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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar ämnet facket och individualisering. Den specifika 

frågeställningen är: hur påverkar individualiseringen facket? Studien tar sin 

utgångspunkt i teorier om individualiseringen. Gemensamt för dem är den ökade tron på 

individens betydelse.  

 

För att kunna undersöka vad individualiseringen ger för effekter på 

fackföreningsrörelsen har sex företrädare för olika fackföreningar intervjuats. Utifrån 

teori och intervjuer görs möjliga tolkningar om hur individualiseringen påverkar 

fackföreningsrörelsen.  

 

Teoriavsnittet är indelat i fem olika teman med rubrikerna, självständiga individer, 

aktiva individer aktiva medlemmar, en mer ifrågasättande attityd, en generationsfråga 

och slutligen temat flexibilitet. Rubrikerna är kopplade till teoretiska resonemang, som 

rör individualiseringen, främst genom Ulrich Beck, Anthony Giddens, Ronald Inglehart 

och Adrienne Sörbom. Vi får bland annat ta del av teorier kring den självständiga 

individen och dess olika konsekvenser och uttryck. 

 

I resultatdelen visar jag, genom en analys av respondenternas berättelser och 

resonemang, några möjliga konsekvenser av individualiseringen för 

fackföreningsrörelsen. Den individuella lönesättningen är enligt respondenterna ett 

exempel på hur facket bemöter individualiseringen. Genom den individuella 

lönesättningen får en mer aktiv medlem ett större spelrum.  

 

I slutdiskussionen konstateras att individualiseringen påverkar fackföreningsrörelsen. 

Individer vill i högre grad se nyttan med facket eftersom det idag reflekteras över, i allt 

högre grad, medlemskapets innebörd. Vilket är en effekt av det större ansvar människan 

uppfattar sig ha över sitt liv och livssituation. Särskilt viktigt blir det för facket att ha en 

fungerande kommunikation där innebörden av ett fackligt medlemskap blir tydligt 

eftersom teori och empiri visar på att individer i högre grad idag vill kunna värdera och 

tolka sitt medlemskap. Men en kommunikation där innehållet inte känns relevant är 



lönlöst. I slutdiskussionen resoneras det därför även ikring vilka innehållsförändringar i 

facket som skulle vara relevanta utifrån individualiseringsperspektivet.  
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Inledning 

I Sverige har fackföreningsrörelsen haft ett stort inflytande på både samhället och 

politiken. Grundidén med facket är att arbetstagare bildar en motkraft till arbetsgivare 

och därmed skapa en maktbalans. I stort sätt är Sveriges arbetspolitik skapad under 

dessa premisser. Avtal slutna i samförstånd mellan arbetsgivarorganisationer och 

arbetstagarorganisationer är vad som menas med ”Den svenska modellen”. På senare tid 

har det dock skett en förändring i samhället med en allt starkare arbetsgivarpart 

samtidigt som vi ser en försvagad facklig organisation. Men hur ser fackets 

förutsättningar ut idag? Individualiseringen gör att den kollektiva handlingen inte alltid 

är lika självklar och idag finns en allt större förmåga och vilja att hantera saker själv. 

Hur agerar facket under dessa nya förutsättningar?  

Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individualiseringen påverkar 

fackföreningsrörelsen. Intresset ligger vid att öka förståelsen för under vilka 

förutsättningar facket agerar idag. För att få en uppfattning om individualiseringens 

effekter på fackföreningsrörelsen har intervjuer genomförts där representanter fått 

beskriva medlemmarnas behov.  

 

Det finns fler intressanta individualiseringsteorier att beröra.  I denna uppsats har 

urvalet gjorts utifrån vad som är relevant utifrån uppsatsens intresse för arbetsmarknad 

och facklig organisation. Valet att intervjua fackliga företrädare och inte medlemmar 

gjordes med syfte att ta del av deras uppfattningar om medlemskapet i deras 

organisation. Antagande var att respondenterna har stor erfarenhet av facklig 

verksamhet, och därför är högst intressanta för denna studie.   
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Frågeställning och disposition 
 

Frågeställning 

 
Den övergripande frågeställningen för denna uppsats är: Hur påverkar 

individualiseringen fackföreningsrörelsen? De mer specifika frågeställningarna lyder: 

Hur påverkar en mer självständig individ fackföreningsrörelsen? Hur ser relationen 

mellan det individuella och kollektiva ut och vad upplever facket att deras medlemmar 

har fokus på, den egna nyttan av ett fackligt medlemskap eller kollektivets?  

 

Disposition  

 
Teoridelen är indelad i sju olika rubriker. Först får vi följa en introduktion som 

behandlar ämnet individualiseringen av det politiska. Sedan presenteras temat, 

självständiga individer, med dess konsekvenser. Frågan om självständiga individer 

skapar en mer aktiv medlem blir aktuell och utgör den tredje rubriken. Den fjärde 

rubriken behandlar ämnet huruvida en självständig individ blir en mer ifrågasättande 

individ?  Rubrik fem behandlar relationen mellan det individuella och kollektiva. 

Frågan om hur pass mycket individualiseringen är en generationsfråga blir aktuell i och 

med Ronald Ingleharts resonemang och utgör det sjätte temat. Flexibilitet är det sista 

temat där vi främst får följa Zygmunt Baumans syn på den flexibla 

arbetsmarknadspolitiken och identiteten.  

 
I resultatdelen presenteras sedan intervjumaterialet så fristående som möjligt för att ge 

läsaren en god chans att ta del av materialet. De olika frågorna, som är skapade utifrån 

teorin, besvaras i intervjumaterialet. Efter den empiriska genomgången följer en 

slutdiskussion med mer utrymme för egna reflektioner och intervjumaterialet  

återkopplas till teman. 
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 Tidigare forskning 

Enligt Anders Kjellberg visar den forskning som bedrivits gällande facket på en 

nedåtgående trend i medlemskap och fackligt engagemang (2001). De tycks vara så att 

den personliga vinsten av medlemskap står i centrum och individualiseringen står som 

förklaring för det kollektiva fackets svårigheter. Anders Kjellberg menar att denna 

förändring, mot ökad individualism och minskat fackligt intresse, sker (Kjellberg 2001). 

Anders Bruhns avhandling ”Individualiseringen och det fackliga kollektivet” bekräftade 

i hög grad den bilden (Bruhn 1999).  

 

Organisationsgraden för fackligt anslutna ökade kontinuerligt från 1910 till 1980. I 

slutet av 1980- talet började medlemsantalet att minska.   Under 1990- talets först hälft 

steg siffrorna igen på grund av lågkonjunkturen, med ökad arbetslöshet, som Sverige då 

befann sig i. Den senare tiden, från 1990 tal och framåt har organisationsgraden växlat 

(Sörbom 2005:15-16).   

 

För att förstå vad som ligger bakom medlemsantalets förändringar inom 

fackföreningsrörelsen har Anders Kjellberg gjort studien ”Fackliga organisationer och 

medlemmar i dagens Sverige”(Kjellberg 2001). Studien bygger på Kjellbergs egna 

intervjuer från 1993 och statistik samt av internationella jämförelser. Genom att göra 

intervjuer försöker Kjellberg förstå anledningen till varför folk är medlemmar eller inte. 

Kjellberg kommer fram till att det har skett en förändring, människor har blivit mer 

kritiska till medlemskapet.  

 

Orsakerna till att inte vara fackigt ansluten delar Kjellberg in i tre grupper. För det första 

att det inte har upplevts som relevant med ett medlemskap. Det är kopplat till en ”klara 

sig själv” mentalitet eller att man har ett extraarbete. För det andra kan motivet till att 

inte var medlem vara att man upplever en motvilja mot fackliga organisationer. Till sist 

kan omständigheterna göra att ett fackigt medlemskap inte är aktuellt. Omständigheter 

så som ett svagt fack eller icke existerande fack på arbetsplatsen ( Kjellberg 2001:181). 

 

De som aldrig varit organiserade uppvisade i högre grad en ”klara sig själv” -mentalitet 

och de som valt att gå ur facket visar på ett större missnöje. Även nyttomotiven spelar 
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en stor roll för att inte var organiserad. Majoriteten, tre fjärdedelar, anger den bristande 

nyttan som orsak till att inte var organiserad. (Kjellberg 2001:180)  

 

Undersökningen visar också att orsakerna till att inte vara medlem sällan grundar sig i 

för hög avgift (bland tjänstemännen). Notera dock att undersökningen är från 1993 och 

det kan vara ett förändrat läge idag då avgifterna höjts mer kraftigt de senaste åren.  

Solidaritetsskälen till medlemskap tycks även ha minskat. Undersökningen från 1993 

visar att 6 procent uppgav solidaritetsvärden som viktigaste skäl till medlemskap medan 

siffran var 27 procent vid en undersökning gjord 1974 av Lewin (Kjellberg 2001:160). 

 

Kjellberg nämner slutligen att en orsak till minskat fackligt intresse kan ligga i en 

eventuell ökning av individualistiska värderingar. Kjellbergs intervjuundersökningar 

visar även på att löntagarna har en mer prövande inställning till medlemskap än tidigare. 

Man förväntar sig en större nytta och resultat och en fungerande kontakt (Kjellberg 

2001). 

 

Anders Bruhn skriver i sin studie med titeln: Individualiseringen och det fackliga 

kollektivet att individualiseringsprocessen förändrat förutsättningarna för kollektiva 

handlingar (Bruhn 1999).  Individualiseringsprocessen innebär att människors tankar 

och handlingar grundar sig i ett allt mer ”självständigt reflekterande” (Bruhn 1999: 14). 

Vissa typer av sociala värden tar mer plats än förut. Han menar att individualiseringen 

lett till en större fokus på ”personlig utveckling och självförverkligande”. För att facket 

ska överleva måste de anpassa sig till de förändrade förutsättningarna menar Anders 

Bruhn (Bruhn 1999: 15). Han skriver också att en av orsakerna till det minskade 

fackliga engagemanget kan bero på en ökad tro på den egna kraften att påverka.  

 

Utgångspunkten för facklig verksamhet är att de organiserade har ett gemensamt 

intresse gentemot arbetsgivaren. Det gemensamma intresset måste värderas högre än 

specifika yrkesvillkor. Bruhn ställer sig frågan om denna intressegemenskap existerar. 

Det kollektiva intresset är inte längre en aktuell kamp på arbetsplatsen. Är det de goda 

arbetsvillkoren som ger denna avmattade effekt på efterfrågan om kollektiva lösningar? 

Agerar individer i större utsträckning på egen hand idag eftersom det anses vara 

effektivare och enklare? Har den kollektiva samhörigheten förflyttats till egna företag 
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eller andra intressegrupper? Det är några frågor som Bruhn ställer sig (Bruhn 1999: 17-

18). 

 

Bruhn kommer fram till i sin undersökning att frågorna som är kopplade till arbetets 

innehåll upplevs viktigare än fördelningsfrågor. Bruhn drar då slutsatsen att frågor som 

rör självförverkligande, arbetsinnehåll, personlig utveckling samt inflytande borde bli 

stora frågor för facken. Bruhn kommer även fram till att det finns möjligheter för facket 

att engagera människor i kollektiva handlingar i dagens samhälle. De måste dock ske 

under vissa förnyade former med ursprung i olikheter och mångfald (Bruhn 1999: 326-

327). 

