formellt ser 

likadan ut (Batstone m.fl., 1977; Gregersen m.fl., 2005; Köpsén, 2008). Jämfört med den upp-

dragsbeskrivning som IF Metall tagit fram (IF Metall, 2013b) så ges uppgiften att få igång 

fackliga studier på arbetsplatsen ingen framträdande roll i intervjuerna, men det framgår att de 

lokalt fackligt aktiva förväntas rapportera in utbildningsbehov till avdelningen och att det före-

kommer att de rekryterat arbetskamrater till fackliga utbildningar. 

 

Batsons m.fl. (1977) typologi är utvecklad genom en studie på en mycket stor arbetsplats, men 

kan användas som raster för att tolka resultatet. De använder följandet av fackliga principer – 

om fackombudet hänvisar till och handlar utifrån ideologiska eller instrumentella värderingar 

– och begreppen representant/delegat utifrån om fackombudet självständigt bedömer och dri-

ver fackliga frågor eller okritiskt ger röst åt medlemmarnas synpunkter. I den beskrivning som 

avdelningsombuden ger av sin roll framstår Anna, Benny och Elias som representanter, då de 

är aktiva i att själva ta tag i och formulera problem som de driver samt visar prov på förmåga 

att diskuterar med medlemmar och inte oreflekterat driva deras frågor. Conny är mer svårtolkad 

då han både berättar om hur han följer majoritetens vilja i medlemsgruppen även när han tycker 

att de har fel och om hur han planerar att driva frågan om högre lön till en medlem trots att han 

vet att en del av medlemmarna kommer att motsätta sig detta. Eftersom han beskriver att de 

majoritetsbeslut han ogillade i huvudsak har fattats innan han själv blev avdelningsombud, kan 

det tolkas som att han befinner sig i en utvecklingsfas där han går mot att mer självständigt 

kunna diskutera med och övertyga medlemmarna om sin sak. Batstone m.fl. (1977) använde i 

huvudsak deltagande observationer som underlag för typologin vilket hade underlättat bedöm-

ningarna även i denna uppsats. När det gäller fackliga principer hänvisar Elias och Benny till 

demokrati, jämlikhet och solidaritet. Anna beskriver sig som helt opolitisk men ger uttryck för 

tydliga humanistiska värderingar och vikten av att kunna må bra på jobbet och i hela livet. 

Conny lyfter fram instrumentella frågor som högre lön och effektivare organisering av arbetet 

och frångår kollektivavtalet om det är vad medlemmarna vill. Med Batsones m.fl. (1977) typo-

logi kan Benny och Elias beskrivas som Ledare, Anna som en Cowboy styrd av humanistiska 

värderingar och Conny som en Populist på väg att bli Cowboy. Det är otydligt vad de fackliga 

principerna står för mer precist och bedömningen är därmed mycket osäker. Inom det området 

kan det istället vara intressant att utgå ifrån Huzzards (2000) studie som bland annat studerar i 

vilken omfattning de förtroendevalda har en ideologisk syn på facket, men det skulle kräva en 

annat typ av dataanalys än den som är utförd i denna uppsats. 
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En viktig fråga för fackföreningarna är att öka andelen Representanter bland de förtroende-

valda. Köpsén (2008) beskriver hur klubbstyrelsen under reträtten väljer att inte ”hitta på” så 

mycket för att istället vänta på att medlemmarna själva tar initiativ till frågor att driva. När 

medlemmarna får veta mindre och inte längre uppmanas delta i problemlösning blir de mindre 

intresserade av fackliga frågor och visar större misstroende mot de förtroendevalda. Ibland vill 

medlemmar driva frågor som den förtroendevalde bedömer som utsiktslösa. Då gäller det att ha 

mod att stå upp och argumentera för sin sak inför medlemmarna (Gregersen m.fl., 2005) vilket 

är något som flera av de lokalt fackligt aktiva i uppsatsen visar prov på. 

 

De lokalt fackligt aktiva i denna uppsats kan beskrivas ha tillgång till de strategiska förmågorna 

lärande och förmedling som är nödvändiga för att kunna använda de resurser i form av intern 

och extern solidaritet som arbetsplatsen och fackföreningen erbjuder (Murray m.fl., 2014). De 

blir bemötta av respektive arbetsgivare på olika sätt och kan därför sägas ha mer eller mindre 

gynnsam miljö att verka i, vilket leder till att de med Murray m.fl. (2014) terminologi kan be-

nämnas som Stark/mäktig respektive Inflytelserik. Den modell Murray m.fl. (2014) använder i 

sin studie fångar i princip in samma typ av faktorer som denna uppsats syftar till att göra, men 

de benämns och grupperas på ett annat sätt. 

 

Ett vanligt resultat av att engagera sig i en ny uppgift är nya kunskaper, som ofta uppnås genom 

kontakter med andra mera kunniga personer och olika hjälpmedel som till exempel dokument 

(Billet, 2004). De lokalt fackligt aktiva i studien har efterträtt personer som beskrivs som pas-

siva och oengagerade. Ett antagande som kan göras är att de passiva ombuden i stor utsträckning 

inte är kunniga i fackliga frågor. De engagerar sig inte i den fackliga praktiken och utvecklar 

inga fackliga kunskaper. De tar inte del av möjligheten till lärande genom guidning från en 

expert – i detta fall en ombudsman – och deltar sannolikt inte i den fackliga utbildningen. Or-

saken till detta på de arbetsplatser som ingår i studien är förmodligen individuella och kan till 

exempel bero på bristande motivation när det gäller personer som tog uppdraget för att ingen 

annan gjorde det. Det kan vara kopplat till frågor om identitet, för att identifiera sig med och 

tillhöra en yrkeskår har en stark påverkan på individens lärande på arbetsplatsen (Billet, 2008). 

Det kan också, som Peetz och Alexander (2013) visar handla om att självförtroende i den fack-

liga rollen saknas. 

