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S�ģĪƸƸĪ�ŤÿƠŏƸĪŧ�ŤÿŲ�ģǀ�ŧęƫĪ�żŰ�łÿŃŧŏŃĪ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ�żŃ�żŰ܍� 
Ŋǜżƣłżƣ�ģĪƸ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܍�ÿƸ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Īƣ�ĪŲŃÿŃĪƣĪƸ�ŏ�ģĪƸ�łÿŃŧŏŃĪ�
ÿƣěĪšģĪܓ�tĖƣ�S�ƫƸĖƣ�ƫÿŰŰĪŲ܍�ŤÿŲ�S�ěĪģƣĪ�ƫŏŤƣĪ�ŃżģĪ�ƣÿŰŰĪƣ�łżƣ�šĪƣĪƫ� 
ÿƣěĪšģƫŧŏǜܓ�/ƣ�łęŧŧĪƫƫŤÿěĪƸ�ƫƸęƣŤƸ܍�ƫƸĖƣ�S�ŃżģƸ�ŏ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸ�żŃ� 
łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲܬ��żŃ�S�ŤÿŲ�ŧĪƸƸĪƣĪ�ƫŏŤƣĪ�ĪŲ�ƣĪƸłęƣģŏŃ�
łżƣģĪŧŏŲŃ�ÿł�ŃżģĪƣŲĪܓ�S�ŤÿƠŏƸŧĪƸ�łĖƣ�ģǀ�ŏŲƫƠŏƣÿƸŏżŲ�Ƹŏŧ܍�ŊǜżƣģÿŲ�ģǀ�
ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŃ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�ƫƸǣƣŤĪƣ�łęŧŧĪƫƫŤÿěĪƸܓ�
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ORGANISATIONERNE 
I DEN DANSKE 
MODEL

Kapitlet falder i to dele. Den første del er en præsentation af de vigtigste organisationer på 
henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiversiden. Den anden del handler om organisering – 
altså hvordan du engagerer og inddrager dine kolleger i det faglige arbejde. 

'/t�F�¦®¼/�'/h��F�f�£S¼h/¼�G/tt/rG�¦�F�hG/t'/�/rt/¦�
�G�®£�¦G®r�h܌

ޞ  Hvilke organisationer er centrale i den danske model?
ޞ  Hvad er fagbevægelsens væsentligste funktioner?
ޞ  Hvad er arbejdsgiverorganisationernes vigtigste funktioner?
ޞ  Hvem er ’de gule’ organisationer?

KAPITEL 3   |   BAGGRUND
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Fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne er helt centrale i den danske model. En 
ěĪƸǣģĪŧŏŃ�ģĪŧ�ÿł�ƣĪŃŧĪƣ�żŃ�ƣÿŰŰĪƣ�łżƣ�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģ�ěĪƫƸĪŰŰĪƫ�żŃ�ǀģǜŏŤŧĪƫ�
i forhandlinger mellem disse parter – og hovedresultatet er den overenskomst, som man 
følger på arbejdspladserne. Du kan læse mere herom i kapitel 2. 
FżƣǀģƫęƸŲŏŲŃĪŲ�łżƣ�ƫǣƫƸĪŰĪƸ�Īƣ�ƫƸęƣŤĪ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣżƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ�NĪŧƸ�
overordnet er det vigtigt, at så mange som muligt er medlem af en anerkendt,  
overenskomstbærende fagforening – og at hovedparten af arbejdsgiverne er medlem af 
en arbejdsgiverorganisation. Hvis kun få er medlemmer af faglige organisationer, kan 
man ikke regulere arbejdsmarkedet ved overenskomster. Så vil lovgivning tage over, og de 
łÿŃŧŏŃĪ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣܨ��żŃ�ģĪƣŰĪģ�żŃƫĖ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣܨ��łĖƣ�ŰĪŃĪƸ�ŰŏŲģƣĪ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�
på arbejdsmarkedets udvikling. Derfor er det vigtigt, at så mange kolleger som muligt er 
medlem af en overenskomstbærende fagforening.  

 95



96

S�'ÿŲŰÿƣŤ�Īƣ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�ĪŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ�'ĪŲ�ƫƸżƣĪ�żƠěÿŤŲŏŲŃ�Ƹŏŧ�łÿŃěĪǜęŃĪŧ-
ƫĪŲ�ƫŏŤƣĪƣ܉�ÿƸ�ěĪǜęŃĪŧƫĪŲ�Ŋÿƣ�ěĪƸǣģĪŧŏŃ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�ƠĖ�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ƫÿŰłǀŲģ�rĪŲ�ƫǜŏŲģĪƣ�żƠěÿŤŲŏŲŃĪŲ܉�
så svækkes fagbevægelsen. Derfor er det et kontinuerligt arbejde at sikre opbakning til fagbevægelsen.  
De traditionelle fagforbund og deres lokale fagforeninger kendetegnes ved, at de:

ޞ  varetager medlemmernes interesser over for arbejdsgivere, ikke mindst gennem indgåelse af  
overenskomster.

ޞ  anerkender ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet.

ޞ  anerkender retten til lockout fra arbejdsgiverside og strejke fra arbejdstagerside.

ޞ  ŃƣǀŲģŧęŃŃĪŲģĪ�ǿŲģĪƣ܉�ÿƸ�ģĪƣ�Īƣ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫƸÿŃĪƣĪ

ޞ  ÿƣěĪšģĪƣ�łżƣ܉�ÿƸ�ŧƙƫĪ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ǀŲģĪƣ�żƣģŲĪģĪ�łżƣŊżŧģ܉�ěŧÿ�ǜŏÿ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ģĪƸ�
łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰ

ޞ  ƸǣƠŏƫŤ�Īƣ�żƠģĪŧƸ�ĪǽƸĪƣ�łÿŃ�żŃ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪܨ��ģǜƫ�ÿƸ�łǢ�ŰĪƸÿŧÿƣěĪšģĪƣĪŲ�Īƣ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�'ÿŲƫŤ�rĪƸÿŧ܉�
®�®ÃܫÿƫƫŏƫƸĪŲƸĪŲ�Īƣ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�F܉���ŰĪŲƫ�ŰÿŧĪƣĪŲ�Īƣ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�rÿŧĪƣłżƣěǀŲģĪƸ

ޞ  ƸǣƠŏƫŤ�Īƣ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�ĪŲ�ŊżǜĪģżƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲ܉�ģĪƣ�ǜŏÿ�ŊżǜĪģÿǽƸÿŧĪƣ�ŰĪģ�ģĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣŰżģƠÿƣƸ�
fastlægger rammerne for de kollektive overenskomstforhandlinger. 

Et afgørende træk ved den danske model er, at de overenskomstbærende fagforbund anerkendes 
af arbejdsgiverne som forhandlingspart. Det vil sige, at fagforbund forhandler og indgår kollektive  
overenskomster med arbejdsgiverne på centralt plan.  Dermed er fagbevægelsen helt central for den 
danske model.

Det er imidlertid helt afgørende for den danske model, at der er en høj organisationsgrad på både løn-
modtager- og arbejdsgiverside. Figuren viser at, Danmark fortsat er et af de lande, som har den højeste 
organisationsgrad i verden – 67 % er medlem af en faglig organisation. 

FAGBEVÆGELSEN 

KAPITEL 3   |   BAGGRUND
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Nß/r�/¦�'/�GÃh/ܔ
 
'Īƣ�ǿŲģĪƫ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ܉�ģĪƣ�ƸŏŧěǣģĪƣ�ÿƸ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�ƠĖ�ÿŲģƣĪ�ŰĖģĪƣܨ��ŰĪŲ�ƫżŰ�ŏŤŤĪ�Īƣ�
ĪŲ�ģĪŧ�ÿł�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƫǣƫƸĪŰ�'ĪƸ�Īƣ�ģĪ�ƫĖŤÿŧģƸ�ܹŃǀŧĪܹ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ�'Ī�ŃǀŧĪ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ�
ÿģƫŤŏŧŧĪƣ�ƫŏŃ�łƣÿ�ģĪ�ƸƣÿģŏƸŏżŲĪŧŧĪ�łÿŃłżƣěǀŲģ�ƠĖ�ǵŧĪƣĪ�żŰƣĖģĪƣ�/Ų�ÿł�ģĪ�ǜŏŃƸŏŃƫƸĪ�łżƣƫŤĪŧŧĪ�Īƣ܉�ÿƸ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�
gule organisationer ikke mener, at der et fundamentalt modsætningsforhold mellem arbejdsgivere og 
arbejdstagere. Derudover går fx Kristelig Fagforening ikke ind for strejkeretten. De gule organisationer 
har stort set ingen overenskomster indgået, og de har med få undtagelser ikke tillidsvalgte. Kristelig 
Fagforening har enkelte tillidsvalgte, og de har også indgået enkelte overenskomster med fx Kristelig 
Arbejdsgiverforening. I deres servicering af medlemmer er de gule organisationers udgangspunkt de 
overenskomster, som de traditionelle fagforeninger har forhandlet på plads. Endelig er de gule organi-
ƫÿƸŏżŲĪƣ�ŊŏƫƸżƣŏƫŤ�ŤĪŲģƸ�łżƣ�ÿƸ�ǜęƣĪ�ƠżŧŏƸŏƫŤ�ǀÿǵŊęŲŃŏŃĪܨ��ģĪƸ�ǜŏŧ�ƫŏŃĪ܉�ÿƸ�ģĪ�ŏŤŤĪ�ƫƸƙƸƸĪƣ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�ƠÿƣƸŏĪƣ�
®ÿŰŧĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�ģĪƸ܉�ÿƸ�ģĪ�ŃǀŧĪ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ�ŏŤŤĪ�ŏ�ƫęƣŧŏŃ�Ŋƙš�Ńƣÿģ�ǀŲģĪƣƫƸƙƸƸĪƣ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧܨ��ĪŧŧĪƣ�
er en del af den.  

