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Sammanfattning 
Lagstiftaren har skapat Lagen om anställningsskydd (LAS) för att skydda de arbetstagarna 

som arbetat längst i företaget och mot godtycke. Det har blivit allt vanligare att avtala bort 

LAS, vid uppsägning av personal på grund arbetsbrist. Istället används 

Medbestämmandelagen (MBL). Fackföreningen kan då förhandla bättre villkor om ersättning 

för dem som avskedas än vad LAS kräver och de anställda blir överraskade av att de har blivit 

utvalda trots många år i företaget. Syftet med studien är att genom intervjuer jämföra hur sju 

olika fackförbund går tillväga vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det finns mycket 

forskning ur det juridiska perspektivet men lite forskning ur det sociologiska perspektivet. Det 

menar även Roine Johansson som vill med sin socialpsykologiska studie bidra till 

teoriutveckling inom organisationsanalysen, den här studien har en stomme av Johanssons 

förslag om förhandskontroll, kontroll under själva arbetsprocessen och efterhandskontroll.  

 

Denna kvalitativa studie visar att fackföreningar inte har ett gemensamt arbetssätt att hantera 

rutinerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist och fackligt stöd före, under och efter 

uppsägningsprocessen. För att komma tillrätta med detta och stärka fackföreningsrörelsen 

samt den svenska modellen, med att arbetsmarknadens parter gör egna avtal, bör de centrala 

arbetsorganisationerna arbeta fram gemensamma arbetsrutiner vid uppsägningar på grund av 

arbetsbrist. De anställda ska också få det fackliga stöd som de förväntar sig med sitt 

medlemskap. Lagstiftarna bör se över uppsägningsvillkoren vid uppsägningar enligt lagen om 

anställningsskydd. 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med ett exempel på hur det kan gå till i verkligheten. När en närstående 

berättade om den situation denne hade hamnat i blev jag frågande om det verkligen får gå till på 

det viset och det är föremål för min studie som är en kvalitativ studie som representeras av sju 

fackförbund genom intervjuer.  

1.1 Erbjudande om övertalighet 
Plötsligt kallar arbetsgivaren den 57-årige anställde att komma till personalkontoret den 24 

september 2012. Den anställde har arbetat i det stora företaget i 38 år, först som operatör och 

sedan genom vidareutbildning som tjänsteman i 13 år. Vid mötet lägger arbetsgivaren fram ett 

dokument ”Erbjudande om övertalighet”. Erbjudandet innebär att den anställdes arbete upphör 

31 oktober 2012, ett vikariat erbjuds på en annan avdelning till sista maj året därpå, därefter 1 års 

arbetsfri tjänst och slutligen ett halvt års avgångsvederlag. Här följer delar av dialogen vid 

tillfället: 

 

Den anställde: av vilken anledning får jag det här erbjudandet? 

Arbetsgivaren: du har inte den kompetens vi behöver. 

Den anställde: vem är det som tycker det, är det min chef som sade upp sig och slutade för 10 dagar sen, efter 

en månads uppsägningstid? 

Arbetsgivaren: ja. 

Den anställde: framgångsrikt genomför jag nu ett projekt som tidigare har stått i stå i två år. Dessutom trodde 

jag att jag satt säker i sadeln med 38 år i företaget.  

1.2 Analys av situationen 
En socialpsykologisk analys görs av händelsen. 

1.2.1 Situationen 

 Arbetsgivaren Den anställde 

Inför situationen Förberedd och har stöd i närheten Överraskad och ensam 

Rummet Bekant Obekant 

Erbjudandet Känt av fler Okänt, förefaller definitivt, utan 

möjlighet att säga nej. 

Kompetens Den anställde anses inte ha den 

kompetens som företaget behöver 

Har kompetens men företaget har inte 

och vill inte kompetensutveckla 

Chefen som slutat Vet varför chefen slutat Vet inte varför chefen slutat 

Arbetssituationen Vet inte vad den anställde sysslar med Stolt över projektframgången 

Antal år i företaget Inte intressant Tror att LAS ger anställningstrygghet 
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1.2.2 Avsikten 

Företaget vill säga upp en mångårigt anställd vid företaget genom att hänvisa till att den anställde 

inte har den kompetens de behöver. För att möjliggöra detta erbjuds den anställde ett 

”Erbjudande om övertalighet”. Lagen om anställningsskydd (LAS) enligt turordningsregeln 

utifrån anställningsår kringgås genom att företaget med fackföreningens medgivande gjort en 

avtalsturlista enligt Medbestämmandelagen (MBL). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Den inledande berättelsen från verkligheten visar på den otrygghet som finns i arbetslivet idag, 

anställda med lång anställning i företaget blir plötsligt övertaliga. Syftet är att genom en 

kvalitativ studie belysa hur svenska fackförbund gör vid uppsägningar med anledning av 

arbetsbrist. Studiens frågeställningar är: 

 

1. Vilka rutiner och tillvägagångssätt använder sig svenska fackförbund av vid uppsägningar för 

att ta tillvara sina medlemmars intressen? 

 

2. Vilka skillnader finns mellan de större svenska fackförbunden när det gäller att hantera 

arbetsgivarens uppsägningar på grund av arbetsbrist? 

1.4 Disposition 
Uppsatsen är kvalitativ genom intervjuer med följande disposition. Kapitel 2 presenterar 

arbetsrättens historia och arbetsrättslagar av vikt för undersökningen. Tidigare forskning 

presenteras i Kapitel 3 och Teori behandlas i Kapitel 4. Metod presenteras i kapitel 5. Resultat 

och analys görs i kapitel 6. Diskussion och slutsats finns i kapitel 7. 
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2. Arbetsrätt och svenska fackförbund 
Detta kapitel presenterar några arbetsrättsliga lagar

1
 och dess historik. För den som är väl 

bevandrad i arbetsrätt, kan avsnitt 2.1 hoppas över. Avsnitt 2.2 behandlar avtalsturlista. En tabell 

över svenska fackförbund presenteras i avsnitt 2.6.1. 

______________________________________________________________________________ 

2.1 Arbetsrätt och dess historik 

2.1.1 Allmänna Avtalslagen 

Allmänna avtalslagen handlar om alla möjliga typer av avtal om köp i allmänhet, dessutom finns 

det specialregler för avtal som t ex köp av fast egendom. Det viktiga i avtalslagen och 

speciallagarna är att reglera hur och när parterna blir bundna av avtalet.  

 

Varje arbetstagare har ett eget, individuellt anställningsavtal gentemot arbetsgivare. Innehållet i 

anställningsavtalet är i mycket stora delar kollektivt reglerat. Den skillnad som ofta görs – med 

avseende på kollektivavtal – mellan arbetare och tjänstemän har alltså ingenting med den 

juridiska verkligheten att göra. I grunden är varje anställd arbetstagare och part i ett individuellt 

anställningsavtal. När man talar om kollektivavtal finns det två nivåer, en på central förbundsnivå 

och en på lokal nivå.  

2.1.2 Lagen om förenings- och förhandlingsrätt 

Föreningsrätten lagfästes i och med 1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt. Redan 

genom den sk decemberkompromissen 1906 hade de till Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) 

anslutna arbetsgivarna givit de fackliga organisationerna en viss föreningsrätt. I utbyte hade de 

till landsorganisationens (LO)-anslutna fackförbunden accepterat att det var arbetsgivaren som 

”fritt anställer och avskedar” samt ”leder och fördelar arbetet”(§ 32 i SAF:s stadgar).  

 

De regler som fanns i 1936 års lag har överförts till medbestämmandelagen (MBL) där de nu 

återfinns i det närmaste ordagrant i 7-9 §§. 

  

                                                 
1
 Iseskog, Tommy. (2013) Personaljuridik Tjugosjätte upplagan 
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2.1.3 Medbestämmandelagen (MBL) 

Medbestämmandelagen kom 1977 och handlar om demokrati i arbetslivet (SOU 1975:1). En 

viktig tanke bakom medbestämmandelagen är att lagens regler ska kunna ersättas av nya sätt för 

samverkan och beslutsfattande. Formerna för sådant medbestämmande kan parterna reglera i 

medbestämmandeavtal. De avtal som har slutits har ofta en annan benämning t ex 

utvecklingsavtal eller samverkansavtal. Viktigt är att medbestämmandelagen i sig egentligen inte 

förändrar vem som har beslutanderätten. Lagens system ålägger arbetsgivaren att sköta 

information och delta i en viss förhandlingsprocedur, men beslutanderätten tillkommer alltid 

arbetsgivaren. Lagen reglerar inte själva bestämmandet utan den procedur som föregår 

bestämmandet. Medbestämmandelagen är uppbyggt kring tanken att kollektivavtal om 

samverkan och beslutsfattande ska kunna ersätta lagens regler. 

2.1.4 Lagen om anställningsskydd (LAS) 

Lagen om anställningsskydd trädde i kraft 1974. Anställningsavtalet är som tidigare nämnt ett 

individuellt avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare enligt allmänna avtalslagens principer. 

Anställningsskyddslagen reglerar hur ett anställningsavtal får formuleras (anställningsform) och 

under vilka förutsättningar det kan upphöra. Anställningsformerna kan vara visstid eller 

tillsvidare. Anställningen upphör genom avskedande eller uppsägning av endera parten. 

 

Vid uppsägning p g a arbetsbrist (verksamhetsskäl) gäller medbestämmandelagens samverkans-

regler som innebär att arbetsgivaren ska primärförhandla, innan han fattar sitt beslut.(11§ MBL). 

En sådan förhandling gäller arbetsbristbedömningen som sådan och arbetsgivarens tänkta beslut i 

fråga om turordning enligt LAS (sist in först ut) eller avtalsturlista. Förhandlingen ska hållas med 

kollektivavtalsbärande facklig organisation.  

 

Denna uppsats undersöker uppsägning av en tillsvidareanställning med anledning av arbetsbrist. 

Om det inte finns kollektivavtal ska arbetsgivaren förhandla med alla berörda fackliga 

organisationer (13 § MBL). Efter förhandlingarna, som även kan vara centrala förhandlingar, om 

facket begär det, kan arbetsgivaren fatta sitt beslut. Vid uppsägning pga arbetsbrist ska 

arbetsgivaren också varsla Arbetsförmedlingen, om driftsinskränkningen berör minst fem 

personer.  

 

I bilaga 2 beskriver Iseskog tillvägagångssättet vid uppsägning. 
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2.1.5 Förtroendemannalagen (FML) 

Reglerna om facklig förtroendeman trädde i kraft 1974. Vissa delar av förtroendemannalagen 

(1§, 5§, 6§, 7§, 8§ st 1 och 9 a §) är dispositiva och centrala avtal kan ersätta lagens regler (2§). 

En grundtanke bakom lagstiftningen om facklig förtroendeman att ”produktionen” ska bekosta 

arbetstagarnas fackliga aktiviteter på samma sätt som produktionen betalar arbetsgivarens 

”fackliga verksamhet”. Vidare bygger lagstiftningen på förutsättningen att en aktiv fackförening 

är till nytta för arbetsgivaren och verksamheten. Den kollektivavtalsbärande fackliga 

organisationen informerar arbetsgivaren att en viss person utsetts till facklig förtroendeman och 

då blir förtroendemannalagen tillämplig beträffande den personen (1§). Det som framför allt 

intresserar arbetsgivaren är den tid, ledighet från arbetet som en facklig förtroendeman ska få 

använda för sina fackliga uppdrag. Förtroendemannalagen reglerar rätt till ledighet (6§) och 

betald ledighet (7§) vid fullgörandet av det fackliga uppdraget. Förtroendemannalagen innehåller 

också regler om löne- och anställningsskydd för den som är facklig förtroendeman (4§). 

Särskilda regler gäller beträffande regionala fackliga förtroendemän. Dess regler innebär en 

tillträdesrätt till arbetsplatsen för den som är utsedd att vara regional facklig förtroendeman. (3§). 

8§ handlar om facklige förtroendemannens förstärkta anställningsskydd och 9§ handlar om 

förhandling om tystnadsplikt. 

2.1.6 Arbetsmiljölagen (AML) 

Arbetsgivaren är enligt Arbetsmiljölagen tvingad att göra en konsekvensanalys vid 

neddragningar. 

2.1.7 Främjandelagen; Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 

1 § En arbetsgivare som avser att genomföra en driftsinskränkning enligt 2 eller 3 §§ skall inom 

den tid som anges där skriftligen varsla Arbetsförmedlingen, om minst fem arbetstagare berörs 

av inskränkningen. Detta gäller också om driftsinskränkningen under en period av nittio dagar 

kan antas föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till minst tjugo.  

Lag (2007:401). 