 

Alla avdelningsombuden framstår som kompetenta enligt den definition som används i uppsat-

sen (Ellström, 1992). Särskilt Anna verkar ha förmåga att utvidga ramarna för uppdraget, och 

med Huzzards (2000) term kan hon sägas visa en lärprocess som är proactive. Anna är den med 

i särklass längst facklig erfarenhet och hon är också den som beskriver att hon är mycket nöjd 

med sina arbetsuppgifter på jobbet, där hon till skillnad från de andra processoperatörerna är 

ansvarig för produktionen från beställning till leverans eftersom hon arbetar med specialpro-

dukter. Det är möjligt att någon eller båda av dessa faktorer påverkar hennes förmåga att ytter-

ligare utvidga ramarna för uppdraget. Elias är den som tydligast ger uttryck för en ideologisk 

syn på facket och de kollektivt präglade värderingar som detta innebär. Samtidigt pratar han 

om att ”sätta sig själv i första rummet” och att han ”vill framåt och uppåt” men i löneförhand-
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lingar prioriterar han medlemmarna. Han kan sägas ge uttryck för en senmodern och individu-

aliserad syn på tillvaron genom dessa uttalanden (Giddens, 2008). Det är intressant både ur ett 

teoretiskt och ur ett fackligt perspektiv att försöka förstå hur dessa till synes motstridiga för-

hållningssätt förenas inom Elias, men detta är frågorställningar som inte besvaras i studien. 

 

5.2 Hinder och möjligheter 
Ellström (2004) beskriver logiker som krockar och menar då att produktionens logik (oavsett 

om det handlar om varor eller tjänster) krockar med lärandets logik i arbetslivet. Det primära 

syftet med organisationer i arbetslivet och med föreningslivet är sällan lärande, utan nästan 

alltid något annat. Därför kommer lärandet i kläm och får stå tillbaka till förmån för den huvud-

uppgift organisationen har. Resultatet i studien visar att detta gäller även för den fackliga verk-

samheten och det som kallas det fackliga lärandet. Produktionens behov går till viss del ut över 

den fackliga verksamheten och den kan tvinga fram en oönskad användning av fritid till facklig 

verksamhet. I likhet med Gregersen m.fl. (2005) kan fackligt aktiva i studien i svårt att avgränsa 

och definiera det fackliga arbetet.  Det är inte orimligt att tänka sig att detta i en del fall leder 

till att den fackliga verksamheten upphör, men det saknas forskning på området. 

 

Köpsén (2008) och Gregersen m.fl. (2005) beskriver hur förtroendevalda möter problem som 

de inte klarar av att lösa, även när de har tillgång till facklig kunskap och nätverk. De intervju-

ade i denna studie beskriver inga problem av den arten, vilket kan bero på att de inte har upplevt 

dem men även på hur frågor har ställts. 

 

Hos både Köpsén (2008) och Gregersen m.fl. (2005) finns exempel på förtroendevalda som i 

sin roll som arbetare får detaljerade instruktioner ifrån sina arbetsledare inom uppgifter de redan 

utför väl. I det ena fallet innebär situationen att den förtroendevalde inte orkar längre utan läm-

nar sitt fackliga uppdrag (Köpsén, 2008). I det andra fallet blir den förtroendevalde utskälld, 

men ilsknar till och trotsar sin rädsla för att bli uppsagd och säger ifrån (Gregersen m.fl., 2005). 

Resultatet av studien i denna uppsats stödjer den befintliga kunskapen om att relationen till den 

närmaste chefen har en mycket stark påverkan på villkoren för lärandet i det fackliga uppdraget. 

Det kan beskrivas som krockande logiker, när chefer detaljstyr medarbetare i deras yrkesroll 

och samtidigt ska möta dem som jämbördiga motparter i deras fackliga roll och kan leda till 

påfrestande situationer för de förtroendevalda och – kan tänks – även för cheferna. 

 

De båda förtroendevalda som Köpsén (2008) och Gregersen m.fl. (2005) beskriver är kvinnor 

och har så kallade okvalificerade arbeten, som inte kräver yrkesutbildning. Det finns få möjlig-

heter till vidareutbildning och lärande i arbetet samt karriärvägar saknas ofta (Munro, 2000). 

Resultatet pekar på att facklig utbildning kan vara en alternativ karriärväg. Den leder visserligen 

inte med automatik till något alternativt yrke men den erbjuder stimulerande möjligheter till 

lärande och till inflytande. Enligt Munro (2000) fungerar arbetsledare och chefer som ”gate-

keepers” när det gäller arbetarnas möjligheter till lärande och utveckling i arbetet. Det är deras 

inställning till arbetarna och deras behov av lärande och förmåga till lärande som ofta avgör 

lärandemöjligheterna oavsett om det handlar om formellt lärande eller andra former. Även ar-

betare med kvalificerade arbeten verkar i dubbla praktiker och Köpsén (2008) pekar på att den 
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sociala praktik som utgörs av arbetsgivare och arbetsledning innebär ett maktövertag för arbets-

givaren. Resultatet i denna studie visar, i likhet med flera andra studier (Gjengaar & Lund, 

1981; Pilemalm, 2002) att arbetsgivaren okunnighet i frågor om till exempel arbetsrätt och ar-

betsmiljö försvårar den fackliga verksamheten. Den kan också tänkas sätta maktbalansen under 

tryck till den fackliga representantens fördel, men även antas bidra till en mer konfliktfylld 

relation. Benny beskriver till exempel att det ”varit väldigt kämpigt” när arbetsgivaren ”försökt 

köra med honom”. En fråga som resultatet väcker är i vilken omfattning chefer på mindre före-

tag har tillgång till den utbildning och den kunskap de skulle behöva. LO har i flera rapport 

visat att flertalet skyddsombuden upplever att deras arbetsledare helt saknar eller har brister i 

grundläggande kunskaper om arbetsmiljö (Gellerstedt, 2003; 2007; 2013) och Arbetsmiljöver-

ket föreslår i sitt förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att det ska vara 

arbetsgivarens skyldighet att se till att chefer och arbetsledare har den kunskap och kompetens 

som krävs på området (Arbetsmiljöverket, 2014). 

