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Abstract 

The union organization rate has continuously diminished since the mid 90's. The aim of this 

essay is to investigate non-members approach to the union. Central questions are what 

personal experiences the respondents have of the union and how they view the union as a 

phenomenon. According to previous research the main cause of the great decline in 

membership to LO are the increased membership fees to the union and the unemployment 

insurance funds (UIF) in 2007. The increased fee led to a greater accumulated cost for those 

who were both union- and UIF -members, which had a negative effect on the membership 

numbers for the union. This study is based on qualitative interviews with three persons 

working within the agreement area of IF Metall and three persons within the agreement area 

of Kommunal. To interpret our empirical material we use Max Weber´s theory of social 

action. The study shows that the membership fee is an important factor for the decision to stay 

out of the union but even more important is the lack of personal benefits that union 

membership is associated with. Generally the interviewees think that the union, to increase the 

personal benefits, should be more present in the working place and that they should work 

more intensively to improve the work environment, workplace safety and job security. The 

union is not considered to offer personal safety to the extent they ought to. The protection that 

is requested stretch from qualified support in labour law negotiations to a secure and steady 

income in case of unemployment or sickness. 

Keywords; IF Metall, Kommunal, Union membership, Union fee, Member worth, Political 

connection  

 

 
 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Den fackliga organisationsgraden har kontinuerligt minskat sedan mitten av 1990-talet. 

Uppsatsens syfte är att undersöka fackligt oorganiserades förhållningssätt till facket. Centrala 

frågor är vilka personliga erfarenheter respondenterna har av facket samt vilken syn de har på 

facket som fenomen. Enligt tidigare forskning är de höjda egenavgifterna till a-kassorna och 

de stigande medlemsavgifterna till fackförbunden kring 2007 den främsta orsaken till 

medlemsraset inom LO. De ökade avgifterna ledde till en ökad ackumulerad kostnad för de 

som både var fack- och a-kassemedlemmar, vilket påverkade medlemsantalet negativt för 

facket. Denna studie baseras på kvalitativa intervjuer med tre fackligt oorganiserade personer 

inom IF Metalls avtalsområde och tre inom Kommunals. I tolkningen av det empiriska 

materialet använder vi oss av Max Webers teori om sociala handlingstyper. Vår studie visar 

att medlemskostnaden spelar en viktig roll i beslutet att avstå medlemskap men att den 

upplevda personliga nyttan med medlemskap är ännu mer avgörande. Intervjupersonerna 

anser generellt att facket, för att öka den personliga nyttan, skulle behöva vara mer närvarande 

ute på arbetsplatserna och ta mer kamp för en förbättrad fysisk och psykosocial arbetsmiljö 

och anställningstrygghet. Facket anses inte heller i tillräcklig grad ge det personliga skydd 

som det borde till medlemmarna. Skyddet de efterfrågar kan handla om allt från ett 

kvalificerat stöd i arbetsrättsliga förhandlingar till en tryggad inkomst vid arbetslöshet och 

sjukdom. 

Sökord; IF metall, Kommunal, Facklig organisationsgrad, Fackavgift, Medlemskapets värde, 

Politisk koppling 
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1.  Inledning  
I detta kapitel beskriver vi det problemområde vi har valt att studera, ämnets avgränsning och 

vad som är syftet med forskningen samt avslutar med ett avsnitt om uppsatsens disposition. 

1.1 Vad har hänt med världens högsta fackliga organisationsgrad? 
"Den svenska modellen", med avseende på samspelet mellan arbetsmarknadens parter och 

den höga fackliga organisationsgraden bland både arbetare och tjänstemän, har under mycket 

lång tid haft en unik ställning internationellt sett. Dock verkar det sedan mitten av 1990-talet 

ha skett en förändring på det här området.  I rapporten "Kollektivavtalens täckningsgrad samt 

organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund", redovisar Kjellberg  

(2013:33-40) hur fackförbundens organisationsgrad har utvecklats under de senaste 

decennierna. Under åren 2007-2009 förlorade LO-förbundens a-kassor 14 procent av sina 

medlemmar, ett medlemsras som var särskilt anmärkningsvärt eftersom en djup lågkonjunktur 

inleddes hösten 2008. Landsorganisationen i Sverige (LO) fortsatte tappa medlemmar under 

de följande åren och vid årsskiftet 2012/2013 var medlemsantalet i förbunden 10 procent lägre 

och anslutningsgraden till a-kassorna 18 procent lägre än vid motsvarande tid år 2006 

(Bengtsson & Berglund 2011, Kjellberg 2013:5 f., 33 ff.). Tjänstemännens 

Centralorganisation (TCO) har idag en högre organisationsgrad inom sina avtalsområden än 

LO, vilket bland annat beror på att gränsen mellan arbetar- och tjänstemannayrken har blivit 

mer flytande. Det ställs idag krav på gymnasial eller högre utbildning inom de flesta yrken 

och som en följd av detta sker en omfördelning av löntagarna från LO:s till TCO:s 

avtalsområden samt samarbete och sammanslagningar mellan LO- och TCO-förbund 

(Kjellberg 2002:46-55, Kjellberg 2013, Bengtsson & Berglund 2011, Pettersson 2012). 

De höjda egenavgifterna till a-kassorna och stigande medlemsavgifter till fackförbunden 

anses vara de främsta orsakerna till den sjunkande organisationsgraden inom LO. Antalet 

anställda minskar inom industrin och inom den offentliga sektorn med fackförbund som IF 

Metall och Kommunal med traditionellt hög organisationsgrad. Samtidigt växer den privata 

servicesektorn och nya branscher uppstår i spåren av avregleringar inom offentlig sektor. 

Arbetsgivarna inom dessa branscher är generellt sett mer negativt inställda till facket och 

slimmade arbetsorganisationer och atypiska anställningar bidrar till minskad facklig närvaro 

och aktivitet på arbetsplatserna (Kjellberg 2013:33-40). Det framgår dock inte av rapporten 

hur författaren har kommit fram till dessa slutsatser.  

Vi beslutade oss för att undersöka vad fackligt oorganiserade själva har att säga om facket; 

vilka personliga erfarenheter de har av facket och hur de ser på facket som fenomen? Vi 

avgränsar vår undersökning till två LO-förbund IF Metall och Kommunal.  IF Metall är en 

sammanslagning av de två fackförbunden Industrifacket, (f.d. Fabriksarbetareförbundet), och 

Svenska Metallindustriarbetareförbundet som båda av tradition har haft mycket hög 

organisationsgrad. Under åren 2007-2009 var organisationsgraden bland industriarbetarna i 

stort sett oförändrad trots den ekonomiska krisen och de många varslen men från och med år 

2010 har organisationsgraden sjunkit inom denna sektor (Kjellberg 2013:26 ff.).  Kommunal, 

(en sammanslagning av Svenska Kommunalarbetareförbundet och Svenska 

Lantarbetareförbundet), har haft så gott som 100-procentig anslutningsgrad, men även inom 

dessa avtalsområden har antalet fackligt oorganiserade ökat. Vi har ansett det vara mest 
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intressant att studera två förbund som tidigare haft en stabilt hög organisationsgrad eftersom 

den negativa medlemsutvecklingen utgör trendbrott för dessa. Slutligen har vi avgränsat vårt 

urval till fackligt oorganiserade löntagare inom IF Metalls och Kommunals avtalsområden.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka fackligt oorganiserades förhållningssätt till facket. 

För att uppnå detta syfte vill vi försöka besvara följande frågor: 

 Vilka personliga erfarenheter har respondenterna av facket? 

 Vilken syn har respondenterna på fackföreningar som fenomen? 

1.3 Disposition 
I nästa kapitel sammanfattar vi tidigare forskning som vi anser är relevant för vår 

undersökning. Kapitel 3 innehåller en genomgång av vår teoretiska ram och i kapitel 4 

redogör vi för metodologiska och etiska frågor. Därefter följer resultat och en analys av dessa 

i kapitel 5 och i kapitel 6 diskuterar vi undersökningen och ger förslag till framtida forskning 

inom området. 
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2.  Tidigare forskning  
Av tidigare forskning framgår att det finns både individuella och strukturella orsaker till att 

människor väljer att inte vara medlemmar i en facklig organisation. I detta kapitel kommer vi 

översiktligt att beskriva dessa skäl var för sig. Vi har primärt studerat tidigare forskning som 

berör svenska förhållanden, orsaken till detta är att mycket olika arbetsrättsliga modeller 

tillämpas i olika länder. Därmed är antalet länder vars arbetsmarknad, ur en facklig synvinkel, 

är jämförbar med den svenska mycket begränsat. Kapitlet avslutas med vad vi anser att vår 

undersökning kan tillföra forskningen. 

2.1 Individuella motiv till att inte vara fackligt organiserad 
Anders Kjellberg genomförde 1993 intervjuer med 210 respondenter yrkesverksamma inom 

Metalls, Handels, SIF:s och HTF:s avtalsområden i Storstockholm. Syftet med 

undersökningen var att kartlägga storstadsmänniskors motiv för att vara eller inte vara med i 

facket (Kjellberg 2001:134 ff.). De motiv för att inte vara medlem i en facklig organisation 

som framgår av undersökningen indelas i två huvudkategorier (Kjellberg 2001:146 f.). Den 

första kategorin är de som ansåg att facket inte var relevant, i den mån det alls fanns 

representerat på arbetsplatsen. Denna kategori består av två helt olika löntagargrupper. Å ena 

sidan personer med atypiska tillfälliga anställningar som upplevde sig ha en svag ställning på 

arbetsmarknaden och å andra sidan anställda som uppgav sig klara sig bra på egen hand. I 

denna grupp finns även anställda med en nära relation till arbetsgivaren och personer som var 

nöjda med hur de blev behandlade på arbetsplatsen. Gemensamt för dessa grupper var att de 

inte ansåg att facket fyllde någon funktion på arbetsplatsen. Inom Kjellbergs första kategori 

återfinns även de vars motiv var arbetsplatsrelaterade såsom att den fackliga 

organisationsgraden och aktiviteten var låg, eller saknades helt på arbetsplatsen. Den andra 

huvudkategorin är de som avstod medlemskap eftersom de ansåg att fackets agerande 

präglades av underlåtenhet och brister samt de som hade en principiell motvilja mot facket 

som organisation.  Inom denna kategori återfinner vi också de som ansåg att medlemsavgiften 

inte stod i proportion till den nytta de upplevde sig ha av facket och de som uppgav att de inte 

hade råd att vara medlemmar i facket. Ytterligare några hade inte blivit tillfrågade om fackligt 

medlemskap eller inte fått tillräcklig information för att kunna ta ställning i frågan medan 

andra kände sig åsidosatta eller svikna av facket. Slutligen återfinner vi inom denna 

huvudkategori de som var motståndare till fackliga organisationer av ideologiska skäl, de var 

missnöjda med LO-förbundens starka politiska koppling till Socialdemokraterna. De menade 

att facket hade blivit ett toppstyrt pampvälde med små påverkansmöjligheter för den enskilde 

medlemmen (Kjellberg 2001:146 f.).  

I boken Den organiserade frivilligheten diskuterar även Boström et al. (2004) personer som är 

principiella motståndare till fackligt medlemskap. Dessa personer anser enligt författarna att 

medlemskapet skulle begränsa individens fria val trots att det är frivilligt eftersom hon som 

medlem förbinder sig att följa normer och förhållningssätt formulerade av andra. Individen 

riskerar att bli ett redskap för organisationen istället för tvärtom och ofta får 

frivilligorganisationer oligarkiska tendenser som gör att ett avstånd skapas mellan 

medlemmen och de professionellt anställda (Boström et. al. 2004:191 f.). Människor är idag 

mindre benägna att bli medlemmar och engagera sig i traditionella organisationer som 
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politiska partier och fackföreningar och söker sig istället till sociala rörelser som arbetar med 

specifika frågor (Bengtsson 2008:34 f.).  

Anders Bruhn (1999) redovisade i avhandlingen Individualiseringen och det fackliga 

kollektivet resultatet av intervjuer med ett 30-tal industritjänstemän i storstadsmiljö i syfte att 

undersöka motivresonemangen bakom deras beslut att vara med eller stå utanför facket 

(Bruhn 1999:19, 110). I analysen av intervjuerna identifierades fyra idealtypiska resonemang 

utifrån vilka respondenterna motiverade sina ställningstaganden till fackligt medlemskap: 

1)Personer som var fackligt organiserade av principiella/ideologiska skäl, 2) Personer som var 

motståndare till facket av principiella/ideologiska skäl. Vissa i denna grupp trodde på 

solidariska lösningar, men bara lokalt och kring specifika frågor, eftersom "gräsrötternas" 

påverkansmöjligheter ansågs försvinna i stora organisationer. 3) Personer som var fackliga 

medlemmar av målrationella skäl så länge de bedömde sig ha nytta av facket. Det fanns två 

grupper varav den ena gjorde individualistiska medan den andra gjorde kollektivistiska 

nyttobedömningar. Båda gruppernas medlemmar ansåg sina yrkespositioner vara så svaga att 

det bara var via facket de trodde sig kunna få en rimlig löne- och kompetensutveckling samt 

hjälp vid felbehandling och uppsägningshot. Avslutningsvis 4) fanns personer som inte var 

medlemmar i facket av målrationella skäl. De hade ingenting emot facket, men ansåg sina 

positioner på arbetsmarknaden vara så starka att de inte behövde den kollektiva trygghet 

facket erbjöd (Bruhn 1999:142-145).  