 

Slutsatser från både Kjellberg och Bruhn är att det sker en allt större värdering av 

medlemskap med konsekvenser av en mer prövande inställning till medlemskapet. De 

är frågor som direkt berör och diskuteras omkring i denna uppsats.  

Teori 

Introduktion - Individualisering av det 
politiska 
 
Adrienne Sörbom skriver i sin bok, När vardagen blir politik, att det politiska 

engagemanget inte har minskat idag utan att det snarare tar sig andra former (Sörbom 

2005). Sörbom skriver att engagemanget bytt plats, från medlemskap i politiska partier 

och organisationer, för att nu ha flyttat in i ”vardagslivet” (Sörbom 2005:10). Antalet 

medlemmar i politiska partier har minskat samtidigt som siffror visar på att det 

allmänna engagemanget och intresset för politik har ökat (Sörbom 2005:14). Exempel 

på vad Sörbom menar med det allmänna engagemanget är demonstationer, 

varubojkotter och namninsamlingar. Hon skriver vidare att det alltmer fluktuerande 

medlemsantalet i facken är ett uttryck för att det inte är lika självklart att vara med i 

facket (Sörbom 2005:15).  
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Sörbom menar att de förändringar som skett i det politiska engagemanget hör ihop med 

andra förändringar i samhället och det är därför nödvändigt att låta teori ligga till 

grunden för att förstå utvecklingen och förändringen inom det politiska engagemanget 

(Sörbom 2005:18-19). 

 

Sörbom skriver att hon föredrar att kalla den period vi befinner oss i för det senmoderna 

samhället, eftersom det syftar till att vi lever i ett modernt samhälle men med en 

ytterligare, senare fas, menar Sörbom (2005:24). När hon kopplar det resonemanget till 

politik menar hon att det vi befinner oss i idag är beroende av igår.  

 

”I fråga om politik innebär det att de processer som drivit fram det moderna 

samhället fortfarande är verksamma, och att de politiska organisationerna som 

växte fram som en del av moderniteten är viktiga idag, men samma processer 

skapar med tiden också delvis nya förhållanden, nya organisationer och delvis nya 

sätt att förhålla sig till politiken. Politiken är både föränderlig och stabil.” 

(Sörbom 2005:24) 

 

Resonemanget som Sörbom för gör tanken ännu starkare om att facket, i fas med att 

samhället förändras, även får andra villkor att agera efter.  

Självständiga individer  

 
Individens kraft och möjlighet till att agera och förändra är gemensamt för 

individualiseringsdiskussionen som kommer att föras nedan. Därmed är en konsekvens 

av individualiseringen den allt mer självständiga individen. En följd av att individen 

agerar allt mer själv eller som Sörbom skriver ”blir en viktigare aktör i samhället", är på 

bekostnad av kollektiva aktörer, fortsätter hon. Individualiseringen gör att individer blir 

allt mindre beroende av de kollektiva former då individens plats får allt större utrymme 

(Sörbom 2005:26,27). 

 

Enligt Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim är individualiseringen en process 

som till en början påverkats av industrialiseringen och sedan av välfärdsstatens 

modernisering (2001:119-121). Som Beck ser det betyder individualiseringen två saker. 

För det första är individualiseringen en upplösning av industrisamhällets likformiga 
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livsformer vilket ger en befrielse från traditionella klassvillkor och familjeroller. För det 

andra skapar individerna själva sina liv (1996: 134.135).  Enligt Becks resonemang, 

nämligen att individualiseringen befriar människor från tidigare traditionella och fasta 

mönster, ökar samtidigt kraven på individen att ta ställning. Individen måste själv finna 

sin väg i samhället och i relation till andra när det gäller det egna livet.  

 

För att utveckla Becks teori används här Sörboms resonemang. Hon skriver att 

individualiseringen av det politiska även innebär att människor känner att de måste ta 

ansvar i samhället när den egna aktören blivit viktigare. Det hela är positivt utifrån ett 

deltagarperspektiv fortsätter Sörbom men det uppstår även vissa problem. Det ger en 

ineffektiv påverkan på det ”politiska maskineriet”. Individens inblandning leder även 

till en ökad misstro, ifrågasättandet blir en konsekvens av en allt mer handlingskraftig 

individ med allt större insikt om sin egen kraft till förändring. Det är även problematiskt 

i de situationer då individen inte vet hur den ska agera men känner att den borde agera 

(Sörbom 2005:82-86). 

 

Både Beck och Sörboms resonemang tyder på att den frigörelse som gjorts från tidigare 

fasta traditioner har ersatts utav nya krav. Dessa nya krav är mer fria men fungerar lika 

fullt som krav. Det finns andra vägar att gå, det är inte lika givna idag men det ställer å 

andra sidan ett krav på individen att motivera och ta ansvar över dessa val. Tanken om 

att den ökade valfriheten ställer större krav på individen blir aktuell då man tar del av de 

ovanstående resonemangen. Framöver i uppsatsen resoneras kring hur resonemangen 

ovan påverkar facket.  

Aktiva individer - aktiva medlemmar?  

 

Individualiseringsprocessen kräver alltså människors aktiva medverkan. De ökade 

kraven på enskild handling är en konsekvens av att möjligheterna ökar. Sörbom skriver 

att ”det är en tid av frigörelse och förslavande” (Sörbom 2005:23) vilket visar på den 

paradox som uppstår i och med individens ökade valmöjligheter, samtidigt som 

samhällets struktur består av allt mer regler och institutioner. I allt detta måste 

människan i högre utsträckning ”forma, iscensätta och lappa ihop sina liv” (Beck 

1995:134). Det kräver även en flexibilitet för att kunna anpassa sig efter dagens 

höggradigt föränderliga spelregler och det är, till stor del, upp till individen att veta 
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vilka spelregler som gäller. Människan frigörs från tidigare sociala former vilket 

samtidigt leder till en förlorad trygghet då man inte vet hur man ska agera. Normer som 

tidigare funnits har inte alltid ersatts med tydliga nya normer. (Beck 1998:208). 

 

En fråga som kommer att ställas till respondenterna och sedan intervjumaterialet rör 

temat den aktiva medlemmen. Märks den av inom organisationerna, och hur tar den sig 

i sådana fall uttryck?  Eller är det så att medlemmarna genom det fackiga medlemskapet 

faktiskt har gjort sitt val och därigenom kan lägga över en del av sitt ansvar, delegera 

ansvaret till den fackliga organisationen?  

En mer ifrågasättande attityd?  

 
Många teorier kring individualiseringen kretsar kring den egna individens medvetenhet. 

En mer ifrågasättande inställning blir ett ofrånkomligt resultat av förändringarna som 

diskuterats ovan, då individer har större ansvar över sitt liv och livsöde. Individens 

medvetenhet vittnar även om en mer ansvarstagande roll.  

 
Både Giddens och Beck menar att individen idag ställs inför allt fler val. Giddens menar 

att individen är beroende av att tolka framtiden likväl det som passerat. (Giddens 

1997:106) Beck menar att situationer som tidigare i livet gav en viss given vägledning 

idag är mer defusa, otydliga. Individen måste själv göra val vilket ställer krav på en 

autonomi och beslutsförmåga. Ständiga avvägningar måste individen göra vilket kräver 

en viss aktivitet, som vi diskuterat ovan (Beck & Beck-Gernsheim, 2001). 

Konsekvensen blir att människan också utsätts för ett större risktagande, såväl som att 

möjligheterna ökar. 

 

Giddens menar att individualiseringen av samhället sker genom individens frigörelse 

från traditionella strukturer (Giddens 1997). Globaliseringen, vilket i sin tur påverkar 

individualiseringen, ger effekter för både de privata och personliga delarna av 

individens liv, vilket i sin tur skapar självständiga individer med nya identiteter och de 

tidigare kollektiva strukturerna frigörs (Giddens 1997).  

 

Den förändring som äger rum i samhället, kan alltså utifrån dessa perspektiv beskrivas 

som att individer allt mer vill delta i beslut som rör deras egna liv. Återigen är det 

intressant att ställa frågan om hur det påverkar facket? 
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Relationen mellan det individuella och kollektiva. 

 
Relationen mellan det individuella och kollektiva är centralt då begreppet 

individualisering behandlas. Det finns olika sätt att se på denna relation och när de olika 

företrädarna för fackföreningsrörelsen intervjuas är detta centralt.  

 

Sörbom kritiserar i texten ”It is merely changing” (Sörbom 2010) just att relationen 

mellan det individuella och det kollektiva ofta sätts i motsatts till varandra. Det tolkas 

ofta som att då individualiseringen ökar får det följderna av en minskad kollektivism. 

Sörbom menar att vi inte ska diskutera individualisering i termer av ökning eller 

minskning utan vi ska se det som att den snarare förändras. Relationen mellan det 

individuella och kollektiva har förändrats men individualiseringsteorier, med tonvikt på 

individens betydelse, verkar ha missat det faktum att de trots allt är delar utav ett 

kollektivt fenomen. Det är lätt att missförstå individualiseringsbegreppet med tankar om 

en autonom individ, som om individer var separerade från varandra och utan ett 

kollektivt samanhang (Sörbom 2010:1). 

 

Anders Bruhn menar på ett liknande sätt som Sörbom att individualiseringsprocessen 

förändrat förutsättningarna för kollektiva handlingar. Han menar att den bland annat 

leder till en starkare fokusering på den egna utvecklingen och självförverkligandet 

(Bruhn 1999:15). Det som kommer att undersökas utifrån resonemangen i detta avsnitt 

är hur de fackliga företrädarna för diskussionen om det individuella och kollektiva och 

vad de upplever att medlemmarna har fokus på?  

En Generationsfråga?  

 

Bruhn ställer sig också frågan om det är de goda arbetsvillkoren som ger en avmattad 

effekt på efterfrågan om kollektiva lösningar (Bruhn 1999:17). Det för oss in på Ronald 

Ingleharts resonemang om de yngre generationerna som växt upp i ett välstånd. 

Inglehart menar att äldre har växt upp i en otryggare värld med sämre ekonomi och 

därför är vikten av trygghet och säkerhet av största intresse för dem. De yngre 

generationerna har växt upp i ett välstånd med högre materiell standard med 

frihetsvärdet i centrum. De utvecklar därför ”postmaterialistiska” värdemönster vilket 
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skiljer sig från äldres materialistiska värdemönster. Denna förändring menar Inglehart 

sker smygande i och med att de yngre växer upp, och med det, blir det fler som 

förespråkar frihetsvärden. Dessa individer har utvecklat en mer självständig identitet. 

De tar mer samhällsansvar och har högre krav på deltagande i samhället. 

Postmaterialister tror också mindre på auktoriteter och därför förlorar politiska 

institutioner legitimitet (Inglehart 2005:29). Ingleharts teori berör många av de punkter 

som tagits upp ovan. De är både kopplade till en mer aktiv medborgare med en minskad 

tro på auktoriteter och ett allt större samhällsansvar.  

 

Senare i uppsatsen ska vi se på hur respondenterna resonerar kring vilka som inte är och 

vilka som är medlemmar för att se hur utvecklingen av generationerna påverkar 

fackföreningsrörelsen.  

Flexibilitet 

 
Bauman skriver att dagens arbetsmarknadspolitik alltmer präglas av begränsade 

arbetstillfällen. ”Permanenta, skyddade och säkra jobb är nu en sällsynthet” 

…slagordet är flexibilitet” (Bauman 1998:45). Arbetsmarknadspolitiken består av färre 

regler och de regler som finns är föränderliga. Bauman skriver vidare att detta inte 

ifrågasätts eftersom karaktären och fixeringen av identiteten också har förändrats. 

