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Sammanfattning 

Fackliga organisationer har allt svårare att rekrytera personer under 30 år och i åldersgruppen 

anställda mellan 16-24år är enbart 38 procent som är fackligt organiserade. Denna studie 

inriktas därav på att undersöka hur fackliga organisationer arbetar med att rekrytera personer 

under 30 år. Datainsamlingen sker genom intervjuer av sex fackliga organisationer samt en 

organisation som består av ett samarbete mellan tre fackliga organisationer. Intervjuerna 

inspirerades av tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter och utifrån det redovisas 

resultatet utifrån fyra teman. Det första temat handlar om hur viktiga målgruppen personer 

under 30 år är för de fackliga organisationerna. Vilket följs av teman om varför unga personer 

ska bli medlemmar i facket, därefter om unga personer går med i facket när de blir äldre och 

slutligen hur de fackliga organisationerna tror att rekryteringsarbetet kommer se ut i 

framtiden.  Resultatet visar att studerande är en väldigt viktig målgrupp men att facken 

därefter har svårt att hitta en entydig strategi för fortsatt rekrytering. Slutsatsen är att de 

fackliga organisationerna inriktar sig till stor del mot studerande men därefter har de svårt att 

utarbeta specifika strategier för att nå personerna efter de avslutat sin utbildning. Efter 

utbildningen är det ofta upp till de lokala fackliga klubbarna att rekrytera medlemmar och de 

skiljer sig ofta hur mycket resurser som läggs på rekrytering. De flesta fackliga 

organisationerna ser målgruppen studerande och därefter anställd och arbetar inte utifrån 

åldersgrupper för att nå ut till oorganiserade personer.  

Nyckelord  
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Inledning 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen behöver starka parter för att vara funktionell i sitt 

nuvarande tillstånd. Medan arbetsgivarorganisationerna ökar sin organisationsgrad minskar de 

fackliga organisationernas organisationsgrad. Efter regeringsskifte år 2006, lågkonjunktur och 

avgiftshöjningar minskar fackens medlemsantal. Flera rapporter visar att det största hotet mot 

de fackliga förbundens ställning på den svenska arbetsmarknaden är att de inte lyckas 

organisera unga personer.
1
 Samhället har utvecklats till att blir mer individualistiskt och unga 

personer verkar inte samma förståelse för nyttan av ett fackligt medlemskap. Unga personer 

har ett mer instrumentellt synsätt på facket och vill vara säkra på att medlemskapet genererar 

förmåner för dem själva och inte enbart för andra personer.  

Den svenska modellen syftar på relationerna mellan arbetsmarknadens parter som växte fram 

i slutet av 1930-talet. SAF (Sveriges Arbetsgivarförening) och den fackliga motparten 

LO(Landsorganisationen i Sverige) förhandlade centralt om lönerna, det var en solidarisk 

lönepolitik som gällde och konflikterna var få. Även välfärdspolitiken fick sitt genombrott då, 

Sverige har kallats för medelvägens land, en kompromiss mellan kapitalism och socialism. 

Staten skulle hålla sig utanför arbetsmarknaden och partsrelationerna, allt skulle skötas av 

parterna själv.
2
Att fackliga organisationer har allt svårare att rekrytera yngre medlemmar, 

detta kan dels förklaras genom att yngre personer gör ett allt senare inträde till i 

arbetsmarknaden vilket allt fler väljer att lägga fler år på studier utöver grundskolan.
3
 Men de 

är även på grund av att yngre personer väljer att inte gå med i facket i den utsträckning som 

existerade under början av 1990-talet. Organisationsgraden för löntagare tillhörande gruppen 

arbetare som är 16-29 år var 2007 63 procent vilket är en minskning med 12 procent sedan 

början av 1990-talet. Det som har betydelse för valet att gå med i facket påverkas enligt 

Anders Kjellbergs studie av de kontakter och samtal som förs på arbetsplatsen.
4
 Individer som 

är födda på 1980-talet och senare har inte varit med de stora förändringarna i 

arbetslagstiftningen som de fackliga organisationerna var med och drev igenom under 1970-

talet.  

                                                           
1
 Karlsson & Lindberg (2008) 

2 Magnusson (2006)  
3 Ibid. 
4
 Kjellberg (2001) 
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Denna studie ämnar till att ge kunskap om hur fackliga organisationer arbetar med rekrytering 

av personer under 30 år och om detta är en viktig målgrupp och hur de ser på ungas relativa 

låga organisationsgrad gentemot andra åldersgrupper. Ur ett sociologiskt perspektiv är denna 

studie är intressant då den belyser arbetstagarorganisationernas synsätt på unga personer som 

grupp.   

Syfte, frågeställning och avgränsningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur fackliga förbund arbetar med 

rekrytering av unga medlemmar, vilket innebär personer mellan 16-30 år. Detta åldersspann 

har valts på grund av deras låga fackliga anslutningsgrad. Vidare vill jag undersöka om unga 

personer är en viktig målgrupp för facket samt hur de ser på hur rekryteringsprocessen 

kommer förändras i framtiden. Mitt antagande är att de fackliga förbunden vill rekrytera så 

många individer som möjligt utifrån sina valda målgrupper.  