 

Illeris (2011) beskriver hur konkurrens på arbetsplatsen kan understödja lärandet, men då främst 

för den som har överläge och oftast vinner. Hos de lokalt fackligt aktiva i denna studie som har 

en mer konfrontativ relation med sina respektive chefer kan det spåras en viss tillfredsställelse 

över att få rätt över chefen och de verkar för det mesta få rätt också. En konkurrensinriktad 

relation kan möjligen vara nog så lärande som en samarbetsinriktad, för den som oftast vinner. 

Köpsén (2008) ger exempel på när arbetsgivaren vinner, vilket leder till förlorad motivation 

(Illeris, 2007) och i praktiken innebär att facket inte förmår utöva arbetstagarnas rättigheter och 

den makt som arbetsgivaren redan har genom sin position förstärks ytterligare. Murray m.fl. 

(2014) visar hur arbetsgivare som inte ser den fackliga representanten som en resurs och inte 

bjuder in till samverkan bidrar till att de fackligt aktiva upplever en låg grad av inflytande. 

 

Att förtroendevalda på något sätt hindrar medlemmar och förtroendevalda med lägre positioner 

i organisationen ifrån att få fackliga uppdrag eller utrymme är något som beskrivs både på lokal, 

regional och central nivå i IF Metall. Företeelsen att makt utövas i till exempel arbetslivet för 

att skydda den egna positionen är väl känd (Billet, 2004). Frågor om yrkesidentitet och ett för-

svar av identiteten (Illeris, 2011) som fackligt förtroendevald kan kopplas till maktutövandet. 

Illeris (2011) menar att människor mer eller mindre medvetet försöker hålla fast vid den yrkes-

identitet som de har utvecklat, även när den av till exempel arbetsmarknadsskäl inte är gångbar 

längre och det som har utgjort basen för självrespekt och värdighet inte längre är relevant utan 

värdelöst. Avdelningsombudens yrkesarbeten innebär i huvudsak det Illeris (2011, sid. 32) kal-

lar industriellt arbete med döda produkter, vilket han menar ställer andra kompetenskrav än 

arbete med människor och ofta har en annan personlig betydelse. Detta medför att det känslo-

mässiga engagemanget i arbetet ser olika ut beroende på om det utförs gentemot människor 

eller ej. Det avdelningsombuden gör i sin fackliga roll skiljer sig väsentligt åt från vad de gör i 

sin yrkesroll. De innehar, eller utvecklar genom sitt fackliga uppdrag, en rad kompetenser som 

inte efterfrågas i yrkesrollen. Samtidigt är det möjligt att de mister delar av sin ursprungliga 

yrkeskompetens om de inte är verksamma i produktionen parallellt med det fackliga uppdraget. 

Att uppleva att yrkesrollen som förtroendevald är hotad genom att andra konkurrerar om upp-

dragen kan utlösa försvarsmekanismer och motverka rekrytering av nya förtroendevalda, vilket 
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till exempel Huzzard (2000) pekar ut som en viktig förutsättning för framgångsrikt lokalt fack-

ligt arbete. Frågor om förtroendevalda som hinder för lärandet i facket är därför en viktigt men 

svår fråga för fackföreningar att tackla. 

De lokalt fackligt aktiva i studien beskriver en kultur på arbetsplatsen där alla eller majoriteten 

är medlemmar i facket, men där normen är att inte engagera sig fackligt. De har efterträtt person 

som har haft en mer passiv roll än den de själva har intagit. De kan sägas bryta mot den domi-

nerande kulturen hos arbetarna. I två fall är det dessutom uppenbart att arbetsgivaren besväras 

av den fackliga aktiviteten på arbetsplatsen. Vilka faktorer kan förklara detta kulturbrytande 

mönster? Avdelningsombuden i studien beskriver sig som motiverade när de antog uppdraget, 

de vill vara med och påverka och de har lyckats med detta. Det kan tänkas att deras företrädare 

hade liknande motivation och ambitioner när de först tillträdde (vilket Fred menar ofta är fallet) 

men att de inte fann det stöd de hade behövt för ett aktivt utövande av rollen och att individuella 

faktorer spelar in. 

Flera i studien pratar om att många i arbetslivet, och ungdomar på väg ut i arbetslivet, saknar 

kunskap om hur arbetsmarknaden och fackföreningar fungerar. Detta kan tolkas som att de 

saknar mentala modeller och shemata till vilka de kan relatera sina egna erfarenheter i arbetsli-

vet (Ellström, 1992). Det kan därför vara en klok facklig strategi att arbeta för mer undervisning 

i dessa frågor i den formella utbildningen i grundskolor, gymnasier och Komvux. 

Den fackliga utbildningen beskrivs som mycket bra och givande av de lokalt fackligt aktiva och 

något de har haft direkt användning av i sina fackliga uppdrag. Detta tyder på att de inte upplevt 

problem med att överföra den kunskap de har fått i en kurssituation till det praktiska arbetet 

som förtroendevald på arbetsplatsen, vilket i många sammanhang är ett stort problem (Illeris, 

2011). IF Metall borde därför värna om den pedagogik och de utbildningsmodeller som de an-

vänder sig av. 

 

5.3 Stöd för de lokalt förtroendevaldas lärande 
Frågor om stöd för de lokalt fackligt aktivas lärande från den fackliga organisationen redovisas 

inte separat i resultatdelen, utan är en del av beskrivningarna av uppfattningar om och erfaren-

heterna av rollen samt hinder och möjligheter för lärande och utveckling. 