Identiteten måste bli och har blivit allt mer flexibel för att anpassas till dagens 

arbetsmarknad. Enligt Bauman är dessa utvecklingar också en följd av samhällets 

utveckling, i linje med vår egna individuella utveckling. Förr integrerades individerna 

genom produktionssfären och fick sin identitet genom sitt yrke. Idag har det blivit så att 

identiteten, likt produktionsvaror som oftast endast är tillfälliga, används för att sedan 

förbrukas och försvinna. Identiteten som individer skaffar sig eller önskar sig måste 

vara flexibla precis som arbetsmarkanden och hålla alla alternativ öppna då framtiden är 

full av möjligheter skulle en begränsning minska framtidens möjligheter. Eller som 

Bauman vackert själv uttrycker det ”Framtiden är full av överraskningar och att handla 

på annat sätt skulle följaktligen beröva en något: skära bort de ännu okända och bara 

vagt anade vinningar som ödets framtida växlingar och oförutsedda livserbjudanden 

kan föra med sig” (Bauman 1998: 45-46).  
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Även Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim (2001) skriver att det är de 

avtalsbundna anställningsformerna som ersatt de trygga kollektiva 

anställningsformerna. De avtalsbundna anställningsformerna baseras på 

prestationsförmåga och skicklighet och ett större krav ställs på individens egen kontroll 

över sitt liv.  

 

Om man utgår från Baumans teori om att både arbetsmarknadspolitiken och identiteten 

blivit allt mer flexibel reses frågan om facket anpassats till dessa nya förändringar. Hur 

påverkas fackföreningarna av att arbetsmarknaden i allt större utsträckning består av 

arbetstagare som i högre grad byter yrkestillhörighet för att anpassa sig till en 

arbetsmarknad där yrkesidentiteten förändras? Hur ser de fackliga representanterna på 

utvecklingen inom arbetslivet och den fackliga flexibiliteten?  

Metod och data 

De olika fackförbunden.  

Nedan sker en presentation utav de sex olika fackförbund som respondenterna 

representerar i denna uppsats och även en kort presentation av respondenterna.  

 
LO, LO bildades 1898 och har idag 1,7 miljoner medlemmar. LO är ett samarbete 

mellan femton svenska fackförbund. Många av dessa medlemmar är undersköterskor, 

butiksbiträden bilmekaniker och många fler olika yrken. LO är även en politisk 

organisation med nära band till socialdemokraterna. (LO´s hemsida) Från LO 

intervjuades i denna studie Irene Wennemo, chef för arbetslivsenheten.  

 

Byggnads är ett av LO´s medlemsförbund. Svenska byggnadsarbetareförbundet är ett 

fack för arbetstagare inom byggnadsverksamheten.  Byggnads är LO:s femte största 

förbund och har cirka 118 000 medlemmar inom 30 yrkesgrupper. Ungefär 9000 av 

medlemmarna har ett förtroendeuppdrag. Då byggnads tillhör LO är det även ett 

politiskt förbund som ska verka för en samhällsutveckling (Byggnads hemsida). Från 

Byggnads intervjuades Thomas Gustavsson, andre ordförande.  
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TCO, Bildades 1944. Deras huvuduppgift är att företräda medlemsförbunden och att 

driva frågor och vara Opionsbildande i frågor som TCO förbunden anser vara viktiga. 

TCO företräder i huvudsak akademiker, högskoleutbildade. TCO har 16 

medlemsförbund med 1,2 miljoner medlemmar. De är opolitiska (TCO´s hemsida). Från 

TCO intervjuades Sture Nordh, ordförande.  

 

Finansförbundet, Bildades 1887 under namnet Bankmannaföreningen, vilket bytte 

namn 1994 till nuvarande finansförbundet, och har idag 38 000 medlemmar. 

Medlemmarna är i huvudsak verksamma inom bank och finans (Finansförbundets 

hemsida). Från finansförbundet intervjuades Jan Gerlofstig, kanslichef.  

 

SACO, bildades 1947. De har idag 24 olika fackförbund med olika akademiska 

inriktningar. De är en partipolitisk obunden organisation med 570 000 medlemmar. 

(SACO,s hemsida) Från SACO intervjuades Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef.  

 

Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund för akademiker. Det är en 

politiskt obunden organisation och har cirka 55 000 medlemmar och är den fjärde 

största inom SACO. (Akademikerförbundet SSR´s hemsida) Från Akademikerförbundet 

SSR intervjuades Linda Syrén, marknadsstrateg.  

Respondenter och intervjudatum 

Sture Nordh, ordförande TCO.  Intervjudatum 081210 

Jan Gerlofstig, kanslichef Finansförbundet. Intervjudatum 090130 

Gunnar Wetterberg, Samhällspolitisk chef på SACO. Intervjudatum 081211 

Irene Wennemo, Chef för arbetslivsenheten. Intervjudatum 090113 

Linda Syrén, Marknadsstrateg på Akademikerförbundet SSR. Intervjudatum 090213 

Thomas Gustavsson, Andre ordförande. Intervjudatum 090123 
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LO, Irene Wennemo. 
Chef på 
arbetslivsenheten. (12 
år inom Lo, ny på 
denna tjänst) 

SACO, Gunnar 
Wetterberg.  
Chef för utredare och 
statistiker på SACO 
sedan 1999.  

Byggnads, Thomas 
Gustavsson. Andre 
förbundsordförande 
sedan 2002 

Akademikerförbundet. 
Linda Syrén. 
Marknadsstrateg sedan 
2006. ( 4 år inom 
förbundet)

Finansförbundet, Jan 
Gerlofstig. Kanslichef 
sedan 2002.  

TCO, Sture Nordh. 
Ordförande. 
Förtroendevald sedan 
1999. 

 

Val av vetenskaplig ansats  
 
Genom valet av vetenskaplig ansats avgörs förhållandet mellan empiri och teori. Valet 

görs med utgångspunkt i frågeställningens uppkomst och definition. I denna uppsats är 

den övergripande frågeställningen gjord så att teorin är utgångspunkten för empirin, 

alltså teoristyrd (Kvale 1997). 

 

Det är en deduktiv uppsats i den mening att uppsatsen bygger på en teoretisk grund till 

skillnad mot den induktiva ansatsen som bygger på empiri för att sedan bilda en teori.  

Den deduktiva ansatsen byggs genom att forskaren utgår från teorin och därefter formar 

hypoteser, vilka sedan relateras till i intervjuarbetet. Resultatet är beroende både av den 

teoretiska förförståelsen och intervjumaterialet som tolkas utefter teori 

(Thurén:1996,19). 

  

Kvalitativ metod  

 

I denna uppsats har, som nämnts, forskningsfrågan legat i fokus och därefter har 

metoden avgjorts. Anledningen till att studien gjorts med bas i kvalitativt hållna 

intervjuer är för att nå en så djup, och inte bred, kunskap om ämnet som möjligt. Genom 
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den kvalitativa intervjumetoden försöker man nå en förståelse för människans 

upplevelse (Hartman 2004: 273). Man söker också finna ett fenomen inom ämnet, inte 

mäta dess kvantiteter. I denna uppsats har en förståelse om hur individualiseringen 

påverkar fackföreningsrörelsen utforskats genom respondenternas berättelser och 

därmed deras upplevelser.  

 

Inför intervjuerna har en förförståelse existerat samtidigt med en öppenhet inför olika 

resonemang. Medvetandet om objektivitetens vikt har funnits med under uppsatsens 

gång. Genom att läsa och ta in andras resonemang kring ämnet har kunskapen och 

medvetenheten om helt olika utgångspunkter kring ämnet blivit tydlig och insikten, om 

de många olika uppfattningarna har funnits med. Under intervjuerna har även hänsyn 

tagits till att låta respondenterna tala så fritt som möjligt och på så sätt eventuellt nå en 

djupare kunskap om ämnet som kanske inte tagits i beaktande av intervjuaren från 

början (Kvale 1997). 

 

Intervjumetod 

 
Avsikten med intervjuerna har varit att få ta del av respondenternas erfarenheter och 

uppfattningar i frågor relaterade till uppsatsens syfte och frågeställningar. Intervjuerna 

var därför öppna men semistrukturerade, jag som intervjuar har alltså följt en 

intervjuguide med frågeställningar. Frågorna har i vissa fall ställts i olika ordningar, för 

att på ett smidigt sätt eventuellt relatera till respondenternas svar. Det har även funnits 

rum för eventuella följdfrågor. Valet av semistrukturerade intervjuer gav respondenterna 

möjlighet att tala fritt kring frågorna och på så sätt får undersökaren en djupare 

förståelse för ämnet (Kvale 1997). 

 

Vid intervjutillfället erbjöds respondenterna att få ta del av den transkriberade intervjun 

i efterhand och godkänna materialet. Även möjligheten att korrigera sina svar utlovades 

för att skapa en trygghet under intervjusituationen. Att arbeta på detta sätt kan också ha 

en poäng i att de intervjuade inte behöver bli stressade under intervjun för att ”svara 

fel”, vetenskapen om att få läsa intervjun och godkänna den bidrar också till en mer 

avslappnad situation. Dessa etiska skäl kan även bidra till att något viktigt måste tas bort 

men vinsten av detta etiska förhållningssätt anses här vara större (Kvale 1997). Det kan 
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vara intressant att nämna att endast tre respondenter ville ta del av transkriberingen. 

Resultatet efter det blev att en mening korrigerades.  

 

Det är också viktigt att som intervjuare skapa så goda förutsättningar som möjligt inför 

intervjuerna. Respondenten ska känna sig trygg inför intervjun och ett sätt att uppnå det 

är att delge respondenten syftet med intervjun. I denna undersökning blev en utav de 

tilltänkta respondenterna ersatt i ett sent skede och den nya respondenten hade inte fått 

ta del utav det mail där det noga framgick vad syftet var med intervjun. Det var tydligt 

att respondenten kände sig otrygg med vad materialet skulle användas till och det kan 

ha påverkat intervjun. Syftet redogjordes dock muntligt innan intervjun påbörjades.  

Analysmetod 

 
En av uppsatsens delar är att ta del av intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. 

Utifrån dessa har sedan deras svar kategoriserats i diskussionsdelen och kopplats 

samman med teorier från teoriavsnittet. Detta tillvägagångssätt är inspirerat av 

”grounded theory”, där stor vikt läggs vid pendling mellan empiri och teori och där man 

ser metoden som en interaktiv process. Analyspersonen blir allt mer insatt i teori och 

empiri och utifrån det utvecklas den egna uppfattningen om fenomenet. Den egna 

uppfattningen, kopplingen blir här som tydligast i diskussionsdelen. Transkriberingen 

av intervjuerna har analyserats med hjälp av nyckelord. Utifrån det som kan kallas för 

öppen kodning har olika teman tagits ut från texten och blivit rubriker i 

disskusionsavsnittet (Norman 2003:259). 