Ålder har betydelse för organisationsgraden, det finns dock inga entydiga belägg för att unga 

människor är mer individualistiska eller tar avstånd från kollektiva lösningar i större 

utsträckning än äldre löntagare. I två enkätundersökningar som genomfördes 1997 respektive 

2006 fick respondenterna som var 16-64 år besvara frågor om vilken betydelse facket hade 

vid löneförhandlingar. Analysen visar att det inte finns något stöd för tanken att yngre 

anställda är mer individualistiska eller är mindre benägna att låta facket förhandla för sig. 

Tvärtom är de yngre mer positiva till facklig medverkan vid lönesättning, vilket anses bero på 

att denna grupp i större omfattning än övriga löntagare har atypiska anställningar. Trots detta 

är organisationsgraden lägre i denna löntagargrupp än bland andra anställda (Bengtsson & 

Berglund 2011).  

Den sociala omgivningen har betydelse för om en person går med i facket eller inte däremot 

har den inte samma betydelse när en person beslutar sig för att begära utträde ur en facklig 

organisation. I huvudsak finns det två olika förhållningssätt till fackligt medlemskap – ett 

kortsiktigt situationsberoende och ett mer långsiktigt kollektivistiskt. De som tillämpar en 

kortsiktig strategi är med i facket när de anser att de har nytta av sitt medlemskap till exempel 

under lågkonjunkturer medan de som har ett långsiktigt förhållningssätt ser facket som en 

trygghet och prioriterar arbetet för gemensamma rättigheter. Detta innebär att inflytande och 

egen facklig aktivitet samt direktkontakt med fackliga företrädare anses viktigt – facket ska 

arbeta med inte bara åt sina medlemmar (Kjellberg 2002:60-66, Kjellberg 2009b:260 ff.). 

2.2 Strukturella orsaker till sjunkande facklig organisationsgrad 
Den svenska fackföreningsrörelsen är mer klassegmenterad än i andra länder med en tydlig 

uppdelning av arbetare, tjänstemän och akademiker i skilda centralorganisationer. De 
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traditionella sociala klasserna börjar upplösas i och med att högre utbildning idag är 

tillgänglig för alla och att "klassresor" blir följden av det. Detta har även inneburit att 

fackförbunden inom TCO och SACO har fått fler medlemmar på LO-förbundens bekostnad 

(Kjellberg 2002:46-51, Kjellberg 2009b:245-251, Bengtsson & Berglund 2011). 

Facklig organisationsgrad brukar anses vara liktydigt med facklig styrka. Gemensamt för 

Sverige, Finland, Danmark och Belgien som har Europas högsta organisationsgrad är att 

fackföreningsrörelserna är både centraliserade och decentraliserade. En jämförelse med länder 

som tillämpar enbart ett av dessa system visar att en kombination av dem har positiva effekter 

på den fackliga organisationsgraden (Kjellberg 2002:70-76, Kjellberg 2009b:244-250,  

273 f., Kjellberg 2013:7-10). Lönebildningen hanteras genom centrala kollektivavtal som 

sluts mellan fackförbunden och deras motparter på arbetsgivarsidan, men förhandlingarna om 

hur löneutrymmet ska fördelas mellan löntagarna sköts lokalt ute på arbetsplatserna. 

Individuell lönesättning har bidragit till fackets svagare ställning i och med att människor 

upplever att de själva kan förhandla om och påverka sina löner.  

På en flexibel arbetsmarknad med självständiga och egenreglerade arbeten betraktar sig de 

anställda i högre grad än tidigare som medarbetare och känner lojalitet med 

företagsledningen. En ökad flexibilitet i arbetslivet har även lett till att många arbetsgivare hyr 

in personal eller använder sig av olika atypiska anställningar. Den inhyrda arbetskraften 

tillhör inte den fackliga organisationen på arbetsplatsen och de tidsbegränsat anställda 

tenderar att inte delta i det fackliga arbetet. Orsakerna till att tidsbegränsat anställda inte 

organiseras är bland annat att de inte tillfrågas om fackligt medlemskap, att de arbetar på 

obekväma arbetstider samt att de upplever sig ha lös koppling till arbetsplatsen och en svag 

ställning på arbetsmarknaden och därför inte är motiverade att bli medlemmar i facket. 

Outsourcing, låg bemanning och teamwork försvårar det fackliga arbetet och 

organisationsgraden är generellt sett lägre på arbetsplatser där facket inte är närvarande 

och/eller aktivt (Kjellberg 2002:64 ff., Kjellberg 2009b:252 ff., Bengtsson 2008:40 f., 44 ff.).  

Ett starkt incitament för fackligt medlemskap är att löntagarna upplever att de får ut något av 

att vara organiserade. Om facket inte tillgodoser sina medlemmars intressen eller förhåller sig 

passivt finns det inget skäl att vara medlem.  

Det kan också uppstå en konflikt mellan "medlemslogiken" och "inflytandelogiken" som 

innebär att fackföreningar splittras mellan uppdraget att företräda sina medlemmars intressen 

och en önskan att anpassa sig till samhällssystemet eller arbetsgivarparten för att få större 

inflytande. Vidare finns det en risk att facket blir ett serviceorgan som tillhandahåller olika 

tjänster och förmåner försäkringar, studier etc. och att det traditionella fackliga arbetet 

kommer i skymundan. Medlemskapets värde handlar om kollektiv identitet och fackligt arbete 

för de gemensamma intressena medan medlemsnytta innebär att facket ökar sin 

attraktionskraft genom service och förmåner som tillfredsställer individuella behov 

(Bengtsson 2008:37 ff.). Å andra sidan fyller de fackliga medlemsförmånerna en viktig 

funktion vid rekryteringen av medlemmar. Kollektivavtalen omfattar alla löntagare oavsett 

om de är medlemmar i facket eller inte och det går att vara ansluten till en a-kassa utan att 

vara fackligt organiserad. Däremot har oorganiserade inte rätt till konfliktersättning och de går 
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miste om kollektiva försäkringar som tecknats av fackförbunden. Idag har facket ett 

fripassagerarproblem som innebär att det förefaller mer rationellt för individen att inte betala 

fackavgift om man även som icke-medlem får del av "den kollektiva varan" högre lön som 

facket levererar (Björklund et al. 2006:254, Kjellberg 2009b:257 ff.).  

Sverige, Finland, Danmark och Belgien har som ovan nämnts Europas högsta 

organisationsgrad och gemensamt för dessa länder är att de har Gent-system med 

arbetslöshetskassor knutna till fackföreningsrörelsen. I Norge där a-kassorna är förstatligade 

är den fackliga organisationsgraden väsentligt lägre än i övriga nordiska länder, vilket 

bekräftar gent-systemets betydelse (Bengtsson & Berglund 2011, Kjellberg 2009b:268 f.). 

Under 1990-talets senare del och början av 2000-talet ökade antalet löntagare som endast var 

medlemmar i a-kassan, denna trend bröts 2007 i samband med att egenavgifterna till a-

kassorna höjdes kraftigt. Åren 2007-2012 var LO-förbundens medlemsförluster ungefär 

hälften så stora som a-kassornas medlemsras. De höjda a-kasseavgifterna och de 

ackumulerade ökade kostnaderna för fackligt organiserade anses vara den främsta orsaken till 

medlemsraset inom LO eftersom inga andra faktorer har fått sådana konsekvenser för den 

fackliga organisationsgraden i Sverige (Kjellberg 2002:64, Kjellberg 2009a, Kjellberg 

2009b:264-270, Kjellberg 2013,). 

2.3 Sammanfattning  
Den tidigare forskning som vi presenterat visar att ålder, anställnings- och löneform, 

arbetstidsgrad (hel- eller deltid), arbetstidens förläggning och arbetsplatsens storlek påverkar 

den fackliga organisationsgraden. Unga LO-medlemmar med tidsbegränsade anställningar 

som arbetar deltid på obekväma arbetstider och på små arbetsplatser inom tjänstesektorn har 

den lägsta organisationsgraden. Den främsta orsaken till medlemsraset inom LO är de höjda 

egenavgifterna till både LO-förbundens a-kassor och till Alfakassan och de väsentligt högre 

medlemsavgifter till fackförbunden som detta har lett till under perioden 2007-2013 

(Bengtsson 2008:128-134, Kjellberg 2009a, Kjellberg 2013). När det gäller 

forskningsmetoder i presenterade studier så, är de flesta kvantitativa undersökningar som 

bygger på ett omfattande statistiskt material, men inte besvarar frågor om hur respondenterna 

motiverar att de inte är medlemmar i facket. Av den tidigare forskning vi har tagit del av är 

det endast Anders Kjellbergs undersökning 1993 och Anders Bruhns studie från 1999 som är 

kvalitativa intervjuundersökningar, det vill säga studier som har närmare 15 år på nacken. Mot 

bakgrund av detta och de många förändringar som har skett på arbetsmarknaden anser vi att 

det behövs ny kvalitativ forskning på området. Detta för att undersöka om erfarenheter, 

attityder och motiveringar har förändrats eller är desamma som hos de respondenter som 

intervjuades på 1990-talet. 
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3.  Teoretisk ram   
I detta kapitel motiverar vi vårt val av teori och definierar de begrepp vi kommer att använda 

oss av i analysen av vårt forskningsmaterial.  

3.1 Definition av begreppen "idealtyp” och "sociala handlingstyper"   
Weber anser att en handling uppkommer när en individ ger sitt handlande subjektiv betydelse 

eller mening. Handlingen blir i sin tur social om den subjektiva mening eller innebörd 

individen ger sin handling beaktar andra människors handlande (Weber 1947:88). Individens 

sociala handlingar styrs av känslor, värderingar, vanor och instrumentella skäl och ofta 

grundas handlandet på en kombination av dessa motiv som individen själv inte behöver vara 

medveten om. Weber ansåg dock att de fyra sociala handlingstyper han identifierat inte var en 

uttömmande beskrivning av möjliga handlingsmotiv, snarare ska de ses som renodlade 

sociologiska koncept, så kallade "idealtyper", som verkliga handlingar i mer eller mindre grad 

kan likna (Weber 1947:117). Detta visade vi exempel på i redovisningen av Bruhns 

undersökningsresultat i kapitel 2 "Tidigare forskning". I Bruhns studie framgår det att 

intervjupersonerna ofta är ambivalenta och deras svar blir därför inte lika entydiga som de 

idealtyper de representerar. Begreppet idealtyper används ofta i humanistisk forskning som en 

sorts renodlade stereotyper eller i det närmaste karikatyrer.  

Watson menar i sin tur att detta inte är detsamma som att säga att handlingen måste vara 

riktad mot andra människor, det räcker att andra människors handlande finns med i den 

mening eller betydelse individen själv ger sin handling för att den ska räknas som social. Om 

handlingen är social eller inte avgörs således snarare i individens medvetande än av yttre 

betraktare (Watson 1994:17).  

3.2 Webers fyra sociala handlingstyper  
Max Weber definierade fyra idealtypiska motiv för sociala handlingar; målrationellt, 

värderationellt, affektivt och traditionellt. Den första idealtypen är målrationellt handlande, 

som innebär att olika handlingsalternativ för att uppnå individuella mål övervägs. Därigenom 

försöker en individ att avgöra vilka av hennes mål som är viktigast att realisera för henne. Det 

görs också en bedömning av om de negativa konsekvenserna kommer att eliminera de 

fördelar som uppkommer genom de möjliga handlingsalternativen. Genom en rationell 

nyttokalkyl görs ett försök att avgöra vilka möjliga medel, delmål och resultat som är mest 

gynnsamma att välja (Weber 1947:115, 117). I denna handlingstyp vägs inte olika måls 

betydelse i förhållande till ett personligt (moraliskt) värdesystem. Istället ser individen målen 

som ett antal subjektiva viljeyttringar vars relativa betydelse i förhållande till varandra bäst 

bedöms genom att individen jämför hur stor personlig viljetillfredsställelse de olika målens 

uppfyllande skulle ge till individen. Denna bedömning sker enligt principen om marginalnytta 

(Weber 1947:117).   

Värderationellt handlande innebär att individen agerar i förhållande till värden som denne tror 

på och betraktar som absoluta. Dessa värden kan vara etiska, religiösa, ideologiska eller 

estetiska (Weber 1947:115). Individen handlar för att förverkliga sin övertygelse om vad 

denne är förpliktigad att göra. Övertygelsen kan vara en religiös kallelse, ett starkt personligt 

lojalitetsband eller något som individen anser att dennes heder eller pliktkänsla kräver (Weber 
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1947:116). De olika målens kostnader vägs inte mot deras nyttoaspekter, istället bedöms bara 

de olika medlens rationalitet för att nå måluppfyllelse medan målet i sig är konstant (Weber 

1947:115, 117).  Handlande enligt denna princip, i sin renaste form, innebär att en individ 

anser ett måls värde vara så absolut och förpliktigande att hon oavsett vilka kostnader det än 

må medföra för henne ändå agerar för att förverkliga det. Ett sådant handlande anser Weber i 

praktiken vara relativt ovanligt dock tillräckligt vanligt för att motivera en egen handlingstyp 

(Weber 1947:116 f.). Praktiska handlingar som skulle falla inom denna handlingstyp är enligt 

Waters att ge pengar till välgörenhet eller att arbeta med något som individen ”brinner för” 

trots att lönen är låg (Waters 1994:19). Det som skiljer denna handlingstyp från det affektiva 

handlandet är individens medvetna och artikulerade övertygelse om att det finns vissa värden 

som styr handlandet.  