 

De förtroendevalda i denna studie tycker att den grundläggande fackliga utbildningen är bra 

och betydelsefull, vilket även andra studier visar (Ball, 2003; Gregersens m.fl., 2005). Den for-

mella utbildningen är ofta en nödvändig förutsättning för erfarenhetslärandet i arbetet, men den 

kräver att deltagarna är motiverade, har tillräcklig grundkompetens, att utbildningen utgår ifrån 

deltagarnas verklighet och att de får vara med och påverka innehållet (Ellström, 1992; Illeris, 

2007). Facklig utbildning med ett innehåll som deltagarna upplever som nyttig ökar deras fack-

liga aktivitet på arbetsplatsen (Peetz & Alexander, 2013). Köpséns studie (2008) visar att del-

tagande i en facklig kurs kan bidra till en ”revolution” på arbetsplatsen. Den enskilt viktigaste 

åtgärd som fackföreningar kan vidta för att stödja de lokalt förtroendevaldas lärande är därför 

att rekrytera till bra fackliga utbildningar. Detta bidrar även till ökad facklig aktivitet på arbets-

platserna. Eftersom de lokalt aktiva understryker vikten av kommunikativa färdigheter kan det 

vara viktigt för IF Metall att säkerställa att dessa tränas under utbildningarna. 
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Men den fackliga utbildningen är inte den enda faktor som påverkar lärande. Gjengaar m.fl. 

(1981) visar att det behövs en god facklig miljö på arbetsplatsen och det behövs kontakter med 

andra fackligt aktiva utanför arbetsplatsen (Gjengaar & Lund, 1981; Gregersen m.fl., 2005; 

Huzzard, 2000; Munro, 1999; Murray m.fl., 2014; Köpsén, 2008; Peetz & Alexander, 2013; 

Pilemalm, 2003). Alla intervjuade i studien lyfter fram vikten av att ha andra fackligt aktiva, 

både ombudsmän och andra förtroendevalda, att vända sig till. Att understödja befintliga kon-

takter och att arbeta för att etablera många flera genom till exempel utvecklingssamtal, mentor-

skap och handledning är därför åtgärder som får stor betydelse för det lokala fackliga lärandet. 

På området verkar till exempel fackförbund inom LO-Danmark ha utvecklat sin verksamhet 

genom att erbjuda utvecklingssamtal, coachning, mentorskap, workshops och arbetsträning (si-

demandsoplæring) för sina förtroendevalda (LO-Danmark, 2014). Anna i studien skulle till ex-

empel kunna vara både intresserad av och lämplig för att fungera som mentor eller coach för 

andra fackligt aktiva. 

Illeris (2011) menar att för att kompetensutveckling genom lärande i arbetet ska kunna ske 

måste individen vara aktiv genom utbyte och samarbete med andra. Det måste finnas utma-

ningar och tid för reflektion med andra, samt möjlighet att praktisera sina kunskaper. De lokalt 

fackligt aktiva i denna studie verkar ha stora möjlighet vad avser alla faktorer förutom möjlighet 

till reflektion med andra. 

 

Den roll som ombudsmännen spelar i sammanhanget är väsentlig. I studien framkommer bara 

goda erfarenheter av kontakterna med ombudsmän och liknande erfarenheter finns rapporterade 

av till exempel Gregersen m.fl. (2005) och Köpsén (2008). Det går dock inte att påstå att det är 

väl belagt att de stöd ombudsmännen utgör alltid fungerar väl och ett sätt för den fackliga or-

ganisationen att stödja det lokala lärandet är att fokusera på ett coachande förhållningssätt (Il-

leris, 2011) inriktat mot de lokalt fackligt aktivas lärande i rekrytering till och utbildning av 

ombudsmän. 

Avdelningsombuden i studien upplever trots mycket goda kontakter med sin ombudsman och 

med andra fackligt aktiva att uppdraget är ensamt, vilket bekräftar resultat som Gregersen m.fl. 

(2005) visar på. De har alla gjort olika försök att få fler aktiva på arbetsplatsen. Tre av dem har 

ett aktivt skyddsombud på arbetsplatsen. Det finns inga formella hinder för ett samarbete mellan 

skyddsombud och andra lokalt fackligt förtroendevalda, men LO menar att det på en del håll 

finns ett synsätt att skyddsombudet är något som ligger i utkanten av den fackliga verksamheten 

och att det finns anledning att effektivare samordna skyddsombuden med andra fackliga repre-

sentanter (Gellerstedt, 2013). Kunskap om skyddsombudens arbete och villkor är betydligt mer 

utforskat av LO än motsvarande för andra grupper av förtroendevalda. Till exempel har LO 

kunskap om stöd från medlemmar, fack och arbetsgivare, möjligheter till facklig tid, genom-

gången utbildning med mera (Gellerstedt, 2013) och baserar förslag till åtgärder på dessa kun-

skaper.  
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5.4 Metoddiskussion 
En begränsning med urvalsmetoden i studien är att personer med få eller inga kontakter med 

avdelningen – som alltså inte är personligt kända av de som gjorde urvalet – faller utanför ur-

valet. Det visade sig att samtliga intervjuade lokala företrädare hade deltagit i kursverksamhet 

och träffar för fackligt aktiva, vilket många av de lokalt aktiva inte har gjort. Det är därför 

rimligt att anta att de intervjuade sannolikt tillhör en grupp som är mer aktiva och kunniga än 

många andra i samma situation. Det finns inga tumregler för hur många personer som måste 

ingå i en kvalitativ studie för att de ska betraktas som tillräckligt många (Kvale & Brinkman, 

2014). Larsson (1984) peka på att färre intervjuer ger större utrymme för djupare analys och 

möjlighet att verkligen finna något nytt och inte bara det redan kända till eller enkelt att räkna 

ut. Färre deltagare i studien medför dock risk för mindre variation i uppfattningar. I denna studie 

var underlaget så litet att varje person kan sägas representera en egen variation. Kvalitén i denna 

uppsats hade stärkts genom fler intervjuer, men det var av praktiska skäl inte möjligt att genom-

föra. 