 

Intervjuerna har spelats in på band (med undantag från Jan Gerslofstigs intervju) för att 

sedan transkriberas ordagrant, De citat som används i uppsatsen har i vissa fall 

omarbetats en aning, så uttryck som exempelvis; hmm, liksom och asså tagits bort när 

det inte har haft relevans för innehållet. Ordagrant talspråk i skrift kan ibland uppfattas 

som förvirrande och osammanhängande, vilket kan försvåra för läsaren och 

intervjupersonerna kan ta illa upp då de får ta del av materialet (Kvale 1997:156,158). 

 

I resultatavsnittet kommer delar av de transkriberade intervjuerna återges utan egna 

reflektioner eller kommentarer. Det kommer även att redovisas med mycket citat för att 

tydligt visa på svaren.  
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Diskussionsdelen är meningstolkad vilket innebär att resultatet från intervjuerna har 

blivit mål för spekulativa tolkningar kopplade till teoriavsnittet. Eftersom teorin ligger 

som grund för denna uppsats och intervjuerna har tolkats utifrån förståelsen teorin gett 

så passar meningstolkningmetoden. (Kvale 1997:174,182) 

Reliabilitet 

 

När det gäller reliabilitet måste frågan ställas om ett liknande resultat skulle uppnås om 

uppsatsen gjordes av någon annan. Om samma förutsättningar gällde, att syftet var att 

skriva en c- uppsats, så är det sannolikt att tro att samma resultat skulle uppnås. 

Eftersom det har visat sig vara viktigt för en del av respondenterna att veta vad 

materialet kommer att användas till. Deras öppenhet i svaren har alltså berott på hur 

trygga dom känt sig med uppsatsens syfte. Hade till exempel intervjuerna haft ett annat 

ändamål är det rimligt att tro att en mindre öppenhet hade ägt rum. För att öka 

uppsatsens reliabilitet har även transkriberingen skett ordagrant.  

 
Användandet av intervjuer kräver en medvetenhet om att respondentens svar är 

beroende av olika omständigheter, vilka i sin tur kan påverka resultatet. Genom att var 

medveten om detta och försöka att inte ställa ledande frågor, eller i en viss ordningsföljd 

som påverkar resultatet, så minskar man risken för systematiska mätfel (Pollock 

2005:14). I intervjuguiden finns inga direkt ledande frågor, men i vissa följdfrågor 

förekommer liknande formuleringar, som de nedan, vid ett antal tillfällen. 

 

”Så dom kanske ni får tillbaks nu då med tanke på krisen?”,  

”Så det är ett sätt att bemöta det på något vis?” 

”Så du är inte så positiv till att det skulle kunna vara så kan man säga eller?”  

 

Dessa är alla ledande frågor och har använts för att bekräfta något respondenten redan 

påstått för att ta reda på riktigheten i tolkningen. Om det på någon av dessa frågor 

kommit ett nytt svar och det visat på att det inte varit den ursprungliga meningen med 

svaret har, för att undvika systematiska mätfel, dessa frågor och svar uteslutits från 

denna uppsats.  
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Osystematiska mätfel är dock inte lika lätt att påverka. I dessa fall kan det handla om 

omständigheter som rör intervjupersonen, att denna är stressad eller disträ på grund utav 

något som rör tillfälligheter som är utanför intervjuarens kontroll (Pollock 2005:14). 

 

Under intervjuerna i denna uppsats utsattes respondenterna för vissa omständigheter 

som eventuellt påverkat resultatet. Under intervjun med Linda Syrén, som ägde rum i 

akademikerförbundets lokaler, gick ett larm och respondenten blev påtagligt stressad. 

En paus föreslogs då och respondenten kunde reda ut situationen. Dock återgick 

intervjun till det pågående ämnet efter att respondenten blivit informerad om det 

pågående ämnet för frågan.  

 

En annan situation som uppstod var under intervjun med Sture Nordh vilken fick ett 

brådskande samtal och varav det följde en åtgärd, bandspelaren stängdes då av och då 

intervjun togs upp igen påmindes respondenten om ämnet.  

 

Mest tydligt blev det, att intervjusituationen är känslig för dess samanhang, under 

intervjun med finansförbundets ordförande Jan Gerlofstig. Att intervjun skulle äga rum 

bestämdes 45 minuter innan och platsen blev ett stimmigt kafé på grund av tidsbrist. 

Stressfaktorn var alltså redan ett faktum. Att sedan inte bandspelaren fungerade skapade 

än mer oreda i situationen. Det som blev tydligt var dock att intervjun skiljde sig från de 

andra då den inte kändes lika formell och respondenten kändes mer avslappnad. Det kan 

ha berott på situationen av att vara på ett kafé, (de övriga intervjuerna skedde på 

respondenternas arbetsplatser) Att bandspelaren inte fungerade och att respondenten 

inte kände sig ”bandad” kan eventuellt ha påverkat situationen. Det kan också ha varit 

så att det endast berodde på respondentens person och känslan av en viss avspändhet 

skulle ha kunnat infinna sig även under andra mer formella former.  Exakt vad som var 

faktorn i detta fall är svårt att peka på men det visar på vikten av samanhang.  

 

Genom att vara medveten om problematiken när det gäller mätfel ökar chanserna för att 

i så god mån som möjligt minimera riskerna för både osystematiska och systematiska 

mätfel och i sin tur uppnå en hög reliabilitet.  

Validitet 
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Om man mäter det man ämnar mäta uppnår man en hög validitet. För att uppnå god 

validitet menar Philip Pollock att det är viktigt att vara medveten om vad det är man 

mäter. Liksom att man är noggrann med om det man mäter under arbetets gång blir 

något annat än det man från början ämnade mäta (Pollock 2005:14). 

 

För att öka uppsatsens validitet är intervjuguiden noga utarbetad för att ställa frågor som 

är relevanta för ändamålet och metoden är vald för att passa syftet. Intervjupersonerna 

har stor erfarenhet av ämnet och därför bedömdes tillförlitligheten som hög. Dessutom 

har reflektioner skett över valet av språkform för utskriften, om tolkningar varit möjliga 

och hänsyn har även tagits till etiska aspekter (Kvale 1997:214). 

 

Urval 
 
I teorin som tas upp i denna uppsats begränsar sig inte individualiseringen till någon 

viss grupp.  Det ansågs därför viktigt att få med de fackliga representanternas svar, som 

är kopplade till deras medlemmar, som är allt från bilmekaniker till banktjänsteman. 

Dock var en av frågorna i intervjuguiden angående respondenternas uppfattning om 

medlemmar var mer eller mindre individualiserade beroende på yrkesgrupp. Det är inget 

som kommer att redovisas i denna uppsats på grund av utrymmesskäl men kort kan 

sägas att en sådan uppfattning finns, vilket gör det ännu viktigare att intervjua olika 

fackliga företrädare för att fånga upp flera svar angående hur de uppfattar sina 

medlemmar. Tanken att se hur de olika medlemsförbunden resonerar kring ämnet 

individualisering har även funnits med, men av utrymmesskäl kommer det inte att 

redovisas. Det som kan sägas om saken är att Byggnads har haft störst problem med 

medlemsrekrytering och är i intervjun mest kritisk till individualiseringen medan 

Akademikerförbundet som är väl bekant med ämnet är det förbund som fått flest 

medlemmar på senare tid av de som intervjuats i denna rapport 

 

Respondenterna i detta material sitter på höga poster inom fackföreningsrörelsen. Valet 

att intervjua dessa representanter utgick från antagandet att de ansågs ha stor erfarenhet 

av facklig verksamhet. Men urvalet utgick också från förförståelsen att deras tankar om 
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dessa frågor faktiskt har betydelse för hur facket agerar. Om uppfattningar kring 

behovet av att förändras och bemöta dagens förutsättningar finns hos respondenterna så 

ökar den möjligheten hos organisationerna just eftersom respondenterna sitter på högre 

poster med mer makt. Det är såklart också viktigt att nämna att vad som sägs i 

intervjusituationerna görs utifrån att de är representanter för deras förbund men det 

behöver inte betyda att hela organisationen är en enhet. Det skiljer sig inom 

organisationen. Motsägelsefulla normer kan exempelvis råda inom förbunden men det 

kommer inte fram i intervjuerna då endast en representant för varje förbund i denna 

uppsats intervjuats. Prat och handling kan var två olika saker men frågorna är inte 

särkilt fokuserade på vad facket gör utan snarare på uppfattningar om deras medlemmar. 

Tanken är dock att dessa uppfattningar ändå speglar de intervjuades organisationer.  

Resultat   

Introduktion 
Resultatdelen är indelad i sex olika frågeställningar som presenteras nedan. De 

presenteras så fristående som möjligt i syfte att tillåta läsaren bilda sin egen uppfattning.  

Alla frågor är relevant för individualiseringsdiskussionen vilket blir tydligt i 

diskussionsdelen.  

Facket, samma som förr? 

 
Förutsättningen för fackföreningsrörelsen existens är medlemmen.  Frågan om hur de 

fackliga organisationerna ska bli mer attraktiva för medlemmen borde vara högst aktuell 

för dem.  Det intressanta i frågan är hur? Vad upplever respondenterna är intressant för 

deras medlemmar idag?  Genom Kjellbergs forskning har vi fått ta del av vad 

medlemmarna anser vara viktigt med medlemskapet, nämligen att ”facket ska göra 

nytta”. Det är därför intressant att ta del av vad de fackliga företrädarna svarar på 

frågorna om hur de ska bli attraktiva för medlemmar och icke medlemmar. Som 

Kjellberg skriver är fackets uppgift att tillvarata medlemmars intressen därför är det 

intressant att se på hur de gör det under dagens förutsättningar. För att besvara frågorna 

om hur facket kan bli mer attraktivt redovisas först frågan om facket är ”samma som 
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förr” i försök att skapa en förståelse för hur facket verkar idag och vilka förutsättningar 

det ger för att organisera medlemmar.  

 
Respondenterna tar upp olika aspekter av den fackiga verksamheten, vilka de menar har 

förändrats. Man tar upp både faktorer som ligger utanför den egna organisationen och 

sådant som är internt för den egna organisationen.  

 
Idag inom byggbranschen är der många fler mindre företag där arbetstagaren är kompis 

med arbetsgivaren menar Thomas Gustavsson. Irene Wennemo menar att det är fler 

tillfälliga jobb och arbetstagare med svagare anknytning. Sture Nordh nämner 

internationaliseringen i och med EU- medlemskapet som den största förändringen då 

villkor och regelsystem för arbetsliv och marknad idag är europeiska. Linda Syrén 

poängterar att det inte är någon skillnad i grunden, den svenska modellen är lika viktig 

idag men den är inte lika självklar utan mer ifrågasatt. 

 

”- vad är det för nytta med facket, vi har tvingats att värdera vad det är vi erbjuder 

våra medlemmar och vad våra medlemmar vill ha. Det kärnfackliga vill man ha 

kvar men man kanske vill ha annat också”.  

 

Syrén menar att de yngre medlemmarna pratar om ”whats in it for me” ”ett mer 

individualistiskt perspektiv än det var tidigare.”  

 

Finansförbundets kanslichef Jan Gerlofstig menar att arbetsgivare vill återta makten, 

”back to basic”, eftersom att villkoren för företag har blivit tuffare; globaliseringen gör 

konkurrensen stenhård, företag vill styra produktionsdelen alltså arbetarna. De vill fritt 

disponera över arbetstid, höja och sänka löner utifrån hur företagen går, de vill har rätt 

till lönefrysning och lönesänkning, det vill få det lättare att styra, menar Gerlofstig.   