2.2 Avtalsturlista 
När LAS turordningslista ”sist in först ut” förhandlats mot en avtalsturlista har fackförbundet 

omintetgjort de uppsagdas rättighet att få sin uppsägning prövad i domstol förutom i de fall 

avtalsturlistan är diskriminerande eller strider mot god sed på arbetsmarknaden. Dessutom kan de 

uppsagdas rätt till förtur av återanställning vara bortförhandlad. Även avtalsturkretsar förhandlas.  
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2.3 Tystnadsplikt 
En arbetsgivare får i regel inte åberopa tystnadsplikt vid en förhandling om uppsägning på grund 

av arbetsbrist. Om arbetsgivaren menar att viss information är så känslig att det krävs 

tystnadsplikt angående denna information, måste arbetsgivaren påkalla förhandling rörande 

tystnadsplikt enligt 21 § MBL.
2
 

2.4 Omställning 
Omställning kallas den process som träder in när en medlem blir uppsagd på grund av arbetsbrist. 

Det är ett avtal mellan centralorganisationerna och Svenskt näringsliv, som innebär att den 

uppsagda ska få hjälp att hitta ett nytt arbete. Facket handlar upp ett antal omställningsföretag 

som tillhandahåller jobbcoacher med uppdrag att ge varje medlem individuellt stöd.
3
 

2.5 Två röster om uppsägningar på grund av arbetsbrist 
Jan Söderlund som blev arbetslös genom en lagturlista enligt LAS 2013:  

”det blev ju så när de gick efter anställningstid vid uppsägningarna. Jag säger inget om det, jag tycker facket 

gör rätt som skyddar de äldre i första hand. Det är väl svårare för dem att hitta något nytt.”
4
 

 

Fackföreningsordförande Anders Wiklund: 

”före 1990 hade aldrig någon sagts upp i modern tid. Åren därefter kom varslen och neddragningarna slag i 

slag. Den första omgången gick ganska smärtfritt. Reglerna följdes med frivilliga förtida avgångar och 

uppsägningar enligt principen sist in först ut. Året därpå hade något förändrats. Då kom bolagets företrädare 

till förhandlingsbordet med den färdiga uppsägningslistan, den som i debatten kom att kallas ”önskelistan”. 

Hälften av brukets 80 kvinnor fanns med. Där fanns sjukskrivna och arbetsskadade, där fanns stridbara 

fackliga företrädare, kända för att säga vad de tyckte, och andra som av något skäl inte ansågs platsa i 

organisationen.”
5
 

2.6 Fackförbundens organisation 
Det finns 50 fackförbund i Sverige. Fackförbunden brukar vanligen organiseras i centrala 

förbund med ombudsmän, regionala avdelningar har fackliga ombudsmän och lokala fackklubbar 

med förtroendevalda som utsetts av medlemmarna. Mindre fackförbund kan sakna klubbar och 

representeras då av regionala fackombud.  

                                                 
2
 Cirkulär Unionen. Förhandling - - omorganisation och uppsägning s. 5 

3
 Iseskog, Tommy. (2013) Personaljuridik Tjugosjätte upplagan s. 269 

4
 Pappers avd 50 Jubileumsskrift Pappersarbetarna s.267 

5
 Ibid s. 219 
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2.6.1 Tabell över svenska fackförbund 

Tabell över svenska fackförbund i Centralorganisationerna LO, TCO och SACO.
6
  LO består av 

arbetare, TCO av tjänstemän och SACO av akademiker. 

Landsorganisationen (LO) 

14 fackförbund 

Tjänstemännens 

Centralorganisation (TCO) 

14 fackförbund 

Sveriges Akademikers 

Centralorganisation 

(SACO) 22 fackförbund 

Byggarbetarförbundet  Fackförbundet ST 

(statsanställda) 

Akademikerförbundet SSR 

Elektrikerförbundet Finansförbundet Civilekonomerna 

Fastighetsanställdas förbund FTF, facket för försäkring 

och finans 

DIK Kultur och 

kommunikation 

GS, Facket för Skogs-, Trä- 

och Grafisk bransch 

Försvarsförbundet Fysioterapeuterna 

Handelsanställdas förbund Journalistförbundet Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter (FSA) 

Hotell och Restaurangfacket Lärarförbundet JUSEK – jurister, ekonomer, 

systemvetare, personalvetare, 

kommunikatörer och 

samhällsvetare 

Industrifacket Metall Polisförbundet Kyrka – Kyrkans 

Akademikerförbund 

Kommunal SLF. Skogs- och Lantbruks-

tjänstemannaförbundet 

LR Lärarnas Riksförbund 

Livsmedelsarbetareförbundet Symf, Sveriges 

yrkesmusikerförbund 

Na – Naturvetarna 

Musikerförbundet Teaterförbundet Officersförbundet 

Målareförbundet TULL-KUST Reservofficerarna 

Pappersarbetarförbundet Unionen TJ – Trafik & Järnväg 

Seko – Facket för Service 

och Kommunikation 

Vision SRAT – Hälsa, 

Kommunikation och 

Förvaltning 

Transportarbetareförbundet Vårdförbundet Sveriges Arkitekter 

  Sveriges Farmaceuter 

  Sveriges Ingenjörer 

  Svenska Läkarförbundet 

  Sveriges Psykologförbund 

  Sveriges Skolledarförbund 

  Sveriges Tandläkarförbund 

  SULF – Sveriges 

Universitetslärarförbund 

  Sveriges Veterinärförbund 

2.7 Sammanfattning 
Kapitlet har i stora drag beskrivit de lagar som finns inom arbetsrätten med anledning av 

anställningstrygghet. Slutligen har Svenska fackförbunden presenterats. Nästa kapitel behandlar 

tidigare forskning. 

                                                 
6
 www.lo.se, www.tco.se,  www.saco.se  

http://www.lo.se/
http://www.tco.se/
http://www.saco.se/
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3. Tidigare forskning 
Trots den stora mängd forskning som finns om effekter av nedskärningar så saknas i stor 

utsträckning forskning som belyser vad medlemskap i facket och stöd från facket kan betyda för 

medlemmarna under en personalneddragning.
7
 Tidigare forskning inleder med citat från två 

sakkunniga inom arbetsrätt. Kapitlet fortsätter med ett avsnitt om facket förhandlar eller 

samverkar ur en antologi från arbetslivsinstitutet och avslutas med ett avsnitt ur en annan 

antologi som belyser fackets dubbla roller. 

______________________________________________________________________________ 

3.1 Juridiskt perspektiv 
Det finns mycket forskning med avseende på lagen om anställningsskydd ur ett juridiskt 

perspektiv. 

 

Docenten i arbetsrätt Mats Glavå vid Göteborgs universitet reagerar redan 1999 på hur LAS 

förbigås och här följer två citat ur boken Arbetsbrist och kravet på saklig grund: 

 

”Jag fick också klart för mig att rättsläget i hög grad bidrog till ”trixandet med arbetsbrist”, som praktikerna 

inom arbetsrätten brukar uttrycka det.”.
8
 

 

”Det schabloniserade synsättet på frågan om arbetsbristuppsägningars saklighet i kombination med det 

utökade utrymmet för tidsbegränsande anställningar, möjligheten att hyra in arbetskraft etc tillgodoser i hög 

grad arbetsgivarens intresse av lösare relationer till ”de utbytbara”. Rätten bidrar härigenom till de ökade 

klyftorna. Den attraktiva arbetskraften kommer inte enbart att ha tryggare anställningar utan dessutom bättre 

anställningsvillkor. Eftersom det är en myt att turordningsreglerna skulle innebära att arbetsgivare tvingas 

göra sig av med nyanställda med specialkompetens till för mån för dem med lång anställningstid och lägre 

kompetens är det de sistnämnda som får gå när verksamheter rationaliseras eller omorganiseras. Det är en 

solidaritetsfråga att ställa krav på ansvar för ”de utbytbara” när arbetsgivare gör vad som helst för att få 

behålla ”de outbytbara”. Ett, men bara ett, sätt att tillse att detta ansvar fullgörs är att prova sakligheten av 

verksamhetsrelaterade uppsägningar.”
9
 

 

Glavå vill med detta påpeka att genom arbetsbrist kan lagstiftningen kringgås och då följs inte 

principen om sist-in-först-ut. För att inte skapa ett ojämlikt samhälle med utbytbara och 

outbytbara bör sakligheten prövas vid arbetsbristuppsägningar. 

                                                 
7
 Magnus Sverke & Johnny Hellgren red (2002) Medlemmen, facket och flexibiliteten, Pettersson, Pär. Isaksson, 

Kerstin Inflytande och förankring – fackligt dilemma vid rationalisering vid KF s. 150 
8
 Glavå, Mats. (1999) Arbetsbrist och kravet på saklig grund Förord 

9
 Ibid s. 677 
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Docenten i arbetsrätt Chatarina Calleman skriver i sitt slutord i sin doktorsavhandling 

Turordning vid uppsägning, (2000), att hon anser att arbetsgivaren har fått makten över lagen 

om anställningsskydd som därmed blir verkningslös. 

 

”På en eller annan väg har produktionens grundläggande intressen fått ett större genomslag än skyddet för 

anställningstid och ålder vid tillämpningen av lagens regler. På vissa områden av arbetslivet förefaller detta 

ha gått så långt att det skydd för äldre arbetstagare och det skydd mot godtycke som en gång var syftet med 

turordningsreglerna, är i det närmaste upphävt.”
10

 

3.2. Balansakter och utvecklingsdynamik 
Arbetslivsinstitutets antologi Förnyelse på svenska arbetsplatser – balansakter och 

utvecklingsdynamik, (2003), syftar till att bidra med kunskap, inspiration och ”råg i ryggen” till 

alla som sliter med förändrings- och utvecklingsarbeten i organisationer.
11

 

 

Under avsnittet Villkor och förutsättningar på arbetsplatsen finner vi Huzzard & Nilssons bidrag 

Fackets nya roll – att dansa med arbetsgivare?
12

 Kommande sidor grundar sig på författarnas 

framställning.  

 

Håller den tydliga skillnaden mellan förhandling (boxning) och samverkan (dans) på att 

upplösas? Den traditionellt vanligaste relationen mellan parterna är avtalsförhandling angående 

löner och arbetstider. Då ingår parterna i en process av givande och tagande, av bud och motbud, 

vilken alltid slutar i en kompromiss. Processen avlutas med ett avtal. Men det är ett resultat som 

ingen av de ingående parterna är helt nöjd med. Avtalet kan ha föregåtts av konflikt. 

 

När avtalet är undertecknat skiljs parterna åt för att åter mötas inför nästa löneförhandling. De 

lokala avtalsförhandlingarna är till en del bestämda av förhandlingar på central branschnivå. Här 

fastställs vanligen hur stort det totala utrymmet för löneökningarna ska bli. Utrymmet för lokal 

fördelning har ökat allt mer under senare år. Begreppet partssamverkan är mer diffust än 

förhandling.  

  

                                                 
10

 Calleman, Chatarina. (2000) Turordning vid uppsägning s. 362 
11

 Förnyelse på svenska arbetsplatser – balansakter och utvecklingsdynamik, (2003) redaktör Lena Wilhelmson, 
12

 Huzzard, Tony. Nilsson, Tommy (2003) Fackets nya roll – att dansa med arbetsgivare? s 40-66 
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Författarna anser att en betydelse kan vara att arbetsmarknadens parter på central nivå
13

 har en 

samsyn om behovet av ekonomisk tillväxt och att inflationen ska hållas låg. Denna samsyn kan 

kodifieras i ett centralt avtal. En annan betydelse är att parterna lokalt samverkar praktiskt i så 

kallade verksamhetsfrågor. Med verksamhetsfrågor avses arbetsorganisation, de anställdas 

kompetensutveckling, nya löneformer och liknande. När man i dag talar om lokal 

partssamverkan brukar man mena att företagsledningen och det lokala facket på ett eller annat 

sätt agerar så att de gemensamt kommer fram till ett resultat som båda parter tar ett gemensamt 

ansvar för. Till skillnad från förhandlingen skiljs inte parterna åt när en överenskommelse 

uppnåtts, utan tvärtom, det är först efter denna överenskommelse (angående en 

verksamhetsfråga) som det gemensamma processarbetet börjar. Generellt sett kan man säga att 

det föreligger en underliggande intressekonflikt mellan parterna när det gäller 

förhandlingsfrågorna och någon form av intressegemenskap vad avser samverkansfrågorna. 

Samtidigt kan det förekomma inslag av samverkan i samband med lönebildningsprocessen. 

 

Om partssamverkan hanteras formellt är protokollet, arbetsrättsligt sett, att liknas vid vad man i 

MBL-sammanhang kallar en ”förhandlingsöverenskommelse”. Det innebär att om arbetsgivaren 

vill ändra på vad parterna kommit överens om måste arbetsgivaren ta upp detta med facket enligt 

MBL-proceduren. Detta är ett av skälen till att förbunden centralt rekommenderar sina klubbar 

att ingå avtal i samband med att parterna gemensamt genomför olika typer av förändringsarbeten. 