rĪŲ�ƫżŰ�ǿŃǀƣĪŲ�żŃƫĖ�ǜŏƫĪƣ܉�ƫĖ�Ŋÿƣ�ģĪ�łÿŃŧŏŃĪ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ�ŰŏƫƸĪƸ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣ�żǜĪƣ�ģĪ�ƫĪŲĪƫƸĪڌڎ��Ėƣ�
'ĪƸ�Īƣ�ģĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ĖƣƫÿŃĪƣ�Ƹŏŧ�tżŃŧĪ�ŰĪŲĪƣ�ŏŤŤĪ܉�ÿƸ�ģĪ�ěĪŊƙǜĪƣ�ģĪƸ�łÿŃŧŏŃĪ�łęŧŧĪƫƫŤÿě��ŲģƣĪ�ŰĪŧģĪƣ�ƫŏŃ�ŏŲģ�
i alternativer til de traditionelle fagforeninger, nemlig de gule organisationer (se faktaboksen), som 
har vokset sig stærkere i de senere år.

F�GhSG��¦G�tS®/¦StG�S�F�¦®f/hhSG/�h�t'/�
ڢڛښڜ���Gڢڣڣڛ�ܳ�

fŏŧģĪ܈ܡڌڎڌڎܠ�' /��܈�¼ƣÿģĪ�ÃŲŏżŲ�'ĪŲƫŏƸǣ܉�£ÿƣŏƫ܈��/ '
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Sړڕڕڍ��ǜÿƣ�Ĝÿڐ��ƠƣżĜĪŲƸ�ÿł�ÿƣěĪšģƫƸǣƣŤĪŲ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣ�ÿł�ĪŲ�Ńǀŧ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲ܉�ŰĪŲƫڍڍ��ƠƣżĜĪŲƸ�ǜÿƣ�ŰĪģ-
lemmer i 2018. De traditionelle overenskomstbærende fagforeninger har mistet mange medlemmer 
Ƹŏŧ�ģĪ�ŃǀŧĪ�żǜĪƣ�ĖƣĪŲĪܨ��ƫÿŰƸŏģŏŃ�ŰĪģ܉�ÿƸ�ģĪƣ�Īƣ�ǵŧĪƣĪ܉�ģĪƣ�ǜęŧŃĪƣ�ƫŧĪƸ�ŏŤŤĪ�ÿƸ�ǜęƣĪ�ŏ�ĪŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ

At en større eller mindre andel af dine kolleger ikke er medlem af en traditionel fagforening, har ikke 
ŤǀŲ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ģŏƸ�ģÿŃŧŏŃĪ�ÿƣěĪšģĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�'ĪƸ�Ŋÿƣ�żŃƫĖ�ŤżŲƫĪŤǜĪŲƫĪƣ�łżƣ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�
– dvs. den måde løn og arbejdsvilkår reguleres på gennem kollektive overenskomster. Netop den tætte 
dialog mellem fagbevægelsen, arbejdsgiverforeningerne og staten (se også kapitel 2) er grundstenen i 
den danske model. Kan fagbevægelsen ikke fastholde en høj organisationsgrad, kan der stilles spørgs-
målstegn ved, om fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer fortsat skal regulere arbejdsmarkedet 
via overenskomster – eller om det skal reguleres via lovgivning. 

Selvom tilslutningen til den traditionelle, overenskomstbærende fagbevægelse er faldende, så viser 
den fortsat relativt høje organisationsgrad på både arbejdsgiverside og arbejdstagerside, at der gene-
relt er opbakning til den danske model fra hovedparten af lønmodtagere og arbejdsgivere. 

N�ß/'�¦G�tS®�¼S�t/¦t/�£�� 
�¦�/d'®¼�G/¦®S'/
Selvom dine kolleger ikke lige er medlemmer af din organisation eller et andet FH-forbund, kan de 
ǜęƣĪ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�ĪƸ�ÿŲģĪƸ�łÿŃłżƣěǀŲģ�'ĪƸ�ƫŤǣŧģĪƫ܉�ÿƸ�łÿŃěĪǜęŃĪŧƫĪŲ�żŰłÿƸƸĪƣ�ÿŧŧĪ�ģĪ�łÿŃłżƣěǀŲģ܉�ƫżŰ�
er del af de tre hovedorganisationer FH, AC (Akademikerne) og LH (Ledernes Hovedorganisation). 

�¦G�tS®�¼S�t®G¦�'��
ܳ��¦�/d'®¼�G/¦/ ڡڣڣڛ ڟښښڜ ڢڛښڜ

Alle 67 % 65 % 64 %

Heraf ‘alternative’/gule 4 % 5 % 11 %

Traditionelle ބ�ڏڒ 60 % ބ�ڏڑ

fŏŧģĪ܌�FżƣłÿƸƸĪƣŲĪƫ�ĪŃŲĪ�ěĪƣĪŃŲŏŲŃĪƣ�ƠĖ�ěÿŃŃƣǀŲģ�ÿł�ƣĪŃŏƫƸĪƣģÿƸÿ܍�ƫżŰ�Īƣ�ǀģłƙƣƸ�ÿł�dĪŲƫ��ƣŲŊżŧƸǭ܍�F��®
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F�G�/ß�G/h®/t®�N�ß/'�¦G�tS®�¼S�t��
ܪ�S'hSG/¦/�h¼ܤ

Fagbevægelsens Hovedorganisation blev dannet 1. januar 2019. Organisationen er en 
sammenslutning af det tidligere LO (Landsorganisationen i Danmark) og FTF (tidligere 
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd).
LO var den første sammenslutning af fagforbund i Danmark. LO blev dannet i 1898 under 
ŲÿǜŲĪƸ�'Ī�®ÿŰǜŏƣŤĪŲģĪ�FÿŃłżƣěǀŲģ�ŏ�'ÿŲŰÿƣŤ�h��ěĪƫƸżģ�ģĪŲŃÿŲŃ�ÿłڒڏ��łżƣěǀŲģ�ŰĪģ�ŏ�ÿŧƸ�
50.959 medlemmer.
LO’s formål var dengang først og fremmest at kæmpe for højere løn og kortere arbejdstid. 
®ƸƣĪšŤĪƣ�ǜÿƣ�ģĪŲ�ŰĖģĪ܉�ŊǜżƣƠĖ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�żƠŲĖĪģĪ�ģĪƣĪƫ�ƣĪƫǀŧƸÿƸĪƣ�S�ĖƣĪŲĪ�łƙƣ�żŃ�ĪǽƸĪƣ�
ƫƸŏǽƸĪŧƫĪŲ�ÿł�h��ƸƣÿŤ�łÿŃěĪǜęŃĪŧƫĪŲ�ŰĪģ�ǜÿƣŏĪƣĪŲģĪ�ƫǀĜĜĪƫ�ƠĖ�ƫƸƣĪšŤĪǜĖěĪŲĪƸ܉�ŲĖƣ�ģĪ�ǜŏŧŧĪ�
forbedre medlemmernes løn og arbejdsvilkår.  
Etableringen af LO har på mange måder været afgørende for udviklingen af den danske 
model ved i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening at have udviklet en ramme for 
łżƣŊÿŲģŧŏŲŃ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ŧƙƫŲŏŲŃ�ÿł�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�'ĪƸ�ƫŤĪƸĪ�ǜĪģ�®ĪƠƸĪŰěĪƣłżƣŧŏŃĪƸ�ŏ�
1899. 
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hŏŃĪƫżŰ�ÿƣěĪšģƫƸÿŃĪƣŲĪ�Ŋÿƣ�łÿŃěĪǜęŃĪŧƫĪŲ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪ�ƫŏŃ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƫǣƫƸĪŰĪƸ܉�Ŋÿƣ�żŃƫĖ�
arbejdsgiverne repræsentanter. De danske arbejdsgiverforeninger har rødder tilbage til de gamle  
mesterlaugs traditioner fra 1800-tallet. Arbejdsgiverforeningerne varetager arbejdsgivernes interes-
ƫĪƣ�żŃ�Īƣ�ƸǣƠŏƫŤ�żƠģĪŧƸ�ĪǽƸĪƣ�ěƣÿŲĜŊĪƣ�ƫżŰ�łǢ�'ÿŲƫŤ�ěǣŃŃĪƣŏ܉�'ÿŲƫŤ�/ƣŊǜĪƣǜ�żŃ�'ÿŲƫŤ�SŲģǀƫƸƣŏ�
De traditionelle arbejdsgiverforeninger kendetegnes ved, at:
 

ޞ  ģĪ�ǜÿƣĪƸÿŃĪƣ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣŲĪƫ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪƣ�żŃ�ƸǣƠŏƫŤ�Īƣ�żƠģĪŧƸ�ĪǽƸĪƣ�ěƣÿŲĜŊĪƣ

ޞ  de indgår overenskomster eller er medlem af en hovedorganisation, som indgår overenskomster 
med traditionelle fagforeninger. 