Frågeställning 

Den generella frågeställningen i studien är: Hur arbetar fackliga förbund med rekrytering utav 

unga medlemmar? Samt specifika frågeställningar såsom: Är unga personer en viktig 

målgrupp för facket? Av vilken anledning tycker fackliga organisationer att unga personer ska 

vara med i facket?  

För att besvara frågeställningarna utförs intervjuer av fackliga organisationer samt relevant 

litteratur och forskning inom ämnet utforskas. 

Teorierna som används utgår ifrån att samhället blivit mer individualiserat vilket till stor del 

beror på generationsskifte samt att unga personer har en mer instrumentell syn på facket. 

Valet av fackförbund har skett genom att se till de största förbunden inom fackens 

centralorganisationer LO, TCO samt SACO. Detta på grund av att de större förbunden har 

mer resurser att lägga på rekrytering och marknadsföring.  

Disposition 

I uppsatsen första avsnitt presenteras tidigare forskning vilket efterföljs av en teoridel som är 

indelad i tre olika avsnitt. Sedan presenteras studiens val av ansats, urval av fackliga 

organisationer, analysmetod samt tillförlitlighet i datamaterialet. I resultatavsnittet visas 

studiens resultat utifrån fyra olika teman som därefter analysera utifrån tidigare forskning 
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samt teorier. Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt där förslag på vidare forskning 

presenteras. 

Tidigare forskning 

Bailey m.fl. har utfört en kvalitativ studie i Australien om hur fackliga organisationer arbetar 

med rekrytering och marknadsföring riktat mot unga personer. De intervjuade ett antal högt 

uppsatta personer i olika fackliga förbund och deras resultat visar att många av de fackliga 

organisationerna anser att det är väldigt viktigt att organisera unga personer. En del av facken 

i Australien använder sig av innovativa strategier för att nå unga personer men resurserna 

används fläckvis och resurserna är ofta ojämnt fördelade. Flertalet av de fackliga 

organisationerna i undersökningen vill inte använda sig av produkterbjudanden för att locka 

till sig medlemmar, då de inte vill uppfattas som telefonförsäljare, detta på grund av att de 

anser att det verkar distraherande för fackets kärnverksamhet. Många erbjudanden såsom att 

medlemmar själva värvar nya medlemmar för att få något i gengäld av facket ger ofta inga 

långsikttiga resultat då de nya medlemmar som värvas inte får någon förståelse för den 

fackliga verksamheten. En av undersökningens viktigaste resultat är att de fackliga 

organisationerna måste belysa alla de olika förmånerna med det fackliga medlemskapet vilket 

kräver ett stort informationsflöde riktat mot deras specifika målgrupper. Utifrån detta måste 

facken utforma specifika strategier till de olika målgrupperna och istället för att fokusera på 

vilket arbete en person har, fokusera på vart i livscykeln de befinner sig. De kom även fram 

till att unga har en högre benägenhet att gå in i ett fackligt medlemskap än vad många 

representanter för de fackliga organisationerna anser. De menar även att det inte enbart är upp 

till de fackliga organisationerna själva att öka kunskapen bland unga om de fackliga 

organisationernas roll i samhället utan att även skolor och högskolor måste ta ansvar för att 

verka kunskapshöjande. 
5
 

Karlsson & Lindberg har i sitt forskningsprojekt om den svenska modellens uppkomst och 

framtid kommit fram till att det fallande fackliga medlemskapet rimligtvis är det största hotet 

för de fackliga organisationerna. De anser att Sverige antagligen kommer följa de 

internationella trenderna i Europa där många länders fackliga medlemsantal sjunker och på 

grund av detta kommer det vara problematiskt att upprätthålla den svenska 

arbetsmarknadsmodellen i dess nuvarande tillstånd. Fackföreningarnas styrka påverkas av 

                                                           
5 Bailey, Janis m.fl. (2010) 
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deras förmåga av att organisera medlemmar och mobilisera dem vid 

arbetsmarknadskonflikter. Karlsson & Lindberg ser det minskade fackliga medlemsantalet 

som en generell trend i Europa även i Finland och Danmark vilka har en liknande 

arbetsmarknadsmodellen minskar i den fackliga organisationsgraden. I genomsnitt har den 

fackliga organisationsgraden fallit från 32 procent till 25 procent från år 1995-2004. Vilket till 

stor del beror på decentraliserade kollektivavtal och förändringen i arbetsmarknadens 

sammansättning som nu till allt större del består av tjänsteyrken samt andra yrken där det 

saknas en facklig tradition.
6
   

Teori 

Individualitet 

Anders Bruhn menar att det blir allt svårare för individer att hålla fast vid sina värderingar 

genom att referera till att andra individer har samma åsikter. Samhället har blivit mer instabilt 

och föränderligt och färre människor delar samma värdegrunder. Bruhn menar att 

värdemönstret kan speglas på två sätt vilka handlar om interpersonell variation samt 

intrapersonell inkonsistens. Med interpersonell variation menas den ökade differentieringen 

leder till flertalet olika värdemönster och dessa värderingar blir allt mer privata och baseras 

mer på personliga åsikter. När den egna reflektionen över sina värderingar ökar blir individen 

mindre påverkbar och även mindre känsliga för tillfälliga förändringar i kontexten. Då 

individer i mindre grad umgås med de som delar samma värdegrunder som de själva så blir 

plausibilitetsstrukturen skörare detta leder till intrapersonell inkonsistens. Detta innebär att 

förändringen och anpassningen till nya situationer och omgivningar sker snabbare men detta 

leder även till interna motsättningar samt inkonsistenser i värdemönstret. Individer tar i högre 

grad ställningstaganden utifrån situationer vilket kallas situationsmoral. Bruhn anser att den 

tilltagande individualiseringen har en avgörande roll i intresseorganisationers svårigheter i 

dagens samhälle. Vilket slutligen beror på en ökad komplexitet i samhället, ökad 

arbetsdelning, globaliseringen samt en ökad teoretisk kunskap. 
7
 

Enligt Robert D. Putnam föreligger det tydliga tecken på att generationsväxlingen är den 

största anledningen till att samhället blir mer individualiserat. Det sociala kapitalet innebär att 

sociala nätverk har ett konkret värde såsom exempelvis ekonomiskt kapital. Ett samhälle med 