Det förekommer en mängd olika varianter av lokal partssamverkan. Den kan vara mer eller 

mindre likställig, vilket innebär att initiativ till förändringar och problemlösningar kan tas av 

båda parterna. Det vanligaste är att arbetsgivaren tar initiativet och att facket intar en mer passiv 

hållning. 

 

Men även om partssamverkan är likställig innebär inte detta att parterna har lika mycket makt. 

Formellt gäller fortfarande att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. 

3.3 Medlemmen, facket och flexibiliteten 
Magnus Sverke & Johnny Hellgren är redaktörer för antologin Medlemmen, facket och 

flexibiliteten, (2002) som handlar om svensk fackföreningsrörelse i det moderna arbetslivet.  

  

                                                 
13

  Fackförbunden är organiserade inom centralorganisationerna LO, TCO eller SACO. De är sedan organiserade i 

yrkesinriktade centrala fackförbund med ombud i Sverige (se tabell under punkt 2.6.1) sedan har de regionala 

fackavdelningarna regionombud inom delar av landet och lokala fackklubbar med förtroendevalda på arbetsplatsen. 

Där det inte finns lokala fackklubbar företräder de regionala ombuden fackförbundet. 
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Kapitel 9 av Pär Pettersson & Kerstin Isaksson med rubrik Inflytande och förankring – fackligt 

dilemma vid rationalisering inom KF är en intervjustudie vid landets största konsumentförening 

(Konsum Stockholm) och då KF år 1992 bildade en ny underkoncern kallad Kooperativa 

Detaljhandelsgruppen (KD AB). 
14

 Kapitlet diskuterar det dilemma som fackligt arbete kan 

hamna i då man å ena sidan vill kunna påverka och ha inflytande centralt ”bakom stängda 

dörrar”, å andra sidan försöka förankra genomgripande förändringar lokalt hos medlemmarna. De 

skriver att den kanske viktigaste förklaringen de fann var att fackets samarbete med ledningen 

och det informella arbetssättet utan insyn från medlemmarna lett till en misstänksamhet där 

facket sågs som ansvarigt. 

 

Det mest intressanta är kanske att deras intervjuer visade en allmän uppfattning att ledningen och 

facket gjort avsteg från Lagen om anställningsskydd (LAS). Detta kan tolkas dels som 

okunnighet om hur LAS är skriven, dels att informationen internt var bristfällig och gav upphov 

till ryktesspridning. Detta är olyckligt, anser författarna. LAS så som den är skriven är dispositiv. 

Den ger alltså utrymme för andra avtal, t ex avtalsturlista om det finns ett kollektivavtal mellan 

parterna. Ur pedagogisk synpunkt är det viktigt att kunna informera personal, fackliga 

representanter och ledningspersonal om LAS innehåll och möjligheter.  

 

Det nära samarbetet mellan facklig företrädare och ledningen under omorganisationen ledde 

ibland till att facket hade central information som personalen och de lägre cheferna i 

organisationen saknade. Bristen på insyn i fackets agerande kan antas ha särskilt stor betydelse i 

en sådan situation då risken att mista arbetet på kort sikt blir viktigare än företagets långsiktiga 

utveckling. Inflytande över valda representanter och en insyn i beslut som fattas framstår som 

viktigare än företagets lönsamhet. Den traditionella fackliga rollen som försvarar anställdas 

rättigheter blir det mest centrala. 

3.4 Sammanfattning 
Ur det juridiska perspektivet har vi sett att praktikerna inom arbetsrätt anser att arbetsgivaren 

”trixar” med arbetsbrist för att gå runt lagen om anställningsskydd. Detta kan bara göras med 

fackföreningen där de samverkar med arbetsgivaren om verksamhetsneddragningen och 

förhandlar med arbetsgivaren om villkoren. Hur ska sakligheten i arbetsbristuppsägningar 

prövas? Det sista avsnittet visar hur viktigt det är att facket håller medlemmarna informerade om 

beslut och ställningstagande vid neddragningar. Nästa kapitel behandlar teori inom området. 

 

                                                 
14

 Pettersson, Pär. Isaksson, Kerstin (2002) Inflytande och förankring – fackligt dilemma vid rationalisering vid KF 

s 151, 159-160 
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4. Teori 
I detta kapitel finner vi först sociologiskpsykologisk forskning inom organisationsteori vidare 

presenteras stressforskningsinstitutets presentation av Krav-Kontroll-Stöd. Kapitlet avslutas med 

fackets roll vid anställningsotrygghet. 

______________________________________________________________________________ 

4.1 Socialpsykologisk teoriutveckling inom organisationsanalysen 
Sociologisk forskning inom arbetsrätt är i stort sett obefintligt och det menar även Roine 

Johansson som vill med sin socialpsykologiska studie Organisationer emellan. Om 

förhandlingar, makt och handlingsutrymme bidra till teoriutvecklingen inom 

organisationsanalysen. Han menar att förhandlingen bör betraktas som ett särskilt slags social 

relation och att den är av grundläggande betydelse för att den påverkar andra sociala relationer. 

 

Allmänt uttryckt går förhandlingar ut på just att komma överens om villkoren för samarbete. Han 

anser att förhandlingen intar en speciell ställning genom att den utgör en övergångsfas, där 

villkoren för förändringar av relationsmönster bestäms. Som en allmän utgångspunkt skulle man 

kunna säga att det finns två grundläggande interaktionsformer för hantering av beroende-

förhållanden, nämligen kamp och samarbete. Kampen kan förekomma i två olika former: 

konkurrens och konflikt. Johansson anser att maktbegreppet bör vara grundläggande i analysen 

av förhandlingen som interaktionsform. Eftersom makt är ett av samhällsvetenskapernas mer 

omstridda begrepp menar han att allmänt uttryckt handlar makt om förmåga att få saker uträttade, 

eller förhindra att något sker. Denna förmåga ska inte betraktas som en egenskap knuten till 

enskilda aktörer; makt är inget som någon ”har”. Det är inte heller fråga om ett särskilt slags 

relation. Makt är istället något som i varierande grad inryms i de flesta sociala relationer. Det 

innebär att makten inte kan analyseras bortsett från det sociala sammanhanget, eftersom detta 

avgör värdet av och styrkan i de resurser parterna har att tillgå. Maktresurserna fungerar alltså 

inte i allmänhet, de är kontextbundna. Det är därför makt inte är något som någon ”har”.
15

 

 

Johansson ansluter sig till Göran Ahrnes minimidefinition av organisation som en av mänsklig 

interaktion kännetecknad av fyra grundläggande element: tillhörighet, resurser, kontroll och 

utbytbarhet.  

  

                                                 
15

 Ibid s 41 
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För att man alls ska kunna tala om organisation måste alla dessa fyra element ingå: det är just 

kombinationen av tillhörighet, resurser kontroll och utbytbarhet som omvandlar interaktion 

mellan människor till organisation. Johansson delar upp organisationerna i tre olika typer, 

frivilligorganisation, företag och stat.
16

 Han menar att endast företag uppfyller kombinationen av 

alla fyra elementen. Marknadsrelationer varken förändras eller upplöses för att individerna byts 

ut. 
17

 

 

Företagens vanligaste och mest omfattande kontakter med intresseorganisationer torde gälla 

relationerna till den organiserade arbetskraften, dvs. till fackföreningarna. Johansson menar att de 

alternativa belöningsformerna innebär att medlemmars egenintresse och företagsidentifikation 

kan komma i konflikt med den övergripande fackliga sammanhållningen. Företagens 

internationalisering medför också allvarliga problem för de fackliga organisationerna
18

 

 

Johansson lägger stor vikt vid samordning med kontrollstationer före, under och efter 

förhandlingarna. En inomorganisatorisk kontroll, för att säkerställa en tillräcklig överens-

stämmelse mellan målsättningar och faktiskt agerande, är nödvändig i alla slags organisationer. 

Närmare bestämt är det två problem som samordningen syftar till att lösa. Det första gäller att 

komma tillrätta med individuella särdrag: medlemmarnas egenheter måste anpassas till 

organisationens krav.  

 

Det andra problemet gäller att föra samman de många individernas handlingar på ett sätt som gör 

att de bildar en fungerande helhet. Förhandskontrollen handlar om att bestämma premisserna för  

arbetets utförande. Kontrollen under själva arbetsprocessen handlar om någon form av 

övervakning, medan efterhandskontrollen rör uppföljningar och utvärderingar.
19

 

 

”Kontroll hänger samman med makt, men behovet av kontroll är inte nödvändigt detsamma som önskan om makt.”
20

 

 

  

                                                 
16

 Ibid s 90 
17

 Ibid s 65-67 
18

 Ibid s 164-165 
19

 Ibid s 191 
20

  L. Björk, P Docherty, J. Forslin, T. Stjernberg (1990) Att behärska föränderligheten s. 61 
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4.2 Krav, kontroll och socialt stöd 
Krav-kontrollmodellen introducerades av Robert Karasek för mer än trettio år sedan och 

sambandet med hälsa har undersökts i cirka hundra studier av arbetsmiljöforskare över hela 

världen. Töres Theorells och Jeffrey Johnsons arbeten spelade betydande roll vid utvecklande av 

denna teori; Theorell därför att han översatte modellen till fysiologiska förhållanden och startade 

åtskilliga empiriska studier främst vad gäller hjärt-kärlsjukdomar och Johnson därför att han 

utvecklade dimensionen socialt stöd. 

 

Den bärande idén i Krav-kontroll-stödmodellen är att effekterna av psykiska krav på de anställda 

har att göra med hur mycket kontroll, eller med andra ord beslutsutrymme, eller 

handlingsutrymme, de har. Man brukar 

tala om fyra modellsituationer som utgör 

olika kombinationer av mycket, 

respektive litet beslutsutrymme 

(kontroll) och höga respektive låga krav.  

 

Effekterna av psykiska krav har att göra 

både med hur mycket beslutsutrymme 

och hur mycket stöd som organisationen 

ger de anställda. Den värsta situationen 

för hälsan skulle då bli den ”iso-spända” 

situationen, dvs ett spänt arbete med avsaknad av stöd. .
21

 

 

“The union is, of course, explicitly constituted to promote employee well-being, and union demands can balance 

management’s traditionally greater interest in productivity outcomes.”
22

 

 

Författarens översättning: 

Facken är såklart uttryckligen skapade för att stödja anställdas välbefinnande, och fackliga krav 

kan balansera företagsledningens traditionellt större intresse för produktivitetens resultat. 

  

                                                 
21 Stressforskningsinstitutets temablad_arbetsmiljomodeller.pdf www.stressforskning.su.se 
22

 Karasek, R. & Theorell, T (1990) Healthy work: Stress, productivity and the reconstruction of the working life. 

New York: Basic Books. s. 235 
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Anna Höglund och Bengt-Åke Armelius visar i sin forskningsrapport Nr 3 2003 vid Umeå 

universitet Psykosocial arbetsmiljö hos administrativ personal vid den samhällsvetenskapliga 

fakulteten att Karasek och Theorells modell har rönt en del kritik. Rapportförfattarna hänvisar till 

Fletcher och Jones genomförda studie med att undersöka krav- och kontrollmodellen, där 

resultaten emellertid visade att variablerna krav och kontroll visserligen spelar en viktig roll men 

att det inte går att förutsäga psykisk stress eller ohälsa på grund av den. Det framkom också att 

närvaron av socialt stöd är viktigare än graden av krav och kontroll. .
23

 

4.3 Fackets roll vid anställningsotrygghet 
I Anställningsotrygghet, Individen på den flexibla arbetsmarknaden (Näswall m fl.)

24
 behandlas 

bland annat fackets roll vid anställningsotrygghet. Det fackliga stödet kan vid sidan om 

organisatoriskt stöd och stöd från medarbetare och familj, skiljas i emotionellt stöd och 

instrumentellt stöd. I det fackliga sammanhanget handlar emotionellt stöd i stor utsträckning om 

att facket kan utgöra ett forum där medlemmarna får möjlighet att byta erfarenheter och ge utlopp 

för den otrygghet som de kan känna. Fackliga företrädare kan ställa upp och lyssna till 

medlemmars problem och erbjuda olika former av stöd utöver dem som de kan erhålla genom 

företaget. När det gäller det informativa stödet har facket en viktig roll för informationsspridning 

och kommunikation till de anställda om organisationsförändringar, vilket i sin tur kan motverka 

ryktesspridning och skvaller. När anställda ställs inför en otrygg situation söker de information 

om vad som planerats och hur det kommer att bli i organisationen för att bilda sig en uppfattning 

om hur deras framtid ser ut och för att veta hur de ska agera. 