Det affektiva handlandet som utgör den tredje idealtypen, innefattar alltså handlande utifrån 

aktörens känslor och sinnestillstånd. Inom denna handlingstyp kan det vara en medveten vilja 

att lätta på det inre känslomässiga trycket som är avgörande för handlandet. Individen kan 

känna en vilja att ge sig hän åt en person eller ett ideal, ha en önskan att uppleva kontemplativ 

salighet, uppleva fysisk tillfredställelse eller vilja hämnas på någon. Hur "smutsiga" eller 

"låga" dessa impulser än må vara så hamnar de enligt Weber i denna handlingskategori. 

Handlingens innebörd eller mening är inte att uppnå ett specifikt resultat, utan görs för sin 

egen skull, för känslans skull. Weber menar att denna typ av handlande ofta kan ligga i 

gränstrakterna för, och ofta gå över gränsen för, vad som kan betraktas som ett meningsfullt 

handlande. En okontrollerad reaktion på ett exceptionellt stimuli skulle också falla under 

denna idealtyp (Weber 1947:116).  Likheten mellan värderationella och känslostyrda 

handlingstyper ligger i att de båda utförs för sin egen skull (Weber 1947:116). 

Slutligen talar Weber om traditionellt socialt handlande. Många gånger kan denna typ av 

handlande fungera nästan som en automatisk reaktion på kända återkommande stimuli. Den 

stora mängden vardagshandlingar som människor blivit vana att utföra faller under denna 

idealtyp. Beroende på graden av självreflektion kan detta handlande också hamna inom 

idealtyp två (Weber 1947:116). Weber menar att handlingar som endast är imiterande 

exempelvis att en individ tar efter en användbar arbetsprocedur som han lärt sig från någon 

annan inte faller under denna kategori. En handling som imiteras på grund av sin 

användbarhet kan nämligen inte betraktas som en social handling. Däremot kan en handling 

som utförs på grund av att den är på modet eller därför att traditionen påbjuder den räknas till 

denna handlingstyp. Detta eftersom den mening som personen tillskriver sitt handlande då är 

orienterad mot den person han imiterar eller andra (Weber 1947:114).   

3.3 Typer av sociala solidariska relationer 
Max Weber delar in solidariska sociala relationer i idealtyperna gemensamma sociala 

relationer och associativa sociala relationer. De gemensamma sociala relationerna bygger på 

en ömsesidig subjektiv samhörighetskänsla hos relationens parter. Exempel på sådana 

relationer är en familj, en religiös församling, en erotisk relation, patriotism eller den kåranda 

som kan utvecklas inom militära enheter. Weber betonar dock att bara för att olika parter kan 

besitta gemensamma egenskaper, beteendemönster eller befinna sig i en liknande situation 
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betyder inte detta att det med nödvändighet är en gemensam social relation. För detta krävs 

det att en ömsesidig samhörighetskänsla riktad mot varandra utvecklas (Weber 1947:136 ff.).   

Den associativa sociala relationen grundas istället på gemensamma intressen oavsett om dessa 

intressen baseras på viljan att tillfredställa den egna nyttan (jämför handlingstyp 1) eller om 

de sammanhänger med strävan att uppnå de absoluta värden individen tror på (jämför 

handlingstyp 2). Den associativa sociala relationen bygger oftast på en ömsesidig 

överenskommelse och parterna i relationen kan ha rationella förväntningar på varandra att 

fullfölja de förpliktelser de har kommit överens om. Weber delar in den associativa sociala 

relationen i tre undergrupper, varav två är relevanta för vår studie. Den första av dessa är 

frivilligorganisationer vars syfte är att agera för att medlemmarnas specifika ekonomiska eller 

andra intressen ska tillgodoses (jfr handlingstyp 1). Den andra undergruppen är, i sin idealtyp, 

en frivilligorganisation vars syfte är att verka för och efterleva de absoluta värden som 

gruppens medlemmar är eniga om (jfr handlingstyp 2) (Weber 1947:136).    

Weber menar att gränsen mellan de idealtypiska sociala relationerna i praktiken ofta är 

flytande. En associativ relation som pågår under en längre tid mellan samma människor kan 

ibland leda till att en känsla av ömsesidig samhörighet i mer eller mindre hög grad utvecklas 

inom gruppen och gemensamma sociala relationer kan ha associativa inslag (Weber 

1947:137). 

3.4 Kritik mot Weber 
Alfred Schutz kritiserade Webers teorier på en lång rad punkter och menade bland annat att 

Weber sammanblandade en handlings motiv med dess mening. Schutz hävdade att det krävs 

att en individ ger sig själv en stund att verkligen reflektera över och analysera sina handlingar 

i en specifik situation för att förstå deras underliggande mening. Enligt Schutz är det skillnad 

mellan en handlings mening och individens medvetenhet om denna mening. Det blir således 

märkligt att som Weber i sin teori om handlingstyper endast belysa de handlingar som 

individen själv ger en subjektiv mening åt. Detta skulle medföra att en lång rad beteenden inte 

skulle klassas som handlingar och därmed skulle betraktas som meningslösa. Schutz menade 

att de flesta beteenden har en egen mening oavsett om aktörerna är medvetna om denna 

mening eller inte (Schutz 1972:19 f.).   

De beteenden som Schutz beskriver och vars mening vi inte alltid är helt medvetna om i den 

stund vi genomför dem har, enligt vår tolkning av Schutz, karaktären av oreflekterade 

vardagshandlingar. Intervjupersonernas beslut om de ska vara med i facket eller inte förefaller 

dock inte falla under denna kategori. Tvärtom verkar besluten ha föregåtts av ett stort mått av 

reflektion. Respondenterna redogör oftast för vilka personliga för- och nackdelar de kan se 

med olika handlingsalternativ, vilka känslor som har funnits med då besluten fattats och 

ibland också varför de anser att beslutet är riktigt ur en etisk synpunkt. Intervjusituationen 

som sådan påminner dessutom om den stund av reflektion kring och analyserande av det egna 

handlandet som Schutz beskriver som det tillfälle då handlingarnas bakomliggande mening 

kan bli synliga för en individ. Just i detta tillstånd har personerna möjlighet att formulera de, 

tidigare ibland, outtalade subjektiva meningskonstruktioner som ligger till grund för deras 

handlande. I detta fall gäller det deras handlande i förhållande till det fackliga medlemskapet. 
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Dessa meningskonstruktioner innehåller givetvis de egna erfarenheterna och den syn på facket 

dessa erfarenheter lett fram till. Därmed har den kritik som Schutz framför inte påverkat 

användbarheten av Webers handlingstyper i den analys vi har gjort av vårt material för att 

kunna besvara våra forskningsfrågor och uppnå uppsatsens syfte.  

3.5 Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att studera fackligt oorganiserade personers förhållningssätt till 

fackliga organisationer och undersöka deras motiveringar till att inte gå med i facket. För att 

uppnå detta syfte genomförde vi sex intervjuer med fackligt oorganiserade personer för att få 

kunskap om deras personliga erfarenheter av och syn på facket. Vårt teorival är i huvudsak 

empirigenererat. Dock kunde vi redan under vår läsning av Bruhns (1999) forskning om 

individers motiv för att vara med eller stå utanför facket se att han använde sig av idealtyper 

som starkt påminde om Webers sociala handlingstyper. Bruhn använder sig av Webers 

idealtyp målrationalitet och dessutom idealtypen ideologiska/principiella skäl som är snarlik 

Webers värderationella handlingstyp. Troligen påverkade detta oss på det sättet att det var 

nära till hands för oss att komma på tanken att Webers handlingstyper skulle kunna användas 

även i vår forskning. Dock var detta inte den primära orsaken till vårt teorival. Vi använder 

Webers sociala handlingstypologi för att vi, efter genomgång av vårt insamlade 

intervjumaterial, anser att teorins begrepp bäst förmår fånga bredden i svaren, ge struktur åt 

analysen samt bidra till att ge en fördjupad förståelse av forskningsmaterialet.  

Max Webers typologi för sociala handlingar är konstruktiv vid analys av människors 

beteenden. Weber anser att ett beteende övergår till att vara en handling när aktören ger sitt 

beteende mening, och att denna handling blir social när den är riktad mot andra människor. 

Det målrationella handlandet innebär att en individ väger vilka mål och medel som kommer 

att leda till störst nytta för personen själv. På ett organisationsplan har denna handlingstyp sin 

motsvarighet i frivilligorganisationer vars syfte är att agera för att medlemmarnas ekonomiska 

eller övriga intressen ska tillgodoses. Det värderationella handlandet genomförs för att en 

individ vill förverkliga vissa specifika värden eller mål som han/hon betraktar som absoluta. 

Handlandet sker i övertygelse om att individen är förpliktigad att agera som han/hon gör. På 

det organisatoriska planet har denna handlingstyp sin motsvarighet i frivilligorganisationer 

vars syfte är att verka för att de absoluta värden som gruppens medlemmar är eniga om ska 

förverkligas. Webers tredje sociala handlingstyp är det affektiva handlande som sker utifrån 

aktörens känslor och sinnestillstånd. I vilken mån detta handlande är viljekontrollerat eller 

inte kan skilja sig åt från situation till situation. Webers sista idealtyp är det traditionella 

handlande som utförs på grund av att traditionen påbjuder individen att göra något.  

Webers teori om sociala solidariska relationer kopplas till sociala handlingar mellan individer 

och i nästa kapitel ska vi beskriva hur detta ger upphov till sociala fenomen.  
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4.  Metod och etik 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av våra metodologiska utgångspunkter och därefter 

övergår vi till att redogöra för undersökningen – urval av respondenter, förberedelser inför 

och genomförande av intervjuerna samt hur vi har bearbetat och analyserat resultaten. 

Nästsista avsnittet ägnas åt forskningsetiska frågor och avslutningsvis reflekterar vi kring för- 

och nackdelar med metod och kontext samt diskuterar undersökningens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter och förhållningssätt  
Vi utgår ifrån en konstruktivistisk ontologisyn och anser att människan är en social varelse 

med unik förmåga att inte bara tänka och känna utan även reflektera kring sig själv och sin 

omgivning. Människan har en fri vilja som styr hennes handlingar, hennes sökande efter 

mening och aktiva sociala konstruktion av omvärlden. Verkligheten tolkas, skapas och 

omskapas genom individernas subjektiva upplevelser och hur de interagerar med varandra. 

Enskilda individers sociala handlingar och samspelet mellan dessa skapar sociala fenomen – 

institutioner, händelser etc. – och dessa fenomens existens och mening är beroende av 

individernas tankar om och attityder till dem (Gilje & Grimen 2007:223, 226, Mason 1996:11 

f.). Detta innebär att vi måste studera och förstå de enskilda individerna, deras egenskaper och 

den kontext som de agerar i för att förstå den subjektiva innebörden av de sociala handlingar 

som ger upphov till sociala fenomen. Denna process kräver meningsskapande, förståelse, 

inlevelse och tolkning ur de studerade individernas perspektiv för att vi ska få nödvändig 

kunskap om det ämne och de respondenter vi undersöker (Gilje & Grimen 2007:223 f., Mason 

1996:13). 

Vi arbetar med de två centrala begreppen individ och struktur. Individernas upplevelser, 

tankar och attityder leder fram till olika rationella val som omsätts i handlingar, vilka skapar 

sociala fenomen/strukturer till exempel fackföreningar och varierande organisationsgrad 

(Gilje & Grimen 2007:213 f.). Dessa sociala fenomen kan bara förklaras genom att studera 

och förstå individernas handlingar och hur de motiverar dessa (Gilje & Grimen 2007:214-

218). Sociala fenomen uppstår genom interaktion och kontrakt mellan individer, det "fackliga 

löftet" – som innebär att medlemmarna lovar varandra att ingen av dem ska acceptera lägre 

lön eller sämre arbetsvillkor än de andra - är exempel på ett sådant kontrakt. De kan även 

bygga på makt eller tvång där den svagare parten endast kan uppnå rättigheter och förmåner 

genom att uppfylla vissa skyldigheter eller genom att underordna sig den dominanta aktören. 

Ett socialt fenomen kan utgöras av ett aggregat av individuella handlingar, unga arbetstagares 

lägre fackliga organisationsgrad är ett exempel på detta. Slutligen kan sociala fenomen 

uppkomma genom oavsiktliga konsekvenser av handlingar som haft en helt annan avsikt 

(Gilje & Grimen 2007:218-221). 