                                                           
6 Karlsson & Lindberg (2008) 
7 Bruhn (1999) 
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sedliga men isolerade människor kan således ses som att vara fattigt på socialt kapital. De 

fackliga organisationernas medlemsras återfinns även i politiken där fenomenet visar sig 

genom ett minskat röstdeltagande och ett ökat misstroende för politiker. Vilket antas bero på 

att familjelivet, vänskaprelationer, grannkontakter och föreningslivet blir allt svagare. De 

senaste 25 åren har människor blivit mer ensamma då de tillbringar dagarna framför en 

dataskärm och kvällarna framför tv:n.  Putnams teorier baseras på det amerikanska samhället 

men då det finns stora likheter även med svenska samhället så är teorin användbar utifrån ett 

svenskt perspektiv. Putnam menar att generationsväxling samt TV-generationen vars 

ståndpunkter till stor del överlappar varandra har gett en minskning i det sociala kapitalet. 

Individer som är födda efter 1965 har växt upp i trygghet och välstånd och de har i hög grad 

frigjort sig från kollektivet och har ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot samhället. De 

äldre generationerna har växt upp i ett samhälle där krig nästan ständigt var närvarnade och 

har därigenom haft ett större socialt engagemang. I USA ökade antalet fackliga organisationer 

mellan 1980-1997 med fyra procent men antalet medlemmar i fackliga organisationer 

minskade under samma år med 35 procent.
8
    

Tabell 1. Enligt Putnam så är de tänkbara orsakerna till samhällsengagemangets förfall 1965-2000 

 

Källa: Putnam, Robert D., Den ensamme bowlaren: den amerikanska medborgarandans upplösning och 
förnyelse, 2006, s.298 egen illustration 

 

 

 

                                                           
8 Putnam (2006) 
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Den fackliga nyttan 

Anders Kjellberg har genomfört en studie avseende varför löntagare väljer att vara 

medlemmar i en facklig organisation. I studien kom Kjellberg fram till att nyttan är det 

främsta skälet till att vara medlem  i facket.  Medlemmarna anser att facket skänker trygghet 

exempelvis vid arbetslöshet, konflikt på arbetsplatsen och i de försäkringar som 

medlemskapet innehåller. Majoriteten som är fackligt oorganiserade menar på samma sätt att 

det är den bristande nyttan som är orsaken till att de väljer att stå utanför ett fackligt 

medlemskap. Ideologiska och principiella orsaker har ingen större inverkan på valet att vara 

med i facket. Kjellberg visar även att nyttoskälen inte är den största anledningen till att man 

från början valde att gå med i facket utan främst sociala motiv vilket innebär påverkan från 

antingen familj eller på arbetsplatsen.
9
 För individer under 29 år är den ekonomiska 

konjunkturen en stor roll som skäl till om man ska vara medlem i facket eller inte. Kjellberg 

har i sin studie kommit fram till att yngre personer är betydligt mer konjunkturkänsliga än 

äldre personer och menar att i högkonjunktur går yngre medlemmar ur de fackliga 

organisationerna på grund av att de anser att det är lätt att få nytt arbete om de blir arbetslösa 

och de får en mer ”jag kan själv”-attityd. Under lågkonjunkturer väljer först många unga 

personer att gå med i facket men de har ofta tendens till att lämna facket igen efter några år. 
10

  

LO har utfört en egen studie där man fann att personer väljer att inte vara medlem i facket är 

främst på grund av att man är tveksam på nyttan av facket samt att man även anser att 

avgiften är för hög. Deras studie visar även att dessa två huvudorsaker är även de viktigaste 

för SACO:s och TCO:s medlemmar men skillnaden är att för dessa att de i en högre grad 

tvivlar på nyttan med det fackliga medlemskapet.
11

  

Instrumentellt handlande  

Allvin och Sverke har fastställt att unga löntagare har en mer instrumentell syn på facket. 