ޞ  de grundlæggende ser forholdet mellem lønmodtagere og arbejdsgivere som havende til dels 
modsatte interesser.

ޞ  de går ind for at løse uenigheder under ordnede forhold, fx via overenskomster.

ޞ  de går ind for kollektive kampskridt som lockout og blokade (som et svar på strejker).

ޞ  de anerkender lønmodtagernes ret til at lade sig organisere og repræsentere kollektivt.

ޞ  de arbejder ligesom fagbevægelsen på at påvirke arbejdsmarkeds- og erhvervspolitikken. 

Arbejdsgiverforeningerne ser endvidere fagforeningerne som en legitim forhandlingspart - det vil sige, 
at de forhandler og indgår overenskomster med de traditionelle fagforeninger på såvel centralt plan 
som på de enkelte arbejdspladser. 
Ligesom på arbejdstagerside er også organisationsgraden på arbejdsgiversiden høj – ca. 62 procent.
�Ƹ� ƸÿŧŧĪƸ� ÿŧŧŏŃĪǜĪŧ� ŏŤŤĪ� Īƣ� ŊƙšĪƣĪ� ƫŤǣŧģĪƫ܉� ÿƸ�ŰÿŲŃĪ�ŊĪŧƸ� ƫŰĖ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ�Ŋÿƣ�ŰĪŃĪƸ� łĖ� ÿŲƫÿƸƸĪ� żŃ� 
måske derfor ikke kan se pointen i at være medlem af en arbejdsgiverorganisation. Overenskomst- 
ģęŤŲŏŲŃĪŲ�Īƣ�żŃƫĖ�Ŋƙš� ŏ�'ÿŲŰÿƣŤڏڔ�ܨ��ƠƣżĜĪŲƸ�ÿł�ģĪ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪģĪ�ƠĖ�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģ�Īƣ�
dækket af en overenskomst. Generelt er organisationsgraden og overenskomstdækningen væsentligt 
ŊƙšĪƣĪ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�ĪŲģ�ŏ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪܨ��ŲĪŰŧŏŃڌڌڍ��ƠƣżĜĪŲƸܠ�fŏŧģĪ܈ܡڔڍڌڎܠ��'�܈�Nƙš�żǜĪƣĪŲƫ-
komstdækning i Danmark.) 

Hvis din arbejdsgiver ikke medlem af en arbejdsgiverorganisation, kan I alligevel godt indgå en  
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ� FÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ� ŤÿŲ� ŧÿǜĪ� ĪŲ� ƸŏŧƸƣęģĪŧƫĪƫżǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�'ĪƸ� ěĪƸǣģĪƣ܉� ÿƸ� ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�
forpligter sig til at følge den overenskomst, der normalt gælder for dette område. Til gengæld kan  
ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�ŊżŧģĪ� ƫŏŃ�ǀģĪŲ� łżƣ�ģĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ģĪƣ�ĪǜĪŲƸǀĪŧƸ�ŰĖƸƸĪ�ŤżŰŰĪ�ǜĪģ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸܫ 
łżƣŲǣĪŧƫĪ�

®�rr/t®hÃ¼tStG/¦�£���¦�/d'®GSß/¦®S'/
De traditionelle arbejdsgiverforeninger består af de arbejdsgiverforeninger og arbejdsgivere, som er 
medlem af to hovedorganisationer på det private område og tre arbejdsgiversammenslutninger i den 
żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ܈
 

�¦�/d'®GSß/¦ܴ 
FORENINGERNE

KAPITEL 3   |   BAGGRUND
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£Ė�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�Īƣ�ÿŧŧĪ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�ĪŲƸĪŲ�fh܉�'ÿŲƫŤĪ�¦ĪŃŏżŲĪƣ�ĪŧŧĪƣ�Īƣ�ǀŲģĪƣ-
ŧÿŃƸ�FŏŲÿŲƫŰŏŲŏƫƸĪƣŏĪƸܨ��ģĪ�ģęŤŤĪƣ�ŤŲÿƠ�ŊǜĪƣ�ƸƣĪģšĪ�ÿł�ģĪ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪģĪ�ƠĖ�ŊĪŧĪ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģĪƸ�£Ė�
det private arbejdsmarked er lidt mere end halvdelen af arbejdsgiverne medlem af en arbejdsgiver- 
forening. 

fŏŧģĪƣ܌�¼ÿŧŧĪŲĪ�łżƣ�'܍ܥژڑڐڒܤ���F܍ܥژڑڐڒܤ���fh܍ܥڙڑڐڒܤ��ƫÿŰƸ�'ÿŲƫŤĪ�¦ĪŃŏżŲĪƣܥڙڑڐڒܤ��Īƣ�łƣÿ�ģĪ�ƣĪƫƠĪŤƸŏǜĪ� 
żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣƫ�ŊšĪŰŰĪƫŏģĪƣ܍�ŰĪŲƫ�ƸÿŧŧĪƸ�łżƣ�FŏŲÿŲƫŰŏŲŏƫƸĪƣŏĪƸ�Īƣ�łƣÿ�'ÿŲŰÿƣŤƫ�®ƸÿƸŏƫƸŏŤܓܥڙڑڐڒܤ��'ÿŲŰÿƣŤƫ�
®ƸÿƸŏƫƸŏŤ�ÿŲŃŏǜĪƣ�łǀŧģƸŏģƫěĪƫŤęǼƸŏŃĪģĪܘ�ÿŲƸÿŧŧĪƸ�ÿł�ÿŲƫÿƸƸĪ�ŏ�®ƸÿƸĪŲ�ŤÿŲ�ģĪƣłżƣ�ƣĪĪŧƸ�ǜęƣĪ�ŧŏģƸ�ŊƙšĪƣĪ܍�Ŋǜŏƫ�ŰÿŲ�
tæller personer.

�ܓ�ģĪƣ�łżƣŊÿŲģŧĪƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ƠĖ�ƣĪŃŏżŲĪƣŲĪƫ�żŰƣĖģĪ܍�żŃ�¼ÿŤƫƸŲęǜŲܯ�FżƣŰĪŧƸ�Īƣ�ģĪƸ�¦ĪŃŏżŲĪƣŲĪƫ�hƙŲ܈
Her er staten også repræsenteret.

DEN PRIVATE SEKTOR:
ޞ  Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 

ޞ  Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

DEN OFFENTLIGE SEKTOR: 
ޞ  Kommunernes Landsforening (KL) 

ޞ  Danske Regioner 

ޞ  Finansministeriet.  

DANSKE
 REGIONER

FINANS!
MINISTERIET

"#$.%%%

De regionale 
arbejdsgivere

"$&'

"((&

&).%%%

&*&.%%% )%%.%%%

"$*% STIFTET

REPRÆSENTERER

ANTAL 
LØNMODTAGERE 
I TILKNYTTEDE 
ORGANISATIONER+
VIRKSOMHEDER

Finanssektorens 
Arbejdsgiverforening Kommunernes 

Landsforening 
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FinansministerietDansk 
Arbejdsgiverforening

DA KL
FA

Arbejdsgivere inden 
for banker, sparekas-
ser, Realinstitutter og 
forsikringsselskaber De kommunale 

arbejdsgivere

"**.%%%
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arbejdsgivere

Arbejdsgivere inden for 
produktion, bygge-
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transport, handel 
og privat service "$($
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'�t®f��¦�/d'®GSß/¦F�¦/tStG

Dansk Arbejdsgiverforening er den ældste og største danske arbejdsgiverforening. DA 
blev dannet i 1896 og har historisk været det daværende LO’s, i dag FH’s, direkte modpart. 
DA’s hovedformål var i starten at sikre, at arbejdsgiverne stod sammen og dermed kunne 
bruge lockout-truslen som modtræk til fagforeningernes kollektive kampskridt, som 
łǢ�ƫƸƣĪšŤĪƣ�S�ŰżģƫęƸŲŏŲŃ�Ƹŏŧ�h��ŊÿǜģĪ�'��ģĪƣłżƣ�łƣÿ�ěĪŃǣŲģĪŧƫĪŲ�ĪŲ�ŰĪƣĪ�ĜĪŲƸƣÿŧŏƫĪƣĪƸ�
ƫƸǣƣŏŲŃ�żŃ�ěŏŲģŏŲŃ�ÿł�ŰĪģŧĪŰƫżƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣŲĪ�żŃ�ŰĪģŧĪŰƫǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣŲĪܨ��ģĪƸ�ǜŏŧ�
sige, at medlemsorganisationerne fx ikke kunne indgå overenskomster uden DA-ledelsens 
godkendelse. DA består af 14 arbejdsgiverforeninger inden for produktion, handel, trans-
ƠżƣƸ܉�ƠƣŏǜÿƸ�ƫĪƣǜŏĜĪ�żŃ�ěǣŃŃĪܫÿŲŧęŃƫƫĪŤƸżƣĪŲ�®ÿŰŧĪƸ�ƫĪƸ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪƣ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ�ǀŲģĪƣ�
���ÿł�ģÿŲƫŤĪ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪބ�ڑڏ��'