Max Weber beskrev sociologi som en vetenskap som ägnas sig åt att tolka och förstå sociala 

handlingar och deras förlopp och verkningar (Gilje & Grimen 2007: 177). Vi har arbetat med 

vår studie ur ett hermeneutiskt perspektiv. I vår undersökning har vi valt att studera ett antal 

individer för att försöka förstå och tolka deras subjektiva personliga erfarenheter av facket 

samt deras syn på facket som fenomen. Undersökningen bygger på respondenternas 

berättelser som är deras tolkningar av sin verklighet (Gilje & Grimen 2007:175 ff.). Genom 
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dessa tolkningar av sin verklighet skapar de den mening och betydelse som är förutsättningen 

för deras sociala handlingar. Mening uppstår genom individernas aktiviteter, resultatet av 

dessa och de kontexter i vilka handlingarna utförs. För att ett socialt fenomen och de 

handlingar som leder fram till detta ska bli meningsfulla måste de tolkas och förstås. Detta i 

sin tur kräver gemensamma och associativa sociala solidariska relationer för att individer ska 

förstå och kunna interagera med varandra (Gilje & Grimen 2007:171, 175 ff.). Vårt arbete 

med undersökningen har bedrivits i enlighet med den hermeneutiska cirkeln genom att vi har 

intervjuat individerna om deras handlingar i en viss kontext och de sociala fenomen dessa 

påverkat, samt tolkat vårt material i ljuset av vår förförståelse bygd på egna erfarenheter och 

tidigare forskning (Gilje & Grimen 2007:179-189). 

4.2 Undersökningen  
Vi beslutade oss för att avgränsa vår undersökning till yrkesgrupper för vilka de två 

fackförbunden IF Metall och Kommunal sluter kollektivavtal. Anledningen till att vi gjorde 

denna avgränsning är att dessa fackförbund – till skillnad från många fackförbund inom 

tjänstesektorn – haft en stabil hög organisationsgrad och att det således är intressant att 

undersöka varför även dessa fackliga organisationers medlemsantal sjunker. Vi begränsade 

vårt urval av respondenter till tre personer inom respektive fackförbunds avtalsområde och 

prioriterade personer som inte ansökt om medlemskap i facket. Vid val av respondenter har vi 

använt oss av våra privata nätverk som antingen förmedlat direkt kontakt med respondenterna 

eller kunnat skicka oss vidare till personer som hjälpt oss hitta intervjupersoner. Vi har använt 

oss av bekvämlighetsurval, vilket ledde till att vi fick kontakt med och intervjuade både 

personer som aldrig varit medlemmar och personer som begärt utträde ur facket. (Kvale & 

Brinkmann 2009:29 f., Bryman 2011:194 f.). 

Eftersom vi dels ville undersöka respondenternas personliga erfarenheter av facket, dels deras 

syn på facket som fenomen valde vi att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer. 

Forskningsintervjun passade vårt syfte väl eftersom det är ett samtal "...där kunskap 

konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade...två personer som 

samtalar om ett tema av ömsesidigt intresse" (Kvale & Brinkmann 2009:18). Med 

utgångspunkt från vårt syfte och tidigare forskning formulerade vi en intervjuguide för 

semistrukturerade intervjuer, se bilaga (Kvale & Brinkmann 2009:43-48). Intervjuguidens 

teman utgår ifrån de tre forskningsfrågor som vi ursprungligen formulerade, men som senare 

under processen omformulerades, se kapitel 1.2. Dessa frågeställningar var: "Vilken syn på 

och vilka erfarenheter av facket har icke fackligt anslutna som arbetar inom IF Metalls och 

Kommunals avtalsområden? Hur förklarar dessa icke-medlemmar att de har valt att inte gå 

med i facket? Anser informanterna att det finns omständigheter, och i så fall vilka, som skulle 

kunna få dem att ompröva sina beslut och ansöka om fackligt medlemskap?" 

Vi genomförde under perioden 31 oktober till 6 december 2013 fem semistrukturerade 

intervjuer varav fyra enskilda och en gruppintervju. Att vi genomförde en gruppintervju 

berodde på att respondenterna ville bli intervjuade tillsammans eftersom de kände sig osäkra. 

Gruppintervjun och två av de enskilda intervjuerna genomfördes på Örebro universitet och de 

två övriga intervjuerna gjordes i respondenternas hem.  
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Vi var noga med att anpassa oss till intervjupersonernas önskemål om tid och plats för 

intervjuerna. Vid samtliga intervjutillfällen deltog vi båda och turades om att ställa frågor till 

respondenterna. Förutom de frågor som vi skrivit ned i vår intervjuguide (se bilaga) ställde vi 

uppföljningsfrågor för att få kompletterande information och för att få bekräftelse på att vi 

uppfattat svaret rätt i de fall vi kände oss osäkra på detta. Innan vi påbörjade intervjuerna 

småpratade vi med respondenterna för att skapa en avspänd samtalssituation och denna 

strategi fungerade väl. Vi gjorde ytterst få anteckningar under intervjuerna för att kunna 

koncentrera oss på intervjupersonerna och försökte medvetet lyssna till deras berättelser utan 

att göra några egna tolkningar (Kvale & Brinkmann 2009:42 f., 144-156).  

4.3 Bearbetning och analys av insamlade data 
Samtliga respondenter samtyckte till att intervjuerna spelades in och ljudupptagningarna 

transkriberades. I utskrifterna har vi varit noga med att återge samtalen så exakt som möjligt 

och endast gjort ändringar för att garantera respondenterna konfidentialitet (Kvale & 

Brinkmann 2009:193-200, 203 f.). Vi gick var för sig igenom transkriberingarna och 

identifierade centrala teman som vi sedan gemensamt diskuterade. I ett första steg indelades 

materialet i teman som överensstämde med Max Webers idealtyper för sociala handlingar, 

men vi upptäckte att det var svårt att kategoriskt placera in olika handlingsmotiv under en viss 

idealtyp. Därför tog vi ett steg tillbaka och gjorde en ny tematisering med utgångspunkt från 

vår Intervjuguide och de svar som var mest frekventa under intervjuerna. För att 

respondenternas tolkningar av sin verklighet, deras sociala handlingar och motiven till dessa 

inte skulle gå förlorade har vi gjort narrativa sammanfattningar med illustrativa citat i 

anslutning till respektive tema i kapitel 5. Varje tema avslutas med en analys med 

utgångspunkt från Max Webers teorier som vi beskriver i kapitel 3 och tidigare forskning som 

redovisas i kapitel 2 (Kvale & Brinkmann 2009:209 f., 253-258, 299-302). Som framgår av 

metodavsnittet ovan har vi arbetat i enlighet med den hermeneutiska cirkeln och kontinuerligt 

under analysprocessen kritiskt prövat vårt förhållningssätt till och våra tolkningar av 

forskningsmaterialet. 

4.4 Forskningsetik  
Nedan redovisas hur vi har hanterat de vanligaste etiska problem som forskaren ställs inför i 

samband med kvalitativa intervjuer.  

Informerat samtycke: Vid rekryteringen av respondenter informerades de som förmedlade 

kontakt med intervjupersonerna skriftligt eller muntligt om syftet med vår undersökning, 

vilken typ av frågor vi skulle ställa, hur materialet skulle användas och att respondenterna och 

deras arbetsplatser skulle avidentifieras i uppsatsen. Varje intervju inleddes med att vi frågade 

respondenten om denne samtyckte till att intervjun spelades in och vi förklarade även att det 

inspelade materialet skulle transkriberas varefter inspelningen skulle förstöras. Vidare 

upplystes intervjupersonen om att materialet endast skulle användas i föreliggande C-uppsats 

och att det transkriberade materialet skulle arkiveras på ett säkert sätt. Respondenterna fick 

också veta att de kunde avstå från att besvara frågor utan att behöva motivera varför och att de 

kunde avbryta intervjun när som helst.  
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Konfidentialitet: Respondenterna informerades innan intervjun påbörjades om att deras namn, 

arbetsplats och andra fakta som kunde avslöja deras identitet inte skulle förekomma i 

uppsatsen för att garantera dem konfidentialitet. 

Konsekvenser: Vår bedömning är att intervjuerna inte riskerar att leda till några negativa 

konsekvenser för våra respondenter. Vi har för avsikt att överlämna uppsatsen till berörda 

fackliga organisationer, men eftersom intervjupersonerna och deras arbetsplatser är 

avidentifierade och eftersom de fackliga avdelningar det handlar om är så kallade 

storavdelningar anser vi det osannolikt att några negativa konsekvenser ska uppstå. 

Forskarens roll: I detta fall behöver vi inte göra någon avvägning mellan resultaten av vår 

forskning och vad en uppdragsgivare anser om dessa i och med att det inte existerar en sådan i 

ordets rätta bemärkelse. Det föreligger inte heller någon konflikt mellan våra rön och de 

konsekvenser dessa kan få. Fackföreningsrörelsen kan ta del av våra resultat och de slutsatser 

vi kommit framtill och därefter bedöma om de vill fästa någon vikt vid dem. 

Slutligen vill vi nämna att respondenterna fick information om hur de kunde nå oss efter 

intervjuerna för att komplettera sina utsagor eller ställa frågor och de erbjöds att få läsa den 

färdiga uppsatsen.  Mot bakgrund av detta tror vi oss ha genomfört vår undersökning i 

enlighet med rekommenderade etiska regler för forskning (Gilje & Grimen 2007:291-295, 

Kvale & Brinkmann 2009:84-93).  

4.5 Metodologiska reflektioner  
Först några ord om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet begrepp med vilkas hjälp vi kan 

bedöma kvaliteten på vår undersökning. Validitet avgör om de data som undersökningen har 

genererat är relevanta för de frågeställningar som ska besvaras och de teorier som används i 

analysen. Reliabilitet kan indelas i två kategorier, extern reliabilitet som bedömer om en 

undersökning kan göras om vid ett senare tillfälle med samma eller likvärdiga resultat och 

intern reliabilitet som avgör om forskare som gemensamt gjort en undersökning har tolkat 

sina data på samma sätt. Det är undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet som granskas 

(Bryman 2011:161 ff.).   

En av oss har arbetat med fackliga frågor i drygt 15 år och vi har båda varit aktiva inom 

arbetarrörelsen under relativt lång tid. Det betyder att vi haft stor förförståelse om 

forskningsproblemet, vilket har tvingat oss att vara mycket kritiska till våra tolkningar. Stor 

förförståelse kan innebära att forskaren betraktar sitt studieobjekt med ideologiska glasögon, 

är obenägen att acceptera att "felaktiga" tolkningar är riktiga ur respondenternas perspektiv 

eller övertolkar tidigare forskning och insamlade data (Gilje & Grimen 2007:179-185). Vi har 

tvingats fokusera på uppsatsens syfte och de övergripande forskningsfrågor vi ställt samt 

upprepade gånger granskat tidigare forskning för att försäkra oss om att vi verkligen 

koncentrerat oss på dessa. Under genomförandet av undersökningen och analysen av 

insamlade data har vi även varit extra uppmärksamma på våra egna förväntningar, värderingar 

och erfarenheter. Det har handlat om att ifrågasätta våra tolkningar för att undvika att vår 

förförståelse omedvetet skulle leda till felaktiga resultat. En annan sida av denna process har 
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varit att försöka vara öppna för ny kunskap som påverkat vår förförståelse och förändrat våra 

synsätt. 

Vi har ovan redogjort för motiven till val av forskningsdesign och utformningen av vår 

intervjuguide, vi har i detta skede av undersökningen utgått från vår förförståelse och tidigare 

forskning om ämnet. Vi tror oss med vår studie ha producerat kunskap som kan vara till nytta 

och som inte riskerar att leda till några negativa konsekvenser för respondenterna. I avsnitt 4.2 

har vi beskrivit hur vi har genomfört intervjuerna och vår bedömning är att det material vi 

insamlat är relevant för denna studie. Validitet är ett omdiskuterat begrepp i kvalitativ 

forskning eftersom det är subjektiva upplevelser och tolkningar som undersöks och vi får 

därför nöja oss med att anta att våra data återspeglar respondenternas upplevelser och 

tolkningar. Datamaterialet innehåller svar på våra forskningsfrågor, kan analyseras med hjälp 

av val teori och går att relatera till tidigare forskning (Kvale & Brinkmann 2009:259 ff., 267-

271). 

Intervjuerna har genomförts dels på Örebro universitet, dels i respondenternas hem. Fördelen 

med att intervjua på universitetet har varit att båda parter har befunnit sig på neutral mark och 

ingen av intervjupersonerna har uppgett att de har känt sig obekväma i den akademiska 

miljön. En nackdel har varit att det är svårt att hitta en ledig lokal för intervjun och att vi vid 

några tillfällen har blivit störda under samtalen. Att genomföra intervjuer i respondenters hem 

har också inneburit både för- och nackdelar. Respondenterna har känt sig mer säkra och 

avslappnade medan vi har blivit mer defensiva förmodligen med hänsyn till privatlivets helgd. 

Vi har också hamnat i tidsnöd i samband med några intervjuer eftersom vi har varit beroende 

av kollektivtrafiken, vilket innebär att vi borde ha planerat tidsåtgången och vårt resande 

bättre. Intervjuerna har inletts med ömsesidig presentation och småprat för att få 

respondenterna att slappna av och vi har eftersträvat att ställa öppna frågor och att inte avbryta 

intervjupersonernas berättelser. På detta sätt har det blivit ett bra samtalsklimat och ett fylligt 

material, men å andra sidan har detta inneburit mer material att transkribera. För att 

effektivisera genomförandet av intervjuerna hade vi kunnat dela upp dessa mellan oss, 

bedömningen har dock varit att ett sådant tillvägagångssätt hade kunnat äventyra den interna 

reliabiliteten vid tolkning och analys av materialet. Under fyra av de fem intervjuerna gjorde 

vi varsin ljudinspelning och under den sista intervjun gjordes en inspelning medan en av oss 

förde anteckningar. Erfarenheten har visat att vissa frågor i intervjuguiden har lett till att vi 

ställt ungefär samma fråga vid flera tillfällen under samma intervju, men efterhand lärde vi 

oss att anpassa de frågor vi valde att ställa utifrån den specifika intervjusituationen.  