Medlemskapet måste generera rätt lön och bra arbetsvillkor och detta ska man vara säker på 

annars väljer unga att stå utanför fackliga organisationer. De menar att det fackliga arbetet 

med att organisera ungdomar genom skolinformation och värvning på högskolor och 

universitet samt att fokusera på individuellt stöd oavsett om det är bra eller dåligt inte 

                                                           
9 Kjellberg (2001, 2002, 2003) 
10 Ibid. 
11 Fransson (2007b) 
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kommer förändra kärnan i problemet. Svårigheten ligger i att unga människor har helt andra 

värderingar och har skapat sig andra identiteter. 
12

 

De fackliga organisationernas början kom i att de var flera personer som hade ett gemensamt 

mål, att få bättre villkor på arbetsplatsen. Den grundläggande kampen mellan arbetarna och 

kapitalet är nu väldigt abstrakt och ses nu som en historisk struktur. Den ideologiska 

förtrollningen är borta och för att ersätta den menar Allvin och Sverke att de fackliga 

organisationerna måste börja och långsamt förtjäna sitt intresse. Den kollektiva massan som 

lyssnade och tog in allt de fackliga organisationerna uttryckte som den enda sanningen är 

borta. Individerna har nämligen fått en distans och ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot 

facket. Under 1980-talet började löntagarna få ett annat förhållningssätt till facket och då den 

svenska ekonomin var överhettad så började löntagare lämna facket. Därefter följde 1990-

talet med en djup lågkonjunktur vilket ledde till att facket återigen ökade men under den 

lågkonjunktur som har varit under senare halvan av 2000-talet har ökningen uteblivit. Och det 

ska även förtydligas att detta inte enbart beror på förändring i a-kasse system och 

avgiftshöjningar.
13

 

Den tidigare forskningen visar att det är viktigt för de fackliga organisationerna att förmedla 

kunskap om fackens roll i samhället samt att det är väldigt viktigt att arbeta för en ökning av 

den fackliga anslutningsgraden. Teorierna utgår ifrån att samhället blivit mer individualistiskt 

och att unga personer inte har samma kunskaper om det fackliga arbetet samt att unga 

personer har ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot facket. Den tidigare forskningen och 

den teoretiska utgångspunkten har inspirerat frågorna till datamaterialet som samlats in och 

används därefter i analys och diskussion.   

 

Metod och data 

I detta avsnitt presenteras hur val av vetenskaplig ansats, datainsamlingsmetod, fackliga 

förbund samt respondenter gått till. Därefter presenteras de fackliga organisationerna, 

resonemang av analysmetoden samt tillförlitligheten av det insamlade datamaterialet.  

                                                           
12 Allvin & Sverke (2002:85-102)  
13 Ibid. 
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Val av vetenskaplig ansats och 

datainsamlingsmetod 

Vid valet av vetenskaplig ansats bestäms förhållningssättet mellan teori och empiri. Denna 

studie utgår från en kvalitativ ansats då den har ett utforskande förhållningssätt och ämnar till 

att förstå hur de fackliga organisationerna väljer att bedriva sitt rekryteringsarbete gentemot 

ungdomar. Vidare har studien en fenomenologisk ansats då syftet är att studera hur fackliga 

organisationer förhåller sig till målgruppen ungdomar och hur respondenterna upplever 

förhållningssättet.
14

  

Studien har en Fenemenologisk utgångspunkt då jag är intresserad av att hitta en gemensam 

ansats till de fackliga organisationernas förhållningssätt gentemot unga personer.  

Det är viktigt att vara helt fördomsfri och vara öppen för alla olika typer av orsaker som kan 

vara till grund för arbetet. Syftet med studien är att se om det finns någon gemensam faktor 

mellan de fackliga organisationerna sätt att arbeta med målgruppen individer under 30 år.
15

  

 

Studien kommer använda sig av intervjuer och dokument såsom aktuell forskning samt 

litteratur inom området. Detta för att kunna studera fenomenet noga utifrån alla dess aspekter. 

Utifrån detta försöker jag kartlägga respondenternas subjektiva uppfattningar om 

organisationens inställning mot unga personer. Detta för att hittat kärnan, alltså en gemensam 

nämnare som respondenterna har. Studien vill hitta källan till uppfattning inte uppfattningen i 

sig självt.
16

  

 

Val av fackliga organisationer 

Då syftet med studien är att se hur de fackliga organisationerna arbetar med rekrytering av 

ungdomar så har jag valt att fokusera på sex stycken fackliga organisationer utifrån de tre 

fackliga centralorganisationerna. Utifrån de valdes de största förbunden, med största förbund 

menas de förbund med högst antal medlemmar. Inom TCO finns ett samarbete riktat mot 

studenter, Tria, mellan Unionen, ST och SKTF och där beslutades det utifrån 

rekommendation av förbunden att intervjua den rekryteringsansvariga för den organisationen. 

                                                           
14 Kvale (2009) 
15 Creswell (2007) 
16 Ibid. 
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LO-förbund, Kommunal, IF metall och Handels. 

TCO-förbund, Tria 

SACO-förbund Jusek, Sveriges ingenjörer, Lärarnas Riksförbund 

För att skapa en förståelse för urvalet av respondenterna ges nedan en presentation av de 

fackliga förbunden vilka respondenterna respresenterar.  

Kommunal, ett av Sveriges största fackförbund med över 500 000 medlemmar som till stor 

del arbetar inom den kommunala sektorn men även i privata företag. Kommunal tillhör 

centralorganisationen LO.  

Handels, det tredje största LO förbundet med omkring 145 000 medlemmar därav många 

medlemmar under 30 år. De organiserar främst personer som arbetar inom detaljhandeln. 

IF metall tillhör även de LO och har cirka 370 000 medlemmar och organiserar främst 

personer inom industrisektorn.   

Jusek, ett akademikerförbund inom centralorganisationen SACO som enbart har medlemmar 

med akademisk utbildning inom juridik, ekonomi, samhällsvetare och personalvetare. De har 

omkring 80 000 medlemmar. 