Hur ska facket bli mer attraktivt för medlemmar? 

 
Hur de fackliga representanterna ser på vad facket kan göra för att bli bättre för 

medlemmarna svarar på hur de faktiskt jobbar, snarare än hur de resonerar. Därför är det 

relevant att ta del av respondenternas resonemang kring denna fråga.  
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De olika faktorer som nämns för att bli mer attraktiva för medlemmarna har flera olika 

beröringspunkter som man kan ta del av nedan. Allt från individuell lönesättning till en 

bättre kommunikation nämns. Det som är värt att notera är skillnaden i svaren när det 

gäller åtgärder. Vissa argument syftar till en faktisk förändring så som den individuella 

lönesättningen medan andra syftar till tillgänglighet och kommunikation.  

 

Att lönesättningen blivit individuell menar Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på 

SACO, är ett sätt för fackföreningsrörelsen att bli mer attraktiva för medlemmar idag. 

Genom att lägga ut lönestatistik på nätet och göra det möjligt för medlemmarna att ta 

fram den information som varit relevant för dom inför löneförhandlingarna, menar 

Wetterberg, är ett tydligt exempel på hur de försöker anpassa sig till de förändringar 

som har skett.  

 

Thomas Gustavsson på Byggnads menar att de måste bli mer tillgängliga ute på 

arbetsplatserna för att bli mer attraktiva för medlemmar, ”det är sånt där man alltid får 

höra, att ni finns inte ute på arbetsplatserna”. Han fortsätter med att säga att de också 

måste bli bättre på att använda de förtroendevalda ute på arbetsplatserna och inte bara 

ombudsmännen.  

 

Akademikerförbundet har olika yrkesgrupper och Linda Syrén, marknadsstrateg på 

Akademikerförbundet, pratar om att de måste blir bättre på att tilltala de specifika 

grupper som finns så att de känner att servicen är uppbyggd kring dom. Det är viktigt 

för att medlemmen ska kunna se vad den faktiskt har i och med ett medlemskap.  

Undersökningar visar att särskilt den yngre generationen tycker det är bra med facket 

när dom faktiskt vet vad dom får men väldigt få vet vad dom har. ”Så att det är snarare 

så att blir vi bättre på att tala om alla delarna som finns i paketet så kommer vi få 

nöjdare medlemmar.” De måste även våga vara mer nytänkande då undersökningar 

visar att en sådan efterfrågan finns. Hon fortsätter med att säga att medlemmar även 

signalerat att de upplever att den fackliga striden redan är förbi, demonstrera och tåga är 

inte längre nödvändigt, ”semester finns ju redan”, är en uppfattning som förekommer.  

 
Irene Wennemo tror att det är viktigt att de blir bättre på att kommunicera ut vad nyttan 

med facket är och vad facket gör, både för ”ett kollektiv för alla handelsanställda men 

också för den enskilda handelsanställda”. Sedan menar Wennemo att de även måste bli 
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bättre för dom med en lös anknytning till facket då deras intressen inte tillvaratas 

tillräckligt bra. Även Sture Nordh pratar om vikten av att finnas till för dem inom korta 

jobb, ”vi har inte varit tillräckligt duktiga på att driva deras krav” och han menar att 

det snarare är de som redan är etablerade på arbetsmarknaden som är kärnan i 

verksamheten. Ett område de är på väg att bli bättre inom är karriärcoaching, direkt 

rådgivning, tillgängligheten och stöd till den enskilde vid lönesamtal eller 

utvecklingssamtal på arbetsplatsen, fortsätter Nordh.  

 

Behålla bra villkor, utöva en aktiv dialog är viktigt för medlemmarna idag menar Jan 

Gerlofstig ordförande på Finansförbundet, det är också viktigt att medlemmarna känner 

att här finns något för mig. Gerlofstig talar även om vikten av att medlemmarna känner 

av den fackliga närvaron.  

Hur kan facket bli mer attraktiva för icke medlemmar? 

 
Gunnar Wetterberg säger att frågan om vad de kan göra för att bli relevanta för icke 

medlemmar har de diskuterat rätt mycket. Det som har varit aktuellt inom den 

diskussionen och som Wetterberg nämner är att de ska utveckla frågor som är 

intressanta för chefer, bilda chefsföreningar ute i förbunden och ta fram lönestatistik 

även för dom.  

 

På frågan om hur de ska nå icke-medlemmarna pratar Wetterberg om vikten utav att 

aktivt leta upp medlemmarna, ”det är liksom inga stora reklamkampanjer och sådant 

som utan det är väldigt mycket mun till mun”. Det är även något som Linda Syrén 

diskuterar. Hon menar att det är ännu viktigare att de, med ickemedlemmen, sitter ner 

och hör på varför personen i fråga inte tycker att facklig verksamhet är intressant.   

Svaren kan variera mycket från person till person och därför blir just det personliga 

mötet viktigt i dessa samanhang fortsätter Syrén. Centralt är även att de förtroendevalda 

syns ute på arbetsplatsen och möter upp personer som inte är intresserade av facklig 

verksamhet, tilläger hon. Uppgiften är inte att berätta varför du ska vara med i facket 

utan snarare frågan om vad du som medlem vill ha, annars tror Syrén inte att de får med 

sig ickemedlemmen.  
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Att vara ute på arbetsplatserna ger enligt Thomas Gustavsson effekten att även icke 

medlemmarna ser att facket faktiskt gör nytta, finns här och då tycker även dom ”att det 

är värt att betala dom här pengarna för att vara medlem”. Resonemanget som 

Gustavsson för är kopplat till att medlemmarna värderar sitt medlemskap.  

 

Irene Wennemo tror att de måste bli bättre på att tillvarata intressena för dem som är 

mer löst knutna till arbetsmarknaden. Då många jobb idag är mer tillfälliga och många 

kanske upplever att de snart ska vidare, därför måste de känna att det är lätt att gå med i 

facket samtidigt som att det ska vara lätt att gå ur, resonerar Wennemo och menar att de 

därför måste hitta ett medlemskap som passar dessa grupper bättre.   

 

Att komma ut med medlemserbjudanden på ett systematiskt sätt resulterar i flera 

medlemmar menar Sture Nordh. Tillbakagången i organisationsgraden de märkt under 

de senaste två åren har blivit en väckarklocka. Det första de erbjuder är medlemskapet, 

det andra är att de har relevanta verksamheter med ett utbyte av tjänster för medlemmars 

behov och särskilt när det gäller de visstidsanställda, fortsätter Sture Nordh.  

 

Vilka är inte medlemmar? 

 
Forskning visar att det är främst den yngre generationen som inte är organiserad. Det är 

därför intressant att ta del av hur de fackliga företrädarna resonerar kring vilka som inte 

är medlemmar och dess orsaker, samtidigt som det är lika relevant att ta del av deras 

berättelser om vem som är medlem.  

 

Thomas Gustavsson säger att det är främst åldersgruppen 25-30 som är den stora 

gruppen som dom inte får in som medlemmar. Undersökningar som LO gjort bekräftar 

enligt honom detta. Orsaken till det tror Gustavsson är många, bland annat så kan det 

bero på de höjda avgifterna som infördes 2007 och de som var i den ålder att de bildar 

familj var kanske mest känsliga för den höjningen menar han. Högkonjunkturen som 

var då gjorde nog att fler unga valde att spendera pengarna på annat. Gustavsson tror 

just därför att åldersgruppen 25- 30 som är uppväxta i en högkonjunktur har varit minde 

benägna att gå med i facket.  
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”…sen tror jag också det är lite att de som är 25- 30 år om vi ser till vår bransch, 

när dom gick ut skolan när dom var 19 år och kom ut efter gymnasieskolan och 

började på att jobba sedan dom gjorde det har det inte varit någon lågkonjunktur 

utan det har hela tiden bara gått uppåt med sysselsättningen och lönerna har stigit 

lite också och man har väl sett att ja blir man osams med någon arbetsgivare så då 

tar man någon annan arbetsgivare, man har liksom inte upplevt den riktiga 

lågkonjunkturen som var i början på 90-talet då vi hade drygt 30 % arbetslösa.”  

 

Den typiska ickemedlemmen inom finansförbundet är, Stockholmare, i 30- årsåldern 

som jobbar på en enhet med värdepapper. På frågan varför dom inte är medlemmar 

svarar Gerlofstig att de har upplevt goda tider och varit attraktiva på arbetsplatsen och 

tjänar bra med pengar.  

 

Personer som har attityden att jag klarar mig själv och tror att fackförbund bygger 

på att förhandla lönen för medlemmar är en förklaring till varför man står utanför 

ett medlemskap. Det är en generaliserande, men ändå en attitydförklaring till vilka 

som inte är medlemmar, säger Syrén. Vidare svarar Syrén på frågan om icke 

medlemmen;  

 

” kanske utmaningen är ju trots att det funkar hittills och vi får nya unga 

medlemmar så är det ju en stor utmaning att se till att vi hela tiden attraherar den 

gruppen där det finns lite mera individualistiskt tänk och där man jämför lite mer 

aktivt kanske än vad man gjorde tidigare än om man inte är uppväxt med facklig 

verksamhet så för att svara kort på din fråga så tror jag att det är dom som 

upplever att jag fixar det bäst själv och kanske inte har tagit sig tid, det gäller att 

titta på hela delarna i medlemskapet för det finns ju mycket annat än just 

förhandlingsdelen om man säger.”  

 

Enligt Irene Wennemo har de som inte är medlemmar i facket gjort ett väldigt medvetet 

val, det kan vara allt från att man tycker att facket är en dålig idé, till att vara något hos 

facket man inte gillar. Svaret är intressant att sätta i kontrast till Sture Nordhs svar som 

menar att det allra viktigaste på svaret om varför man inte blivit medlem är att man 

aldrig fått frågan.  
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”Detta har vi undersökt, det allra viktigaste svaret på varför man inte har blivit 

medlem är att man aldrig har fått frågan, det är faktiskt nummer ett, nummer två 

handlar om att jag klarar mig jättebra själv, jag är välutbildad, jag sköter så att 

säga dom förhandlingar som jag behöver sköta, ni behöver inte lägga er i och det 

är ett tredje skäl, ni är inte relevanta, jag finns i ett kort jobb, jag har över huvud 

taget inte sätt någon facklig organisation på den här arbetsplatsen och jag känner 

inte heller att jag är tilltalad av ert arbete.”  

  

Nordh menar också att icke-medlemmar är yngre i högre grad än äldre, storstadsbor och 

män snarare än kvinnor.  

 

Hur är medlemmen aktiv? 

 
 
I teoridelen fick vi ta del av de olika värden som individer sätter i fokus i och med 

individualiseringen. Individens vilja och styrka till aktion har ökat, man vill i högre grad 

delta i beslut som rör ens liv och samhället i stort. Individer ifrågasätter också 

auktoriteter i allt större grad. Men man ifrågasätter inte bara auktoriteter, ifrågasättandet 

är utbrett till det mesta som rör individen.  

 

Uppsatsen ställer sig därför även frågan, utifrån teorin, om den aktiva medlemmen. 

Individualiseringen vittnar om en individ som allt mer aktivt deltar i beslut som rör ens 

liv.  För att ta reda på hur det påverkar fackföreningsrörelsen ställs frågan om huruvida 

medlemmen är aktiv?  