De människor jag har intervjuat har berört mig och väckt känslor av empati. Jag ser detta som 

något närmast oundvikligt. Asplund (1987) använder begreppet social responsivitet för att be-

skriva det grundläggande mänskliga behovet av att ge och få respons i sociala situationer, och 

hur förmågan att visa asocial responslöshet måste läras in. För att genomföra en intervju är det 

omöjligt att inte vara socialt responsiv, vilket väcker känslor – i detta fall positiva. Jag menar 

att det är möjligt att sätta parantes runt känslorna och inta en hållning som Elias i denna studie 

beskriver som ”professionell”. 

De intervjuade fick om de ville frågeguiden mailad till sig innan intervjun. Alla utom en valde 

detta. Alla som fått frågorna innan berättade att de inte hunnit läsa dem särskilt noggrant. Mo-

tiven för att skicka ut frågorna innan var flera. Intervjun är inget samtal mellan jämlikar, utan 

rymmer maktdimensioner där forskaren har övertaget, bland annat genom att vara den som 

ställer frågor (Kvale & Brinkman, 2014). Genom att ge intervjupersonerna frågorna innan mins-

kade maktövertaget något och bidrog möjligen till en större förtrolighet i intervjun. Det gav 

också intervjupersonerna möjlighet att reflektera över frågorna och ge mer genomtänkta svar. 

Under själva intervjun försökte ledande frågor att undvikas, men under några följdfrågor lyck-

ades inte detta vid ett par tillfällen. Larsson (1984) menar visserligen att när forskaren talar om 

yrkesfrågor med yrkesmän så borde dessa inte påverkas i någon större omfattning, men jag har 

ändå valt att lägga mindre vikt vid dessa svar i analysen.  

 

Att intervjua två personer (de regionalt aktiva) samtidigt innebar både för- och nackdelar. Till 

fördelarna hör att de samspelade bra med varandra och inte bara svarade på mina frågor utan 

också stämde av med den andre genom att säga ”eller vad tycker du?” och liknande. De hjälptes 

åt att tolka frågor och formulera svar under intervjun. Nackdelen är att deras variation i upp-

fattning kan ha blivit otydligare. När jag i början av intervju pratar om att de är anonyma i 

uppsatsen berättar Fred att han snart ska sluta på avdelningen och antyder att det ger honom 

mindre anledning att vilja skydda sin identitet. Han och Doris är inte helt överens under inter-

vjun, men verkar inte ha problem med detta. 
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Dataprogrammet QDA MINER LITE som användes i analysen av intervjuerna var gratis och 

gav möjlighet till säker förvaring av data. Linköpings universitet tillhandahåller vissa kommer-

siella programvaror för studenter, som till exempel statistikanalysprogrammet SPSS. Något 

motsvarande för analys av kvalitativa data erbjuds inte, vilket begränsade urvalet till gratis pro-

gram. Dessa behöver inte vara sämre än kommersiella program, men möjligheterna till val som 

utgår ifrån metodologiska och kunskapsteoretiska uppfattningar minskar. Dataprogrammet 

upplevdes som funktionellt och tillräckligt flexibelt för att underlätta analys av data i studien. 

Det var visserligen styrande genom att användaren måste skapa kategorier för att kunna skapa 

koder, men det gick att delvis komma runt problematiken genom att skapa nonsenskategorier 

som sedan arbetades om. 

 

En av de intervjuade i studien berättade inför uppsatsseminariet att denne tidigare samarbetat 

med Köpsén och Kjellberg, vilka är forskare som refereras till i uppsatsen. Detta väckte frågan 

om dennes arbetssätt och tankar fått för stort genomslag i forskningen om facket i Sverige. Det 

är en intressant och viktig fråga, men svår att besvara inom ramen för denna uppsats. 

 

Studien är genomförd inspirerad av fenomenografisk metodansats. Det är ingen exakt ansats 

och har inga noga beskrivna steg eller modeller (Dahlgren & Johansson, 2009). Det som i hu-

vudsak har inspirerat är fokus på upplevelser och erfarenheter samt letandet efter likheter och 

skillnader. Underlaget i studien har varit för litet för en fenomenografisk metodansats i mer 

omfattande bemärkelse och studien saknar det fokus på hur uppfattningar förändras under lär-

processer som är vanliga i fenomenografiska studier (Nilsson m.fl.,2011). 

 

Interaktionsforskning har ifrågasatts utifrån perspektivet att forskaren inte är objektiv, men till 

exempel Ellström (2008) menar att de metodologiska analyser som gjorts pekar på att kompe-

tent genomförd kollaborativ5 forskning inte är underlägsen mer traditionell forskning när det 

gäller hur valida resultaten är. Det går också att, likt Larsson (1984) argumentera att det är 

viktigt att forskaren har förtrogenhet med det fenomen som ska analyseras och att det är tvivel-

aktigt att hävda att den som står utanför en verksamhet kan se den med friska ögon. Ett fram-

trädande problem har varit av mer praktiskt karaktär. Det är svårt att inom ramen för den tid 

som finns till förfogande (ca 5 månader) hinna genomföra de möten och andra typer av över-

läggningar som är önskvärda för att upprätthålla en stark interaktion.  