Den ena av oss påtog sig uppgiften att transkribera materialet som i utskriven form omfattade 

70 sidor. Eftersom vi var medvetna om att ljudkvaliteten kunde variera och att den som gör 

transkriberingen redan då påbörjar sin tolkning av materialet har vi lyssnat och läst igenom 

intervjuerna enskilt och sedan försäkrat oss om att vi varit överens om den skriftliga 

återgivningen av intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2009:200-203). 

Vi har studerat ett fåtal individers subjektiva erfarenheter, förhållningssätt och handlingsmotiv 

och hänsyn måste tas till att resultaten kan ha påverkats av oss som genomfört intervjuerna. 

Detta innebär att det är svårt att bedöma om denna undersökning skulle kunna genomföras vid 



 

 

16 

ett senare tillfälle och generera samma resultat. Att våra data överensstämmer med tidigare 

forskning tyder emellertid på att våra resultat är trovärdiga och tillförlitliga (Kvale & 

Brinkmann 2009:263 f.).  

Eftersom vi har undersökt en mycket liten grupp respondenter och använt oss av 

bekvämlighetsurval är det inte möjligt att avgöra om undersökningen är generaliserbar (Kvale 

& Brinkmann 2009:280 ff., Bryman 2011:194 f.).  
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5.  Resultat och analys   
Detta kapitel innehåller en redovisning av resultatet av de fem intervjuer vi har genomfört 

samt en analys av materialet med utgångspunkt från Max Webers fyra idealtyper för sociala 

handlingar och hans teori om sociala solidariska relationer. I analysen har vi även refererat till 

tidigare forskning. Vi har valt att disponera kapitlet enligt följande: Presentation av 

intervjupersonerna, Facket svek dem, Facket sviker sitt uppdrag genom sin frånvaro, 

passivitet och underlåtenhet, Den politiska kopplingen och Medlemsavgiftens storlek – en 

huvudorsak till att vara fackligt oorganiserad. Kapitlet avslutas med Slutsatser.  

5.1 Presentation av intervjupersonerna   

Kommunals avtalsområde  

Sofia är en invandrarkvinna i 30-årsåldern som har arbetat som timvikarie inom vård och 

omsorg under drygt fem år. Trots många visstidsanställningar har hon fortfarande inte lyckats 

arbeta in ett LAS-villkor och hon har därmed små möjligheter att få en tillsvidareanställning. 

Hon har valt att inte ansöka om medlemskap i facket. 

Lola är också en invandrarkvinna i 30-årsåldern och har haft ett flertal tillfälliga anställningar 

inom kommunal vård och omsorg under de senaste åren. Hon har aldrig varit medlem i facket.  

Hugo är en medelålders man som arbetat som undersköterska inom landstinget och i 

kommunal äldreomsorg i cirka 25 år. Han har varit medlem i facket och även haft flera 

fackliga uppdrag, men beslutade sig för att lämna facket efter en arbetsrelaterad 

långtidssjukskrivning som ledde till uppsägning på grund av personlig arbetsbrist.  

IF Metalls avtalsområde 

Jacob är en medelålders invandrare som har arbetat inom industrin sedan han kom till 

Sverige, i sitt hemland hade han ett tjänstemannayrke. Han sympatiserar med 

fackföreningsrörelsen, men har negativa erfarenheter av facket och har därför begärt utträde 

ur det.  

Jocke är en medelålders man som arbetat inom industrin i närmare 30 år. Han har varit 

facklig medlem, men begärde utträde för drygt tio år sedan eftersom han kände sig sviken av 

facket. 

Georg har arbetat inom industrin större delen av sitt liv och är sedan några år tillbaka 

pensionär. Han har aldrig varit medlem i facket främst därför att han ansett att facket ställt 

orimliga krav på arbetsgivarna, krav som till och med har kunnat hota arbetstillfällena för 

honom och hans arbetskamrater. 
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5.2 Facket svek dem   
Den väl utbyggda fackliga arbetsplatsorganisationen och det sociala trycket från 

arbetskamraterna var en starkt bidragande orsak till att Jocke och Hugo som inte längre är 

medlemmar gick med i facket en gång i tiden:  

 – Om man säger såhär, när du gick med i facket var det liksom för att det gör man? 

 Ja...det gör man, det bör man, ...Det var nog redan anställningsdagen fick man ju skriva in sig 

 på facket på något vis. – - - så att det var automatiskt så... (Jocke)  

De berättar att det sågs närmast som en självklarhet att gå med i facket redan i samband med 

den första anställningen efter avslutad utbildning. Även Jacob som inte varit med i facket i sitt 

hemland ansåg att det var naturligt att gå med i facket när han började arbeta inom industrin. 

Under många år behövde de inte fackets hjälp på ett personligt plan, men ansåg att facket 

erbjöd en trygghet som de som medlemmar betalade för i händelse av att de i framtiden skulle 

hamna i en svår livssituation såsom arbetslöshet eller sjukdom.  Till skillnad från de manliga 

respondenterna, var det för Sofia och Lola inte en självklarhet att de skulle ansöka om 

medlemskap i facket i samband med att de började sina anställningar. På deras arbetsplatser 

har de inte, varken förr eller nu, utsatts för ett starkt socialt tryck om att gå med i facket från 

arbetskamraterna eller facket. 

Vi tolkar männens handlingsmotiv till att gå med i facket som främst traditionella. Beslutet 

togs inte bara på grund av den nytta de kunde ha av facket utan respondenterna gjorde som 

sina arbetskamrater. Vi upplever det som att de som nyanställda ville bli en i gänget och inte 

ansåg sig ha tillräcklig kunskap för att ifrågasätta det som av de övriga mer erfarna 

arbetskamraterna ansågs vara viktigt och rätt. Detta handlande överensstämmer med tidigare 

forskning som visar att den sociala omgivningen har betydelse för om en person ska gå med i 

facket eller inte, men att det sociala trycket inte i någon större utsträckning påverkar beslutet 

att begära utträde ur en facklig organisation. 

Jocke, Jacob och Hugo upplever dock att facket svek dem när de verkligen blev arbetslösa 

eller sjuka och att detta svek varit huvudorsaken till att de beslutat sig för att lämna facket.  

Jocke antyder redan i början av intervjun att det är en konflikt med a-kassan som är 

huvudorsaken till att han gått ur facket. Han berättar senare under intervjun, på eget initiativ, 

om vad som hände när han kom hem till Sverige efter en utlandsvistelse: 

 ...Och då gick jag upp till facket och jag tänkte att jag har väl rätt att stämpla. Men de sitter och 

 säger åt mig att; "– Du är nollad."...Jag har betalt facket sen jag var 19 år... ja, då vart man ju 

 riktigt, riktigt förbannad. (Jocke) 

Även Jacobs berättelse handlar om hur han upplevde att facket svek honom när han blev 

arbetslös. När han kontaktade det lokala facket fick han ingen hjälp utan blev skickad vidare: 

"...ʻ- Du måste gå ner till Arbetsförmedlingen, den tar hand om den grejen.ʼ Så de hjälpte mig 

inte att hitta ett nytt jobb, eller...ta ett truckkort...datakurs eller CNN-kurs [sic!] eller 

någonting." (Jacob) 
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Hugo har en liknande historia och berättar att han drabbades av en arbetsrelaterad 

utmattningsdepression som ledde till närmare ett års heltidssjukskrivning. Facket tog inte 

kontakt med honom vid något tillfälle under hans sjukskrivning medan arbetsgivaren inledde 

rehabiliteringssamtal med honom efter bara ett par månader. Trots att han meddelade 

arbetsgivaren att han var beredd att ”ta vilket arbete som helst”, så länge det inte var inom den 

verksamhet han tidigare arbetat inom, så valde arbetsgivaren att inte omplacera honom. 

Istället valde de att "köpa ut" honom på grund av personlig arbetsbrist. Inte heller i detta 

skede kontaktades han av facket och själv var han fortfarande för medtagen för att be om 

hjälp. I efterhand har han upptäckt att han förlorat både lön och pensionsavsättningar samt 

gått miste om möjligheten att omfattas av Kommunals omställningsavtal, i och med att han 

gick med på arbetsgivarens uppgörelse. Som tidigare facklig förtroendevald är han upprörd 

både på sina egna och på andras vägnar över att ”facket sviker medlemmarna när de verkligen 

behöver hjälp”.  

Hugo, Jocke och Jacob hade alla varit medlemmar i flera år innan de händelser som vi 

redogör för ovan inträffade och som de upplevde som personliga svek. Uppfattningen att 

facket skulle kunna skydda och hjälpa dem var ett av de starkaste skälen till att de år efter år 

fortsatte att betala medlemsavgiften. Det underförstådda löfte som de ansåg sig ha betalt för 

hölls inte av facket. När Hugo, Jocke och Jacob berättar om händelserna ger de alla uttryck 

för starka känslor såsom besvikelse, ilska och indignation. Samtidigt är det inte den tillfälliga 

affekten som vi tolkar som den huvudsakliga förklaringen till deras beslut att gå ur facket. 

Bara Jocke går ur facket i mycket nära anslutning till det inträffade. Istället är det vilka 

konsekvenser och slutsatser de personligen tycker sig kunna dra av sveket som de tre lyfter 

fram i resonemangen som det huvudsakliga handlingsmotivet. De menar att facket genom sitt 

agerande har visat att den förväntan de hade på facket var felaktig eftersom det skydd och den 

hjälp som de trodde sig kunna få genom att betala medlemsavgift inte var att lita på när den 

väl sattes på prov. Respondenterna anser att om medlemsavgiften inte garanterar medlemmen 

trygghet finns det ingen anledning att fortsätta betala den. Ett sådant handlingsmotiv anser vi, 

med Webers terminologi, hamna inom handlingstypen målrationellt handlande. Eftersom 

Jocke, Jacob och Hugo efter sina upplevelser dragit slutsatsen att det önskade och tidigare 

förväntade resultatet om en större trygghet inte kunde nås genom medlet att betala 

medlemsavgiften var det inte längre målrationellt att fortsätta att betala. Facket har som 

associativ social relation med uppgift att företräda medlemmarnas intressen inte levt upp till 

deras förväntningar.  

5.3 Facket sviker sitt uppdrag genom sin  

       frånvaro, passivitet och underlåtenhet   
Trots att våra respondenter aktivt har valt att inte vara medlemmar i facket anser de att 

fackföreningsrörelsen har, eller åtminstone hade kunnat ha, en viktig funktion i samhället när 

det gäller att övervaka att arbetsrättslagstiftningen följs och att det finns en god fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö ute på arbetsplatserna.  

Respondenterna anser också att facket behövs som motvikt till arbetsgivarsidan och upplevs 

genom sitt stora medlemsantal ha möjligheten att vara en stark motpart till arbetsgivarna i de 
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fall då de agerar för sina medlemmars intressen. På frågan om vilka vinster och fördelar det 

finns med att vara medlem i facket svarar Jocke så här: "Ja, medlem är ju att om du hamnar i 

trubbel så har du enormt mycket styrka bakom dig om du får hjälp den vägen”. 

Facket har dock, enligt våra respondenter, inte använt denna potentiella styrka på det sätt som 

är mest gynnsamt för medlemmarna och anses därigenom inte fylla den funktion de borde 

fylla. Tvärtom upplevs facket generellt vara ”frånvarande”, ”passivt” eller ”ovilligt att agera” 

för att tillgodose medlemmarnas behov och krav på förbättringar.  Det starka missnöjet med 

fackets agerande kan man se i flera led då respondenterna redogör för sina fackliga 

erfarenheter. För det första anses facket vara alltför svårt att komma i kontakt med. Det 

upplevs som ointresserat och frånvarande på arbetsplatserna. Erfarenheterna från de tillfällen 

då facket trots allt varit på plats eller då man har varit i kontakt med dem är att facket har visat 

ett för litet engagemang och att de alltför sällan har agerat. I de fall då respondenterna berättar 

att facket ändå har agerat så har de saknat den kompetens eller den vilja som krävs för att få 

till stånd några större förändringar eller så har de valt att strida för fel frågor. Detta har i sin 

tur lett till att andra metoder än de fackliga används för att uppnå förändringar. Nedan 

kommer vi, i tur och ordning, att redogöra utförligare för alla dessa led i missnöjet över 

facket. 

Vi börjar med svårigheten att få tag i facket. Den allmänna uppfattningen är att fackets 

representanter inte är ute på arbetsplatserna och att de därmed inte har någon relation till 

arbetstagarna som de ska företräda vilket i sin tur försvårar möjligheten att ställa frågor och 

framföra sina åsikter till facket: "...Det har aldrig varit någon som har gått runt och frågat; 

"Hur mår ni på den här arbetsplatsen, kan vi hjälpa er med något?" (Sofia) Det upplevs också 

vara svårt att komma i kontakt med personalen och de förtroendevalda på avdelningen: ”Flera 

gånger när jag gick ner till IF metall för att prata med dem så var det stängt varannan gång” 

(Jacob). En del av förklaringen till detta anses vara att fackrepresentanterna ofta är mer 

intresserade av att vinna egna fördelar via det fackliga förtroendeuppdraget än att hjälpa och 

skydda medlemmarna. Så här berättar Hugo som tidigare var fackligt förtroendevald under 

många år: "Jag har ett antal kamrater, eller rättare sagt, före detta kamrater som har sagt det 

rätt ut; ʻJag sitter på expeditionen för att fylla ut till heltidʼ." 