 

Svaren på frågan om den aktiva medlemmen handlar i stor utsträckning om förändringar 

i det omgivande samhället. Till exempel menar Thomas Gustavsson att den aktiva 

medlemmen idag är det på ett annat sätt. Förr krävdes ett engagemang i form av att man 

gick på möten, medan mycket av kommunikationen idag istället sker via Internet. Men 

Gustavsson menar också att föreningslivet i stort har ändrat sin form. Då man idag ofta 

är två som arbetar i ett hushåll, bördorna delas, samtidigt som ett allt större utbud av 

kvällsaktiviteter ges blir konkurrensen om tiden större. Han tror dock att ungdomar är 

intresserade av samhällsfrågor och även av vad som sker inom det fackliga formerna.  
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” För att det märker man när man är ute och träffar ungdomar att börjar man på 

att prata om det här ideologi att man ska stötta och hjälp varandra och allt ihopa 

det här, visst hänger dom med på dom diskussionerna det är bara det att ja, det är 

på ett annat sätt. (skratt)  

 

Thomas Gustavsson pratar om hur Internet har förändrat medlemskapet. Förr var 

sektionsmötena välbesökta. Där fick man informationen om vad som skedde i samhället 

och inom förbund och byggbransch. Idag är det svårt att få dit medlemmarna. 

 

Thomas Gustavsson vittnar även om att den ökade tillgängligheten gör att 

organisationsformen förändras. Han tror att det är många ungdomar som vill vara med 

och jobba i facket trots att det ofta sägs att de inte vill ställa upp men fortsätter han:  

 

” så är det inte alls så att man är ointresserad utav vad som händer i samhället och 

samhällsfrågor utan det är nog bara så att vi måste hitta rätt forum för 

ungdomarna att träffas och att prata med dem och det kan vara så att det är genom 

såna här diskussionsforum via Internet när man då man kan sitta och chatta och 

prata när man själv har tid, det behöver ju inte vara klockan 6, 7 på kvällen utan 

det kan vara mitt i natten eller när som helst när man själv har tid och man vill 

starta sin dator och gå in och tycka någonting...”  

 

Jan Gerlofstig säger att det kommer allt färre på mötena till följd utav att livet idag ser 

annorlunda ut. Det kommer visserligen fortfarande en kärntrupp men ofta krävs det 

någon form av seminarier för att locka medlemmar till möten. Internet menar Gerlofstig 

självklart påverkar, med dess tillgång till ett annat mötesforum, men det är också en 

skillnad idag då vardagen är fylld av så mycket annat.  

 
Flera av respondenterna diskuterar kring betydelsen av facket som ett försäkringsbolag. 

Thomas Gustavsson tror att det finns både den aktiva medlemmen och medlemmen som 

endast vill se sitt medlemskap som en slags försäkring. Gustavsson menar dock att det 

är viktigt att facket inte i första han är ett försäkringsbolag utan det ska i första hand 

vara en kamporganisation. Han fortsätter med att säga att de definitivt inte är positiva 

till att de skulle fungera som ett försäkringsbolag. Irene Wennemo medger att det finns 

vissa element utav försäkring i facket som när man får hjälp vid tvister och konflikter 
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”och sådär va i den bemärkelsen finns det ju ett element av försäkring fast vi är ju 

mycket mer än ett försäkringsbolag.”  

 

Den konjunkturkänslige medlemmen har alltid funnits. När det börjar se sämre ut på 

arbetsmarknaden gå man med i facket medan de inte alls är lika pigga på att gå med 

under goda tider, fortsätter Wennemo.  Wennemo tillägger att försäkringsbolagsinslag 

har förstärkts i och med a-kassans utformning, och hon tillägger att anslutningsgraden 

aldrig varit så stor som under 90- tals krisen  ”för då strömmade folk till facket under en 

period.”  

 

Sture Nordh menar att det vore fel att tro att villkoren för medlemskapet är lika för 

individer.  

”Vi har massor av medlemmar som tycker att det är bekvämt att ha ett 
medlemskap, jag är inte särskilt intresserad av att vara aktiv men jag vet att jag 
kommer att få bättre villkor och jag har ett gott skydd om något elände skulle 
inträffa genom mitt medlemskap men sen finns det också och dom har alltid funnits 
ett antal aktivister som vill påverka sin situation och ibland andras situation, och 
det är som blivit förtroendevalde det är dom som har varit drivande i 
organisationen hela tiden. Det som är viktigt nu och har varit viktigt en tid det e att 
förstå det som är drivkraften i det här engagemanget och skapa sådana 
arbetsformer som gör det möjligt att va delaktig för vår organisation har 
professionaliseras också och blivit lite utav dom här tjänsteleverantörerna som den 
här försäkringsgruppen till väldigt hög grad vill ha men samtidigt måste vi vara 
öppna organisationer som just stimulerar till det här engagemanget i att jobba för 
yrkesutveckling eller löner eller internationellt fackligt solidaritetsarbete eller va 
intresserade… ” 

 
Sture Nordh medger att resonemanget ovan kräver att de måste känna av medlemmarna, 

varje individ mer då det är tydligare idag att de har olika behov. Men samtidigt har alltid 

försäkringselementet funnits där. 

 

Diskussionen om individualiseringen och dess innebörd för facket?  

 
Den sista frågan som redovisas är hur de fackliga företrädarna resonerar kring 

individualiseringen och dess innebörd för facket. Denna fråga är den som direkt 

försöker svara på uppsatsens syfte. Det har dock varit viktigt att ta med de andra 

frågorna då de ger mer indirekta svar.  
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Linda Syrén menar att individualiseringen är en central fråga utifrån att 

akademikerförbundets medlemmar talar i termer av ”whats in it for me”. Genom hennes 

resonemang kan man se att hon kopplar ihop individualisering med individualism. Hon 

fortsätter på detta spår genom att säga att säga att medlemmar försöker också hitta 

mervärden och förmåner som medlemmarna kan ”räkna hem”.  

  

”Vi vill ju någonstans att våra medlemmar ska kunna titta på sitt 

medlemskap och känna att ok här är det faktiskt så att jag sparar x antal 

kronor i månaden och det tycker jag på ett sätt handlar om 

individualisering.” Linda Syrén 

 

Akademikerförbundet försöker även att erbjuda medlemmarna personligt möte om ett 

sådant behov finns. De försöker hela tiden att titta på vad det finns för olika behov. 

Linda Syrén säger:  

 

”Under mina år här så tänker vi på det hela tiden, hur ska vi nå våra olika 

medlemmar och var finns medlemmarna och var vill dom att vi ska finnas, 

det är ju det som är fokus, var vill medlemmen ha oss” 

 

Om Akademikerförbundet är duktiga på att utveckla verksamheten genom att ”erbjuda 

ett smörgåsbord”. Erbjuda medlemmen det den vill ha och vara lyhörda för deras behov 

behöver individualiseringen inte påverka Akademikerförbundet negativt, svarar Linda 

Syrén, på frågan om huruvida individualiseringen gör facket svagare eller starkare.  

 

Thomas Gustavsson kopplar individualiseringen, som han menar sker på grund av den 

politiska styrningen, till tanken om att man ser till sitt eget bästa.   

  
” Ja men det har det, visst är det väl så, det är ju det som regeringen har trummat igenom, 

man ska liksom sköta sig själv och skita i andra, man ska se till så att man har, man ska 

teckna försäkringar själv man ska ja helt enkelt sköta sig själv mycket mer, tänka på sig 

själv och inte ha dom här kollektiva lösningarna som vi kanske är uppväxta med i Sverige 

och som har varit ganska vanliga att man har.” 

 

Gustavsson menar också att det har gett efterverkningar för hela fackföreningsrörelsen. 

Han menar att ”det är mera individer än att man ska göra någonting tillsammans.” 
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Gustavsson tror också att individualiseringen gör facket svagare eftersom man inte 

längre strävar efter kollektiva lösningar. Han kopplar tydligt ihop individualiseringen 

med en trend utav att man ska sköta sig själv.  

 
”Ja därför att man inte vill har dem här kollektiva lösningarna vi strävar ju efter att vi ska 

bli många som är medlemmar i ett fackförbund och då kan vi köpa billigare lösningar när 

det gäller försäkringar till exempel och ju fler vi är desto billigare blir ju fackavgiften ju 

fler vi är som delar på dom kostnaderna men nu går det ju mot att man är mer 

individualiserad och man ska liksom sköta sig själv å ja det är väl en trend som är i 

samhället.”  
 

Ser man till Gustavssons resonemang så ställer han regeringen ansvarig för det som 

hänt, den alltmer utbredda individualiseringen. 

 
På frågan om individualiseringen och dess innebörd för facket svarar Sture Nordh; 

 

”Det handlar dels om värderingar hos människor och så handlar det om 

naturligtvis allt från lönesättning där vi i alla tider stått för att den ska vara 

individuell differentierad och påverkbar för den enskilda individen och det handlar 

om det jag nämnt om möjligheten till karriär och möjligheterna till enskild 

rådgivning etcetera och vårt synsätt är att vi behöver en grundläggande plattform, 

den grundläggande plattformen är de arbetsrättsliga reglerna och dom 

förbättringar av dem som vi gör i kollektiv det är en bottenplatta som vi successivt 

vill höja för alla och därutöver ska den enskilde ha allt stöd för sin egen utveckling 

därutöver. Det där är liksom den lägsta nivå som regleras i avtal ” 

 

Det individuella benämns alltså av respondenterna med ord som möjligheter och en 

innebörd utav utvecklig men det som bygger på en kollektiv grund som baserar på 

rättigheter. Resonemanget vittnar om på så sätt en slags individuell möjlighet och 

kollektiv rättighet.  

 

Enligt Gunnar Wetterberg har de pratat mycket om individualiseringen och dess 

innebörd på SACO. Det centrala i diskussioner som rör individualiseringen är dom 

individuella löneförhandlingarna vilket han menar är ”kärnan i vad facket håller på 

med så är det att vi stödjer när det gäller löner och löneförhandlingar.” För facket 

betyder individualiseringen att de måste kunna visa att de gör nytta för var och en i 
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vardagen och faktiskt visa att vi gör nytta för var och en säger Gunnar Wetterberg. På 

frågan om individualiseringen gör facket svagare eller starkare svarar han.  

 

”Det är nog så att det här med och då talar jag fortfarande om det här med den 

individuella lönesättningen den gör säkert att en del tycker att, nämen jag klarar 

mig bättre själv, så det är nog troligt att det har bidragit till att vi tappar om inte 

medlemmar i alla fall andelar bland dem som skulle kunna vara medlemmar”, 

Wetterberg 

 

På frågan om vad Irene Wennemo menar när hon pratar om individualisering 

sammanfattar faktiskt en del utav resonemanget ovan. Det rymmer ett resonemang 

om den individuella lönesättningen och dess konsekvenser.  

 

”Jag tror att man kan liksom tolka det på olika sätt och det har funnits en tendens 

av mer individuella inslag i lönebildningen och då får ju facket en annan roll. Man 

blir ju mycket mer istället för att fastställa tarifflöner som ju var den gamla 

modellen där man då liksom inplacerade hade samma lön så har ju då när man 

har ett större individuellt inslag så blir ju facket mer av en coach.  Man hjälper till 

vid individens egna förhandlingar av facket så man kan säg., Vissa förbund har ju 

glatt genomgått en sådan förändring, andra har väl gjort det motvilligt andra har 

stått emot nästan helt och har fortfarande väldigt lite inslag av individuella löner. 