 

5.5 Slutsatser 
Den integrerade modellen för att studera arbetsplatslärande har visat sig användbar för att stu-

dera lokalt fackligt aktivas lärande. Det kan bero på den starka koppling till arbetsplatsen som 

detta lärande har men det är möjligt att modellen fungerar väl även på andra typer av förenings-

uppdrag. Den skulle kunna utvecklas ytterligare med inspiration från Murrays m.fl. (2014) mo-

dell. När Byström (2013) använder modellen intervjuar hon undersköterskor och chefer som är 

verksamma på samma arbetsplats. I denna studie är upplägget annorlunda. Det beror delvis på 

att det skulle vara etiskt svårt att genomföra och redovisa på ett bra sätt, då det skulle handla 

om en enskild individs insats och delvis för att det är praktiskt svårt för någon som är aktiv på 

                                                           
5 När forskare och praktiker arbetar tillsammans. 
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regional nivå att ha så ingående kunskap om enskilda personers villkor i förtroendeuppdraget 

att det skulle vara meningsfullt med den typen av intervjuer. De regionalt aktiva har istället 

intervjuats om generella villkor vilket varit möjligt inom ramen för modellen, som jag menar 

ger en mångfacetterad bild av de lokalt fackligt aktivas lärande. Det finns en stor samsyn kring 

kärnan i rollen som lokalt fackligt avdelningsombud i IF Metall, men det finns också utrymme 

för individuella tolkningar av rollen som kan handla om vilken typ av fackliga frågor som det 

ingår att driva i rollen och om i vilken utsträckning förtroendevalda ska vara förebilder. Då 

många föreningar bygger på intresse- och värdegemenskap kan det vara viktigt att få med frågor 

om att vara ett föredöme i forskning och teoribildning på området. 

 

Resultatet visar att det finns samsyn kring kärnan i rollen som handlar om att informera med-

lemmar om fackliga frågor och avdelningen om lokala förhållanden, bistå ombudsmannen i 

förhandlingar, rekrytera medlemmar och arbeta för att öka det fackliga engagemanget på ar-

betsplatsen. De lokala fackliga företrädarna ger en bild av en mer aktiv roll än den de regionala 

företrädarna beskriver. De har ett informellt samarbete med skyddsombudet på sin arbetsplats 

men upplever ensamhet i uppdraget som de försöker motverka. Det finns utrymme för indivi-

duella tolkningar av rollen. 

 

Att vara insatt i lagar, kollektivavtal och försäkringar är viktigt men det räcker med sådan kän-

nedom att det går att ta reda på mer vid behov. Förmåga till empati och problemlösning lyfts 

fram på både regional och lokal nivå, men de lokalt fackligt aktiva lägger dessutom vikt vid 

kommunikativa färdigheter. En rad faktorer kan vara hindrande eller stödjande beroende på 

lokala omständigheter. Faktorerna handlar om tid för det fackliga arbetet, relationer med ar-

betsgivare och relationer med andra fackligt aktiva. De faktorer som i denna studie enbart fram-

står som möjliggörande är relationer med medlemmar, relationer med ombudsmän och facklig 

utbildning. Chefers bristande kunskaper i fackliga frågor är ett problem. Stöd till de lokalt ak-

tiva kan ges genom fackliga utbildningar, tillgång till andra fackligt aktiva med kunskap och 

erfarenhet samt genom stöd för samarbete på arbetsplatsen med skyddsombuden. 

 

5.6 Vidare forskning 
En fråga för vidare forskning är att i större skala undersöka hur fackligt förtroendevalda upp-

fattar och utövar sina roller. Den modell som Batstone m.fl. (1977) har utvecklat kan behöva 

kompletteras, till exempel med värderingsstyrning som inte i huvudsak har facklig grund eller 

med förtydliganden kring fackliga principer. Att undersöka varför vissa individer väljer en pas-

siv roll kan också vara angeläget att forska vidare om. I det området kan det vara relevant att 

använda den modell som Murray m.fl. (2014) använder sig av och som rymmer beskrivningar 

av förtroendevalda som både Urkopplad och Maktlös och pröva på svenska förhållanden. Det 

borde också vara möjligt att till exempel använda fackförbunds medlemsregister för att studera 

omsättningen på fackligt aktiva. 

Det saknas svensk forskning kring fenomenet att fackligt förtroendevalda motarbetar varandra 

och det går inte att uppskatta hur omfattande problemet kan vara, varför det vore angeläget med 

vidare forskning i frågan.  
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Flera studier om lärande i facket som har gjorts i Sverige har liksom denna uppsats koppling 

till industriarbetsplatser (Huzzard, 2000; Köpsén 2003; 2008). Övriga studier är av tvärfacklig 

art (Hansson, 1998; Pilemalm, 2002). Det vore angeläget med forskning som fokuserar på andra 

typer av arbetsplatser än industriarbetsplatser. 

 

Ombudsmännen spelar en viktig roll för de lokalt fackligt aktiva möjlighet till lärande och ut-

veckling. Även på detta område saknas svensk forskning. När det gäller skyddsombud finns 

svensk forskning som inte närmare berörts i denna studie. Inledningsvis kunde en forskningsö-

versikt som berör alla fackliga uppdrag på lokal nivå, inklusive skyddsombud, vara en angelä-

gen fråga. 
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BILAGA 1 
 

Svensk fackföreningsrörelse 
Fackliga organisationer har bildats för att ta tillvara de anställdas intressen i arbetslivet. De har 

växt i omfång i takt med den kapitalistiska industrialiseringen av västvärlden. I Sverige fick 

fackföreningsrörelsen sitt genombrott i slutet av 1800-talet och idag är knappt 70 procent av 

samtliga anställda medlemmar i facket (Kjellberg, 2014). Merparten av dessa är ansluta till 

olika fackförbund som i sin tur organiserar sig i tre huvudorganisationer för arbetare, tjänstemän 

respektive akademiker: LO (1,5 miljoner), TCO (1,2 miljoner) samt SACO (0,65 miljoner).6 

Organisationsgraden skiljer sig mellan olika sektorer i arbetslivet och mellan fast och tillfälligt 

anställda. Till exempel är organisationsgraden hos offentligt anställda tjänstemän 84 procent 

och hos privat anställda inom hotell- och restaurangbranschen 30 procent (Kjellberg, 2014). 