I de fall facket ändå är närvarande upplevs det som passivt och oengagerat. De flesta av 

intervjupersonerna tycker att facket inte heller i tillräcklig grad agerar när det gäller frågor 

som upplevs som viktiga såsom anställningstrygghet och fysisk och psykosocial arbetsmiljö: 

 Se hur många människor som dör i olyckor bara det senaste året. Varje gång som det händer 

 någonting, vad har facket då gjort för att förbättra det? [...]det har varit mycket snack, men det 

 har inte fått slut på det att folk dör på jobbet. [...]Jag ser inte att facket gör speciellt mycket. Jag 

 ser inte att de skyddar människor. (Jacob) 

Sofia och Lola, som båda har visstidsanställningar inom Kommunals avtalsområde, berättar 

om en facklig passivitet som specifikt drabbar de som timanställda.  
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De anser att facket genom denna passivitet möjliggjort för arbetsgivaren att behandla de 

timanställda sämre än de tillsvidareanställda. Sofia säger att hon tror att ingen av hennes 

timanställda arbetskamrater känner till vad som står i deras kollektivavtal och att facket 

underlåter att ge visstidsanställda information om sina rättigheter. Den lilla kontakt de ändå 

haft med facket beskrivs ha gjort de besvikna. De berättar att de tidigare kunde kontakta 

facket för att få veta hur många LAS-dagar de hade, men att facket inte längre har tillgång till 

denna information utan numer hänvisar dem till närmaste chef. Problemet är att när de närmar 

sig det antal dagar som krävs för att erbjudas en tillsvidareanställning enligt 25 och 26 §§ 

Lagen (1982:80) om anställningsskydd blir de inte längre inringda. Sofia och Lola anser att 

facket inte har protesterat mot att arbetsgivaren slutat lämna ut de så kallade LAS-listorna och 

att de därmed inte tagit strid för att de timanställda ska få tillsvidareanställningar trots att detta 

är ett av Kommunals mest centrala krav: 

   – Så om du vore fast anställd så hade facket kunnat skydda dig på ett annat sätt? 

    De hade inte kunnat sparka mig hur som helst, även om jag går till chefen och säger; "Du               

    gör ditt jobb jättedåligt, det här funkar inte, så här ska det inte vara." Så kan hon inte säga;  

    "Ja, nu slutar jag ringa till dig." Jag har ju schema och jag har kollektivavtal, jag har liksom  

   saker som skyddar mig. Men kommer jag som timanställd och säger: "Det här och det här  

    sa du för tre månader sen att du skulle förändra och du har inte gjort någonting..." (Sofia) 

De anser att facket genom att inte agera har förstärkt deras uppfattning att det som timanställd 

inte lönar sig att vara fackligt organiserad vare sig av ekonomiska eller av andra skäl. 

Även i de fall facket är involverat, på plats och agerar så är upplevelsen att facket misslyckas. 

Facket anses sakna antingen tillräcklig vilja eller kompetens för att vinna strider mot 

arbetsgivaren. Om arbetsgivaren har bestämt sig för att säga upp någon, att fördela 

löneutrymmet på ett visst sätt eller att göra en större förändring i verksamheten – då blir det 

som arbetsgivaren vill oavsett vad de anställda och facket tycker om det. Sofia och Lola 

berättar att deras arbetsgivare inte har någon respekt för facket utan snarare betraktar facket 

som en underordnad aktör. Därför anser de inte heller att facket kan agera kraftfullt nog att 

åstadkomma några förändringar på deras arbetsplatser. Denna slutsats dras dels utifrån 

personliga upplevelser, dels utifrån hur samtalet mellan arbetskamraterna går: 

    – Så har jag förstått dig rätt; närhet till [Facket], att de är lyhörda och att de är beredda att     

 ta strid och att de har en rimlig chans att vinna den striden?  

 De har aldrig vunnit nån strid[...]just nu går det rykten om att facket inte kan hjälpa en... och 

 vem vill då vara med i facket... Vem väljer då att betala...? Om man hör att facket aldrig har 

 funnits där, att de aldrig hjälpt oss, att det alltid har varit som arbetsgivaren vill. Vi har aldrig 

 haft något att säga till om. Vi har kunnat säga... men vi har aldrig kunnat påverka. (Sofia) 

Hugo som själv har varit facklig företrädare och haft insyn "bakom kulisserna" berättar om 

hur facket i förhandlingar med arbetsgivarsidan alltför ofta viker sig för arbetsgivarsidans 

vilja utan strid. Ibland sker detta för att fackrepresentanterna inte har en tillräcklig 

arbetsrättslig kompetens, men kanske ännu oftare för att man vill värna om "den goda 

stämningen": 
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 [...]till sist har du gått på så många MBL-förhandlingar så om du är arbetsgivare och jag tillhör 

 facket så är du och jag bättre kompisar än jag är med mina medlemmar, för vi träffas så ofta du  

 och jag.–-"Samförstånd" tycker jag är ett bra ord för att beskriva det, ja menar det är jättebra, 

 då blir du och jag inte osams och om arbetsgivaren säger att vi måste säga upp tre stycken inom

  hemtjänsten för att ekonomin inte tillåter och så vrider man kanske på sig och säger "ja, vad ska 

 man säga om det... är det så, så är det ju så..." (Hugo)  

En återkommande kritik är också att facket, då det väl väljer att strida, strider för fel saker 

samtidigt som det underlåter att ta strider som borde tas. Så här berättar Jocke spontant; 

 ...jag har sett det på flera ställen, varför ska de... folk som stjäl på ett företag, varför ska de 

 hålla på och kriga för att de ska få vara kvar? Det kan jag inte begripa och det kommer jag aldrig 

 begripa heller![...]Sen har jag en arbetskompis, hans fru hade problem med att få ut löner som  

 hon inte hade fått ut på ett halvår, och fick jobba med facket så många många gånger, och fick 

 knappt hjälp. (Jocke) 

Andra berättelser handlar om att facket upplevs ha gjort partiska bedömningar, personer som 

respondenterna uppfattar som både omotiverade och otrevliga har fått löneförhöjningar eller 

skyddats vid uppsägningshot bara för att de är medlemmar i facket. De har förståelse för att 

facket gynnar sina medlemmar, men tycker att detta ska göras på ett mer objektivt sätt.  

Georg har en annan infallsvinkel än de övriga på att facket väljer fel strider. Han menar att 

facket ställde orimligt hårda krav gentemot arbetsgivaren och kallade till strejk även vid de 

tillfällen då han själv var nöjd med både arbetsmiljön och med sin lön. Han anser att fackets 

agerande undergrävde hans och hans arbetskamraters anställningstrygghet istället för att 

stärka den. När facket krävde att han, som var oorganiserad, skulle strejka visste han att 

orderingången var liten till företaget och han kände att arbetsgivarens ekonomi och därmed 

hans anställning var hotad: ”Man kan inte kräva mer pengar, när företaget inte har mer 

pengar. Det måste först och främst finnas tillräckligt mycket jobb till alla. Och finns det inte 

kan alla gå hem när de stänger." (Georg) 

Den bristande tillit som finns till fackets vilja och förmåga att agera till skydd och hjälp för 

sina medlemmar har gjort att respondenterna istället för fackligt medlemskap använder sig av 

andra strategier för att uppnå förändringar. Två strategier återkommer i svaren. Den ena är att 

prata direkt med chefen och med hjälp av väl underbyggda argument övertyga om behovet av 

förändring. Den andra är att försöka nå enighet om en viss bestämd ståndpunkt i 

arbetsgruppen eftersom arbetsgivaren har svårt att avvisa de förändringsförslag som de 

anställda kollektivt står bakom. De "icke-fackliga" strategierna beskrivs ha vissa fördelar i 

jämförelse med de fackliga. Utan den fackliga mellanhanden finns det ingen tredje part som 

ska "ha sin del av kakan" och risken att budskapet ska förvanskas längs vägen eller att frågan 

bara blir liggande uppfattas också som mindre. Direkt dialog med cheferna gör att budskapet 

går fram till de personer som har befogenheter att förändra: "Ja, för om du pratar med de 

emellan kommer det gå förlorat innan det kommer fram eller så händer något annat, eller så 

tycker de inte att det är så viktigt. Så det är, tror jag, alltid bättre att prata med de som kan 

göra något. [...] Du vet själv, man får ett svar." (Jacob) 
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Vi anser att samtliga respondenter uttrycker en mycket tydlig syn på fackföreningar som 

fenomen, de ska med Webers terminologi, vara associativa sociala relationer som på ett 

kraftfullt sätt förmår företräda sina medlemmars ekonomiska och andra intressen. Vissa anser 

även att facket ska vara något mer än så, men detta återkommer vi till i avsnitt 5.4. De 

gemensamma intressen respondenterna anser facket ska verka för är bland annat en större 

anställningstrygghet och ett förbättrat skydd mot fysiska och psykosociala arbetsskador. Vår 

tolkning av respondenternas utsagor är att de anser att facket inte lever upp till den sinnebild 

de har för hur facket, som associativ social relation, effektivt skulle behöva verka för att dessa 

intressen skulle uppnås. För detta skulle facket behöva visa en större närvaro på 

arbetsplatserna och ha ett större engagemang och intresse för att möta de behov som de 

potentiella medlemmarna ger uttryck för. Fackets skulle också behöva visa prov på en större 

arbetsrättslig kompetens, en "moralisk kompass" som låg närmare respondenternas normer 

samt en mindre undfallande attityd mot arbetsgivarparten då det gäller att skydda och hjälpa 

medlemmarna. Men då detta inte är fallet, enligt respondenternas erfarenheter, så drar de, 

enligt vår tolkning, slutsatsen att facket är ett ineffektivt medel för att nå de gemensamma 

målen. Istället väljs andra medel för att nå målen, exempelvis väljer man ibland den 

associativa sociala relation som den egna arbetsgruppen kan utgöra. Dessa medel är gratis och 

betraktas som minst lika effektiva som de medel som det fackliga medlemskapet erbjuder. 

Respondenternas bedömningar om huruvida facket uppfyller sin funktion eller inte är därmed, 

enligt vår tolkning, i huvudsak målrationella.  

5.4 Den politiska kopplingen  
Våra respondenter har skilda åsikter om fackföreningsrörelsens, (LO-förbundens), starka 

koppling till Socialdemokraterna. En invändning handlar om att facket genom att ha en tydlig 

partipolitisk hållning felaktigt tvingas ta andra aspekter än de egna medlemmarnas bästa i 

beaktan. Andra återkommande invändningar är att facket stödjer ett parti som respondenterna 

personligen inte sympatiserar med och att facket över huvudtaget inte bör ägna sig åt politik. 

Ingen respondent anser dock dessa invändningar vara så allvarliga att de ensamma har fällt 

avgörandet om att inte vara facklig medlem. 

Den först nämnda synpunkten går ut på att facket inte borde "lägga alla ägg i samma korg" 

utan istället, från fall till fall, samarbeta med det eller de partier som för den politik som bäst 

gynnar fackets medlemmar.  

 Men det du menar, om jag tolkar dig rätt, är att facket ska jobba mer med opinionsbildning, 

 men de ska inte vara knutna till ett politiskt parti? 

  Nej! Vad skulle hända om något annat politiskt parti kom in? Om du har byggt en stor mur 

 mellan dig och dem och de kom till makten? Du ska ha en relation till dem, men de viktigaste är 

 dina medlemmar. (Jacob) 

Hugo och Jacob anser att facket genom sin ensidiga politiska koppling till 

Socialdemokraterna inte kan stödja det parti som i varje enskild politisk fråga står närmast det 

som gynnar deras medlemmar mest. Det skulle däremot vara möjligt om facket i partipolitiskt 

avseende hade haft ett mer neutralt förhållningssätt.  
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Att facket inte ska ha en partipolitisk koppling innebär dock inte för Hugo att facket inte ska 

vara tydliga i sina egna politiska visioner och ideal. Han anser att facket borde ta upp kampen 

för ett demokratiskt socialistiskt samhälle med välfärdssystem vid arbetslöshet och sjukdom. 