Men det är ju liksom ett område men man kan säga att man haft väldigt olika 

förhållningssätt och strategier till det. Och man kan säga att jag i alla fall 

personligen tycker att det inte har gett så jättebra resultat och det startar också ett 

stort missnöje med facket då man upplever att facket inte hjälper en i dom här 

lägena samtidigt som facket inte alltid kan hjälpa en heller” 

 

Irene Wennemo tror också att facket måste förändras och är fackets utmaning att också 

kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden.  

 

Jan Gerlofstig svarar på frågan om de fört diskussioner om individualisering och dess 

innebörd med att säga att de har en devis ”Vi försöker nå individuella lösningar på 

kollektiv grund” De vill släppa central facklig makt till individen. Det primära målet är 

att individen ska påverka sin arbetssituation så långt det går. Som exempel på det 

nämner han individuell arbetstid. 
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Diskussion  

Självständiga individer - hur märks det av 
inom fackföreningsrörelsen. 
 
Den första fråga som ställs till intervjumaterialet, som är direkt kopplade till 

teoriavsnittet, är den angående huruvida självständiga individer märks av inom 

fackföreningsrörelsen. Frågan har skapats utifrån teoriavsnittet där 

individualiseringsprocessen vittnar om, enligt flera teoretiker, en allt mer självständig 

individ. Det är intressant att notera att den individuella lönesättningen nämns som 

exempel på att vara attraktiv för medlemmen. Konsekvensen av individuell lönesättning 

är ju en mer aktiv och självständig medlem.  

 

Ett sätt att bli mer attraktiva för medlemmar är just, menar Gunnar Wetterberg, 

individuella lönesättningar.  Lönestatistik läggs ut på nätet så att den enskilde 

medlemmen kan ta del av relevant information inför löneförhandlingar. Det är ett tydligt 

exempel menar Gunnar Wetterberg på hur SAKO försöker anpassa sig till de 

förändringar som skett i samhället. Samtidigt som den individuella lönesättningen 

kräver en mer aktiv individ som själv förhandlar om sin lön.   Här ser vi hur 

medlemmen som själv vill agera får utrymme och hur facket möter den efterfrågan.  

 

Anders Bruhn skriver att facket måste anpassa sig till de nya förutsättningarna som 

uppstår i och med individualiseringen. Den individuella lönesättningen tillsammans 

med den informationskunskap som medlemmen kan ta del av i form av lönestatistik på 

nätet visar på och bekräftar teorin om den alltmer självständiga och aktiva individen. 

Det är upp till dem själva att löneförhandla och ta del utav relevant information inför 

förhandlingarna.  

 

Enligt Beck och Giddens innebär individualiseringen både möjligheter och risker. En 

konsekvens för facket kan vara att medlemmen medvetet värderar sitt medlemskap och 

resonerar kring vad den betalar och får. Risken skulle vara de pengar som medlemmen 

avsätter på ett medlemskap, och möjligheterna, vinsten som medlemmen får. I och med 

resonemangen som förs inom denna diskussion så är det möjligt att tänka sig att det blir 
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ännu viktigare för medlemmen att få ta del utav innebörden av vad ett medlemskap ger, 

vilket flera av respondenterna vittnar om i form av att det blivit allt viktigare att 

kommunicera ”fackets nytta”. Vad gör facket för den enskilde medlemmen och så 

vidare. Då Thomas Gustavsson resonerar kring vad de kan göra för att nå 

ickemedlemmar nämner han vikten av att individer känner att facket gör nytta. 

Resonemanget vittnar igen om att medlemmen värderar sitt medlemskap. 

 

Linda Syrén säger att medlemmar som tror att facket bygger på att förhandla upp löner 

försvinner i och med den individuella lönesättningen. Hon menar att de som inte tittat 

på alla delar i medlemskapet kan uppleva att ”jag fixar det bäst själv”. Resonemanget 

visar för det första på att de fackliga representanterna upplever en medlem som alltmer 

värderar medlemskapet. Kjellbergs undersökning visade också på att det var 

nyttomotivet som var den främsta drivkraften till medlemskap. Om individen själv anser 

sig kunna tillskaffa sig nyttan själv, i detta fall lönesättningen, så minskar intresset för 

ett medlemskap. För det andra så visar resonemanget på att det är viktigt för facket att 

kommunicera ut nyttan med facket så att medlemmar och potentiella sådana vet vad ett 

fackligt medlemskap innebär.  

 

Giddens (1997) resonemang om individens frigörelse från traditionella strukturer blir 

högst aktuell i och med Sture Nordhs andra förklaring till valet av att inte vara medlem. 

Sture Nordh nämner att individer inte är medlemmar i ett fackförbund har främst tre 

anledningar. För det första att man inte fått förfrågan om ett medlemskap. För det andra 

finns en attityd av att jag klarar mig själv. För det tredje upplever individen att facket 

inte är relevant. Frågan om ett uttryck för en mer självständig individ, bidrar till en 

attityd med inställningen att jag klarar mig själv, väcks igen. 

 

Sture Nordh hänvisar också sitt resonemang till värderingsstudier som tyder på att vissa 

grundläggande värderingar med solidaritetsstråk är ganska starka samtidigt som ett 

uttryck för tankar som ”jag vet det jag kan och jag kan också ta hand om saker och ting 

själv” också finns. Han säger att medlemmen inte är intresserad av en 

fackföreningsrörelse där frågor ska läggas i ”fackets knä”. Sture Nordh menar också att 

detta fenomen av en mer självständig medlem är tydligare idag jämfört med för 20, 25 

år sedan. Han poängterar också att det snarare var den jämnförelseperioden som var de 

historiska undantagen med en väldigt stark kollektivistisk tanke.  
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Irene Wennemo menar, till skillnad från Sture Nordh som säger att den främsta orsaken 

till att individer inte är medlemmar är att de aldrig fått frågan, att de som inte är 

medlemmar har gjort ett medvetet val. Detta bekräftar även Kjellbergs forskning 

(Kjellberg 2001). De gillar inte facket eller tycker att det är en dålig ide säger 

Wennemo. Båda nämner dock det medvetna valet som en förklaring till ett folk inte är 

medlemmar, dock i olika ordning.   

 

Individualiseringsteorier vittnar om en allt mer medveten värderande individ. 

Konsekvensen för facket blir att de värderar medlemskapets tjänster. Därför blir det 

viktigt för facket att visa på medlemskapets fördelar. Respondenterna pekar på att det 

finns en större efterfrågan på förtjänsten utav ett medlemskap och liksom en mer 

fungerande kommunikation gentemot medlemmarna.  Wennemo säger också att det 

även kan vara så att facket är dåliga i vissa avseende och då är kommunikationen inte 

svaret på att stärka facket utan snarare en förändring.   

 

Den ökade efterfrågan på den personliga vinsten av ett medlemskap gör att man idag till 

skillnad från förr pratar om ett medlemskap i termer utav vad den enskilda medlemmen 

får ut utav ett medlemskap säger också Gustavsson och Gerlofstig. De menar att det 

främst är de unga som ifrågasätter medlemskapets nytta. Historiskt byggde 

medlemskapet enligt Gerlofstig på en slags tanke om att alla andra var med.  Gerlofstig 

menar också att många unga tror att arbetsvillkoren kommit till följd av en snäll 

arbetsgivare. Ett annat exempel på att medlemmen vill få ut något i och med sitt 

medlemskap blir tydligt då det kommer fler medlemmar till möten där någon direkt 

vinst ges till exempel i form av kunskap som till exempel seminarier. ”De kommer för 

att få någonting” säger Gerlofstig. Det bekräftar Giddens idé om betydelsen av 

självuppfyllandet och i detta hänseende ligger en fokus på den egna vinningen. Det kan 

ju i och för sig vara i syfte att upplysa omvärlden, och därigenom få kollektiv verkan, så 

därmed lämnas diskussionen om huruvida denna fråga om självuppfyllandet är kopplat 

till det egna eller kollektivet. 

Ifrågasättanden.  

 

 33



En konsekvens av individualiseringen är enligt teoretiker som Beck och Giddens att ett 

allt större ansvar läggs på den enskilde individen. Det vi sett i diskussionen ovan är att 

individen är allt mer mån om att värdera sitt eventuella fackliga medlemskap. För att 

individer ska ges möjlighet att tolka vinster och eventuella förluster med ett 

medlemskap borde det bli allt viktigare att veta medlemskapets innehåll. Vi har sett att 

respondenterna även bekräftat detta genom att säga att medlemmar i allt större 

utsträckning frågar om nyttan med facket.  

 

Den alltmer aktiva individen? 

 
I teoridelen fick vi ta del av diskussionen om den aktiva individen. 

Individualiseringsprocessen kräver alltså människors aktiva medverkan. De ökade 

kraven på enskild handling är en konsekvens av att livsmöjligheterna ökar. Mitt i allt 

utbud måste individen göra ett val. Valet är förenat med risker och möjligheter. Frågan 

om fackföreningsrörelsen märker av en mer aktiv individ är intressant. Eller har 

medlemmarna genom sitt val att gå med i facket gjort ett aktivt val och därigenom lagt 

över sitt ansvar på de fackliga organisationerna?  

 

Svaret på frågan om hur medlemmen är aktiv vittnar snarare om en förändrad form för 

hur aktiviteten tar sig uttryck än om den ökat eller minskat, något som Sörbom också 

understryker.  Idag är inte möten alltid den naturliga mötespunkten utan Internet har gett 

ändrade förutsättningar. Irene Wennemo säger att inslaget av att vara ett 

försäkringsbolag finns då den konjunkturkänslige medlemmen alltid funnits.  

 

Respondenternas svar vittnar inte om en mer aktiv medlem men om ett mer aktivt 

medlemsval vilket bekräftar Kjellbergs forskning.  

Individuellt, kollektivt?  

 
I empirigenomgången har vi fått ta del av svar som fokuserar och skiljer på det 

individuella och det kollektiva perspektivet. ”Whats in it for me” är ett återkommande 

uttryck från Linda Syrén. Hon menar att de försöker hitta mervärden och förmåner som 

medlemmarna kan räkna hem. Det som blir intressant att fråga sig utifrån teorin och 

hennes uttryck är vad det är som räknas som mervärden. Hon pratar mycket om vad 
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medlemmen sparar på ett medlemskap men det går inte att utesluta att det även kan 

finnas kollektiva fördelar som medlemmen sätter i fokus. Det blir däremot tydligare i 

Thomas Gustavssons resonemang som tydligt kopplar ihop individualiseringen med 

tanken om att man ser till sitt eget bästa. Han tror likt Bruhns resonemang att 

individualiseringen gör facket svagare eftersom man inte strävar efter kollektiva 

lösningar menar Gustavsson. Bruhn skriver att det finns en starkare fokus på 

självförverkligande och utveckling idag än tidigare (Bruhn 1999). Det finns en rad 

faktorer som gör att löntagare idag ifrågasätter nyttan av facket och fackliga makt 

positionerna försvagas.  

 

 Resonemangen ovan är intressanta att sätta i kontrast till Jan Gerlofstigs svar på frågan 

om vad de fört för diskussioner om individualisering och dess innebörd. Gerlofstig 

säger att de har en devis ”Vi försöker nå individuella lösningar på kollektiv grund”.  De 

vill släppa central facklig makt till individen. Det primära målet är att individen ska 

påverka sin arbetssituation så långt det går och ett exempel på det som Gerlofstig 

nämner är individuell arbetstid.  Genom att släppa central makt till individer försvagas 

den fackliga makten. Är denna devis finansförbundets sätt att bemöta 

individualiseringen med dess innebörd av en allt mer aktiv och medveten medlem?  