 

Fackligt medlemskap kan därmed hjälpa anställda i stressande situationer genom att ge skydd 

mot negativa beslut som fattas inom organisationen. Dessutom kan representanter för facket 

klargöra för arbetsgivaren att anställningsotrygghet utgör ett arbetsmiljöproblem. En faktor som 

påverkar styrkan i reaktionen på anställningstrygghet är graden av kontroll och inflytande i de 

beslut som fattas i organisationen.  

 

Facket utgör en form av kollektiv protest, där fackligt medlemskap utgör en möjlighet att 

kollektivt få inflytande över organisationen så att en negativ situation förbättras.  

  

                                                 
23

 Höglund, Anna. Armelius, Bengt-Åke Psykosocial arbetsmiljö hos administrativ personal vid den 

samhällsvetenskapliga fakulteten Forskningsrapporter Nr 3 2003 vid Umeå universitet 
24

  Näswall, K. Hellgren, J. Sverke, M (2003) Anställningsotrygghet. Individen på den flexibla arbetsmarknaden  

s. 101-105 
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Facket har ett stort ansvar att ta reda på hur det kan förebygga anställningsotrygghetens negativa 

konsekvenser. I Sverige är fackförbunden ofta inblandade tidigt vid förändringar och har således 

möjlighet att påverka processen så att den så lite som möjligt skadar de anställda. Facket kan 

utarbeta mera kreativa lösningar, förhandla bra villkor för dem som drabbas ex med utbildning 

och hjälp vid arbetssökande, avtalspensionslösningar mm. 

 

Facket kan även påverka processen så att organisationen exempelvis informerar mer så att 

osäkerheten minskar. Genom att facket överser förändringsprocessen kan de anställda även 

uppleva att rättvisan i behandlingen av personalen kontrolleras och säkras. Näswall m fl förslår 

att facket kan anordna utbildningar, yrkesrelaterade eller teoretiska för att bredda medlemmarnas 

kompetens.  

 

De åtgärder som facket i förhandlingar med organisationen kan ge upphov till har ofta positiva 

konsekvenser för de anställda, vilket i sin tur leder till positiva attityder till facket bland 

medlemmarna. Rättvis behandling från facket är viktigt för hur medlemmarna reagerar på 

resultatet. En del av detta är även information från facket. Facket måste kommunicera med sina 

medlemmar för att förtydliga och i vissa fall säga emot information från organisationen. 

Information och upplevelse av facklig rättvisa påverkar hur medlemmarna upplever facket under 

förändringsprocesser. Det är viktigt att komma ihåg att även om facket i en enskild medlems 

perspektiv tidigare har framstått som pålitligt, kan denna upplevelse förändras. Detta belyses med 

teorin om brott av det psykologiska kontraktet. Medlemmarna har subjektiva uppfattningar om 

vad facket är skyldigt dem i utbyte mot lojalitet och engagemang.  

 

Om inte dessa skyldigheter uppfylls, upplever medlemmarna att facket har brutit det kontrakt 

som funnits. Reaktionen på detta liknar den som åtföljer kontraktsbrott av organisationen. 

Upplever medlemmarna att facket inte gjort tillräckligt, tappar de sitt förtroende för facket.  

 

I den utsträckning de håller sin fackförening ansvarig för negativa förhållanden kan de komma 

att reagera med försämrade attityder till facket och ett minskat fackligt engagemang. Facket 

måste alltså anstränga sig och visa de anställda att de är representerade i organisationen och att 

facket arbetar för att främja sina medlemmar. 
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4.4 Sammanfattning 
Sociologisk forskning med avseende på uppsägningar pga arbetsbrist är i det närmaste obefintlig. 

Roine Johansson har med boken Organisationer emellan, om löneförhandlingar, makt och 

handlingsutrymme, skrivit en socialpsykologisk bok inom organisationsteori och 

kontrollstationer vid neddragningsprocesser. Genom Stressforskningsinstitutet temablad beskrevs 

Karasek & Theorells modell krav-kontroll-stöd. En forskningsrapport från Umeå universitet visar 

att det finns kritik mot Krav-kontrollmodellen men inte mot socialt stöd. Katarina Näswall, 

Johnny Hellgren och Magnus Sverke har beskrivit fackets roll vid anställningsotrygghet och det 

psykologiska kontraktet. Den här uppsatsen ska med hjälp av intervjuer undersöka hur 

fackföreningar gör vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Kontrollstationer vid 

neddragningsprocesser samt stöd kommer att användas vi utformandet av intervjuguide som 

presenteras i kommande kapitel om metod. 
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5. Metod 
Detta kapitel redovisar val av metod, urval av intervjurespondenter och intervjuernas 

tillvägagångssätt. Validitet och Reliabilitet ventileras. Kapitlet avslutas med forskningsetik. 

______________________________________________________________________________ 

5.1 Val av metod 
Eftersom urvalet är sju fackförbund så passar en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer bra 

med intervjudeltagarens uppfattning och med tyngdpunkt på ord. En kvantitativ forskningsmetod 

med enkäter skulle ha varit lämpligt om det är ett stort antal som tillfrågas och svaren blir då 

numeriska. 

5.2 Urval 
Vid urvalet har jag valt två fackförbund från Landsorganisationen (LO), två från Tjänstemännens 

Centralorganisation (TCO) eftersom de hade 14 fackförbund vardera. Sveriges Akademikernas 

Centralorganisation (SACO) består av 22 fackförbund och inom det området görs tre intervjuer.  

Valet blev de största fackförbunden ur samtliga tre centralorganisationer:  

 

LO: Industriarbetarförbundet Metall (IF Metall) och Kommunalarbetarförbundet (Kommunal). 

 Industriförbundet Metall organiserar 350 000 medlemmar på 11 600 arbetsplatser runt 

om i Sverige. Av dessa är ca 69 000 pensionärer. Cirka 22 procent av medlemmarna (71 

300) av medlemmarna är kvinnor och IF Metall har en organisationsgrad på 79 %. 
25

 

 

 Kommunal är Sveriges största fackförbund med över 500 000 medlemmar. De flesta har 

kommuner som arbetsgivare, men fler och fler är anställda i privata företag. Många är 

också anställda i landsting. Nio av tio som jobbar inom våra yrkesområden är med i 

facket. Åtta av tio medlemmar i Kommunal är kvinnor. En tredjedel är 30 år eller yngre.
26

 

  

                                                 
25

 www.ifmetall.se 
26

 www.kommunal.se 
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TCO: Unionen (fd SIF Industritjänstemannaförbundet) och Vision (fd SKTF Stat- och 

kommunalanställdas tjänstemannaförbund). 

 Unionen organiserar 570 000 medlemmar. Varav mer än 30 000 förtroendevalda på över 

65 000 arbetsplatser. Unionen finns i allt från internationella koncerner till små 

familjeföretag och ideella organisationer och föreningar. Kvinnorna är ungefär lika 

många som männen och medelåldern är ungefär 44 år.
27

  

 

 Vision organiserar 170 000 medlemmar och representeras av 4000 yrken t ex chefer, 

ingenjörer, personalvetare, socialsekreterare, ekonomer, präster, behandlingsassistenter, 

administratörer, medicinska sekreterare och tandsköterskor. Många medlemmar är 

akademiker. Visions medlemmar har jobb som stödjer välvärden, i offentlig sektor och i 

privata bolag och företag med koppling till den. Medlemmarna arbetar också i Svenska 

kyrkan och frikyrkan. Vision är Sveriges största fackförbund för chefer i offentlig 

verksamhet.
28

 

 

SACO: Lärarnas Riksförbund (LR), Sveriges Ingenjörer) och Akademikerförbundet SSR 

(samhällsvetarförbund). 

 Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och 

yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom 

SACO.
29

 

 

 Sveriges Ingenjörer med 139 000 medlemmar är vi det största SACO-förbundet. Detta 

ger självklar tyngd när vi förhandlar avtal eller framför våra åsikter i samhällsfrågor.
30

 

 

 Akademikerförbundet SSR 63 000 medlemmar som är akademiker, beteendevetare, 

ekonomer, folkhälsoplanerare, socionomer och andra samhällsvetare. 
31

 

 

I bilaga 3 redovisas de valda fackförbundens organisation. 

  

                                                 
27

 www.unionen.se 
28

 www.vision.se 
29

 www.lr.se 
30

 www.sverigesingenjorer.se 
31

 www.akademssr.se 

http://www.lr.se/
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5.3 Respondenterna 
För att finna lämpliga respondenter vände jag mig via e-post till kontaktpersonen på 

fackförbundets hemsida och fick svar från kontaktpersonen vilken denne ansågs lämplig, 

eftersom det skulle vara en någon facklig representant som arbetade med uppsägningar. Det 

hände också att respondenten skrev till mig att denne hade blivit utsedd att intervjuas. 

 

Respondenterna för de olika fackförbunden företräder organisationer som har olika 

organisationsstrukturer. Det vanligaste är att ha centrala fackförbund, regionala fackombud och 

lokala fackklubbar.  

De som intervjuades var:  

LO1 var en man och regionalt ombud vid industrifacken Metall. 

LO2 var en kvinna och regionalt ombud vid Kommunalarbetareförbundet. 

TCO1 var en kvinna och regionalt ombud vid Unionen. 

TCO2 var en man och lokalt förtroendevald vid Vision. 

SACO1 var en man centralt ombud vid Akademikerförbundet SSR. 

SACO2 var en man och regionalt ombud vid Lärarnas Riksförbund. 

SACO 3 var en kvinna och centralt ombud vid Sveriges Ingenjörer. 

5.4 Intervjuerna 
Undersökningen är kvalitativ genom intervjuer och den belyser hur sju svenska fackförbund gör 

vid uppsägningar med anledning av arbetsbrist. Genom en intervju med en regionalt facklig 

ombudsman testades intervjuguiden och frågorna förfinades efter det. 

5.4.1 Intervjuguiden 

Intervjuschemat är strukturerad och upplagd enligt den tidigare nämnda författaren Roine 

Johanssons förslag om förhandskontroll, kontroll under arbetsprocessen och efterhandskontroll. 

Förhandskontrollen handlar om att bestämma premisserna för arbetets utförande. Kontrollen 

under själva arbetsprocessen handlar om någon form av övervakning, medan 

efterhandskontrollen rör uppföljningar och utvärderingar.  

  



 

22 

 

Intervjuguiden har delats upp i 3 teman.  

 

Tema 1: före uppsägningen, som består av tio frågor och behandlar rutinerna och stöd innan 

besked om avsked. 

1. Hur meddelas varsel pga arbetsbrist? 

2. Har ni medlemsmöte och informerar vad varslet innebär? 

3. Vem bestämmer turordningskretsen? 

4. Används avtalsturlista vid arbetsbrist? 

5. Vem gör avtalsturlistan? 

6. Är förhandlingen under tystnadsplikt? 

7. Vilket är det vanligaste skälet att hamna på avtalsturlistan? 

8. Om skälet är kvalifikations- och/eller kompetensbrist hur bevisas det? 

9. Ställs några krav på att arbetsgivaren ska specificera innehållet i den nya kompetensen?  

10. Informeras medlemmen av er att denne är uppsatt på avtalsturlistan innan det svåra 

samtalet? 

 

Tema 2: uppsägningen, som har två frågor och behandlar övervakning när besked ges till den 

som avskedas. 

11. Finns ni med vid det svåra samtalet? 

12. Hur går det svåra samtalet till? 

 

Tema 3: efter uppsägningen, tre frågor som ska ge svar på utvärdering och uppföljning. 

13. Vilket stöd ger ni medlemmen efter det svåra samtalet? 

14. Vilket stöd får era medlemmar som blir kvar? 

15. Gör ni en utvärdering? 

 

Vid intervjuerna har jag kallat uppsägningen för det svåra samtalet, eftersom det är ett svårt 

samtal för både arbetsgivare och den som avskedas. Fackföreningsmedlemmarna kan efter 

varslet ha varit oroliga om vilka som ska avskedas eftersom det inte direkt uttalas vilka 

kompetenser som företaget vill ha kvar. Vid varslet har oftast företagsledningen hänvisat 

neddragningen till omvärldsfaktorer som konkurrens, att företaget ”blöder” pengar på 

anställningskostnader och att företaget ska ägna sig åt kärnverksamhet och därmed uppstår 

arbetsbrist. 
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5.4.2 Tillvägagångssätt 

Vi träffades där intervjupersonen önskade och de flesta intervjuerna var i ett mindre 

konferensrum i anslutning till deras arbetsplats. Intervjuerna gjordes med mikrofon via min 

smartphone, det kändes inte alls störande med en mobiltelefon på bordet.  

 

Vid intervjutillfället fick respondenterna först information om att de var anonyma, deltagandet 

var frivilligt och att de fick avbryta intervjun när de ville, sedan frågade jag om de önskade få 

den färdiga uppsatsen. Alla ville ha den.  