Sveriges ingenjörers riksförbund, akademikerförbund inom SACO med omkring 125 000 

medlemmar därav enbart ingenjörer och civilingenjörer.  

Lärarnas riksförbund har ca 80 000 medlemmar och är därigenom ett av de största förbunden 

inom Saco. De är ett akademikerförbund som enbart organiserar lärare och studie- och 

yrkesvägledare med en yrkesexamen.  

Tria, är ett fackligt samarbete som riktar sig mot studenter på högskolor, universitet samt 

kvalificerade yrkesutbildningar mellan de tre stora TCO-förbunden Unionen, SKTF och ST. 

Tillsammans har förbunden omkring 500 000 medlemmar.  

Val av respondenter 

Respondenterna i denna studie arbetar på respektive facklig organisation och urvalet har skett 

genom att välja personer som besitter stor kunskap om fackligt rekryteringsarbete. Individerna 
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kan uttrycka ståndpunkter som inte behöver spegla organisationens åsikter men tanken är att 

svaren speglar den fackliga organisationen.  

Respondenterna har valts genom att de fackliga förbunden har kontaktats och i den kontakten 

har syftet med uppsatsen förklarats och därefter har jag fått kontakt med de som de fackliga 

förbunden anser sig på ett korrekt sätt kunna svara på studiens frågor. I ett av fallen 

kontaktades den rekryteringsansvarige direkt utan en rekommendation från organisationen.  

Respondenter 

Therese Alriksson, Kommunal, Intervjudatum 2010-11-26 

Sofia Kloo, Handels, Intervjudatum 2010-11-29 

Catharina Winther, Jusek, Intervjudatum 2010-12-03 

Malin Gustafsson, Sveriges ingenjörer, Intervjudatum 2010-12-08 

Malin Hammarström, IF Metall, Intervjudatum 2010-12-07 

Moa Stenberg, Lärarnas riksförbund, Intervjudatum 2010-12-08 

Jonas Eriksson, Tria, Intervjudatum 2010-12-17  

Intervjumetod 

Syftet med intervjuerna är att få reda på respondenternas uppfattning avseende uppsatsens 

frågeställningar. Intervjuerna var semistrukturerade för att kunna få svar på specifika 

frågeställningar men ändå kunna vara flexibel för att ställa följdfrågor. Genom kvalitativa 

intervjuer är det viktigt att tolka meningen i de centrala teman genom att tolka vad och hur 

detta uttrycks. I intervjuerna följde en intervjuguide med frågor men i vissa fall ställdes inte 

alla frågorna då de i vissa fall besvarades av respondenten tidigare. Semistrukturerade 

intervjuer ger respondenterna möjlighet att tala fritt kring frågeställningarna och leder till att 

intervjuaren får en djupare insikt kring ämnet.
17

 

Vid samtliga intervjutillfället fick respondenterna välja om de ville ta del av det 

transkriberade intervjumaterialet vid de tillfällena intervjuerna spelades in. Då fick de 

samtidigt möjlighet att ändra eller utöka sina svar och samtliga respondenter vars intervjuer 

spelades in önskade ta del av materialet och i somliga fall ändra sina svar.  

Syftet med intervjun förklarades övergripande först genom mailkonversation och vid själva 

intervjutillfället tydliggjordes syftet för att respondenten skulle känna sig trygg i 

                                                           
17 Kvale (2009) 
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intervjusituationen. Respondenterna kan ha påverkats av att studien var av jämförande slag 

samt att de representerar sin organisation.  

Analysmetod 

Analysarbetet påbörjades med att de inspelade intervjuerna transkriberades för att ge en god 

överblick över materialet. Därefter gicks datamaterialet igenom ett flertal gånger där viktiga 

citat markerades och anteckningar gjordes. Utifrån det formades teman som sedan 

strukturerades för att kunna jämföras. En strukturell analys av det transkriberade 

intervjumaterialet utförs för att kunna beskriva kärnan av fenomenet. Det är viktigt att tolka 

citat och försöka hitta gemensamma citat i datamaterialet.
18

  

 

För att ha ett öppet förhållningssätt till analysen av materialet fanns inga förbestämda teman 

då detta kan göra tolkningen begränsad. De teman som uppstod följde studiens syfte och var 

hur fackliga organisationerna förhåller sig till målgruppen personer under 30 år, hur de ser på 

skillnaden på unga och äldre personers förhållande till fackliga organisationer samt hur de ser 

på framtidens rekryteringsarbete vilket kunde kopplas till den teoretiska utgångspunkten.  

Analysarbetet försvårades något då en av respondenterna inte gav sitt samtycke för inspelning 

av intervjun samt att en intervju utfördes via telefon då respondenten inte att möjlighet till att 

träffas. Det som även försvårade analysarbetet var att de fackliga organisationerna arbetar 

med rekrytering av medlemmar på olika sätt och har olika tjänster inom förbunden och 

respondenterna hade i flera fall olika typer av inriktningar på sin tjänst inom rekrytering.   