Anders Bruhn drar slutsatsen att facket måste bli bättre på frågor som rör 

självförverkligande och i och med det frågor som till exempel rör arbetsinnehåll, vilket 

anses viktigare än fördelningsfrågor idag. Bruhn menar att det är frågor som rör just 

dom delarna som borde bli stora frågor för facken. I Gerlofstigs kommentar ovan går att 

se hur facket arbetar med just dom frågorna.  

Förändrade villkor? 

 
Dagens arbetsmarknad är förändrad, den präglas alltmer av tidsbegränsade 

arbetstillfällen skriver Bauman. Vi befinner oss också i en tid då arbetsmarknaden 

består av allt mindre regler och de som finns är föränderliga. Beck skriver att 

avtalsbundna anställningsformer som bygger på prestationsförmåga och skicklighet 

medför att ett större krav ställs på individens egen kontroll över sin situation. Hur pass 

anpassade är då facket efter dessa nya förutsättningar?  

 
Jan Gerlofstig nämner de förändrade förutsättningarna för arbetsmarknaden idag med 

arbetsgivare som vill återta makten och styra över sin verksamhet. Orsaken till det säger 
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Gerlofstig är att villkoren på arbetsmarknaden har blivit tuffare, till följd utav 

globaliseringen, ”globaliseringen gör konkurrensen stenhård”. Han fortsätter med att 

säga att företaget vill ha större makt över produktionsresurserna och fritt disponera över 

arbetstid med möjlighet att höja och sänka lönerna utifrån hur företagen går. Det är 

intressant att ta del av Gerlofstigs resonemang och tänka på vad som skett under vintern 

2009, det är just lönesänkningar och förändrade arbetstider som har blivit aktuellt då det 

går dåligt för företagen. Det som skett på senare tid inom arbetsmarknaden är kopplat 

till den finanskris vi befinner oss i för tillfället.  

 

Vi har tidigare sett att individer idag alltmer har eget ansvar över sitt liv vilket också tar 

sig uttryck på arbetsmarknaden. De avtalsbundna anställningsformerna baseras på 

prestationsförmåga och skicklighet och ställer ett större krav på individers egen kontroll 

och ansvar över sina liv. Både arbetsmarknaden och identiteten har blivit allt mer 

flexibel. Man kan också fråga sig vad som har skapat vad. Är det dagens arbetsmarknad 

som gör att individers identiteter måste bli mer flexibla och allt mer en tillfällig 

förbrukningsvara för att kunna anpassa sig till dagens arbetsmarknad.  

 

Irene Wennemo pratar mycket om de förändrade förutsättningarna för arbetstagarna, 

med allt mer tillfälliga jobb, och att facket inte är tillräckligt bra på att möta dessa 

förändringar och tillvara ta dessa medlemmars intressen. Även Sture Nordh pratar om 

att de inte är tillräckligt bra på att finnas till för dom i ”korta jobb”. Förklaringen som 

Wennemo nämner till att facket inte är intressanta för dem med tillfälliga jobb är att 

arbetstagarna upplever att de snart ska gå vidare inom någon annan bransch. Det är just 

det Bauman skriver om, den allt mer föränderliga, flexibla individen som byter 

yrkesidentitet allt oftare.   

 

Bauman (1998) menar att dagens arbetsmarknadsutveckling inte ifrågasätts eftersom det 

är en följd av den övriga samhällsutvecklingen och vår egna individuella utveckling. En 

konsekvens verkar snarare vara att fackets nytta ifrågasätts bland dem som befinner sig 

mitt i denna utveckling och har tillfälliga jobb, snarare än att den förändrade 

arbetsmarknaden ifrågasätts. Det är inte uthyrningsverksamheter som ifrågasätts. Där 

villkor som att du måste arbeta till ett lägre pris finns för att komma in på 

arbetsmarknaden. Det är inte arbetsgivaren som betalar för rekryteringstjänsterna utan i 

många fall arbetstagaren.  
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En orsak till att facket blir ifrågasatt, snarare än de förändrade villkoren på 

arbetsmarknaden, kan bero på att fackföreningsrörelsen i Sverige har varit stark och den 

svenska modellen bygger på att facket till viss del reglerar arbetsmarknaden. När då 

arbetsmarknaden förändras är det därför viktigt att facket även agerar och finns där 

inom dessa nya förutsättningar. Då det inte görs, vilket respondenternas egenkritik 

vittnar om, så är det inte arbetsmarknaden med dess till viss del fria krafter som 

ifrågasätts utan snarare fackets nytta. Konsekvensen är kanske inte så märklig eftersom 

den svenska modellen gör att fackets inblandning har varit viktig för arbetsmarknaden 

utveckling men när medlemsantalet sviktar och facket inte längre är lika självklart så 

försvinner fackets makt till viss del.  

Ungdomsgenerationen 

 

På frågan vilka som inte är medlemmar säger flera respondenter att de främst är 

åldersgruppen 25-30 år. Respondenterna nämner avgiftshöjningen som orsak till 

medlemstappet men de nämner också att de unga som växt upp under en högkonjunktur 

varit mindre benägna att gå med i facket just därför att de växt upp under goda 

förhållanden. De bekräftar alltså Ingleharts teori om den yngre generationen med 

frihetsvärden i fokus snarare än trygghet. Ett resultat av det är alltså, enligt 

respondenterna, att de unga inte är medlemmar. Vad ska då facket göra för att nå dessa 

potentiella medlemmar? I denna uppsats har respondenter understrukit att facket måste 

bli bättre på att kommunicera ut vad de gör då ett ökat ansvar och behov ligger på 

individen av att värdera och förstå nyttan av ett medlemskap. Det är därför viktigt för 

individer att kunna värdera sitt medlemskap oavsett vad de väljer att ha fokus på och 

både teorin och empirin vittnar om att det är ännu viktigare för de unga.  

 

Sture Nordh menar att dagens medlemmar är mer medvetna, förr gick man med mycket 

mer med oreflekterat utav tradition. Idag står värden som arbetsmiljö, yrkesutveckling 

och löner i fokus. Finanskrisen påverkar ofrånkomligt facket, respondenterna och 

tidigare nergångar på arbetsmarkanden vittnar om att de gör facket starkare, de får 

tillbaka medlemmar. Det ska bli intressant att följa utvecklingen inom 

fackföreningsrörelsen då vi befinner oss i en sådan turbulent period med många varsel. 

Finanskrisen är inte lösningen på fackens problem, visserligen visar tidigare kriser på att 
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de får fler medlemmar men de måste även behålla dem sedan under bättre tider. Är det 

så att de fluktuerande siffror som facket har haft sedan 1980 talet är en konsekvens av 

att facket är konjunkturkänsligt. Då vi sett att det råder ändrade förutsättningar på 

arbetsmarknaden särskilt för de unga och som är främsta orsaken till fackets, i flesta 

fall, negativa utveckling måste facket bli bättre på att tillvarata dem intressen som finns 

under dagens arbetsmarknad.  

Slutdiskussion  

Slutligen kan man säga att individualiseringen ger konsekvenser för 

fackföreningsrörelsen. Individers behov av att tydligt kunna se nyttan med facket ökar.  

Individer tycks också enligt respondenterna ha blivit mer självständiga och vill 

bestämma själva. Om individer i allt högre grad vill se nyttan med facket måste 

individen veta vad ett medlemskap innebär för att sedan kunna värdera dess nytta. 

Facket har, sett ur det perspektivet, möjligen mycket att vinna på att kommunicera ut 

deras nytta. Men det gäller ju även att individen sedan tycker att medlemskapets 

fördelar är värt kostnaden. Den individuella lönesättningen är ett exempel på hur facket 

bemöter en mer självständig individ vilket är en mer organisatorisk förändring. Facket 

kan vinna på att bli bättre i kommunikationen men det kräver även vissa andra 

förändringar. Som att finnas till för arbetstagarna, särskilt yngre som idag går in i en 

arbetsmarknad där tillfälliga jobb är en vanlig ingångsport till arbetsmarknaden. Blir 

facket bättre på att tillvarata deras intressen och nå ut med det budskapet på ett effektivt 

modernt sätt har de mycket att vinna!  

 

Att kommunicera ut fackets nytta och göra det lättare för den enskilde medlemmen att ta 

del av relevant information för att avgöra om ett medlemskap är aktuellt är en slutsats 

som denna uppsats kommit fram till. Vad menas då egentligen med att kommunicera ut 

fackets nytta? Det skulle vara intressant att ta reda på vad medlemmen har för behov i 

detta hänseende. Betyder det att det ska vara lättillgängligt på Internet att ta fram olika 

kalkyleringsmodeller med för och nackdelar för ett medlemskap eller måste facket blåsa 

liv i den gamla kampandan och bege sig ut på gator med plakat igen? Det skulle vara 

intressant framöver att ta reda på vilka värden medlemmarna sätter i fokus.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

1. Vad har du för tjänst/arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du haft den tjänsten? 

3. Kan du kort beskriva varför facket finns idag, är det av samma orsaker som för (ca 20 år sedan), 
finns det någon skillnad?  

4. Varför tror du folk söker sig till facket/är medlemmar? 

5. Vilka är medlemmar, kan du ge något exempel på vilka individer som är medlemmar, finns det 
något typfall? 

6. Vad tror du att ni kan förbättra för att bli mer attraktiva för medlemmar idag? 

7. Vilka är inte medlemmar? 

8. Vad tror du att ni kan förbättra för att bli mer attraktiva för icke medlemmar idag? 

9. Organiserar sig medlemmarna annorlunda idag jämfört med för 20 år sedan?  

10. Vad ställer medlemmarna för krav, skiljer det sig från förr? 

11. Vad tror du är orsaken till att facket har tappat medlemmar? 

12. Har ni fört diskussioner om individualisering och dess innebörd?  

13. Tror du att samhäller är mer individualiserat? Om ja på vilket sätt?  

14. Gör individualiseringen facket svagare eller kanske starkare? Varför då? 

15. Har facket en plan för att bemöta detta, individualiseringen? 
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16. Det finns teorier som säger att människan blivit allt mer individualiserad, ”en teori som 
menar att det blivit allt viktigare för oss att agera själva, att vara aktiva, oavsett om vi är 
med i organisationer eller inte – många gånger vill vi alltså inte låta ”organisationen” 
göra hela jobbet utan vi vill själva vara aktiva. Vad tror du om det?” 

17. Andra teorier säger att facket främst fungerar som ett försäkringsbolag för sina 
medlemmar – det vill säga att man går med i facket för att man vill ha en trygghet, men 
kanske inte för att man vara så aktiv själv. De som inte vill ha en sådan försäkring går 
inte med. Vad tror du om den teorin? Om du tror att den på något sätt stämmer, vad 
tycker du i så fall om det?  

18. Om du på något sätt tror att facket idag delvis fungerar som ett försäkringsbolag för många 
medlemmar är det något nytt eller har det kanske alltid varit så, till viss del?  

19. Hur tror du finanskrisen påverkar facket?  

20. Är det något du känner att du vill tillägga? 
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