 

De fick svara på de 15 intervjufrågorna. Intervjuerna blev mellan 10-20 minuter långa.  

 

Om intervjuerna tog relativt kort tid så tog nedtecknandet desto längre, ca 1-2 timmar per 

intervju. Hos de fackförbund som strikt tillämpade LAS föll frågorna om avtalsturlista eftersom 

de utgår från turordningslista som görs efter principen sist-in-först-ut. 

 

Intervjuerna sammanställdes översiktligt i ett excelblad fråga för fråga, för att underlätta 

redovisningen av resultatet. Sedan analyserades resultatet för att senare kopplas till teori och 

tidigare forskning. 

 

5.5 Validitet, reliabilitet och etisk granskning 
I litteraturen brukar begreppet validitet definieras på något eller några av följande tre sätt: 1) 

överensstämmelse med teoretisk definition och operationell indikator; 2) frånvaro av 

systematiska fel; och 3) att vi mäter det vi påstår att vi mäter.
32

  

 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna har utförts, beteckningen syftar till tillförlitligheten 

och noggrannheten i själva mätproceduren. Hög reliabilitet föreligger, om oberoende mätningar 

av samma fenomen ger i det närmaste identiska resultat.
33
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 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Wängnerud, Lena. (2007) Metodpraktikan, konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. S 64 
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Vissa författare har föreslagit att kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån helt andra 

kriterier än dem som kvantitativa forskare använder sig av, Lincoln & Guba menar att det är 

nödvändigt att specificera termer och metoder för att etablera och bedöma kvaliteten i kvalitativ 

forskning som utgör alternativ till det som begreppen reliabilitet och validitet står för.  

 

De föreslår två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning nämligen 

vederhäftighet eller tillförlitlighet (”trustworthiness) och äkthet (”authenticity”). En huvudsaklig 

anledning till deras osäkerhet eller tveksamhet rörande en direkt tillämpning av reliabilitets- och 

validitetskriterier på kvalitativa undersökningar handlar om att dessa kriterier förutsätter att det är 

möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten. Guba och 

Lincoln menar i stället att det kan finnas mer än en och möjligen många fler beskrivningar av 

denna verklighet.
34

 

 

Tillförlitlighet har fyra delkriterier som har sin motsvarighet i kvantitativ forskning, enligt Guba 

och Lincoln: 

 Trovärdighet – intern validitet. 

 Överförbarhet – extern validitet. 

 Pålitlighet – reliabilitet. 

 En möjlighet att styrka och konfirmera - objektivitet. 

 

Förutom dessa fyra tillförlitlighetskriterier formulerar de ett antal kriterier för äkthet eller 

autencitet. Dessa kriterier väcker ett antal mer generella frågor som för forskningspolitiska 

konsekvenser i allmänhet. 

 Rättvis bild – rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av 

människor som studerats? 

 Ontologisk autencitet – hjälper undersökningen de personer som medverkat i den att 

komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och den sociala situation som 

de lever i? 

 Pedagogiska autencitet – bidrar undersökningen till att deltagarna får en bättre bild av hur 

andra personer i miljön upplever saker och ting? 

 Taktisk autencitet – har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att 

vidta de åtgärder som krävs? 

 

                                                 
34
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Brymans anser att kvalitativa undersökningar har det på senare år blivit ett omstritt område med 

ett flertal kriteriescheman som sägs utgöra tänkbara alternativ till reliabilitet och validitet. 

 

Vid en etisk granskning kan det grundläggande individskyddskravet konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav för forskningen. Dessa krav är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. I bilaga 1 presenteras en fördjupning av kraven. 

 

Etisk egengranskning har genomförts och godkänts vid Högskolan Dalarna.  

5.6 Sammanfattning 
Urval av respondenter, intervjuguide och intervjuns tillvägagångssätt har presenterats. Validitet, 

reliabilitet och etisk granskning har ventilerats. I nästa kapitel redovisas intervjuernas resultat och 

analys av dessa och slutligen svar på frågeställningarna. 
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel ska vi gå igenom resultatet av intervjuerna och analysera dessa. Eftersom alla 

respondenter fick samma frågor vill jag få svar på uppsatsens två frågeställningar. 

 

1. Vilka rutiner och tillvägagångssätt använder sig svenska fackförbund av vid uppsägningar för 

att ta tillvara sina medlemmars intresse? 

 

2. Vilka skillnader finns mellan de svenska fackförbunden när det gäller att hantera 

arbetsgivarens uppsägningar på grund av arbetsbrist? 

______________________________________________________________________________ 

6.1 Resultat från intervju tema 1 - före uppsägning 
Alla sju fackförbunden säger att arbetsgivaren varslar vid arbetsbrist.  

 

Alla fackförbund har medlemsmöte och informerar vad varslet innebär förutom SACO1 som 

säger att det är olika på hur stort företaget är. SACO2 påpekar att det är bra att informera för att 

förhindra ryktesspridning. 

 

Gränsdragning av områden sk turordningskrets bestäms av arbetsgivaren, säger SACO2 och 

TCO2. Den blir sen en förhandlingsfråga som ofta slutar i oenighet enligt TCO2. TCO1 anser att 

det är orten som är turordningskrets och LO1 att det är facken som drar gränsen. LO2 och 

SACO3 anser att det är LAS som bestämmer turordningskretsen. SACO1 säger att det är utifrån 

avtalsturlistan. 

 

Att avtalsturlistor görs beror på hur kollektivavtalet är skrivet, säger SACO3. LO1 och TCO2 

börjar med lagturordningslista som sedan blir avtalsturlista. De övriga gör inga avtalsturlistor och 

är emot det eftersom det är turordningslista enligt LAS sist-in-först-ut som gör sig gällande. 

Avtalsturlista där sådana finns, görs i samråd med arbetsgivaren och fackföreningen. 

 

När det gäller tystnadsplikt vid förhandlingarna om uppsägningar pga arbetsbrist, säger LO1 

både ja och nej om tystnadsplikt, LO2 anser att arbetsgivaren försöker sätta munkavel, TCO2 

säger att det är tystnadsplikt. SACO 1 och SACO 2 anser att de kommer överens med 

arbetsgivaren om hur det ska kommuniceras/informeras. SACO3 anser att tystnadsplikt 

förekommer endast när arbetsgivaren begär det. TCO1 säger att man kan förhandla tystnadsplikt. 
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Kompetensbrist är det vanligaste skälet att hamna på avtalsturlistan, anser LO1, TCO1 och 

SACO1. TCO1 anser att arbetsgivaren har en önskelista och löser det med LAS-turordning och 

kompetensbegreppet. TCO2 anser att arbetsgivaren försöker rädda yngre med modernaste 

utbildningen. SACO2 följer principen sist-in-först-ut. 

 

Kvalifikations-/kompetensbrist bevisas genom att jämföra kompetens och tillräckliga 

kvalifikationer, CV:n och befattningsbeskrivningar, säger TCO1, SACO1 och SACO3. LO1 

pratar med personen i fråga och arbetskamrater och det gör alla fackförbund förutom LO2 och 

SACO2, eftersom de inte har avtalsturlistor. SACO1 anser att om det inte löser sig blir det en 

tvist eventuellt turordningsbrott. 

 

Att arbetsgivaren ska specificera innehållet på den nya kompetensen ställer de flesta 

fackförbunden som krav. SACO2 anser att kvalifikationskraven inte kan ändras de måste gälla 

både i början och i slutet. LO1 anser att man måste vara observant mot arbetsgivaren så inte 

kompetensbegreppet missbrukas. 

 

Information till medlemmen från fackförbunden att denne är uppsatt på en avtalsturlista ger olika 

svar från fackförbunden. LO1 säger att arbetsgivaren informerar resultatet av förhandlingen. 

TCO2, SACO1 och SACO3 informerar medlemmen. SACO3 har inga avtalsturlistor centralt och 

hur de gör lokalt kan denne inte svara på. SACO2 fastställer turordningslistan i en MBL-

förhandling som är under tystnadsplikt. 

6.2 Resultat tema 2 - uppsägning 
Vid besked om uppsägning är LO1 är inte med i normalfallet. LO2 är absolut med. TCO1 säger 

att arbetsgivaren informerar, fackförbundet är inte sändebud, men de finns med. TCO2 är absolut 

med om medlemmen vill. SACO1 säger både ock, arbetsgivaren meddelar men vi har informerat 

medlemmen innan. SACO2 tror inte att de är med. SACO3 antar att på det lokala planet är de 

lokala företrädarna med. 

 

Hur det svåra samtalet går till varierar anser LO1, individuellt anser LO2. TCO1 är med vid 

information från arbetsgivaren, de kan då ajournera sig och prata om situationen. Information om 

uppsägningar och uppsägningstid samt information om trygghetspaket har ägt rum innan, enligt 

TCO2 och SACO1. SACO 2 har en checklista hur det ska gå till. SACO3 vet inte hur det går till 

lokalt och dessa typer av samtal ges inte centralt. 
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6.3 Resultat tema 3 - efter uppsägning 
Stöd till medlemmen efter det svåra samtalet så har LO1 uppföljningsmöte om A-kassa osv. LO2 

säger att företrädare som varit med under resan finns tillgänglig. TCO1 säger att det är 

individuellt, medlemmen i fokus. Går igenom det praktiska. Ger visitkort. Bevakar att allt gått 

rätt till. TCO2 ger det stöd som medlemmen vill ha. Kontaktuppgifter för att kunna ringa, lokala 

företrädare att tala med ger SACO1. Det var många som tog kontakt med oss och vi förklarade 

hur läget var, säger SACO2. SACO3 hjälper och stöttar så man har en kontakt så dom kan prata, 

både lokalt och centralt. 

 

Medlemmarna som blir kvar får stöd genom risk- och konsekvensanalys som ska vara framtagen 

av arbetsgivaren innan förhandlingarna, enligt arbetsmiljölagen. SACO3 nämner att de får 

upplysa arbetsgivaren att göra en konsekvensanalys om inte arbetsgivaren självmant gjort det. 

TCO2 säger att man måste säkerställa att det inte är en fejkad arbetsbrist för att ta in någon 

”bakvägen”. SACO2 vet inte om de som blev kvar behövde så mycket stöd. 

 

När det gäller utvärdering och uppföljning så säger LO1 både ja och nej. Inte formellt, kanske 

lokala fackombud gör det, säger LO2. TCO1 gör regionalt arbetsplatsmiljöbesök efter en 

omorganisation och TCO2 anser att det är klart att de måste göra en utvärdering. SACO1 gör en 

sammanfattning av ärendet och upplyser om företagshälsovård. SACO2 hänvisar till att det 

gjordes en risk- och konsekvensanalys och hur det blir för personalen när man blir färre. SACO3 

tror inte det görs, kanske vissa arbetsplatser lokalt gör det. 
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6.4 Analys av intervjuerna 
Före uppsägningen. 

Arbetsgivaren meddelar varslet anser alla fackförbunden. Sveriges ingenjörers svar: 

Det är arbetsgivaren som meddelar, så det är vi inte riktigt insatt i hur det riktigt går till. 

Jag är central ombudsman och så har vi lokala. På större arbetsplatser så är det dom 

som är iblandade, så alltså på det lokala planet är det arbetsgivaren som efter, 

förmodligen efter, tar kontakt med facket strax efter de lägger det här varslet då och 

förhandlingen sker då med de lokala. 

 

De flesta fackförbund har ett medlemsmöte och informerar medlemmarna om vad varslet 

innebär. Lärarnas riksförbund svar: 

Om det behövs, det var ju så här också, att det är väldigt bra om man kan informera just 

för att förebygga rykten och sånt. Kan man ha möten där arbetsgivarsidan är med också 

och förklarar så kan det också ha en lugnande effekt, så är det. Självklart är man med 

och förklarar för att det här var en helt ny situation, har aldrig varit med om det förut 

och det har inte medlemmarna heller, utan kommunerna brukar ju inte säga upp folk. 

Tänk dig, det var en helt ny situation och då behöver man förklara helt enkelt. 

 

Vem som bestämmer turordningskretsen gav skiftande svar. Visions svar: 

Det där är ju en förhandlingsrunda och vi som fackförening vill ju ha en så stor och bred 

turordningskrets som möjligt, vi som fack vill ju ha hela kommunen som område medans 

arbetsgivaren vill snäva in den. Så där är det en förhandlingsrunda och ty hyven och sist 

är det arbetsgivaren som leder och fördelar så väldigt ofta tyvärr hamnar man i en slags 

oenighet om man nu inte har fått arbetsgivaren att bli så kloka som vi. 