Under sin tid som skyddsombud och styrelseledamot i den lokala sektionen såg han det som 

viktigt att företräda medlemmarnas intressen, eftersom Kommunalarbetarna är i större behov 

av ett generellt trygghetssystem än högavlönade yrkesgrupper. Att han inte upplevde sig få 

tillräckligt gehör för sin syn på fackets roll i samhällsutvecklingen bidrog starkt till att han 

inte kandiderade för omval till några fackliga uppdrag, även om det inte var detta som fick 

honom att begära utträde ur Kommunal. Hans uppfattning att facket ska upphöra att ha en 

partipolitisk koppling till Socialdemokraterna har i stället att göra med hur facket förvaltat sitt 

politiska inflytande på partiet: 

 Facklig-politisk samverkan är ju vackert, men då ska det ju vara en samverkan... Det ska ju vara 

 en dialog[...]facket rättar in sig i ledet. Säger Socialdemokraterna att vi exempelvis inte har 

 möjlighet att höja a-kassan på åtta år, då köper facket det... (Hugo)  

Den andra ytterlighetsuppfattningen framförs av Jocke och innebär att fackföreningsrörelsen 

inte alls ska stå för några egna politiska visioner eller ideal och att de helt och hållet ska ta 

avstånd från den praktiska politiken i alla dess former. Redan i inledningen av intervjun 

nämner han spontant att han inte är "någon socialdemokrat" som en av flera orsaker till att 

han inte är med i facket. Senare under intervjun utvecklar han sina åsikter och ger uttryck för 

det som han beskriver som sin policy: ”...facket ska ha med arbetsplatsen, lönen, 

arbetsförhållandena att göra, inte en massa politiskt dravel som politikerna håller på med” 

(Jocke)  

För Jocke och Jacob finns även en annan invändning mot fackligt medlemskap och det är att 

de som medlemmar i det fackliga kollektivet förväntades ställa upp på det facket beslutat om 

oavsett om de själva stödde beslutet eller inte: "Jag behöver inte, och jag känner inget behov 

av, att vara del av en grupp som jag personligen har väldigt lite gemensamt med och vars 

uttalanden eller förslag eller vad det nu är jag inte riktigt håller med om." (Jacob).  Denna 

problematik accentueras ytterligare av att facket förutom att ta ställning i frågor som rör 

anställningsförhållanden även gör politiska ställningstaganden eftersom de båda männen 

därigenom upplever sig tillskrivas ännu fler åsikter som de inte står bakom än de annars skulle 

gjort. 

I vår tolkning av respondenterna blir det tydligt för oss att Hugos och Jacobs invändningar 

mot fackets partipolitiska koppling, med Webers terminologi, är målrationella. Även om de 

politiskt skiljer sig mycket åt delar de ändå ett antal mål som de anser att man genom politiska 

förändringar skulle kunna komma närmare såsom tryggare anställningar och en höjd a-kassa.  

Båda anser också att facket genom att liera sig med Socialdemokratin inte har valt det mest 

effektiva politiska medlet för att nå dessa mål. För genom detta hamnar inte medlemmarnas 

intresse alltid i första rummet då facket agerar politiskt.  Hugos synpunkter om a-kassan är för 

oss ett tydligt exempel på detta och på konflikten mellan medlemslogik och inflytandelogik, 

facket avstår från att driva ett för medlemmarna så viktigt krav som höjd dagpenning vid 

arbetslöshet för att bibehålla den goda relationen till Socialdemokraterna. 
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När det gäller Hugos och Jockes olika ståndpunkter till om facket ska ha politiska ideal och 

visioner eller inte tolkar vi att motsättningen handlar om att de båda har motsatta 

värderationella handlingsmotiv. Detta eftersom deras uppfattningar skiljer sig åt i synen på 

vilken typ av organisation/social relation facket bör vara. Vi ser en tydlig skiljelinje mellan 

Hugo som ur sitt etiska perspektiv anser att facket ska vara en associativ social relation som 

bygger på absoluta ideologiska värden och Jocke som ur sitt etiska perspektiv anser att den 

associativa sociala relationens uppgift ska vara att företräda sina medlemmars ekonomiska 

och andra intressen.  

5.5 Medlemsavgiftens storlek – en huvudorsak    

       till att vara fackligt oorganiserad? 
Våra respondenter anser att medlemsavgiftens storlek visserligen har en viktig men ändå inte 

avgörande betydelse för deras beslut att stå utanför facket. För dem handlar det i alla fall inte i 

första hand om att de inte har råd att vara medlemmar i facket utan snarare om att det inte är 

värt pengarna. Det är bara Jocke som anser att en halverad medlemsavgift skulle utgöra ett 

starkt skäl för att överväga att ansöka om fackligt medlemskap. För övriga respondenter 

skulle en sådan sänkning, under rådande omständigheter, inte få dem att ansöka om fackligt 

medlemskap. I detta sammanhang vill vi påpeka att majoriteten av intervjupersonerna tror att 

medlemsavgiften till facket är dyrare än egenavgiften till a-kassan. När de får information om 

att det är tvärtom säger de att det inte påverkar deras inställning till fackligt medlemskap. Det 

är bara två av de sex respondenterna som är medlemmar i a-kassan, de övriga anger dock inga 

skäl till varför de inte tillhör någon a-kassa. 

De flesta intervjupersonerna anser, som tidigare nämnts, att facket inte skulle kunna hjälpa 

eller skydda dem på ett tillfredställande sätt även om de vore medlemmar. Detta är också 

skälet till att de anser att en halverad medlemsavgift inte skulle stå i proportion till den i det 

närmaste obefintliga medlemsnytta de tror sig kunna få ut av att vara medlemmar i facket: 

”Jag tycker inte att de är så värda att betala. De hjälper inte så mycket, de gör inte det som de 

ska, det de säger att de ska göra. Det är därför jag inte är med.” (Lola)  

Sofia och Lola menar att det skulle kunna finnas vissa fördelar med att vara medlemmar 

såsom att facket antagligen skulle hjälpa till om de blev diskriminerade på grund av att de är 

invandrare och att de kanske skulle få mer information om kollektivavtalet och andra 

arbetsrättsliga frågor.  Samtidigt berättar Sofia att även den som inte är medlem kan få 

tillgång till en del information via facket: ”...man behöver inte va med i facket för att de ska 

svara på vissa saker, de är väldigt så här... jättesnälla...” (Sofia).  

Trots detta tycker Sofia och Lola inte att de fördelar de kan se med facket är tillräckliga för att 

vara värda att betala ens en halv medlemsavgift för. De anser inte heller att fackens 

försäkringslösningar har ett sådant personligt värde för dem att en lägre medlemsavgift skulle 

motivera dem att ansluta sig till facket. För Jocke är det inte lika självklart att facket inte 

skulle vara värt pengarna om medlemskapet vore hälften så dyrt. Han anser att han skulle få 

mer information om till exempel löneförhandlingar och att facket trots allt skulle gett honom 

större trygghet på arbetsmarknaden.  
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Flera respondenter anser att det inte främst är avgiftsstorleken utan vad pengarna används till 

som är avgörande för om det känns rätt att betala medlemsavgift till facket. De menar att för 

att de alls ska vilja vara med och betala ska medlemsavgiften gå till att tillvarata 

medlemmarnas intressen. Enligt deras uppfattning är det inte ovanligt att fackets resurser 

används för att gynna en intern liten krets av förtroendevalda som erhåller arvoden och andra 

förmåner som finansieras via medlemsavgifterna. Resurserna anses också användas till 

medlemsaktiviteter som inte har med fackets egentliga funktion att göra såsom påkostade men 

dåliga utbildningar som vänder sig till ett fåtal medlemmar, ”fisketävlingar” och 

”medlemstidningar som innehåller en massa material som inte har med facket att göra”. 

Exemplen tydliggör den brist på tillit som tycks prägla intervjupersonernas syn på facket: 

"Facket tar för sig först, och sen kommer de anställda, och då vet jag inte vad vi har facket 

för." (Georg) 

En annan synpunkt som framförs är att facket även på ett annat plan borde renodla 

verksamheten. Medlemsavgiftens storlek borde variera beroende på vad medlemmen vill få ut 

av facket. Den som vill få del av fackets kärnverksamhet såsom löneförhandlingar, 

arbetsmiljöfrågor och arbetsrätt borde betala en viss grundavgift som är lägre än idag medan 

den som även vill få del av fackets försäkringslösningar och andra förmåner borde få betala en 

högre avgift. Fackförbunden har inte samma konstruktion av sina medlemsavgifter och 

utbudet av tjänster såsom försäkringar, rekreationsmöjligheter med mera varierar beroende på 

vilket fackförbund medlemmen tillhör. Vi tolkar detta resonemang så att medlemskapets 

värde och medlemsnyttan ska hållas isär för att renodla den fackliga verksamheten och 

garantera att medlemmarna får valuta för sina pengar. Medlemskapets värde uppnås genom att 

facket arbetar för kollektivets intressen och rättigheter med utgångspunkt från vissa 

grundläggande gemensamma värderingar. Medlemsnyttan handlar däremot om fackets 

möjligheter att erbjuda förmåner som tillgodoser individuella behov och är alltså en associativ 

social relation med syftet att arbeta för sina medlemmars ekonomiska och andra intressen. 

Beträffande medlemsavgiften till facket är det alltså, av naturliga skäl, de målrationella 

motiven som dominerar. Enligt vår tolkning har respondenterna gjort medvetna nyttokalkyler 

och vägt fördelar och nackdelar mot varandra varefter de har funnit att det inte lönar sig för 

dem att vara fackligt organiserade.  I vår undersökning har vi inte funnit stöd för Anders 

Kjellbergs uppfattning att medlemsavgiftens storlek är den främsta orsaken till att människor 

avstår från att vara fackligt organiserade. Det är istället individens personliga nytta av att 

betala medlemsavgift till facket som dikterar besluten. Vår slutsats blir att facket skulle kunna 

ta ut avgifter som är lika höga som idag, utan att den fackliga organisationsgraden skulle 

minska ytterligare, om medlemmarna upplevde att deras situation på arbetsmarknaden och i 

samhället förbättrades väsentligt genom fackets försorg. 

Kritiken mot hur facket använder sina resurser anser vi främst vara värderationella utsagor. 

Dessa synpunkter bygger på en indignation över både de fackliga företrädarnas beteende och 

fackets snedvridna ekonomiska prioriteringar. Den sinnebild och de normer för hur de som 

företräder löntagarna ska hantera det förtroende de har fått av medlemmarna står i kontrast 

mot den verklighet respondenterna upplever. Enligt respondenternas uppfattning används 
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alltför stor del av fackets resurser, som medlemmarna får finansiera, till aktiviteter och 

tjänster som inte främjar löntagarnas intressen. 

5.6 Slutsatser 
Syftet med studien är att undersöka fackligt oorganiserades förhållningssätt till facket och den 

första frågeställningen löd: Vilka personliga erfarenheter har respondenterna av facket? 

 I vår analys fann vi att respondenternas personliga erfarenheter har präglats av en upplevd 

brist på fackligt engagemang och kompetens hos de lokala fackliga företrädarna. Det lokala 

facket upplevs ofta som frånvarande och ointresserat av de arbetsrelaterade frågor som ligger 

respondenterna varmt om hjärtat såsom en god psykosocial arbetsmiljö, säkra arbetsplatser, 

bättre löner och en god anställningstrygghet. De lokala fackliga företrädarna upplevs vara mer 

intresserade av att slippa arbeta snarare än av att göra en skillnad för medlemmarna. I de fall 

då respondenterna ändå sett att facket engagerat sig har de visat sig oförmögna att agera 

kraftfullt nog för att reella förändringar ska komma till stånd. Flera respondenter upplever 

också att facket prioriterar fel frågor och att de försvarar medlemmar som egentligen inte 

förtjänar det.  Gemensamt för de intervjuade som tidigare varit medlemmar men som valt att 

lämna facket är att de upplever sig ha blivit personligen svikna av facket. Detta genom att de 

inte fått den fackliga hjälp, i en svår livssituation, som de anser att de borde fått. De som valt 

att inte alls gå med i facket har det gemensamt att de upplever att facket, främst genom sin 

passivitet, inte förmår skydda eller hjälpa personer som är i den arbets- och 

anställningssituation som de själva befinner sig i. De timanställda respondenternas erfarenhet 

är att facket inte hjälper människor med visstidsanställningar.  

Vår andra forskningsfråga löd: Vilken syn har respondenterna på fackföreningar som 

fenomen? 

Den generella uppfattningen om fackföreningar är att de behövs på arbetsmarknaden för att, 

som motpart till arbetsgivarsidan, driva medlemmarnas intressen och övervaka att den 

arbetsrättsliga lagstiftningen följs. Respondenterna är dock starkt kritiska till hur detta 

uppdrag förvaltas. Fackföreningsrörelsens resurser anses i alltför hög utsträckning användas 

till den interna kretsen av förtroendevalda istället för till verksamhet som är till nytta för 

medlemmarna. Respondenterna är också kritiska till den starka koppling deras LO-förbund 

har till Socialdemokraterna eftersom den gör att facket blir alltför medgörligt och inte förmår 

agera för medlemmarnas intressen i många politiska frågor. Ingen respondent anger dock 

ideologisk övertygelse som ett huvudskäl till valet att stå utanför facket.  

Istället lyfter respondenterna fram att den personliga nyttan med fackligt medlemskap är långt 

mindre än den kostnad det innebär. I resonemangen kring detta blir det tydligt att även om 

medlemsavgiften uppfattas som dyr så är det inte kostnaden i sig som beslutet om att avstå 

fackligt medlemskap huvudsakligen bygger på. Snarare är det den alltför låga personliga nytta 

respondenterna tycker sig se med medlemskapet som fäller avgörandet. 

  



 

 

28 

6.  Diskussion  
I början av hösten 2013 läste vi Anders Kjellbergs rapport "Kollektivavtalens täckningsgrad 

samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund". I den skriver han om 

medlemsutvecklingen inom fackförbund och arbetsgivarorganisationer och konstaterar att de 

höjda egenavgifterna till a-kassorna och de stigande medlemsavgifterna till fackförbunden är 

den enskilt största orsaken till den drastiskt sjunkande organisationsgraden inom LO under 

perioden 2007-2012. I rapporten nämner han även några andra strukturella faktorer som kan 

ha påverkat medlemsutvecklingen inom LO-förbunden, såsom fler bemanningsföretag och 

privatiseringar inom den offentliga sektorn, men dessa anser han vara av sekundär betydelse. 