'/t�GÃh/��¦�/d'®GSß/¦F�¦/tStG

hŏŃĪƫżŰ�ģĪƣ�ǿŲģĪƫ�ŃǀŧĪ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣ܉�ǿŲģĪƫ�ģĪƣ�żŃƫĖ�ĪŲ�Ńǀŧ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣłżƣĪŲŏŲŃ܉�
nemlig Kristelig Arbejdsgiverforening. Den gule arbejdsgiverforening er, ligesom de gule 
organisationer på arbejdstagerside, kendetegnet ved ikke at anerkende grundlæggende 
ŏŲƸĪƣĪƫƫĪŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ�żŃ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�fƣŏƫƸĪŧŏŃ��ƣěĪšģƫŃŏǜĪƣܫ 
forening blev dannet tilbage i 1899 som en del af Kristeligt Dansk Fællesforbund, der 
også indbefattede organisationen Kristelig Fagforening. Kristelig Arbejdsgiverforening 
har ca. 1.000 medlemsvirksomheder og har enkelte overenskomster med bl.a. Kristelig 
Fagforening og FOA.  Kristelig Arbejdsgiverforening er, ligesom de gule organisationer, 
tværfaglig – det vil sige, at alle virksomheder uanset branche kan være medlem af Kristelig 
Arbejdsgiverforening. 

Selv om organisationerne er helt afgørende for den danske model og overenskomsterne, så eksisterer de 
ŤǀŲ�ŏ�ŤƣÿǽƸ�ÿł�ģĪƣĪƫ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣ�'ĪƣĪƫ�ƫƸǣƣŤĪ�ƫżŰ�ƣĪŃĪŧƫęƸƸĪƣĪ�ƠĖ�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģ�Īƣ�ěĪƸŏŲŃĪƸ�
ÿł܉�ÿƸ�ĪŲ�ěĪƸǣģĪŧŏŃ�ģĪŧ�ÿł�ěĪłżŧŤŲŏŲŃĪŲ�ƫƸĖƣ�ěÿŃ�ģĪŰ�Nǜŏƫ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣŲĪ�żŃܕĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣżƣŃÿŲŏƫÿ-
tionerne mister mange medlemmer, kan der blive stillet spørgsmålstegn ved, om de også i fremtiden skal 
være toneangivende for reguleringen af arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt er 
organiseret – både på arbejdstagerside og på arbejdsgiverside.

KAPITEL 3   |   BAGGRUND
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ORGANISERING 
I DEN DANSKE 
MODEL

KAPITEL 3   |   PRAKSIS

KAPITEL 3   |   PRAKSIS

Faglig organisering starter på arbejdspladserne. Her spiller de tillidsvalgte en nøglerolle i for-
hold til at sikre kollegernes opbakning og engagement i fagforeningen. Hvis ikke kollegerne 
oplever, at fagforeningen er relevant for dem, så melder de sig måske ud – eller melder sig 
aldrig ind. Sker det i stor stil, kan der blive stillet spørgsmålstegn ved, om fagforeningen fak-
tisk repræsenterer medarbejderne – og om du som tillidsvalgt er den, som ledelsen skal for-
ŊÿŲģŧĪ�żŃ�ŧÿǜĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ŰĪģ�'Īƣłżƣ�ŊÿŲģŧĪƣ�żƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃ�żŰ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ģǀ�żŃ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�
ved, hvad kollegernes holdninger er, og bruger dem i jeres arbejde for at sikre bedre vilkår. 
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£¦�f®S®'/h/t�G/tt/rG�¦�F�hG/t'/�®£�¦G®r�h܌ 

ޞ  Hvorfor er det faglige fællesskab vigtigt for dig og den danske model?

ޞ  Hvordan engagerer du dine kolleger i det faglige fællesskab?

ޞ  Hvor står du i forhold til de kolleger, som ikke er organiseret?

ޞ  Hvor kan du få hjælp til at organisere dine kolleger?
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FÆLLESSKABET STYRKER 
'SG�ܳ��G�'/t�'�t®f/�
MODEL

®�rr/t��r��¼�/tG�G/¦/�f�hh/G/¦t/
 
Arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten har gode mulig-
ŊĪģĪƣ�łżƣ�ÿƸ�ÿƣěĪšģĪ�ƫÿŰŰĪŲ�żŰ�ÿƸ�ĪŲŃÿŃĪƣĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�'ĪƸ�Īƣ�żǽƸĪ�ģĪƸ�
psykiske arbejdsmiljø, der optager kollegerne og kan engagere dem i en 
fælles sag. Her kan arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentan-
ten i dén grad arbejde sammen. I de to faktabokse om tillidsrepræsen-
tantens og arbejdsmiljørepræsentantens opgaver er der et betydeligt 
żǜĪƣŧÿƠܨ��żŃ�ģĪƸ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�S�ěĪŃŃĪ�Ŋÿƣ�ƙšĪ�łżƣ܉�ŊǜżƣģÿŲ�S�ŤÿŲ�ŧƙǽƸĪ�żƠŃÿ-
verne i fællesskab. Det kan fx være ved at arbejde sammen om en sag om 
psykisk arbejdsmiljø, så det bliver tydeligt for kollegerne, at det netop er 
gennem det faglige fællesskab, sagen kan løses. 

'ŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Ŋÿƣ�ǜÿŧŃƸ�ģŏŃ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪ�ģĪŰ�żǜĪƣ�łżƣ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģǀ�ŲǣģĪƣ�ģĪƣĪƫ�
tillid. Som tillidsvalgt hviler dit mandat på dine kollegers opbakning. Det er deres opbakning og enga-
gement, der gør dig stærk i samarbejdet og forhandlinger med ledelsen. Den opbakning får du i dine 
relationer med kollegerne. Men opbakningen kommer ikke altid af sig selv. Derfor er det er vigtigt, at 
ģǀ�ŊĪŧĪ�ƸŏģĪŲ�ƠŧĪšĪƣ�żƠěÿŤŲŏŲŃĪŲ�ǜĪģ�ŧƙěĪŲģĪ�ÿƸ�ƸÿŧĪ�ŰĪģ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŃ�ŧǣƸƸĪ�Ƹŏŧ�ģĪƣĪƫ�ǀģłżƣģƣŏŲŃĪƣ�
ŏ�ģĪƸ�ģÿŃŧŏŃĪ�ÿƣěĪšģƫŧŏǜ܉�ƫĖ�ģǀ�ŤÿŲ�łżƣŰŏģŧĪ�ģĪƣĪƫ�ƫǣŲƫƠǀŲŤƸĪƣ�Ƹŏŧ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�

Dit mandat som tillidsrepræsentant hviler også på en høj tilslutning til fagforeningen på din arbejds-
Ơŧÿģƫ�®ƸĖƣ�ǵŧĪƣĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�ǀģĪŲ�łżƣ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ܉�ŤÿŲ�ģǀ�ŤżŰŰĪ�ǀģ�łżƣ܉�ÿƸ�ģĪƸ�ěŧŏǜĪƣ�ƫǜęƣĪƣĪ�ÿƸ�
ŤżżƣģŏŲĪƣĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŤƣÿǜ�żŃ�ƙŲƫŤĪƣ�'ĪƸ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ěĪƸǣģĪ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫƸĖƣ�ƫǜÿŃĪƣĪ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�
Ledelsen kan påstå, at du ikke repræsenterer alle kollegerne, og det gør det sværere for dig at frem-
sætte krav og ønsker i forhandlinger med ledelsen. Med andre ord: en lav tilslutning til fagforeningen 
besværliggør dit arbejde som tillidsrepræsentant.  

KAPITEL 3   |   PRAKSIS
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Når det kommer til at rekruttere og fastholde medlemmer, handler det først og fremmest om at gøre 
łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�żŃ�ģĪƸ�łÿŃŧŏŃĪ�łęŧŧĪƫƫŤÿě�ƫǣŲŧŏŃƸ�żŃ�ƣĪŧĪǜÿŲƸ�łżƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�'ŏŲĪ�
kolleger skal vide, at I har et fagligt fællesskab, som de alle er velkomne i. De skal vide, at det er via dette 
łęŧŧĪƫƫŤÿě܉�ÿƸ�S�ƫÿŰŰĪŲ�ƫŤÿěĪƣ�ŃżģĪ�ƣÿŰŰĪƣ�łżƣ�ÿƸ�ǀģłƙƣĪ�šĪƣĪƫ�šżě�ƸŏŧłƣĪģƫƫƸŏŧŧĪŲģĪ�łżƣ�ÿŧŧĪ�ƠÿƣƸĪƣ��ǣģ�
żŃƫĖ�ŲǣĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ǜĪŧŤżŰŰĪŲ�ŏ�łęŧŧĪƫƫŤÿěĪƸܨ��ƫĪŧǜ�żŰ�ģĪ�ŰĖƫŤĪ�ĪŲģŲǀ�ŏŤŤĪ�Īƣ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�łÿŃłżƣĪŲŏŲ-
gen, er det vigtigt, at de føler sig velkomne. 

