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Den fackliga spelplanen har förändrats de senaste 40 åren och förändras fortfa-

rande: Arbetsmarknaderna robotiseras och globaliseras, retoriken i politiken blir 

mer anti-facklig och företag och arbetstagare allt rörligare. Krisen i Europa var en 

pådrivande faktor för dessa samhälleliga förändringar. › Sid 11–12

Facklig styrka utgår främst ur medlemsantal, medlemmarnas representativitet, 

regler och traditioner runt förhandlingar (partsmodeller) och politisk mobilise-

ringsförmåga. Även arbetsgivarsidans organisationsgrad spelar en stor roll. Den 

fackliga styrkan minskade under krisen: medlemsantalet minskade och det sked-

de en maktförskjutningen i Europas partsmodeller. Det var både ett resultat av 

långtgående samhälleliga förändringar och av politiska beslut. › Sid 15–18

Företagen rör sig mer över nationsgränser-

na. Försvagade fack har svårare att stå emot 

de krafter som trycker på för lägre löner 

och många fackföreningar har gått med på 

förhandlade lönesänkningar i syfta att ”räd-

da jobben” från att flytta utomlands. Ökat 

gränsöverskridande samarbete blir därför 

alltmer en förutsättning för att de traditio-

nella måtten på facklig styrka ska fortsätta 

att vara relevanta. › Sid 19–20

I och med att företagen blir allt rörligare 

måste också fackens samarbete kring för-

handlingar och avtal bli mer gränsöverskri-

dande. Europeiska Företagsråd är ett system 

som redan finns på plats men som idag inte 

möter de krav som ställs på det. Politiker, 

fackföreningar och näringslivsrepresen-

tanter måste därför tydligare trycka på för 

utveckla företagsrådens roll. ›  Sid 20–21
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Den beskriver de 

långtgående samhällsförändringar 

som påverkat fack och löntagare. Ut-

forskar hur de traditionella måtten på 

facklig styrka utvecklats. Behandlar 
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facklig styrka. 
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Europa präglas av långsam ekonomisk återhämtning, låg produktivitetsutveck-

ling och hög arbetslöshet. Starka fack och stabil partssamverkan gynnar ekono-

min. Den politik som förts för att försvaga Europas fack riskerar därför att på lång 

sikt vara lika kontraproduktiv för ekonomisk återhämtning som åtstramningspo-

litiken redan visat sig vara. › Sid 21–22

Att få upp Europas stagnerande löner skulle ge återhämtningen en skjuts. Gräns-

överskridande lönenormer och förhandlingskrav har en viktig roll att spela. För 

att det ska få effekt måste man utöka förhandlingsstödet till svagare fackfören-

ingar. Tanken på en Europeisk minimilön gjorde också comeback inom fackfören-

ingsrörelsen under krisen. För att minska risken att överrumplas borde nordiska 

fack som generellt motsätter sig minimilöner tänka på hur ett potentiell system 

skulle kunna utformas för att passa den nordiska modellen. › Sid 22–23

Under krisen har alltfler människor tvingats jobba i andra EU-länder i jakt på 

försörjning. Dessa människor är bland de mest utsatta på arbetsmarknaderna 

och den fackliga medlemsgraden är låg. Framförallt i Norden är organiseringen av 

dessa löntagare viktig för att förhindra att de utnyttjas. › Sid 24–25

Gästmedlemskap har införts för att öka organiseringsgraden hos EU-medborgare 

som arbetar i Norden. Även system för medlemsskapsöverföring tåls att tänka på. 

Rapporten tittar närmare på de avtal kring just överföring av medlemsskap som 

slutits mellan vissa finska och estniska systerförbund. Även om avtalen inte berör 

en stor del av löntagarna är de viktiga symbolhandlingar fackförbund emellan.  

› Sid 26–27

Under och innan krisen har ”flexibla” arbetsmarknader tillkommit på bekostnad 

av trygga anställningsvillkor. Otryggheten beror på politiska beslut men facken 

kan agera mot den. Tågstrejken sommaren 2014 är ett exempel på hur fack med 

mellanfackligt stöd genom kollektivavtal kan minska otryggheten på arbetsmark-

naden. › Sid 27–28

Utan möjlighet till konfliktåtgärder är det svårt för facken att stå upp för trygg-

heten på arbetsmarknaden. Att förtydliga strejkrätten på europeisk nivå handlar 

handlar också om att skapa verktyg och stärka möjligheterna till social dialog 

på ett gränsöverskridande plan. I väntan på detta är det viktigt att europeiska 

fackförbund lägger stor fokus på att fördjupa och utveckla system för ömsesidigt 

konfliktbidrag, sympatiåtgärder där detta är tillåtet, koordinerade gemensamma 

manifestationer eller gemensamma utbildnings- och kampanjinsatser. › Sid 29
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