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PRESSEMEDDELELSE - 29. april 2016: 
   

Medlemmerne strømmer til nordjysk fagforening  
 
Socialpædagogerne Nordjylland har ekstra grund til at fejre 1. maj i år. Antallet 
af medlemmer i den nordjyske fagforening bare stiger og stiger. Siden 2007 er 
medlemstallet steget med mere end 1.000 - en stigning på næsten 24 procent. 
Det er imponerende, siger arbejdsmarkedsforsker. 
  
”Det er en flot og meget imponerende fremgang. Det tyder på, at de nordjyske 
socialpædagoger er glade for deres fagforening,” siger arbejdsmarkedsforsker Laust 
Høgedahl fra Aalborg Universitet. 
  
Den nordjyske kreds i Socialpædagogernes Landsforbund har haft medlemsfremgang 
hvert eneste år siden 2007. 
Medlemstallet i Socialpædagogerne Nordjylland er vokset fra 4.298 i 2007 til 5.315 i 
2016. Det fremgår af en ny opgørelse fra fagforeningen. 
Der er altså kommet 1.017 flere medlemmer fra 2007 til 2016, hvilket svarer til en 
stigning på næsten 24 procent på ni år. 
  
”Det er meget glædeligt, at vores medlemstal bliver ved med at stige. Det har en enorm 
betydning, at vores medlemmer bakker op om fagforeningen. Det giver os langt mere 
pondus og indflydelse, når vi forhandler med arbejdsgiverne,” siger Peter Kristensen, der 
er formand for Socialpædagogerne Nordjylland. 
  
Stik imod tendensen 
Den positive udvikling i den nordjyske fagforening går stik imod den generelle tendens i 
fagbevægelsen i Danmark. De mange nye medlemmer i Socialpædagogerne Nordjylland 
er kommet til i en periode, hvor mange af de øvrige fagforeninger har oplevet store 
medlemsfald. 
  
”Vi hører hele tiden om problemerne med medlemsflugt fra fagbevægelsen, og det er 
rigtig trist. Men derfor er det dejligt, at vi også kan vise, at det sagtens kan gå fremad 
for fagforeningerne,” siger Peter Kristensen. Også på landsplan har Socialpædagogernes 
Landsforbund fået flere medlemmer, men stigningen har dog ikke været helt så stor som 
i Nordjylland. 
  
”Medlemstallene lover også godt for fremtiden. De viser nemlig, at vi har utroligt godt 
tag i de unge. Det er ikke mindst de nyuddannede socialpædagoger i Nordjylland, der 
melder sig ind i fagforeningen,” siger Peter Kristensen.  
  
En stærkere fagforening 
Arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl peger på flere årsager til medlemsfremgangen i 
Socialpædagogerne Nordjylland. 
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”Først og fremmest må medlemmerne jo være glade for deres fagforening. Men desuden 
spiller det også ind, at socialpædagogerne har en fagforening med en stærk 
professionsprofil. Medlemmerne føler sig hjemme og kan fx slet ikke forestille sig at 
skifte til en gul fagforening. Det er først og fremmest et problem for de fagforeninger, 
som ikke har så stærk en faglig identitet som socialpædagogerne,” siger Laust Høgedahl. 
  
Han er enig i, at medlemsfremgangen gør fagforeningen stærkere. 
  
”Fagforeningens styrke ligger i dens medlemstal. Mange medlemmer giver en stærk 
stemme både over for politiske beslutningstagere, og når der skal forhandles med 
arbejdsgiverne. Så når de nordjyske socialpædagoger bakker op om deres fagforening, 
gør det samtidigt foreningen endnu stærkere,” siger Laust Høgedahl. 
 
Kontakt: 
Peter Kristensen, formand for Socialpædagogerne Nordjylland - mobil: 4055 0985.  
 
 