¼ShhS'®¦/£¦�®/t¼�t¼/t®��£G�ß/¦܌�
Er du tillidsrepræsentant, så er det dig, der holder hånden under og skaber 
gode rammer for, at der er et godt fagligt fællesskab blandt kollegerne på 
arbejdspladsen. Tillidsreræsentantens opgaver er:

ޞ  At inddrage kolleger i indsatsen for at sikre fuld organisering på  
arbejdspladsen

ޞ  At inddrage kolleger i at fastholde alle i det faglige fællesskab på  
arbejdspladsen

ޞ  At indgå i personlig dialog med alle kolleger

ޞ  At være opmærksom på nyansatte kolleger og sikre, at de kender til det 
faglige fællesskab på arbejdspladsen

ޞ  At synliggøre værdien af det faglige fællesskab, hver gang du løser en  
faglig opgave til gavn for fællesskabet og/eller den enkelte kollega. 

�¦�/d'®rShd�¦/£¦�®/t¼�t¼/t®��
�£G�ß/¦܌�
Er du arbejdsmiljørepræsentant, så er det dig, der holder øje med, at 
arbejdsmiljøet er i orden og dermed medvirker til at skabe gode rammer 
for det faglige fællesskab blandt kollegerne på arbejdspladsen. Arbejds-
miljørepræsentantens opgaver er:

ޞ  At synliggøre værdien af det faglige fællesskab, når der skal ske  
forbedringer af arbejdsmiljøet

ޞ  At koordinere med tillidsrepræsentanten i indsatsen for at sikre fuld 
organisering på arbejdspladsen

ޞ  �Ƹ�ģƣƙǽƸĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ܉�żƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃ�żŃ�łÿŃŧŏŃƸ�łęŧŧĪƫƫŤÿě�ŰĪģ� 
kolleger

ޞ  At indgå i personlig dialog med alle kolleger.
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/tG�G0¦�'St/�f�hh/G/¦
Som tillidsvalgt er det vigtigt, at dine kolleger er engageret i dit arbejde. De har ganske vist valgt dig 
Ƹŏŧ�ÿƸ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪ�ģĪŰܨ��ŰĪŲ�ģĪƸ�Īƣ�ŏ�ģĪŲ�ģÿŃŧŏŃĪ�ŤżŲƸÿŤƸ܉�ģǀ�ǿŲģĪƣ�ǀģ�ÿł܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�Īƣ�żƠƸÿŃĪƣ�ģĪŰ�
Derfor er en helt central opgave for dig at være tæt på dine kolleger. Det er på den måde, du får input til 
samarbejdet og forhandlinger med ledelsen. Det er også på den måde, dine kolleger ser værdien af det 
faglige fællesskab, når I opnår resultater sammen. 

'Īƣ�ǿŲģĪƫ�ŰÿŲŃĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ŰĖģĪƣ�ÿƸ�ĪŲŃÿŃĪƣĪ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ƠĖ�SŲģĪŲ�łżƣ�łÿŃěĪǜęŃĪŧƫĪŲ�Īƣ�ĪŲ�ÿł�ģĪ�
mest brugte værktøjer organiseringscirklen.

'ǀ�ǿŲģĪƣ�ǀģ�ÿł܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ�łżƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ǜĪģ�Ƹŏŧ�ƫƸÿģŏŃŊĪģ�ÿƸ�ƸÿŧĪ�ŰĪģ�ģĪŰ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�
én-til-én samtaler, det kan være møder i den faglige klub, eller hvad du samler op mere uformelt over 
frokosten. Hold også øje med, om der er nogen, der kan være særligt behjælpelige i dit arbejde. Det 
ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ܉�ƫżŰ�ģĪ�ÿŲģƣĪ�ŰĖƫŤĪ�ƫęƣŧŏŃƸ�ŧǣƸƸĪƣ�Ƹŏŧ܉�łżƣģŏ�ģĪ�Īƣ�ģǣŃƸŏŃĪ�Ƹŏŧ�ģĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģĪ�ĪŧŧĪƣ�ěÿƣĪ�
er almindeligt respekteret. De kan være vigtige som allierede i dit arbejde. I samarbejdet med dem kan 
du skærpe jeres fokus på, hvilke sager, der rør sig blandt kollegerne. Endelig kan der også være kolleger, 
ƫżŰ�ŃĪƣŲĪ�ǜŏŧ�ěŏģƣÿŃĪ�Ƹŏŧ�ģĪƸ�łÿŃŧŏŃĪ�ÿƣěĪšģĪ܉�łǢ�ŏ�ŤŧǀěěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ܉�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ƫǀƠƠŧĪÿŲƸ�
Nogle vil måske også bare gerne være med i arbejdet med en enkelt sag, uden at være formelt valgt. 
Inddrag dem, for intet er bedre end én, der brænder for en sag.  

'ĪƸ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ƫÿŃĪŲ�żŃƫĖ�ěŧŏǜĪƣ�łǀŧŃƸ�Ƹŏŧ�ģƙƣƫ܉�żŃ�ģĪƣ�ǿŲģĪƫ�ĪŲ�ěƣǀŃěÿƣ�ŧƙƫŲŏŲŃ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ŏ�łżƣŰ�
ÿł܉�ÿƸ�ģĪƸ�ŤżŲŤƣĪƸĪ�ƠƣżěŧĪŰ�ŧƙƫĪƫ�ĪŧŧĪƣ�ŰĖƫŤĪ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ�NǀƫŤ�żŃƫĖ�ÿƸ�łĖ�łżƣŰŏģŧĪƸ�Ƹŏŧ�ÿŧŧĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ܉�
at I har vundet sagen – dermed viser du, at det betaler sig at stå sammen. 

!.
KORTLÆG ARBEJDSPLADSEN 

Indsamle information fra 
kollegerne og find ud af, hvad der 

ligger dem på sinde.  

".
ORGANISÉR JER

Sæt et mål, byg et hold, 
læg en strategi.  

#.
HANDLING

Ved en fælles indsats løser 
I problemet. Fx ved at indgå 

en god lokala!tale. 

$.
FORMULÉR PROBLEMET

Dét, der optager dig og dine kolleger 
– og dét, der binder jer sammen.  

KAPITEL 3   |   PRAKSIS
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Nß�'�/¦�/t�F�GhSG�fhÃ�ܔ
En faglig klub er et mødested, hvor du og dine kolleger, der er medlem af fagforeningen, 
ŤÿŲ�ǜĪŲģĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�łżƣŊżŧģ܉�ƫżŰ�Ŋÿƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ŧƙŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣĪŲĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫ-
ƠŧÿģƫĪŲ�S�ŤÿŲ�ģżŃ�ŏŤŤĪ�ģƣƙǽƸĪ�ƠĪƣƫżŲƫÿŃĪƣ�ŏ�ģĪŲ�łÿŃŧŏŃĪ�Ťŧǀě�'ĪŲ�łÿŃŧŏŃĪ�Ťŧǀě�ŤÿŲ�żŃƫĖ�
bruges som dit og kollegernes fælles talerør i forhold til ledelsen, da I som medarbejdere 
żǽƸĪ�ƫÿŰŰĪŲ�Ŋÿƣ�ƫƸƙƣƣĪ�ŃĪŲŲĪŰƫŧÿŃƫŤƣÿǽƸ�ĪŲģ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣ�'ĪƸ�Īƣ�ŏ�ģĪƸ�
hele taget et godt forum for at få føling med, hvad kollegerne tænker om udviklingen på 
arbejdspladsen. 

¼ŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�Īƣ�ƸǣƠŏƫŤ�łżƣŰÿŲģ�łżƣ�ģĪŲ�łÿŃŧŏŃĪ�Ťŧǀě܉�żŃ�ŤŧǀěěĪŲ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪƣ�ƫŏŃ�
med emner, der falder under tillidsrepræsentantens ansvarsområder. 

S�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ŊÿǜĪ�ĪŲ�łęŧŧĪƫŤŧǀě܉�ƫżŰ�ƫĖ�Īƣ�ĪŲ�Ťŧǀě܉�Ŋǜżƣ�ǵŧĪƣĪ�łÿŃŃƣǀƠƠĪƣ�ŰĪģ�łęŧŧĪƫ� 
ŏŲƸĪƣĪƫƫĪƣ�Īƣ�ƫÿŰŧĪƸ�NĪƣ�ģĪƸ�ƸǣƠŏƫŤ�łęŧŧĪƫƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ܉�ģĪƣ�Īƣ�łżƣŰÿŲģ�

Den faglige klub sætter selv sin forretningsorden, der godkendes af fagforeningen. Er der 
ŏŤŤĪ�ĪŲ�ƫęƣŧŏŃ�łżƣƣĪƸŲŏŲŃƫżƣģĪŲ�łżƣ�šĪƣĪƫ�Ťŧǀě܉�Īƣ�ģĪƸ�ƸǣƠŏƫŤ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲƫ�ǜĪšŧĪģĪŲģĪ�
łżƣƣĪƸŲŏŲŃƫżƣģĪŲ܉�ģĪƣ�ŃęŧģĪƣ�ÃŲģĪƣƫƙŃ�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�Ńƙƣ�ƫŏŃ�ŃęŧģĪŲģĪ�ƠĖ�ģŏƸ�żŰƣĖģĪ

Nß�¦F�¦�/¦�Sff/��hh/�r/'�S�'/¼�F�GhSG/� 
F�hh/®®f��ܔ�
'ŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Īƣ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�żŃ�ŤÿŲ�ŊÿǜĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ŊżŧģŲŏŲŃĪƣ�Ƹŏŧ�łÿŃŧŏŃƸ�ÿƣěĪšģĪ�żŃ�ƠżŧŏƸŏŤ�ÃÿŲƫĪƸ�żŰ�
du er enig med dem eller ej, er den bedste vej til et fælles engagement, at du tager dine kollegers over-
vejelser og forbehold alvorligt. Du er nødt til at sætte dig ind i, hvorfor nogle er i tvivl om, hvorfor de skal 
ǜęƣĪ�ĪŲ�ģĪŧ�ÿł�łęŧŧĪƫƫŤÿěĪƸ�tĖƣ�ģǀ�ŤĪŲģĪƣ�ŃƣǀŲģĪŲ�Ƹŏŧ�ģĪƸ܉�ƫĖ�ŤÿŲ�S�ƫÿŰŰĪŲ�ǿŲģĪ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�
til for, at det giver mening for dem at være en del af det faglige fællesskab. Du kan altid hente støtte hos 
ģŏŲ�ÿłģĪŧŏŲŃ�żŃ�ŏ�ŤÿŰƠÿŃŲĪƣ�żŃ�ŧÿŲģƫģęŤŤĪŲģĪ�ŏŲģƫÿƸƫĪƣ܉�ģĪƣ�żǽƸĪ�Īƣ�ŏ�ŃÿŲŃ�

Kollegernes begrundelser for ikke at være medlem af fagforeningen er mange. De argumenter, som du 
ƸǣƠŏƫŤ�ŤÿŲ�ŰƙģĪ�Īƣ܈

ޞ  at de ikke har fået tilbuddet.

ޞ  ÿƸ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃƫŤżŲƸŏŲŃĪŲƸĪƸ�Īƣ�łżƣ�ģǣƣƸ

ޞ  ÿƸ�ģĪ�ŏŤŤĪ�ƙŲƫŤĪƣ�ÿƸ�ƫƸƙƸƸĪ�ĪƸ�ěĪƫƸĪŰƸ�ƠżŧŏƸŏƫŤ�ƫǣŲƫƠǀŲŤƸ

ޞ  at fagforeningen ikke giver den service, som de har brug for.

£ƣƙǜ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ǀģ�ÿł܉�Ŋǜżƣłżƣ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ŏŤŤĪ�Īƣ�ŰĪģŧĪŰ�'ǀ�ŤÿŲ�ŏŤŤĪ�ƠĖ�łżƣŊĖŲģ�ǜŏģĪ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ŧŏŃŃĪƣ�
dine kolleger på sinde, så tal med dem – også én-til-én. Hvis de ikke har fået tilbuddet, så giv dem 
ģĪƸܨ��żŃ�ǜŏƫ�ģĪŰ܉�Ŋǜÿģ�ŰÿŲ�żƠŲĖƣ�ǜĪģ�ÿƸ�ƫƸĖ�ƫÿŰŰĪŲ�Nǜŏƫ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŰĪŲĪƣ܉�ÿƸ�ģĪƸ�Īƣ�łżƣ�ģǣƣƸ�ÿƸ�
være medlem af en fagforening, så kan du vise dem, hvad det faktisk koster. Mange tror nemlig, at det 
Īƣ�ģǣƣĪƣĪ܉�ĪŲģ�ģĪƸ�łÿŤƸŏƫŤ�Īƣ�Nǜŏƫ�ģĪƸ�ŊÿŲģŧĪƣ�żŰ�ƠżŧŏƸŏŤ܉�ƫĖ�ŤÿŲ�ģǀ�łżƣŤŧÿƣĪ܉�ÿƸ�ģĪƣ�Īƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�
fravælge, at dele af fagforeningskontingentet går til at støtte bestemte politiske partier. Det handler 
żŰ�ÿƸ�ƫęƸƸĪ�ģŏŃ�ŏŲģ�ŏ�ģĪƣĪƫ�żƠŧĪǜĪŧƫĪ�ÿł�łęŧŧĪƫŤÿěĪƸܨ��żŃ�ǿŲģĪ�ĪŲ�łęŧŧĪƫ�ƠŧÿƸłżƣŰ܉�ƫżŰ�ģĪ�żŃƫĖ�łƙŧĪƣ�ƫŏŃ�
som en del af. Det står den enkelte frit for, om man vil være medlem af en fagforening. Men ved at vise 
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kollegerne fordelene ved at være i et fællesskab er meget opnået. 
Endelig kan der være kolleger, som ikke har fået den service, de forventede. Her kan du undersøge 
nærmere, hvad problemet er – og måske kan du og fagforeningen sammen forklare og gøre det bedre 
næste gang.

Du kan også komme ud for, at nogle ansatte – fx tidsbegrænset ansatte, bureauvikarer, freelancere eller 
ƙƫƸĪǀƣżƠęĪƣŲĪܨ��Ŋÿƣ�łƣÿǜÿŧŃƸ� łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ܉� łżƣģŏ�ģĪ�Ŋÿƣ�ƫǜęƣƸ�ǜĪģ�ÿƸ�ǀģŲǣƸƸĪ�ģĪ�ŃżģĪƣ܉�ģĪƣ� ŧŏŃŃĪƣ� ŏ�
overenskomsterne. De er måske kun kort tid på din arbejdsplads og har derfor sjældent mulighed for 
ÿƸ�żƠƸšĪŲĪ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�łǢ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ܉�ŧƙŲƸŏŧŧęŃ܉�ƠĪŲƫŏżŲ�ĪŧŧĪƣ�łǀŧģ�ŧƙŲ�ǀŲģĪƣ�ěÿƣƫĪŧ܉�ģÿ�ģĪƸ�ƸǣƠŏƫŤ�ŤƣęǜĪƣ�
ĪŲ�ŤżŲƸƣÿŤƸ�ƠĖڕܫڒ��ŰĖŲĪģĪƣ�ÃŲģĪƣƫƙŃĪŧƫĪƣ�ǜŏƫĪƣ܉�ÿƸ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�ŏƫęƣ�Ŋÿƣ�ƫǜęƣƸ�ǜĪģ�ÿƸ�ƸŏŧƸƣęŤŤĪ�ģĪ�
ǀŲŃĪ�ǀŲģĪƣڌڏ��Ėƣ܉� ŧÿǜƸŧƙŲƫŃƣǀƠƠĪƣ�żŃ� ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�łƣÿ��ƫƸĪǀƣżƠÿ�®ŰĖěƙƣŲƫłÿŰŏŧŏĪƣŲĪ�żŃ�ěǀƣĪÿǀܫ 
vikarer fravælger også tit fagforeningen.  Det er vigtigt, at du tager en snak med dem. De er en del af 
ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�żŃ�ģǀ�ŤÿŲ�żǽƸĪ�ŊšęŧƠĪ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�Īƣ�ŲżŃĪƸ܉�ģĪ�ƙŲƫŤĪƣ�łżƣěĪģƣĪƸ�'ĪƸ�ǜŏƫĪƣ�ģĪŰ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƸ�
łÿŃŧŏŃĪ�łęŧŧĪƫƫŤÿě�ŤÿŲ�ƸŏŧěǣģĪ��Ń�ŏŲŃĪŲ�ǜĪģ܉�żŰ�ŊÿŰ�ĪŧŧĪƣ�ŊĪŲģĪ܉�ģĪƣ�Īƣ�ǜŏŤÿƣ�Ųǀ܉�ěŧŏǜĪƣ�ĪŲ�łÿƫƸÿŲƫÿƸ�
kollega senere.