Organisationsgraden i Norden är betydligt högre än i andra länder och en förklaring till detta är 

att fackföreningsrörelsen i de nordiska länderna på en och samma gång både är mer decentrali-

serad och mer centraliserad än facket i länder med låg organisationsgrad och uppgörelser med 

arbetsgivarna på mellannivå (Hansson, 1996). Sedan förändringar av avgiften till Arbetslös-

hetsförsäkringen 2007 har antalet fackligt anslutna medlemmar minskat dramatiskt, särskilt 

inom LO-förbunden. Arbetsgivarna är organiserade i arbetsgivarorganisationer i hög utsträck-

ning och cirka 90 procent av samtliga anställda omfattas av kollektivavtal (Kjellberg, 2014). 

 

Den fackliga verksamheten i Sverige finansieras av medlemsavgifter och beslutas av medlem-

marna (Nelander, 2004). De fackliga organisationerna har få anställda och bygger i huvudsak 

sin verksamhet på frivilligt arbete av förtroendevalda (Spencer, 2002). Det finns ett stort antal 

fackligt förtroendevalda som möter medlemmarna direkt på arbetsplatsen och genom exempel-

vis förhandlingar tillgodose medlemmarnas behov och önskningar.  

 

Fackföreningar präglas av det som Child m.fl. (1973) kallar parallella system med olika logiker. 

Dels finns ett administrativt system inom organisationer med anställd personal som ska verk-

ställa beslut. Dels finns ett representativt system med valda företrädare som ska fatta beslut. De 

två systemen präglas av olika sätt att tänka och definitioner av effektivitet som ofta krockar 

med varandra. Det administrativa systemets logik kräver snabba beslut och centraliserad makt. 

Det representativa systemets logik kräver medlemsinflytande, tid för att skapa legitimitet och 

stöd samt decentraliserad makt.  

 

De förtroendevalda och det fackliga uppdraget 
Medlemmarna i de fackliga organisationer på arbetsplatser och inom geografiska områden väl-

jer vid särskilda möten personer som under en tidsbestämd period (exempelvis 2 år) ska före-

träda medlemmarnas intressen. Samma person kan väljas till flera uppdrag och även väljas om 

flera år i rad. Det finns olika typer av förtroendeuppdrag, varav vissa ger rätt till ledighet alter-

nativt betald ledighet ifrån arbetet enligt Förtroendemannalagen och Arbetsmiljölagen. 

                                                           
6 Siffrorna inom parantes anger antalet medlemmar i fackförbunden som är anslutna till respektive huvudorga-
nisation. 
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Inom LO-förbunden har cirka 158 000 personer någon form av fackligt uppdrag. De tre vanlig-

aste uppdragen är skyddsombud, ledamot i klubb, kontakt- eller arbetsplatsombud samt sekt-

ions- eller avdelningsstyrelse. Andra uppdrag är till exempel studieorganisatör, försäkringsråd-

givare, valberedare, revisor och ledamot i förhandlingsdelegation. Hur många av medlemmarna 

som har förtroendeuppdrag skiljer sig stort mellan olika fackförbund. I Livsmedelsarbetarför-

bundet har 24 procent av medlemmarna ett förtroendeuppdrag och motsvarande siffra är 7 pro-

cent i Målararbetarförbundet (Larsson, 2012a). 

 

Av de fackliga medlemmarna i LO-förbund arbetar 76 procent på arbetsplatser där det finns en 

fackklubb eller ett fackligt ombud. Även avseende detta är skillnaderna stora mellan fackför-

bunden. Av samtliga anställda har drygt hälften tagit kontakt med en facklig representant det 

senaste året och flesta är nöjda med hjälpen och informationen som de har fått. (Larsson, 

2012a).  Drygt 75 procent av medlemmarna tycker att de förtroendevalda sköter sina uppgifter 

bra (Nelander, 2004) Av de fackliga medlemmarna har cirka 35 procent deltagit på ett fackligt 

möte det senaste åren. Män är överrepresenterade både som förtroendevalda och som mötes-

deltagare (Larsson, 2012a). 

 

Förtroendevalda och medlemmar utan förtroendeuppdrag har samma uppfattning om vilka om-

råden som ska prioriteras i den fackliga. Bland LO-medlemmarna är det fem uppgifter som mer 

än 90 procent av LO-medlemmarna anser att de fackliga organisationerna ska arbeta med. Det 

är enligt Larsson (2012b) 

 anställningstrygghet,  

 skydd mot inkomstförluster, 

 arbetsmiljö,  

 löner och löneförhandlingar samt  

 jämställdhet mellan kvinnor och män.  

Enligt Nelander och Goding (2003) lägger fackligt förtroendevalda i genomsnitt nio timmar i 

månaden på sitt eller sina uppdrag. Av denna tid är sju timmar på arbetstid och två timmar på 

fritid. Nio procent av de förtroendevalda har all sin uppdragstid på fritiden och 49 procent har 

all tid på arbetstid. Det finns stora skillnader mellan de förtroendevalda avseende den tid upp-

dragen tar: 

 60 procent högst 5 timmar/månaden 

 15 procent 6-10 timmar/månaden 

 20 procent mer än 10 timmar/månaden 

 5 procent kan ej uppskatta tiden 

 

Facklig utbildning 
De fackliga organisationerna utbildar sina medlemmar för att få fler kunniga personer som ak-

tivt deltar i verksamheten och därmed stärker den. För samhällets del innebär det fler samhälls-

medborgare som är skolade och tränade i demokratisk verksamhet (Wallin, 2000). Den facklig 

utbildning i Sverige har en lång historia. LO deltog i början av förra seklet i bildandet av Arbe-

tarnas bildningsförbund (ABF) (Wallin 2000) och skickade studerande på fackligt stipendiat 
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till Brunnsvik folkhögskola (Persson 2002). Under 1970-talet tillkom en rad nya arbetsrättsla-

gar som förde med sig omfattande studiesatsningar och många fackförbund skaffade egna kurs-

gårdar. Redan från början präglas den organiserade utbildningsverksamheten inom fackföre-

ningsrörelsen av en kluvenhet. Å ena sidan fanns ambitionen att främja individens rätt till obe-

roende kunskapsutveckling, å andra sidan har organisationen behov av inskolade medlemmar 

och förtroendevalda som kan fungera som ”förhandlingsmaskiner” i organisationer där kollek-

tivet är viktigare än individen (Persson 2002). 