 

Om avtalsturlista används vid arbetsbrist fanns det delade meningar bland fackförbunden. De 

som tillämpar LAS utgår från turordningslista med sist-in-först-ut. En del börjar med 

turordningslista som Vision kallar rå-LAS-lista som utformas på central nivå, IF Metall börjar 

med turordningslista som oftast blir en avtalsturlista eftersom arbetsgivaren kan undanta två 

anställda där det finns 10 anställda. Så här svarar Kommunal: 

Svar nej inom kommunal, den enda som har befogenhet att göra ett sånt avsteg är 

avtalssekreteraren Lenita Granlund. Så på lokal nivå är svar nej. Vi går alltid på sist-in-

först-ut, det är grundregeln. 
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Avtalsturlistan görs av arbetsgivaren. IF Metall gör det tillsammans med arbetsgivaren eftersom 

det finns många små verkstäder där arbetsgivaren kan undanta två av verksamhetsskäl. 

 

Tystnadsplikten råder det stor okunnighet om när LAS förhandlats bort. Vid förhandlingar om 

arbetsbrist ska arbetsgivaren ha en särskild förhandling om tystnadsplikt, som nämns i Unionens 

cirkulationsbrev punkt 2.3. Under tystnadsplikt kan inte fackförbunden informera sin medlem 

och stödja denne innan uppsägningen äger rum. Detta är Unionens svar: 

Ja, det är den, ja det beror på vad du menar med tystnadsplikt, man kan förhandla 

tystnadsplikt, men då måste parterna vara överens om det. Så, det som sägs vid 

förhandlingsbordet stannar vid förhandlingsbordet. 

 

Det vanligaste skälet att hamna på avtalsturlista är kompetensbrist. Så här svarar IF Metall: 

Ja, det finns bara ett skäl att hamna på avtalsturlistan och det är kompetensbrist. 

 

Kvalifikations-/kompetensbrist bevisas genom att fackförbunden jämför kvalifikationer, CV:n 

och befattningsbeskrivningar, pratar med personer och arbetskamrater och ställer frågan vad som 

behövs för kompetenshöjning. 

 

Det ställs krav på att arbetsgivaren ska specificera innehållet i den nya kompetensen genom 

arbetsbeskrivningar och att man måste vara observant mot missbruk från arbetsgivaren. Så att 

ingen kommer in ”bakvägen”.  

 

De fackförbund som tillämpar LAS informerar medlemmen om att denne är med på 

turordningslistan. De som använder avtalsturlista anser att det är arbetsgivaren som informerar 

resultatet av förhandlingen. Så här säger Akademikerförbundet SSR som inte tillämpar 

avtalsturlista: 

Om vi säger så här att när det gått i förhandlingar och arbetsgivaren säger följande, så 

här att Kalle och några stycken av våra medlemmar inte har tillräckliga kvalifikationer 

för de här tjänsterna och de blir inte inplacerade i omplaceringsdelen. Då tar vi 

naturligtvis en kontakt och säger att så här säger arbetsgivaren och jag har tittat på ditt 

CV och så och jag bedömer att du ska kunna klara det här jobbet med viss utbildning och 

inlärning och såna saker och hur vill du liksom göra? För många är ju så här att kan 

man inte det eller det så är man inte utvald, utan kan få hjälp till att avsluta anställningen  
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till ett bättre villkor med trygghetsavtalet och fördubblad uppsägningstid, så är det,  

relativt många som nappar på det. ”Ja, nu vill inte ledningen ha mig kvar här så då är 

det väl lika bra att söka vidare”. Vilket ofta är ganska klokt. 

 

I det här citatet ser vi att fackförbunden kan förhandla om bättre villkor än det står i LAS, trots 

att fackförbundet tillämpar LAS, turordningslistan har blivit en avtalsturlista enligt MBL. 

 

Under uppsägningen. 

Vid uppsägningen finns de som har tillämpat LAS med, om medlemmen vill. Men de är inte 

sändebudet. Akademikerförbundet SSR som tillämpar LAS svarar: 

Eh, man kan väl säga både ock att arbetsgivaren meddelar oftast och talar om att nu är 

du en av de som ska bli uppsagda. Men har vi skött oss bra där så har vi haft en kontakt 

med medlemmen innan, vi har kanske mejlat ut kontaktuppgifter, har ni frågor innan och 

saker och ting. Att medlemmen vet innan vart han kan höra av sig. 

 

Det varierar hur uppsägningen går till men i stort sett är det arbetsgivaren som informerar om 

avskedandet och fackförbunden informerar om A-kassa, uppsägningstid och hur lagarna 

fungerar. 

 

Efter uppsägningen 

Fackförbundens stöd som medlemmen får efter uppsägningen består av kontaktuppgifter. Samt 

information som nämns ovan om A-kassa, omställning osv. 

 

Vid frågan om stöd till medlemmarna som blir kvar hänvisar fackförbunden till risk- och 

konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen. Det finns fackförbund som måste uppmana 

arbetsgivaren att göra en sådan. Ett fackförbund ifrågasätter om de medlemmar som blev kvar 

behöver så mycket stöd, ett annat fackförbund anser att stöd till de som är kvar är minst lika 

viktig. Så här svarar Kommunal: 

Dom är ju oftast berörd lika fast på ett annat sätt, för de är ju de som blev kvar på något 

vis och har också den här sorgen att ha mist sina arbetskamrater sen många år kanske  

och samtidigt så är de jättelättad och glad att jag fick bli kvar fast men min kompis fick 

gå och den biten. Men alltid kolla utifrån konsekvensanalysen, klarar arbetsmiljön den 

här neddragningen, klarar medlemmarna arbetsuppgifterna som blev kvar, då är det 

oftast våra skyddsombud som får klara av den biten. 
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Det är skillnad mellan fackförbunden hur utvärderingen görs. Metall svarar att 

omställningsföretagen gör en utvärdering åt dem, hur det går för den arbetslöse. Men det görs 

ingen formell utvärdering. Unionen gör regionalt arbetsplatsbesök pga omorganisation. Vision 

anser att det är självklart att de ska göra det. Kommunal och Sveriges ingenjörer antar att lokala 

fackombud kanske gör det. Lärarnas riksförbund hänvisning till att risk- och 

konsekvensbedömning har gjorts. Akademikerförbundet SSR gör en sammanfattning av ärendet 

och upplyser om företagshälsovård. 

6.5 Frågeställning 1. 
Vilka rutiner och tillvägagångssätt använder sig svenska fackförbund av vid uppsägningar för att 

ta tillvara sina medlemmars intresse? 

 

Dessa är de rutiner och tillvägagångssätt i kronologisk ordning som finns för att ta tillvara sina 

medlemmars intresse och jag markerar med rött de som inte generellt används, det är nummer 2, 

5, 8, 12, 15 och 16. 

 

1. Arbetsgivaren meddelar fackförbundet om varsel. 

2. Meddela arbetsgivaren att det inte får uppkomma ohälsa och stress. Att risk- och 

konsekvensanalys måste göras enligt arbetsmiljölagen. 

3. Fackligt medlemsmöte för att informera vad varslet innebär och information om gällande 

lagstiftning med avseende på LAS och MBL. 

4. Turordningskretsen förhandlas, det område som berörs av uppsägningar bestäms. 

5. Tystnadsplikt ska arbetsgivaren begära förhandling om, enligt MBL. 

6. Turlistan förhandlas. A) Lagturlista vid tillämpande av LAS sist-in-först-ut. 

B) Avtalsturlista enligt MBL när LAS har avtalats bort. 

7. Ta reda på vilka skäl som arbetsgivaren hävdar för dem som hamnat på avtalsturlistan. 

8. Krav på arbetsgivaren att specificera innehållet i den nya kompetensen. 

9. Jämföra kvalifikationer, CV, befattningsbeskrivningar med det arbetsgivaren hävdar, kan sluta 

i tvist eventuellt turordningsbrott. 

10. Förhandla om villkor vid avskedande som omplacering, uppsägningstid, avgångsvederlag, 

återanställning. 

11. Informera medlemmen som är med på turordningslistan om omställning, A-kassa och 

kontaktuppgifter. 
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12. Övervaka vid tillfället när arbetsgivaren ger besked om uppsägning till medlemmen. 

13. Medlemmar som blivit uppsagda enligt avtalsturlista får information om omställning, A-

kassa och kontaktuppgifter. 

14. Att arbetsgivaren har gjort en risk- och konsekvensanalys, enligt arbetsmiljölagen. 

15. Arbetsplatsbesök där omorganisationen skett för att se om det var en ”fejkad” arbetsbrist och 

för att se om de som blev kvar inte har drabbats av stress. Erbjuda samtal för de som önskar. 

16. Utvärdering görs för att dokumentera till eftervärlden hur det gått till. 

 

Med denna sammanställning har jag visat att det finns rutiner och tillvägagångssätt för 

fackförbunden att ta tillvara på sina medlemmars intressen och att dessa kan förbättras. 

6.6 Frågeställning 2 
Vilka skillnader finns mellan de svenska fackförbunden när det gäller att hantera arbetsgivarens 

uppsägningar på grund av arbetsbrist? 

 

Denna tematiska uppställning utgår från intervjuguiden och tar upp de frågor som visar skillnad. 

 

Tema 1. Skillnader före uppsägningen  

Fråga 2.  Att medlemsmöten hålls efter varslet beror på företagets storlek. 

 

Fråga 3.  Turordningskretsen är det en del fackförbund som anser att det är LAS som 

bestämmer det och andra har olika utgångspunkter t ex: 

- att facken drar gränsen sinsemellan. 

- att det är orten. 

- att det är en förhandlingsrunda med arbetsgivaren. 

- att arbetsgivaren bestämmer. 

 

Fråga 4. Turordningslista används av de fackförbund som följer LAS princip sist-in-först-ut 

de övriga förhandlar om avtalsturlista. Den kan också ha börjat som turordningslista 

som slutat i en avtalsturlista. 

 

Fråga 6. Tystnadsplikten under förhandlingen ger olika svar av fackförbunden. 
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Fråga 10. Information till medlemmen som ska bli uppsagd om omställning kan de 

fackförbund ge som följer LAS. De övriga har tystnadsplikt inför avskedandet. 

 

Tema 2. Skillnader vid uppsägningen 

Fråga 11. Facklig närvaro när besked om avsked ges ger olika svar från fackförbunden. 

 

Fråga 12. Hur avskedandet går till ger också olika svar av fackförbunden. 

 

Tema 3. Skillnader efter uppsägningen 

Fråga 13. Information om omställning osv till den uppsagda medlemmen utifrån avtalsturlista 

görs efter uppsägningen.  

 

Fråga 15. Utvärdering är det olika hur det görs inom fackförbunden, om det görs överhuvud 

taget. 

 

Genom denna tematiska sammanställning har jag visat att det finns skillnader i svenska 

fackförbund när det gäller att hantera arbetsgivarens uppsägningar på grund av arbetsbrist.  

 

Utifrån frågeguiden kan vi se att det är i frågorna 1, 5, 7, 8, 9 och 14 som fackföreningarna har en 

samstämmighet. Dessa är (frågenummer i parentes) att arbetsgivaren ger varslet (1) och gör 

avtalsturlistan (5). Kompetensbrist är vanligaste skälet att hamna på avtalsturlistan (7), att 

fackförbunden försöker motbevisa de anställdas kompetensbrist (8) och att det ställs krav på 

arbetsgivaren att specificera den nya kompetensen (9). Risk- och konsekvensanalys enligt 

arbetsmiljölagen är det stöd som de som blir kvar har (14).  

 

Det finns skillnader i nio frågor av de 15 frågorna från intervjuguiden som respondenterna har 

svarat på och samstämmighet i sex frågor. Den största skillnaden beror på att om LAS används så 

finns tillvägagångssätt att följa i lagen. De som blir uppsagda vet att de är sist-in-först-ut och kan 

då bli informerade av fackförbundet innan uppsägningen. 

6.7 Sammanfattning 
I detta kapitel presenterades intervjuernas resultat och analys för att slutligen ge svar på 

uppsatsens frågeställningar. Nästa kapitel avslutas med diskussion och slutsats utifrån syfte, 

arbetsrätt, tidigare forskning och teori. 
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7. Diskussion och slutsats 
I detta sista kapitel ska jag diskutera hur den obalans som finns vid arbetsgivarens uppsägningar 

av anställda på grund av arbetsbrist. Denna diskussion kommer att utmynna i en slutsats. 

______________________________________________________________________________ 

7.1 Diskussion 
Diskussionen kommer att utgå från denna figur för diskussion om makt, information, 

partsamverkan, och utbytbarhet utifrån arbetsrätt, tidigare forskning och teori. 

 

 

MAKT 

Den vertikala blå pilen visar att arbetsgivaren har mer makt än den anställde. I grunden är varje 

anställd arbetstagare en part i ett individuellt anställningsavtal, en överenskommelse med 

arbetsgivaren om lön och anställningsform, tillsvidare (fast anställning) eller visstid (vikariat 

eller provanställning) samt arbetstid. 