Tillförlitlighet i data 

Reliabiliteten i studien avser hur enkelt det är att replikera studien vid andra tillfällen och av 

andra forskare. Ledande frågor kan påverka respondenternas svar vilket minskar reliabiliteten 

i uppsatsen.
19

 Detta var något som fanns i åtanke vid intervjutillfällena och därför undveks 

ledande frågor i så hög grad som möjligt. Dock kan en för stark åtanke av reliabiliteten 

minska forskarens kreativitet och variation därigenom är det trots allt viktigt att forskaren får 

använda sin egen intervjustil samt improvisera.
20

 

                                                           
18 Creswell (2007) 
19 Kvale (2009) 
20 Ibid.  
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Validitet i studien avser hur pass sanningsenlig och hur mycket styrka det finns i materialet 

som använts. Enligt Kvale är validiteten beroende av den hantverksskicklighet forskaren har 

arbetet med att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat.21
 För att uppnå 

validitet måste undersökningen vara stödd av teoretiska antaganden, intervjumetoden måste 

vara relevant för studien och utfrågningen i intervjuerna ska vara noggrant utförd. Vidare 

måste tolkningen av intervjuerna vara hållbar och slutligen måste rapportens reslutat vara 

valida. Forskaren ska ha ett kritiskt förhållningssätt till sin undersökning för att undvika 

selektiv eller snedvriden tolkning.
22

   

För att ha validitet i uppsatsen har respondenterna informerats om syftet med uppsatsen samt 

hur den kommer att används. Respondenterna har blivit tillfrågade om de önskat vara 

anonyma samt även blivit tillfrågade om de godkände att intervjun spelades in och vid de 

tillfällen respondenterna godkände inspelning har de fått tagit del av den transkriberade 

intervjun och då getts tillfälle att ändra sina svar och även godkänna intervjun. I analysen har 

datamaterialet gåtts igenom ett flertal gånger vilket ger en god validitet. Det som kan ses som 

problematiskt är att intervjuerna vid alla tillfällen utom vid telefonintervjun utfördes på 

respondentens arbetsplats och därigenom blev något formell vilket kan ha gjort att 

respondenten inte kände sig lika trygg i intervjusituationen.  

Reslutat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultat från studien samt analysen vilken utgår från tidigare 

forskare samt teorin. Resultatet är indelat i fyra olika teman och de fyra teman presenteras 

fristående på grund av att underlätta för läsaren att bilda sin egen uppfattning om resultaten. 

Resultaten utgår från respondenternas svar samt de fackliga förbundens hemsidor. Resultatet 

utgår från den ordningen i vilka förbunden intervjuades vilket är; Kommunal, Handels, Jusek, 

Sveriges Ingenjörer, IF Metall, Lärarnas Riksförbund samt Tria. Efter resultatet presenteras 

analysen av materialet.  

 

 

                                                           
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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Förbunden och rekryteringen av unga personer 

Kommunal 

Omkring en tredjedel av Kommunals medlemmar är under 30 år. För att organisera dessa 

arbetar Kommunal med skolinformation, arbetsplatsbesök och utbildning.
23

 Kommunal väljer 

att gå ut med skolinformation till gymnasielinjerna Barn och fritid, omvårdnad och naturbruk 

vilket är omkring 40 000 elever där de är ut i alla tre årskullar. Deras fokus ligger på att ge 

tips inför sökandet av arbete. Kommunal har en kurs som riktar sig mot medlemmar under 30 

år där man får utbildning om kollektivavtal, arbetsmarknadslagar och arbetsmiljöfrågor. 

Utöver det ordnar Kommunal ungdomsträffar, utflykter och är aktiva på festivaler såsom 

Hultsfredsfestivalen och Arvikafestivalen.
24

  

Handels 

Handels har en relativt stor andel medlemmar under 30 år och ser detta som en tillgång och 

något de vill ta vara på. Vilket de gör genom deras Centrala ungdomskommite som arbetar 

med skolinformation, elevmedlemskap, utbildning och andra aktiviteter riktat mot unga 

personer.
25

 Ungdoms kommitteen har utarbetat en policy för hur de ska arbeta gentemot 

ungdomar och målet för deras arbete gentemot ungdomar är:  

”• Få yrkesverksamma ungdomar att bli medlemmar i Handels  

• Få fler ungdomar att bli aktiva och delaktiga i verksamheten  

• Stärka ungdomars självkänsla och identitet i det fackliga arbetet  

• Sprida kunskap och medvetenhet om arbetarrörelsens idé och mål bland ungdomar  

• Aktivt delta i det internationella fackliga arbetet”
26

 

 

År 2008 startade Handels ett 3-årigt projekt ”Handels city” vars syfte var att utveckla metoder 

för rekrytering gentemot unga personer i storstäder. I projektet valde de att anställa unga 

rekryterare utan facklig bakgrund som då tillhör den målgruppen Handels vill nå för att ta nya 

tag i värvningen av unga medlemmar.  

 

                                                           
23

 Kommunal, www.kommunal.se 
24 Therese Alriksson, Kommunal, Intervjudatum 2010-11-26 
25 Handelsanställdas förbund, www.handels.se  
26 Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten, Handelsanställdas förbund, 2005 

http://www.handels.se/
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Handels arbete med skolinformation varierar från år till år. De har inte funnits en väl 

förankrad strategi för skolinformation inom förbundet de har även mött motstånd i form av att 

de inte fått tillåtelse att ge skolinformation i vissa gymnasieskolor.
27

  

Jusek 

Jusek förklarar sitt arbete gentemot ungdomar på detta sätt: 

Vi har gjort bedömningen att det är jätte viktigt med den personliga kontakten. Och många gånger är våra 

studentinformatörer den enda kontakt våra studentmedlemmar har med Jusek under hela studietiden så det är ju 

där man bildar sig en uppfattning om vad Jusek är och vad vi står för så vi har valt att satsa väldigt mycket 

resurser på våra studentinformatörer. Och att de ordnar aktiviteter för studentmedlemmarna på orten. Sen har 

vi kompletterande kanaler för att nå studerande genom direktreklam och telemarketing.
28

 

Catharina Winther menar att det är lättare att nå studerande än yrkesverksamma. 