Ã�¦G�tS®/¦/'/ޤ��'/�GÃh/� 
ܳ�Nß�¦'�t�®f�h�'/�¦/£¦�®/t¼/¦/®ܔ��
®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�Īƣ�ģŏŲĪ�ƠŧŏŃƸĪƣ�żǜĪƣ�łżƣ�ģĪ�ŃǀŧĪ�żŃ�ǀżƣŃÿŲŏƫĪƣĪģĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ÿŧƸ�ÿǵŊęŲ-
gigt af, hvilket tillidshverv du bestrider. Er du tillidsrepræsentant, gælder et bestemt sæt regler – og 
her er det vigtigt at være opmærksom på, at reglerne kan variere fra én overenskomst til én anden. 
Arbejdsmiljørepræsentanter arbejder under et andet regelsæt – nemlig lovgivningen. Og alle har ret til 
et godt arbejdsmiljø, uanset fagligt tilhørsforhold. Et helt tredje regelsæt gælder for tillidsvalgte, som 
repræsenterer kollegerne i forskellige udvalg, som fx MED-udvalget, samarbejdsudvalget, arbejds- 
ŰŏŧšƙǀģǜÿŧŃĪƸ�ĪŧŧĪƣ�ŏ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƣ

Er du både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, er det vigtigt, at du gør det klart for dine 
kolleger, hvornår du agerer i rollen som arbejdsmiljørepræsentant, og hvornår du agerer som tillids-
repræsentant. Der er nemlig forskel på, hvad dine pligter er over for de gule og uorganiserede med- 
ÿƣěĪšģĪƣĪ�ÿŧƸ�ÿǵŊęŲŃŏŃ�ÿł܉�żŰ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪƫ�ƫƠƙƣŃƫŰĖŧ�ģƣĪšĪƣ�ƫŏŃ�żŰ�ƫŏŤŤĪƣŊĪģ�żŃ�ƫǀŲģŊĪģ܉�ĪŧŧĪƣ�żŰ�ģĪ�
retter sig mod dine tillidsrepræsentantopgaver, som fx lønforhandlinger, opsigelser, uddannelse eller 
overenskomstforhold mere generelt.

Du kan se en oversigt over, hvordan du skal repræsentere disse kolleger i faktaboksen.

HJÆLP TIL AT KOMME GODT I GANG MED ORGANISERING 
PÅ DIN ARBEJDSPLADS

'Īƣ�Īƣ�ǵŧĪƣĪ�ŰĖģĪƣ�ÿƸ�ŃƣŏěĪ�żƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃ�ÿŲ�ƠĖ�ÃÿŲƫĪƸ�Ŋǜÿģ܉�ģǀ�ŃĪƣŲĪ�ǜŏŧ�ŃƙƣĪ܉�Īƣ�ģĪƸ�ĪŲ�
god ide at starte med at skabe et overblik over dine kolleger på arbejdspladsen. Hvor 
mange er I, hvilke afdelinger er I fordelt i -og hvem er medlem af fagforeningen. Der- 
ĪǽƸĪƣ�ŤÿŲ�ģǀ�łǢ�ǜęŧŃĪ�ÿƸ�ŃĪŲŲĪŰłƙƣĪڍ܈ڍ��ƫÿŰƸÿŧĪƣ�ŰĪģ�ÿŧŧĪ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŃ�ģĪƣŏŃĪŲŲĪŰ�
ǿŲģĪ�ǀģ�ÿł܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ƣƙƣ�ƫŏŃ�ěŧÿŲģƸ�ÿŧŧĪ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�'ǀ�ŤÿŲ�ģżǝŲŧżÿģĪ�ĪƸ�ƫŤĪŰÿ�Ƹŏŧ�
kortlægning af din arbejdsplads og beskrivelser af andre organiseringstiltag på  
ǝǝǝģŏŃżŃģĪŲģÿŲƫŤĪŰżģĪŧģŤ

KAPITEL 3   |   PRAKSIS
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FÃtf¼S�t ¦/£¦�®/t¼�¼S�t��F�GÃh/ޤ��Ã�¦G�tS®/¦/'/

Tillidsrepræsentanter

ޞ  Er ikke forpligtet til at viderebringe ønsker, krav og klager fra de gule  
og uorganiserede til ledelsen.

ޞ  Er ikke forpligtet til at hjælpe gule og uorganiserede i faglige sager.

ޞ  �ǵŊęŲŃŏŃƸ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ܈�/ƣ�żǽƸĪ�łżƣƠŧŏŃƸĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪ�ģĪ�ŃǀŧĪ� 
og uorganiserede i forhandlinger.

Arbejdsmiljø- 
repræsentanter
Medlem af arbejds- 
miljøudvalg

ޞ  Er forpligtet til at repræsentere alle medarbejdere, uanset tilhørsforhold  
til fagforening eller ej.

Medlem af:
Samarbejdsudvalg
MED-udvalg
MIO-udvalg

ޞ  Er forpligtet til repræsentere alle medarbejdere, uanset medlemskab af 
fagforening eller ej.

ޞ  /ƣ�ƫĖŧĪģĪƫ�żŃƫĖ�łżƣƠŧŏŃƸĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ǜŏģĪƣĪěƣŏŲŃĪ�ŏŲłżƣŰÿƸŏżŲ�żŃ�ƫǣŲƫƠǀŲŤƸĪƣ� 
fra alle medarbejdere til ledelsen – og omvendt. 

Medarbejdervalgt  
bestyrelsesmedlem

ޞ  Er forpligtet til at repræsentere hele virksomhedens interesser – ikke kun 
medarbejdersiden.

ޞ  /ƣ�łżƣƠŧŏŃƸĪƸ�ƠĖ�ǜĪģƸęŃƸĪƣ�żŃ�łżƣƣĪƸŲŏŲŃƫżƣģĪŲĪŲ�łżƣ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲܕŏŲƫƸŏ-
tutionen.

Nß�'�/¦��fܴf�r£�Gt/tܔ

OK-indsatsen blev igangsat i 2012 for at informere om fordelene ved at være dækket af 
en overenskomst (forkortet OK) og være med i et fagligt fællesskab som medlem af en 
OK-mærket fagforening. OK-mærket blev udviklet som et kvalitetsstempel af fagforenin-
ger med overenskomst, sluttet sammen i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Kampag-
nens målgruppe er de 20-40 årige. OK-indsatsen kører løbende delkampagner, der sætter 
fokus på fordelene ved at være medlem af en OK-mærket fagforening. Kampagnerne 
ěĪƫƸĖƣ�ƫżŰ�żǽƸĪƫƸ�ÿł�ÿŲŲżŲĜĪƣŏŲŃ�ŏ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ŰĪģŏĪƣ�ƫÿŰƸ�ĪƸ�żƣŃÿŲŏƫÿƸżƣŏƫŤ�ƫƠżƣ܉�Ŋǜżƣ�
lokale fagligt aktive er ude på arbejdspladserne og fortælle om fordelene ved OK-mærke-
ģĪ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣ�£Ė��fܫŏŲģƫÿƸƫĪŲƫ�ŊšĪŰŰĪƫŏģĪ�ǝǝǝżŤܫŰÿĪƣŤĪƸģŤ�ŤÿŲ�ŰÿŲ�ŧęƫĪ�ŰĪƣĪ�
om OK-mærkede fagforeninger og se medlemmer fortælle om fordelene ved at have en 
overenskomst.   
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Nß�¦�f�t�d/G�F��Nd�h£ܔ
I fagbevægelsen ses organisering og medlemsrekruttering som et fælles ansvar. Det er et samarbejde 
mellem dig, lokalafdelingen, forbundet, andre tillidsvalgte og ikke mindst dine kolleger. Du står derfor 
ikke alene med opgaven. Du har kolleger, der har valgt dig – og du har en fagforening, der kan støt-
te dig, og som du kan sparre med. Endelig kan der også være andre tillidsvalgte på din arbejdsplads, 
som du kan samarbejde med. I kan diskutere strategier i forhold til at skabe fælles interesser. På nogle  
arbejdspladser er der endda hjælp at hente hos ledelsen. Ledelsen er måske villig til at understøtte de 
ÿŤƸŏǜŏƸĪƸĪƣ܉�ģǀ�ŏǜęƣŤƫęƸƸĪƣ�łżƣ�ÿƸ�ƫŤÿěĪ�ĪƸ�łÿŃŧŏŃƸ�łęŧŧĪƫƫŤÿě�'ĪƸ�ƫŤǣŧģĪƫ܉�ÿƸ�ŰÿŲŃĪ�ŧĪģĪƣĪ�łÿŤƸŏƫŤ�ŃĪƣŲĪ�
ǜŏŧ�ŊÿǜĪ�ŤǜÿŧŏǿĜĪƣĪƸ�ƫƠÿƣƣŏŲŃ�ŰĪģ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ܉�ģĪƣ�Ŋÿƣ�ĪƸ�ƫżŧŏģƸ�ŰÿŲģÿƸ�

FŧĪƣĪ� łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣ� ƸŏŧěǣģĪƣ� ŤǀƣƫĪƣ܉� ƫżŰ� ƫƠĪĜŏǿŤƸ� żŰŊÿŲģŧĪƣ� łÿŃŧŏŃ� żƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃ� fżŲƸÿŤƸ� ģŏŲ� łÿŃܫ 
łżƣĪŲŏŲŃ�żŃ�Ŋƙƣ�ŲęƣŰĪƣĪ�żŰ܉�Ŋǜÿģ�ģĪ�ƸŏŧěǣģĪƣ�ÿł�ŤǀƣƫĪƣ�żŃ�ŊšęŧƠ�/ŲģĪŧŏŃ�Ŋÿƣ�ŰÿŲŃĪ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣ�
żŃƫĖ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃƸ�ŰÿƸĪƣŏÿŧĪ܉�ƫżŰ�ŃŏǜĪƣ�ĪŤƫĪŰƠŧĪƣ�ƠĖ�ÿƣŃǀŰĪŲƸĪƣ�żŃ�ƫƸƣÿƸĪŃŏĪƣ܉�ģĪƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ŲǣƸƸŏŃĪ܉�ŲĖƣ�
ģǀ�ƫŤÿŧ�ƫŤÿěĪ�ĪŧŧĪƣ�ƫƸǣƣŤĪ�łęŧŧĪƫƫŤÿěĪƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�

'ǀ�żŃ�ģŏŲĪ�żƣŃÿŲŏƫĪƣĪģĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Īƣ�ģĪŰ܉�ƫżŰ�ěęƣĪƣ�ģĪƸ�łÿŃŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰ܉�żŃ�S�Ŋÿƣ�ÿŧŧĪ�ĪŲ�łęŧŧĪƫ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪ�
i, at dit forhandlingsmandat bliver så stærkt som muligt. Det er i bund og grund også jer, der bedst for-
står de andre kollegers årsager til at tvivle på det faglige fællesskab – og derfor også jer, der bedst kan 
ǿŲģĪ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ܉�ŊǜżƣģÿŲ�S�łĖƣ�ģĪŰ�Ƹŏŧ�ÿƸܠ�łżƣܡěŧŏǜĪ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣ�ÿł�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ
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ORGANISATIONER & 
FAGLIG ORGANISERING 

KAPITEL 3   |   OPSAMLING

Engagement i fagligt arbejde starter på arbejdspladsen. Som udgangspunkt er det meget vigtigt for 
dig og dine kolleger, at du står stærkt i forhandlinger med ledelsen på arbejdspladsen. Derfor er det 
żŃƫĖ�ÿł�ƫƸżƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ܉�ÿƸ�ƫĖ�ŰÿŲŃĪ�ƫżŰ�ŰǀŧŏŃƸ�ÿł�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŤÿŲ�ƫĪ�ĪŲ�ƠżŏŲƸĪ�ŏ�ÿƸ�ǜęƣĪ�ĪŲ�ģĪŧ�ÿł�
fællesskabet og være medlem af et overenskomstbærende fagforbund. Jo færre, der engagerer sig i 
fællesskabet, jo sværere er det for dig, både i forhandlinger og i det daglige samarbejde. Ledelsen kan 
ŲĪŰŧŏŃ�ƠĖƠĪŃĪ܉�ÿƸ�ģǀ�ŏŤŤĪ�Ŋÿƣ�ÿŧŧĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ěÿŃ�ģŏŃ�£Ė�ƫŏŃƸ�ŤÿŲ�ģĪƸ�ěĪƸǣģĪ܉�ÿƸ�ÿŧŧĪƫ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�ěŧŏǜĪƣ�
ringere. Derfor er det vigtigt, at du og dine kolleger aktivt går ind og prøver at engagere kollegerne og 
få så mange som muligt til at melde sig ind i fagforeningen. 

HVORDAN ENGAGERER JEG KOLLEGERNE I FÆLLESSKABET?
/Ƹ�ŃżģƸ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�łżƣ�ÿƸ�ĪŲŃÿŃĪƣĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ŏ�łęŧŧĪƫƫŤÿěĪƸ�Īƣ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ǀģ�ÿł܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ŧŏŃŃĪƣ�ģĪŰ�
ƠĖ�ƫŏŲģĪ�¼ÿŧ�ŰĪģ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ܉�ěĖģĪ�ģĪŰ�ģĪƣ�Ŋÿƣ�ǜęƣĪƸ�ģĪƣ�ŏ�ŰÿŲŃĪ�Ėƣ�żŃ�ģĪ�ŲǣĪ�'ǀ�ƫŤÿŧ�ŏŤŤĪ�ƫƸĖ�ÿŧĪŲĪ�
med denne opgave. Særligt i et samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsen-
ƸÿŲƸĪŲ�Īƣ�ģĪƸ�ŰǀŧŏŃƸ�ÿƸ�ǿŲģĪ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ�ģĪ�ĪŰŲĪƣ܉�ģĪƣ�ŧŏŃŃĪƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ƠĖ�ƫŏŲģĪ�¼ÿŧ�ƫÿŰŰĪŲܨ��ģĪƸ܉�ģĪƣ�
ƫżŰ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�ŤÿŲ�ƫĪ�ǀģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŊƙƣĪ�Ƹŏŧ�ƠĖ�ģŏƸ�ěżƣģ܉�ŤÿŲ�ŰĖƫŤĪ�ŧƙǽƸĪƫ�Ƹŏŧ�ĪŲ�łęŧŧĪƫ�ƫÿŃ܉�ģĪƣ�ěĖģĪ�ěĪƣƙƣ�
ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙܨ��łǢ�ģĪƸ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ

'ŏŲĪ�żƣŃÿŲŏƫĪƣĪģĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�Ƹŏŧ�ƫƸżƣ�ŊšęŧƠ� S�ŤÿŲ�ŰĪģ�łżƣģĪŧ� łżƣƫƙŃĪ�ÿƸ�ǿŲģĪ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ܉�ŊǜŏŧŤĪ�
udfordringer, jeres uorganiserede eller passive kolleger har på arbejdspladsen og hvilke ønsker, de har 
for forandring. En frugtbar vej til at engagere kollegerne er at vise, hvad I kan opnå i fællesskab – og 
forklar også dine uorganiserede kolleger, at kun ved en fælles indsats kan I løse problemerne. Du bør 
kigge på din fagforenings hjemmeside eller snakke med konsulenter i fagforeningen. De kan hjælpe 
dig med den helt rigtige tilgang til de udfordringer, der er på din arbejdsplads. Du kan også støtte dig 
op ad landsdækkende kampagner og indsatser og bruge dem i dit arbejde.
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HVAD ER MINE FORPLIGTIGELSER SOM TILLIDSVALGT OVERFOR  
KOLLEGERNE?
Som tillidsvalgt har du forskellige forpligtelser i forhold til de uorganiserede og gule kolleger. Generelt 
gælder, at arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer i samarbejdsudvalg, MED-udvalg, MIO-udvalg 
og arbejdsmiljøudvalg skal repræsentere alle medarbejdere – uanset medlemskab af fagforening. Til-
ŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�Īƣ�ƸǣƠŏƫŤ�łżƣƠŧŏŃƸĪƸ�Ƹŏŧ�żŃƫĖ�ÿƸ�łżƣŊÿŲģŧĪ�ƠĖ�ǜĪŃŲĪ�ÿł�ŃǀŧĪ�żŃ�ǀżƣŃÿŲŏƫĪƣĪģĪܨ��ŰĪŲ�
ģĪ�Īƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ŏŤŤĪ�łżƣƠŧŏŃƸĪƸ�Ƹŏŧ�ŏ�ģĪƸ�ģÿŃŧŏŃĪ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ܉�ÿƸ�ƠƣęƫĪŲƸĪƣĪ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�łżƣ�ƙŲƫŤĪƣ�żŃ�Ťƣÿǜ�łƣÿ�
gule og uorganiserede eller hjælpe dem med faglige spørgsmål. Men det kan variere i de forskellige 
overenskomster, så læs hvad din overenskomst siger. 

ORGANISERING STYRKE DEN DANSKE MODEL
'ĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�Īƣ�ěǣŃŃĪƸ�żƠ�żŰ�żƣŃÿŲŏƫĪƣĪģĪ�ÿƣěĪšģƫƸÿŃĪƣĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ܉�ƫżŰ�Īƣ�ĪŲŏŃĪ�żŰ܉�
ŊǜżƣģÿŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ƫŤÿŧ�ŏŲģŃĖƫ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸ�ƫŤÿŧ�łżƣŧƙěĪܨ��żŃ�ŊǜżƣģÿŲ�ŤżŲ-
ǵŧŏŤƸĪƣ�ŊĖŲģƸĪƣĪƫ�rĪŲ�Ŋǜŏƫ�ŰżģĪŧŧĪŲ�ƫŤÿŧ�łǀŲŃĪƣĪ܉�ŤƣęǜĪƣ�ģĪƸ܉�ÿƸ�ƫƸƙƣƫƸĪģĪŧĪŲ�ÿł�ěĖģĪ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�
og arbejdsgivere står bag modellen, ikke mindst ved at medlem af en overenskomstbærende organi-
ƫÿƸŏżŲ�ÃģĪŲ�ĪŲ�Ŋƙš�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲƫŃƣÿģ܉�ƫĖ�ŤÿŲ�ŰżģĪŧŧĪŲ�ŧŏģĪ�ƫŤŏěěƣǀģܨ��żŃ�ģĪƣłżƣ�Īƣ�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪ�ƫżŰ�
tillidsvalgt helt afgørende for den danske model.