Det mest slående resultatet i vår undersökning är att vi inte kunde finna något stöd för 

Kjellbergs forskningsresultat att den främsta förklaringen till LO:s medlemstapp är de höjda 

avgifterna till facket och a-kassan från 2007 och framåt.  Bara en av våra intervjupersoner 

anser att en halverad fackavgift skulle vara ett starkt skäl för att överväga att ansöka om 

fackligt medlemskap. För övriga respondenter skulle en sådan sänkning, under rådande 

omständigheter, inte få dem att ansöka om medlemskap i facket. 

När det gäller övriga resultat har vi funnit att de ligger väl i linje med den tidigare forskning 

på området som vi har tagit del av. Nedan jämför vi vårt material med resultaten från de två 

kvalitativa intervjuundersökningar som genomfördes av Kjellberg 1993, (publicerad 2001) 

och av Bruhn i mitten på 1990-talet, (publicerad 1999). Vi kommer sedan även att diskutera 

våra resultat i förhållande till tidigare forskning med avseende på strukturella orsaker till 

fackets sjunkande organisationsgrad.  

Kjellbergs första kategori av icke-medlemmar bestod av personer som ansåg att facket inte 

var relevant, i den mån det alls fanns representerat på arbetsplatsen. Denna kategori bestod av 

två helt olika löntagargrupper. Den ena löntagargruppen var personer med atypiska tillfälliga 

anställningar som upplevde sig ha en svag ställning på arbetsmarknaden. Till denna 

löntagargrupp hör två av våra respondenter, Sofia och Lola. De är invandrarkvinnor i 30-

årsåldern som arbetar inom kommunal vård och omsorg. De har visstidsanställningar och 

erbjuds att arbeta vid behov och har därmed en relativt svag ställning på arbetsmarknaden och 

tillhör en löntagargrupp med lägre facklig organisationsgrad än övriga arbetstagare. 

Forskningen visar även att kvinnor och ungdomar i åldersgrupperna 18-24 samt 25-29 år är 

överrepresenterade i löntagargruppen som har atypiska tidsbegränsade anställningar.  

Den andra löntagargruppen inom Kjellbergs första kategori av icke-medlemmar var anställda 

som upplevde sig klara sig bra på egen hand. Till denna löntagargrupp hörde Georg, han hade 

en nära relation till sin arbetsgivare och hans arbete präglades av en hög grad av 

självständighet och eget ansvar. Tidigare forskning visar att människor som arbetar i flexibla 

och egenreglerade yrken i högre grad än andra anställda upplever större lojalitet med 

arbetsgivaren än med facket. 

Kjellbergs första kategori som alltså består av icke-medlemmar som anser att facket inte är 

relevant, i den mån det alls finns representerat på arbetsplatsen, har stora likheter med Bruhns 
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fjärde idealtyp; personer som inte är med i facket av målrationella skäl. I vår tolkning av 

respondenternas svar så anger samtliga olika former av målrationella skäl till att de inte är 

medlemmar i facket, Bruhns fjärde idealtyp. Detta trots att de visstidsanställda kvinnorna 

betraktar sin position på arbetsmarknaden som mycket svag och därmed egentligen "borde" 

tillhöra Bruhns tredje idealtyp; personer som är med i facket av målrationella skäl. Något som 

de alltså inte gör.  

Nästan samtliga respondenter kan även kopplas till den andra kategorin som Kjellberg 

beskriver i det avseendet att de anser att fackets agerande präglas av underlåtenhet och brister. 

Dock är det ingen av våra respondenter som uttrycker en principiell motvilja mot facket som 

organisation. Bilden är dock inte helt entydig. Jocke, Jacob och Hugo anser att fackets 

ideologiska och politiska koppling till Socialdemokraterna innebär att facket inte alltid sätter 

medlemmarnas intressen i första rummet, vilket i sin tur gör de kritiska till facket av 

målrationella skäl, dock inte ideologiska skäl. I Kjellbergs andra kategori återfinns även de 

personer som anser att avgiften inte står i proportion till kostnaden. Även i detta avseende 

faller våra respondenter inom denna kategori. Som tidigare nämnts anser bara Jocke att en 

halverad avgift skulle leda till att fackligt medlemskap ens skulle övervägas.  

Flera av våra respondenter uttrycker också tankar som starkt påminner om det som Boström 

lyft fram i sin forskning. Respondenterna menar att de som fackliga medlemmar skulle riskera 

att facket agerar och uttalar sig i deras namn trots att de inte står bakom detta. Denna risk 

anses särskilt påtaglig på grund av det avstånd och den brist på lyhördhet som, enligt vår 

tolkning av respondenterna, präglar relationen mellan å ena sidan medlemmarna och å andra 

sidan de förtroendevalda och professionellt anställda. 

Vi ser också exempel på det som Björklund och hans medförfattare betecknar som ett 

fripassagerarproblem för fackföreningsrörelsen. Löneförhandlingar och kollektivavtal 

omfattar alla på arbetsplatsen oavsett om de är medlemmar eller inte och för den som så 

önskar går det bra att ansluta sig till den fristående Alfa-kassan för att få ekonomisk trygghet 

vid arbetslöshet. De visstidsanställda uppger till och med att de kan ringa till facket och få 

svar på frågor trots att facket känner till att de inte är medlemmar. 

Forskningen visar även att det inte finns något som tyder på att yngre arbetare är mindre 

intresserade av att låta facket förhandla för sig, uppfattningen att unga människor är mer 

individualistiska än äldre löntagare tycks alltså vara en myt.  

Samtidigt säger våra kvinnliga intervjupersoner att den individuella lönesättningen medverkar 

till att facket inte längre spelar en avgörande roll när löneutrymmet ska fördelas lokalt. Denna 

uppfattning bekräftas av forskning om fackets roll vid löneförhandlingar. 

Internationella jämförelser visar att den svenska fackföreningsrörelsens starka ställning och 

höga organisationsgrad bland annat sammanhänger med dess decentraliserade struktur. 

Tidigare har det funnits någon form av facklig aktivitet på så gott som alla arbetsplatser, 

formen har dock varierat beroende på arbetsplatsens storlek. I vår undersökning bekräftar våra 
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respondenter den forskning som ger vid handen att den fackliga aktiviteten minskat drastiskt 

under det senaste decenniet. Det är svårt att rekrytera förtroendevalda och en mer flexibel 

arbetsmarknad med mindre arbetsplatser och sämre möjligheter att fullgöra sina fackliga 

uppdrag bidrar till den sjunkande organisationsgraden. Våra intervjupersoner säger att de 

upplever att det inte finns någon facklig organisation på deras arbetsplatser och att de sällan 

eller aldrig träffar någon facklig representant. Kontakten med facket förmedlas därigenom 

enbart genom informationsmaterial eller på webben, vilket inte motiverar dem att ansöka om 

medlemskap i facket. Fackets frånvaro på arbetsplatserna och ett allt mindre socialt tryck från 

arbetskamraterna att gå med i facket överensstämmer även med den forskning som visar att 

den sociala omgivningen har betydelse för om en person ansöker om fackligt medlemskap, 

men att omgivningen inte spelar samma roll när individen överväger att utträda ur ett 

fackförbund. 

Vår undersökning målar i många delar upp samma problembild idag som 

fackföreningsrörelsen beskrevs stå inför redan för mer än tjugo år sedan och som Anders 

Kjellberg tar upp i sin intervjuundersökning från 1993. Vi står idag inför en förändrad 

arbetsmarknad. Av fackets potentiella medlemmar är alltfler visstidsanställda. Dagens 

arbetskraft är också mer differentierad med fler kvinnor, ungdomar och invandrare än förr. 

Vår undersökning visar att facket inte anses svara upp mot de behov som våra respondenter 

ger uttryck för. Facket ger inte en så stor personlig nytta som skulle behövas för att 

medlemskap skulle vara intressant för dem. När traditionen och de ideologiska motiven till 

fackligt medlemskap blir mindre så blir det den egna nyttan som hamnar i fokus när beslutet 

ska fattas.  

Vi ställer oss frågan varför så lite tycks ha hänt inom fackföreningsrörelsen sedan början av 

1990-talet för att möta de differentierade behov och förväntningar som en idag än mer flexibel 

arbetsmarknad ger upphov till? Den tidigare forskning vi har tagit del av och vår egen 

undersökning tyder på att det är samma utmaningar, men i större omfattning, nu som då. Det 

finns därför, enligt vår uppfattning, anledning att i framtida forskning undersöka 

fackföreningsrörelsens medvetenhet om och inställning till löntagarnas åsikter samt hur facket 

förklarar och hanterar det ökande antalet oorganiserade LO-arbetare. Vi anser också att det 

finns ett behov av att genomföra flera större kvalitativa undersökningar av samma karaktär 

som Kjellbergs och Bruhns intervjuundersökningar för att få aktuell kunskap om vad 

arbetarna inom LO-kollektivet anser om facket. 
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Otryckta källor 

Intervju med Georg pensionerad industriarbetare  

Intervju med Hugo undersköterska  

Intervju med Jacob industriarbetare  

Intervju med Jocke industriarbetare  

Intervju med Lola undersköterska  

Intervju med Sofia undersköterska  

 



 

Bilaga  

Semistrukturerad Intervjuguide  

Inledning  

* Ömsesidig presentation  

* Etiska frågor  

1. Presentation av studiens syfte; LO:s medlemsantal har sjunkit under en lång rad år. Vi vill 

undersöka vad detta kan bero på genom att intervjua personer som valt att stå utanför facket.  

2. Vilka är vi och vilken studie genomför vi? Det är en C-uppsats i Sociologi inom ramen för 

personalvetarprogrammet vid Örebro Universitet. Vi läser termin 5.   

– Vi förväntar oss att intervjun kan ta ca 45 minuter. 

3. Samtycke;  

– Frivillig medverkan  

– Kan låta bli att svara på en fråga om du vill 

– Kan avbryta intervjun om du vill 

– Kan säga nej till att intervjun spelas in  

4. Konfidentialitet 

– Du kommer att svara helt konfidentiellt. Vi kommer att ta bort eller ändra ditt namn och alla  

   namn på arbetsplatser och liknande så att du inte ska kunna identifieras.  

– Vill du lämna information om ditt yrke, ålder och kön.  

5. Nyttjande 

– Vi kommer att renskriva intervjuerna sedan kommer vi att radera den inspelade intervjun.  

  Det renskrivna materialet kommer vi att förvara på ett säkert sätt. Materialet kommer bara att  

  användas av oss och bara för denna uppsats, inte i något annat syfte. 

* Frågor från intervjupersonerna  

* Information om hur vi kan nås efter intervjun 

 



 

Intervjufrågor 

– Kön? 

– Ålder? 

– Nuvarande yrke? 

– Var och med vad arbetar du? 

– Hur länge har du arbetat där/med detta? 

– Vad har du för anställningsform, arbetstidsmått och arbetstider? 

– Har du haft andra arbetsgivare och/eller yrken tidigare? 

– Vad tycker du om din nuvarande arbetssituation? 

– Tror du att det skulle vara lätt för dig att få ett nytt/annat jobb? 

– Vilka erfarenheter har du av facket? 

– Tycker du att facket förmår skydda och hjälpa sina medlemmar?  

  Varför/varför inte? 

– Vilken är din inställning till facket och fackligt medlemskap? 

– Har du andra erfarenheter av facket från tidigare arbetsplatser? 

– Om ja på föregående fråga, har din syn på facket förändrats över tid? 

– Berätta varför du inte är medlem i facket. 

  * Vad anser du om fackavgiften? 

  * Freerider? 

– Vad har påverkat dig mest i din syn på facket?  

  * Egna erfarenheter?  

  * Uppväxt?  

  * Vänners och kollegers erfarenheter?  

  * Dina politiska åsikter?  

  * Vad du har läst i massmedia om facket?  



 

  * Något annat? 

Faktorer som incitament för fackligt medlemskap och icke-medlemskap  

  

                       – Fördelar, Vinster                - Nackdelar/kostnader/risker  

 

Ej medlem 

 

 

Medlem 

 

 

– Vad skulle kunna få dig att ansöka om medlemskap i facket? 

– Spelar din arbetsgivares syn på facket någon roll för ditt val att inte vara med i facket?  

– I så fall vilken? 

– Behöver något förändras inom facket lokalt/regionalt/centralt?  

– Behöver något förändras på din arbetsplats? – Om ja, vad och hur? 

– Vilken funktion anser du att facket har på arbetsmarknaden?  

– Vilken funktion anser du att facket har i det svenska samhället? 

– Skulle du kunna tänka dig att samarbeta med dina arbetskamrater i en annan form än den  

  fackliga för att förändra något du anser är fel på din arbetsplats? 

– Finns det omvärldsfaktorer – i kommunen och/eller i Sverige som påverkar om du ska vara  

  medlem i facket eller inte? 

– Om ja, vad och hur? 

Övriga reflektioner 

Tack för att du ställde upp på den här intervjun! 

  

  