Det är betydligt svårare att nå personer som inte varit studerandemedlemmar tidigare och det är därför vi 

satsar på studerande medlemmar på Jusek. Det är så mycket lättare när man kommer till en klass där alla är 

potentiella medlemmar. Där alla uppfyller våra krav på medlemmar. Ute arbetsplatser är det betydligt svårare 

då det kanske inte är bara akademiker och kanske inte personer som innefattar vår målgrupp.
29

 

Jusek arbetar även mycket med att få över studerande medlemmarna till yrkesverksamma 

medlemskap efter de avslutat sina studier främst genom direkt reklam.
30

 

Sveriges ingenjörer 

Även hos Sveriges ingenjörer läggs stora resurser på studenter, främst i början och slutet av 

deras utbildning.  

Vi har 3 personer som jobbar här hos oss och sen har de studentinformatörer som jobbar på alla 15 skolor som 

erbjuder ingenjörsutbildningar. Men vi har 80/20-regeln att 80 procent av våra potentiella medlemmar finns på 

20 procent av skolorna.  Så vi brukar kalla det för ”the big seven”, de sju stora skolorna där har vi fokuserat 

insatserna för annars kan man resa jämt och de reser redan nu ganska mycket. Så på de här sju skolorna har vi 

ofta besök från de här handläggarna. Men vi har studentinformatörer på alla skolor och ju större skola desto 

fler informatörer. Och där händer allt möjligt i rekryteringsväg till exemplet när skolorna har olika events ska ju 

studentinformatörerna finnas där med ett bord. Och de ska även leverera medlemsvård förstås om det är någon 

medlem som behöver få hjälp med någonting.
31

  

                                                           
27 Sofia Kloo, Handels, Intervjudatum 2010-11-29 
28 Catharina Winther, Jusek, Intervjudatum 2010-11-29 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Malin Gustafsson, Sveriges ingenjörer, Intervjudatum 2010-12-08 
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Sveriges ingenjörer tar även ut examenslistor på de studenter som fått sin ingenjörsexamen då 

detta i Sverige är offentliga handlingar. Därefter kontaktas personerna och gratuleras till sin 

examen. På detta sätt når de personer som inte varit medlemmar under studietiden. 

IF Metall  

IF Metall gör på liknande sätt och har skolinformation för gymnasielinjerna industri och 

fordon men för dem är de viktigast att besöka dem som går i årskurs tre i gymnasiet. Det 

skiljer sig lokalt då alla har olika personal resurser och då finns det ibland inte möjlighet att 

besöka skolorna då personer har många andra uppgifter de måste utföra. För att nå 

yrkesverksamma är det viktigt att vara synliga på arbetsplatsen.
32

 

Lärarnas Riksförbund 

Lärarnas Riksförbund fokuserar främst på studenter då det krävs en lärar- eller studie- och 

yrkesvägledarexamen för att få vara medlem i förbundet.  

Det kostar ingenting att bli medlem, eller man betalar 100kr men de får man sedan tillbaka på vårt 

medlemskort. Så kostnaden är inte en faktor. Sedan får man ett studerandepaket som innehåller produkter som 

man behöver under utbildningen, Lärarboken med skollagen och läroplaner, Lärarkalendern osv. 
33 

Dels så informerar vi de som ska sin examen om varför de ska fortsätta vara medlemmar. Till de studenter som 

läser sin sista termin erbjuder vi kursen Sök-jobb-rätt där de får tips om vad de ska tänka på inför jobbsökandet, 

intervju och anställningen. Vi har även kontakt med de som läser sin sista termin på olika sätt 
34

 

För att nå yrkesverksamma personer satsar det på duktiga ombud ute på arbetsplatserna. 

Tria 

Tria bildades för att underlätta rekryteringen av studenter.  

Sedan 2005 och då var det ST, SKTF och ett av bildar förbunden i Unionen som heter HTF som gick in 

egentligen av marknadsmässiga skäl det finns en uppdelning av tjänstemän inom privat, statlig, kommunal och 

landstingsvärlden det är så bildarförbunden organiserar sig och då för att kunna tilltala flera studenter för man 

vet ju inte i vilken sektor man hamnar i så därför bildades samarbetet. För det gör rekryteringsbasen betydligt 

större.
35  

                                                           
32 Malin Hammarström, IF Metall, Intervjudatum 2010-12-07 

33 Moa Stenberg, Lärarnas riksförbund, Intervjudatum 2010-12-08 

34
 Ibid. 

35 Jonas Eriksson, Tria, Intervjudatum 2010-12-17 
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Tria är aktiva på högskolor, universitet och skolor med kvalificerade yrkesutbildningar där de 

deltar i events, har föreläsningar och sprider information genom studentinformatörer. Vid 

events på skolan samarbetar de ofta även med kårerna på högskolorna för att få hjälp med 

marknadsföring. Deras fokus ligger på föreläsningar om CV, lön och avtal samt 

karriärcoachning. Angreppsättet de har skiljer sig i olika regionala delar i landet. Utöver det 

används hemsidan, sociala medier, webbannonsering allt för att öka trafiken på hemsidan så 

att personer ska komma dit och bli medlemmar. I början av terminerna används även 

direktreklam och telemarketing för att nå ut till så många som möjligt.36
  

Gemenskap, trygghet, bättre arbetsvillkor, varför 

ska unga personer vara med i facket? 