 

Roine Johansson anser att maktbegreppet bör vara grundläggande i analysen av förhandlingen 

som interaktionsform. Eftersom makt är ett av samhällsvetenskapernas mer omstridda begrepp 

menar han att allmänt uttryckt handlar makt om förmåga att få saker uträttade, eller förhindra att 

något sker. Maktresurserna fungerar alltså inte i allmänhet, den är kontextbunden. Det är därför 

makt inte är något som någon ”har”. 

 

Föreningsrätt 

Den anställde kan bli fackföreningsmedlem genom föreningsrätten som lagfästes i och med 1936 

års lag om förenings- och förhandlingsrätt.  

  

   MAKT + 

Arbetsgivare 

 

  Konflikt  Samverkan  

 

    INFORMATION - KAMP  PARTSAMVERKAN      INFORMATION + 

Fackföreningsmedlemmar       Fackföreningsrepresentanter 

Outbytbar  Konkurrens  Förhandling 

 

Arbetstagare 

Utbytbar 

MAKT - 
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I utbyte hade de till landsorganisationens (LO)-anslutna fackförbunden accepterat att det var 

arbetsgivaren som ”fritt anställer och avskedar” samt ”leder och fördelar arbetet”(§ 32 i SAF:s 

stadgar). De regler som fanns i 1936 års lag har överförts till medbestämmandelagen (MBL) där 

de nu återfinns i det närmaste ordagrant i 7-9 §§.  

 

INFORMATION 

Den röda pilen visar att fackföreningsmedlemmarna utser förtroendevalda som framför deras 

talan, vilket i figuren visar att fackföreningsrepresentanter har mer information än medlemmarna. 

Det beror på att arbetsgivaren har primär förhandlingsskyldighet vid förändringar och den ges då 

till de förtroendevalda fackombuden.  

 

Tystnadsplikt ska inte godtas av fackförbunden vid verksamhetsneddragningar. De måste kunna 

informera sina medlemmar om rättigheter och ge dem sitt stöd.  

 

Näswall m fl anser att när det gäller det informativa stödet har facket en viktig roll för 

informationsspridning och kommunikation till de anställda om organisationsförändringar, vilket i 

sin tur kan motverka ryktesspridning och skvaller. När de anställda ställs inför en otrygg situation 

söker de information om vad som planerats och hur det kommer att bli i organisationen för att 

bilda sig en uppfattning om hur deras framtid ser ut och för att veta hur de ska agera. Dessutom 

kan representanter för facket klargöra att anställningsotrygghet utgör ett arbetsmiljöproblem. 

Rättvis behandling från facket är viktigt för hur medlemmarna reagerar på resultatet. En del av 

detta är även information från facket. Även om en medlem ansett facket pålitligt kan situationen 

förändras. Detta belyses med teorin om brott mot det psykologiska kontraktet. Medlemmarna har 

subjektiva uppfattningar om vad facket är skyldig dem i utbyte mot lojalitet och engagemang. 

 

Krav-kontrollmodellen av Robert Karasek behandlar sambandet hälsa. Jeffrey Johnson 

utvecklade sedan dimensionen socialt stöd till modellen. Facket ska stödja anställdas 

välbefinnande och fackliga krav kan balansera företagsledningens traditionellt större intresse för 

produktivitetens resultat. I Fletcher och Jones studie av Krav-Stöd-Kontrollmodellen resulterar i 

att närvaro av socialt stöd är viktigare än krav och kontroll vid psykisk ohälsa och stress. 

 

”Kontroll hänger samman med makt, men behovet av kontroll är inte nödvändigt detsamma som önskan om makt.”
35

 

  

                                                 
35

  L. Björk, P Docherty, J. Forslin, T. Stjernberg (1990) Att behärska föränderligheten s. 61 
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PARTSAMVERKAN skillnaden mellan förhandling och samverkan 

I figurens horisontella högersida ser vi ordet PARTSAMVERKAN och över står det samverkan 

och under står det förhandling.  

 

Roine Johansson anser att som en allmän utgångspunkt skulle man kunna säga att det finns två 

grundläggande interaktionsformer för hantering av beroendeförhållanden, nämligen kamp och 

samarbete. Jag anser att samarbete kallas partsamverkan i det här sammanhanget och som 

Huzzard och Nilsson får utveckla. 

 

Huzzard & Nilsson ställer frågan inom partsamverkan, om den tydliga skillnaden mellan 

förhandling (boxning) och samverkan (dans) håller på att upplösas? De anser att en betydelse kan 

vara att arbetsmarknadens parter på central nivå har en samsyn om behovet av ekonomisk tillväxt 

och att inflationen ska hållas låg. Denna samsyn kan kodifieras i ett centralt avtal. En annan 

betydelse är att parterna lokalt samverkar praktiskt i så kallade verksamhetsfrågor. 

 

Fackförbundet samverkar om turordningskretsar och turordningslistan/avtalsturlistan och 

förhandlar sedan om villkoren för den som ska sägas upp eftersom de kan förhandla om bättre 

villkor än LAS anger. Jag anser att resultat av förhandlingen med avseende om uppsägningstid 

och avgångsvederlag ska erbjudas alla anställda innan avtalskrets och avtalsturlista förhandlas. 

Villkoren kan vara lockande för någon anställd som ändå var på väg från företaget. 

 

KAMP består av konflikt och konkurrens 

I figurens horisontella vänstersida ser vi ordet KAMP och över står det konflikt och under 

konkurrens eftersom. Roine Johansson anser att kamp består av konflikt eller konkurrens.  

 

Konflikt kan uppstå mot både arbetsgivaren och/eller emot fackförbundet. Medlemmarna kan 

känna att det psykologiska kontraktet kan ha brutits av fackföreningen. Konkurrens uppstår 

mellan medlemmarna om vem som har kompetens för att inte bli utbytbar. 

 

UTBYTBARHET 

I figuren ser vi hur arbetstagaren har blivit utbytbar och de andra anställda är outbytbara. Lokala 

fackföreningsföreträdare ska närvara och övervaka när besked om övertalighet ges. Utvärdering 

ska göras för att nedteckna erfarenheterna av verksamhetsneddragningen. 

  



 

38 

 

Johansson ansluter sig till Göran Ahrnes minimidefinition av organisation som en av mänsklig 

interaktion kännetecknad av fyra grundläggande element: tillhörighet, resurser, kontroll och 

utbytbarhet.  

 

Mats Glavå nämner i sitt citat att saklighet i kombination med det utökade utrymmet för 

tidsbegränsande anställningar, möjligheten att hyra in arbetskraft etc tillgodoser i hög grad 

arbetsgivarens intresse av lösare relationer till ”de utbytbara”. Glavå anser att det är en myt att 

turordningsreglerna skulle innebära att arbetsgivare tvingas göra sig av med nyanställda med 

specialkompetens till för mån för dem med lång anställningstid och lägre kompetens är det de 

sistnämnda som får gå när verksamheter rationaliseras eller omorganiseras. Det är en 

solidaritetsfråga att ställa krav på ansvar för ”de utbytbara” när arbetsgivare gör vad som helst för 

att få behålla ”de outbytbara”. Ett, men bara ett, sätt att tillse att detta ansvar fullgörs är att prova 

sakligheten av verksamhetsrelaterade uppsägningar 

 

Jag anser att vid verksamhetsneddragningar ska inte lokala fackliga förtroendevalda förhandla 

med arbetsgivaren, det ska regionala eller centrala professionella oberoende fackombud göra. 

Dessa ska även prova sakligheten vid uppsägning med anledning av arbetsbrist samt göra 

arbetsplatsbesök efter verksamhetsneddragningen för att kontrollera att risk- och 

konsekvensanalysen har gjorts och följts och att det inte är en påhittad arbetsbrist. En fundering 

är varför fackförbundet ska motbevisa arbetsgivarens påstående om den anställdes brist på 

kompetens, genom att ta in befattningsbeskrivningar, CV och jämföra kvalifikationer? Det borde 

vara arbetsgivaren som har bevisbördan i det sammanhanget. Dessutom måste fackförbunden 

ifrågasätta hur denna kompetensbris uppkommit eftersom det är arbetsgivarens plikt att 

kompetensutveckla sin personal. 

 

Catharina Calleman skriver i sitt slutord att på vissa områden av arbetslivet förefaller detta ha 

gått så långt att det skydd för äldre arbetstagare och det skydd mot godtycke som en gång var 

syftet med turordningsreglerna, är i det närmaste upphävt 
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7.2 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att få svar på hur svenska fackföreningar gör vid uppsägningar med 

anledning av arbetsbrist? Vilket föranlett två frågeställningar som har besvarats i kapitel 6 punkt 

5 och 6. 

 

Jag har kommit fram till följande slutsats: 

Det bör finnas ett gemensamt regelsystem (checklista) utformat av centralorganisationerna när 

uppsägningar görs på grund av arbetsbrist. Den kan med fördel följa kontrollstationerna före, 

under och efter som nämnts i uppsatsen. Checklistan ska följas av alla fackförbunden vid 

uppsägningar på grund av arbetsbrist. Den ska också ständigt revideras. Den svenska modellen 

med att arbetsparterna gör upp sinsemellan utan lagstiftning måste skyddas. 

 

Lagstiftaren bör göra en översyn över Lagen om anställningsskydd och dess villkor vid avsked 

eftersom den nu har blivit verkningslös på grund av att fackförbunden kan förhandla bättre 

villkor vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det gör fackförbund genom samverkan med 

arbetsgivaren om avtalsturkretsar och avtalsturlista. 
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Bilagor 
 

BILAGA 1. ETISKA KRAV 

 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav för 

forskningen. Dessa krav är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet: informera undersökningsdeltagare om projektets syfte och deras uppgift i 

projektet. Att deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta medverkan. 

 

Samtyckeskravet: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

De ska ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. De ska 

kunna avbryta sin medverkan utan att det medföra negativa följder för dem. 

 

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 

otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 

forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnande. 

 

Konfidentialitetskravet: all personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt 

känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. Alla uppgifter om identifierbara personer ska 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras 

av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta 

innebär att det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 

 

Nyttjandekravet: uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter 

insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärd som direkt påverkar 

den enskilde (vård, tvångsintagning etc) utom efter särskilt medgivande av den berörda. 
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BILAGA 2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 
Förhandling 

Skriftlig information före förhandling (15 § MBL) 

Primär förhandlingsskyldighet (11 § MBL) Arbetsgivaren kan inte fatta beslut förrän förhandlingen är 

avslutad.  

OBS! Vissa tilläggsregler kan finnas i eventuella trygghetsavtal.  

 

Varsel/Underrättelse 

Till Arbetsförmedlingen: Två månader före driftinskränkningen. 

Fyra månader före driftinskränkningen (dvs utgången av uppsägningstid) om 26-100 personer berörs.  

Sex månader före driftinskränkningen (dvs utgången av uppsägningstid) om 100 personer berörs.  

(Främjandelagen) 

Ingen rättslig skyldighet att underrätta arbetstagare före uppsägningen. (8 § LAS) 

 

Turordning 

Avser driftenhet och avtalsområde. 

”Sist in – först ut”. Detta gäller inte vid avtalsturlista. 

Arbetstagare kompetent för arbete som blir kvar. 

Arbetsgivare med högst tio anställda får undanta två personer före turordning. 

Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och särskild sysselsättning har förstärkt turordningsskydd. 

Facklig förtroendeman kan ha förstärkt turordningsskydd. 

Dispositiva regler. Genom kollektivavtal kan annat gälla eller överenskommas. (2 och 22 §§ LAS) 

 

Omplacering 

Avser hela Arbetsgivarens verksamhet. 

Ledigt arbete. 

Arbetstagaren kompetent för ledigt arbete. 

Uppsägningen ogiltig om Arbetsgivaren inte omplacerar enligt ovan. 

Om Arbetsgivaren erbjuder Arbetstagaren skälig omplacering och Arbetstagaren avböjer erbjudandet, 

föreligger inte någon turordningsrätt.  

Tvingande regler. (7 § LAS) 

 

Besked 

Uppsägningsbeskedet ska vara skriftligt till Arbetstagaren personligen. (8 § LAS) 

Om Arbetstagaren inte anträffas, får uppsägningen skickas med rekommenderat brev. Uppsägningen anses då 

skett 10 dagar efter inlämningen till posten. Vid semester anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter den 

då semestern upphörde. (10 § LAS) 

I och med uppsägning löper uppsägningstid. (14 § LAS) 
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För Arbetstagare som är helt föräldraledig börjar inte uppsägningstiden att löpa förrän ledigheten helt eller 

delvis upphör (uppskovstid). (11 § LAS) 

 

Beskedets innehåll 

1. Om Arbetstagaren har förtur till återanställning (anställd mer än 12 månader under de senaste tre åren), 

ska Arbetstagaren informeras om detta samt att han eller hon måste göra anspråk på förtur. 