Det finns inga formella krav på förtroendevalda att delta i facklig utbildning, däremot infor-

mella förväntningar (Hansson 1996). En del fackförbund har som ambition att varje förtroen-

devald tillsammans med sin studieorganisatör ska upprätta en individuell utvecklingsplan som 

inkluderar fackliga studier, men detta har visat sig svårt att leva upp till (Nordqvist m.fl., 2002).  

De fackliga utbildningarna genomförs både förbundsvis och gemensamt i LOs regi. På den 

lokala och regionala nivån samarbetar facken med ABF och med folkhögskolor med anknyt-

ning till arbetarrörelsen. Alla centrala LO-kurser genomförs i samverkan med Runö folkhögs-

kola som utbildar cirka 2 500 personer årligen. Fackförbunden erbjuder grundutbildningar för 

samtliga medlemmar och både grund- och fortsättningsutbildningar för förtroendevalda. Hur 

många som totalt deltar i den fackliga utbildningen redovisas inte regelbundet, men uppskatt-

ningar pekar på att ungefär hälften av alla fackligt aktiva har någon form av grundutbildning 

och att cirka tio procent av dem fortsättningsutbildning (Pilemalm, 2002). 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor avdelningsombud 
 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad gör ni på din arbetsplats? 

2. Hur många anställda är det? Hur många är kollektivanställda? Medlemmar? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter/yrke? 

4. Trivs du på jobbet? Tänker du stanna kvar?  

5. Vilka fackliga uppdrag har du? Hur länge? 

6. Vilket år är du född? 

7. Är du född i Sverige? 

8. Vad har dina föräldrar för yrke?  

Förtroendeuppdraget 

9. Berätta vad du gör som förtroendevald 

- Vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 

- Hur ser arbetsfördelningen ut mellan dig och avdelningen? 

- Vem tar initiativ/varifrån ”kommer” frågorna? (medlemmar, arbetsgivaren, du 

själv, annan?) 

- Hur stor del av din tid lägger du på de olika uppgifterna? 

10. Hur mycket facklig tid har du till förfogande? Är den tillräcklig? 

11. Har det fackliga uppdraget förändrats över tid? På vilket sätt? 

Motivation 

12. Varför valde du att blir förtroendevald? 

13. Skulle du rekommendera andra att bli fackligt aktiva? Varför? 

Krav 

14. Vilka uppgifter ställer störst krav på dig i fråga om 

- Kunskap (fakta)? 

- Känslor (engagemang)? 

Kunskap och lärande 

15. Vad behöver man kunna för att göra bra ifrån sig som förtroendevald? 

- Har du de kunskaperna/färdigheterna? Behöver du lära dig mer? 

16. Vilka möjligheter har du att utvecklas och lära dig nya saker i ditt förtroendeupp-

drag? 

17. Finns det något som hindrar dig från att utvecklas och lära dig nya saker? 

18. Har du deltagit i någon form av utbildning eller annan form av kompetensutveckl-

ing? Om ja; vad? När? Under hur lång tid? Vad gav det? 

Samarbete och relationer 

19. Är medlemmarna intresserade av fackliga frågor? På vilket sätt visar det sig?  

20. Upplever du att du får stöd ifrån medlemmarna som facklig representant? 

21. Hur är din relation med arbetsgivaren? 
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22. Upplever du att du får respekt från arbetsgivaren som facklig representant? 

23. Har du kontakter med andra fackligt aktiva? Om ja; när? Vad ger det? 

 

Avslutning 

24. Är det något du vill tillägga? 

 

 

Intervjufrågor studieorganisatör och ombudsman tillsammans 
 

Bakgrundsfrågor 

1. Beskriv avdelningen (antal medlemmar, arbetsplatser, förtroendevalda etc) 

2. Berätta vad man gör som studieorganisatör och som ombudsman 

3. Vilka är de huvudsakliga uppgifterna? Vilka uppgifter tar mest tid? 

4. Vem tar initiativ/varifrån ”kommer” frågorna? (medlemmar, förtroendevalda, sig 

själv, arbetsgivare, annan?) 

Förtroendeuppdraget 

5. Vilka arbetsuppgifter har avdelningsombuden/arbetsplatsombuden? 

6. Vilka av dessa är viktigast?  

7. Har det skett förändringar över tid? 

Motivation 

8. Upplevs ombuden som motiverade och intresserade? 

Krav 

9. Vilka uppgifter är svårast för ombuden att hantera? 

Kunskap och lärande 

10. Vilka kunskaper/personliga egenskaper behöver ombuden ha för att kunna göra 

bra ifrån sig? 

11. Har ombuden tillräcklig kunskap och kompetens för sina uppdrag? Varför? Varför 

inte? 

12. Tas ombudens kunskap och kompetens tillvara fullt ut? Varför? Varför inte? 

13. Vilka möjligheter har ombuden att utvecklas och lära nya saker i sina uppdrag? 

14. Erbjuds kompetensutveckling? Om ja; hur ser deltagandet ut? Innehåll och omfatt-

ning? 

Samarbete och relationer 

15. Hur upplever ni ombudens relationer med medlemmarna? 

16. Hur upplever ni ombudens relationer med arbetsgivarna? 

17. Hur upplever ni ombudens relationer med avdelningen och ev andra fackligt ak-

tiva? 

Avslutning 

18. Är det något ni vill tillägga? 