2. Information om Arbetstagarens rättigheter att yrka att uppsägningen ska ogiltigförklaras och att kräva 

skadestånd. (8 § LAS) 

 

Förtur till ny anställning 

Förturen gäller i och med att Arbetstagaren gör anspråk till förtur. (27 § LAS) 

Förtur till återanställning gäller fr o m uppsägningen t o m nio månader efter det att anställningen upphörde. 

Vid uppskovstid gäller förtur under uppskovstid + uppsägningstid + nio månader. 

Förturen gäller i den verksamhet där man varit sysselsatt. De förtursberättigade turordnas inom driftenhet och 

avtalsområde enligt principen ”ju längre anställningstid, desto bättre förtursrätt”. Arbetstagaren ska vara 

kompetent för förtursberättigat arbete. 

Förtursreglerna är dispositiva och kan förhandlas. (25-26 § LAS) 

 

Ogiltigförklaring 

1. Om beskedet är korrekt måste Arbetstagaren meddela Arbetsgivaren inom 2 veckor från uppsägningen. 

Om beskedet inte är korrekt, måste Arbetstagaren meddela Arbetsgivaren inom en månad från 

anställningens upphörande. (40 § LAS) 

2. Inom två veckor därefter (eller efter avslutad tvisteförhandling med facket), måste Arbetstagaren stämma 

Arbetsgivaren. (40 § LAS) 

 

Skadestånd 

1. Om beskedet är korrekt måste Arbetstagaren meddela Arbetsgivaren inom fyra månader från 

uppsägningen. Om beskedet inte är korrekt måste Arbetstagaren meddela Arbetsgivaren inom fyra 

månader från anställningens upphörande. (41 § LAS) 

2. Inom fyra månader därefter (eller efter avslutad tvisteförhandling med facket) måste Arbetstagaren 

stämma Arbetsgivaren. (41 § LAS) 
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BILAGA 3. DE INTERVJUADE FACKFÖRBUNDENS ORGANISATION 

 

Industriförbundet Metall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalarbetarförbundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organisation 

Arbetsplatsombuden – basen för Kommunal. Valda av sina arbetskamrater. Har den närmaste fackliga 

kontakten med medlemmarna. 

Skyddsombud – värnar om arbetsmiljön. Ofta samma person som arbetsplatsombudet. 

Klubb – bildas av arbetskamrater som vill kunna jobba mer aktivt med fackliga frågor, och kunna 

förhandla med sin arbetsgivare. Består av minst fem personer. 

Sektion – övergripande för klubbar som alla finns inom t ex en förvaltning eller en stor arbetsplats. 

Avdelning – 13 stycken geografiskt uppdelade som samordnar Kommunals arbete över hela Sverige. Här 

finns heltidsanställda ombudsmän och administrativ personal. 

Förbundsstyrelse – 16 personer från olika delar av Sverige som väljs av kongressen på tre år. Var tredje 

vecka möts de tillsammans med Kommunals ordförande och fattar beslut som rör hela förbundet. 

Förbundsledning – kongressen väljer fyra personer (förbundsordförande, förste vice ordförande, andre 

vice ordförande/avtalssekreterare och tredje vice ordförande/förbundskassör) att leda Kommunal mot de 

mål som kongressen, förbundsmöten och förbundsstyrelsen bestämmer. De arbetar på det centrala 

förbundskontoret. 

Kongress – hålls vart tredje år. 188 ombud från hela landet samlas och fattar beslut utifrån utredningar 

som förbundet gjort, och från motioner (förslag) som lämnats in. Alla medlemmar kan påverka genom att 

skriva motioner. 

Förbundsmöte – åren mellan kongresserna hålls förbundsmöten. Samma ombud möts. Inga motioner 

skrivs till förbundsmötena. 

Organisation 
Avdelningsombud: på arbetsplatser utan klubb finns ofta ett fackligt ombud, avdelningsombudet. På 

arbetsplatser utan facklig representation är avdelningens styrelse ansvarig för den fackliga kontakten med 

medlemmarna. 

 

Klubb: på företag med många anställda bildas en klubb.  

 

Avdelning: medlemmar i en eller flera kommuner bildar en avdelning. Denna stödjer den fackliga 

verksamheten på arbetsplatserna inom avdelningen. IF Metall har 37 avdelningar. På avdelnings-

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

medlemsavgifter, med mera.  

 

Förbundsstyrelsen: förbundsstyrelsens uppdrag är att leda förbundets verksamhet mellan kongresserna. 

Den består av 17 ledamöter, varav 13 är verksamma i produktionen och fyra är anställda ombudsmän på 

förbundskontoret. 
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Unionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unionen organiserar sig på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Regionalt organiserar sig medlemmarna i sina olika regioner. Unionen har 18 regioner från Norrbotten i 

norr till Sydväst i söder. Regionen håller varje år ett årsmöte, regionråd, där regionrådsombuden bland 

annat väljer regionstyrelse, förbundsrådsombud och kongressombud. Den lokala och regionala 

verksamheten får stöd av regionkontoren. 

 

Nationellt hålls vart fjärde år kongress som är högsta beslutande organ och bland annat väljer 

förbundsstyrelse. Varje år utom kongressår hålls ett förbundsråd som behandlar den årliga 

förbundsverksamheten. 

 

Unionen arbetar även internationellt för att stärka den enskilda medlemmens möjligheter till ett bättre 

arbetsliv och för att upprätthålla och utveckla goda arbetsvillkor och högre löner i Sverige och i världen. 

 Vision är en medlemsstyrd demokratisk organisation som drivs och utvecklas av medlemmarna. 

 På arbetsplatserna kan Visions medlemmar bilda avdelningar och klubbar, en avdelning eller 

klubb per arbetsgivare. 

 Visions förbundsmöte, som hålls en gång vartannat år, är Visions högsta beslutande organ, som 

väljer ordförande och förbundsstyrelse. 

 Vision har också ett kansli med anställda ombudsmän och andra experter. De finns på Visions 

resurscenter i Stockholm och på sju regionala center. 
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Sveriges ingenjörer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarnas Riksförbund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medlemsdemokrati 
Vart fjärde år väljer förbundets medlemmar till fullmäktige. Fullmäktige i sin tur väljer 

förbundsordförande, två vice förbundsordföranden och övriga ledamöter till förbundsstyrelsen. 

Fullmäktige väljer också revisorer och valberedning. De 95, varav 14 är teknologer, ledamöterna i 

fullmäktige kommer från hela landet och de flesta branscher. Alla medlemmar och grupper av medlemmar 

har rätt att väcka en fråga i fullmäktige genom att skriva en motion. 

Förbundsstyrelsen 
Ledamöterna i förbundsstyrelsen väljs av fullmäktige. Förbundstyrelsen tillsätter i sin tur 

förbundsdirektören som leder kansliets arbete. Läs mer om förbundsstyrelsens arbete. 

Lokalt  
På arbetsplatserna, företag och myndigheter, finns lokalavdelningar. De förtroendevalda utses och tillsätts 

av medlemmarna i lokalavdelningen. Där det inte är möjligt att ha en lokalavdelning kan man i stället utse 

en eller två kontaktpersoner på arbetsplatsen. Formellt utses kontaktpersoner av förbundet.  

Distrikt 
Förbundets 21 distrikt ger regionalt stöd åt förtroendevalda och fungerar som en länk mellan 

medlemmarna ute i landet och förbundets centrala organisation. Yrkesföreningar Brand- och 

riskingenjörer, vägingenjörer, medicintekniska ingenjörer, lärare inom teknisk utbildning och 

bilinspektörer har yrkesföreningar inom förbundet.  

 

 

 

 

Lokal- och skyddsombud agerar på den egna arbetsplatsen. Kommunombud på kommunnivå, eller 

motsvarande på den privata sektorn. Ombuden fungerar som förmedlande länk mellan Lärarnas 

Riksförbund centralt/regionalt och medlemmarna - i båda riktningarna. 

På skolor med få medlemmar, och som saknar valda lokalombud, kan kommunombudet istället anmäla ett  

Förbundets anställda, regionalt och centralt, utgör stöd- och servicefunktioner till de förtroendevalda 

ombuden.  

intressen tillvaratas.  Ombuden har alltid till uppgift att bevaka att den enskilde medlemmen får en rättvis 

behandling och att biträda medlemmen i dennes kontakter med arbetsgivaren.  I vissa fall kan flera ombud 

behöva involveras för att samtliga medlemmars intressen ska kunna tas till vara. 
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Akademikerförbundet SSR 

 

 

 

 

 

Kongressen är högsta beslutande organ och består av valda ledamöter från regionföreningarna och 

studentrådet. Den hålls vart tredje år. Kongressen fattar beslut om medlemsavgifter samt utser 

förbundsstyrelse, valberedning och ombud till Sacos kongress. Den tar också ställning till inkomna 

motioner, som först besvaras av förbundsstyrelsen och lämnas till kongressen med förslag till åtgärder och 

beslut. Kongressen beslutar om fackpolitiska frågor, mål och inriktning i den kommande verksamheten, 

organisatoriska förändringar och liknande. 

Förbundsstyrelsen: mellan kongresserna är det förbundsstyrelsen som är förbundets högsta beslutande 

organ. Ordförande och ledamöter väljs av kongressen och studentrådet. Förbundsstyrelsen fastställer 

bland annat verksamhetsplan och budget och har det yttersta ansvaret för förbundets 

förhandlingsverksamhet. Förbundsstyrelsen kan i vissa frågor vända sig till sina rådgivande organ; 

studentrådet, ordförandekonferensen och förhandlingsråd. 

Regionföreningar: förbundet är geografiskt indelat i 27 regionföreningar från norr till söder. 

Regionföreningarna arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan utifrån de beslut som fattas av 

förbundsstyrelsen och ordförandekonferensen. De har också till uppgift att aktivt kommunicera sitt 

arbete med medlemmarna. Regionföreningarna har en viktig demokratisk funktion i det att de utgör 

valkretsar när kongressombuden och delegaterna till förhandlingsråden ska utses. Våra regionföreningar 

är indelade efter länsgränserna med undantag för Stockholm och Västra Götaland som består av tre 

respektive fem regionföreningar. Som medlem blir du automatiskt medlem i den regionförening som din 

arbetsplats ingår i. Allt du behöver tänka på är att anmäla till vårt medlemsregister om du byter 

arbetsplats. 

För dig som är arbetssökande eller pensionär avgörs regiontillhörighet istället utifrån din bostadsadress. 

Studenter och medlemmar som arbetar utomlands tillhör ingen regionförening. Regionföreningarnas 

styrelser utses på årsmöten och väljs för ett år i taget. Som medlem har du rätt att nominera, kandidera och 

rösta. 

Lokalföreningar: som medlem företräds du oftast av en lokal fackförening på din arbetsplats. 

Lokalföreningarna kan arbeta på olika sätt men generellt kan man säga att de har till uppgift att ge dig 

som medlem stöd i frågor om lön, arbetsmiljö, jämställdhet, professionsutveckling, anställningstrygghet 

och medbestämmande. Gemensamt för alla lokalföreningar är att de leds av fackliga företrädare som utses 

vid årsmöten där du som medlem har rätt att delta, rösta, kandidera och nominera. Som medlem behöver 

du inte anmäla dig separat för att tillhöra lokalföreningen på din arbetsplats, det gör du automatiskt. 

Lokalföreningarna har olika benämningar beroende på arbetsmarknadssektor. Inom kommun- och 

landstingssektorn, där lokalföreningarna bara består av medlemmar från vårt eget förbund, heter de SSR-

föreningar. Inom privat och statlig sektor, där lokalföreningarna oftast samlar medlemmar från alla våra 

systerförbund inom Saco, heter de i regel akademikerföreningar respektive Saco-föreningar. 

Förbundskansliet: förbundskansliet sitter i Stockholm och sköter centrala förhandlingar, medlemsjouren 

SSR-direkt, medlemsservice, service till förtroendevalda, professionsutveckling, 

karriärservice, kommunikation, utredningar, opinionsbildning och annat påverkansarbete. 

 

Regionombud: är en erfaren facklig förtroendevald som utsetts av förbundet för att i första hand bistå 

lokala fackliga förtroendevalda. Regionombudet är en viktig länk mellan förbundskansliet och förbundets 

lokala och regionala organisation. Regionombudet är förbundets ambassadör och driver förbundets vitala 

frågor, samt informerar om och förankrar förbundets policy bland förtroendevalda, medlemmar och 

arbetsgivare. Uppdraget är centralt fackligt enligt förtroendemannalagen, med en tidsomfattning på cirka 

20 procent av heltid. 



 

 

 