Kommunal 

Enligt Therese Alriksson på Kommunal är den viktigaste anledningen till att vara medlem i 

facket är för att medlemmen kan använda facket som ett verktyg för att påverka sin 

arbetsplats.
37

  

”Att chefen är bra, rasterna tillräckligt långa och många och lönen schysst, är ingen självklarhet. Därför finns 

facket!”
38

 

På Kommunals hemsida presenteras anledningarna till att bli medlem utifrån tre begrepp. Rätt 

lön, facket ser till att medlemmarna får den lön de förtjänar och förhandlar med arbetsgivaren 

om löner och arbetstider. Rätt villkor, i kollektivavtalet finns det stipulerat om vad som gäller 

när medlemmen jobbar övertid eller obekväma arbetstider. Slutligen används begreppet 

solidaritet där Kommunal menar att det är lättare att ställa krav på arbetsgivaren när det är 

många som gör det tillsammans. Blir det konflikter på arbetsplatsen är det enligt Kommunal 

bra att ha facket och arbetskollegorna på sin sida.  

Handels 

På hemsidan säger Handels att det är bra att ha ett fackligt förbund som stöd om man blir 

uppsagd på grund av arbetsbrist, omplacerad utan orsak, drabbas av en arbetsskada och inte 

                                                           
36 Ibid. 
37 Therese Alriksson, Kommunal, Intervjudatum 2010-11-26 
38 Kommunal, www.kommunal.se/ung 
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får ersättning eller får en felaktig lön. Handels grundläggande idé är att tillsammans kan man 

åstadkomma mycket mer än vad en enskild individ kan göra.
39

   

Sofia Kloo anser att den viktigaste anledningen till att vara med i facket är att man kan 

påverka både sin lön och sin arbetsplats. Hon menar att ungdomar inte har så mycket kunskap 

om det fackliga arbetet och därför inte har så många förväntningar av ett medlemskap. Därför 

måste Handels sprida kunskaper om hur kollektivavtal och den svenska arbetsmarknads 

modellen fungerar. Inom Handels är tillägget för obekväma arbetstider väldigt viktigt men 

ungdomar förstår inte att det är facket som har förhandlat fram detta utan det tror att dessa 

tillägg är lagstadgade.
40

   

Jusek 

Enligt Catharina Winther bör ungdomar vara med i Jusek på grund av dessa orsaker: 

Det som vi brukar säga till studenter om förberedelse att det lönar sig, det är väldigt lätt att tänka det där låter 

jätte bra men jag tar det sen. Tjänsterna låter jätte bra, förmånerna låter jätte bra men det känns inte aktuellt 

riktigt nu. Det känns inte aktuellt riktigt nu men att försöka få studenterna att förstå att det lönar sig att börja 

tänka på vad som händer efter examen redan under studietiden.
41

 

Men om man tittar på våra medlemmar överhuvudtaget så anledningen till att man är medlemmar i Jusek till 

stor del tryggheten som det ger om någonting skulle hända. På samma sätt som man har en hemförsäkring. 
42

 

Sveriges ingenjörer 

Sveriges ingenjörer håller introduktionsföreläsningar för studenter precis i början av deras 

utbildning och omkring 50 procent av de som lyssnat på föreläsningen går då med direkt. 

Under föreläsningen berättar representanterna för Sveriges ingenjörer bland annat om arbetet 

de utför och att studenterna valt en bra utbildning. Malin Gustafsson anser att de flesta som då 

väljer att bli medlem gör det för att de vill vara med i nätverket, känna sig delaktiga samt att 

studenterna vill tillhöra någonting.
43

  

För det första anser jag att det är ungefär som en försäkring. Det är lite tråkigt att säga det men det är lite av en 

försäkring och det tycker jag vi ska stå för inom facket också. Alla har en hemförsäkring om huset skulle brinna 

                                                           
39 Handelsanställdas förbund, www.handels.se 
40 Sofia Kloo, Handels, Intervjudatum 2010-11-29 
41 Catharina Winther, Jusek, Intervjudatum 2010-12-03 
42 Ibid. 
43 Malin Gustafsson, Sveriges Ingenjörer, Intervjudatum 2010-12-07 



18 

 

och då ska man likaväl om det skulle hända någonting en försäkring för sitt jobb och om man räknar rena 

pengar så hjälper inkomstförsäkringen otroligt mycket.
44

 

IF Metall  

Malin Hammarström menar att den största vikten ligger i arbetsvillkoren man tillförskaffar sig 

genom ett fackligt medlemskap. 

”Jag tycker om man ska ha något generellt svar som passar alla så tycker jag att det är det bästa sättet att på 

lång sikt säkerställa att man får bra villkor på arbetsplatsen till exempel löneförhöjningar”.
45

 

Lärarnas Riksförbund 

Hos LR är det mest fördelaktiga att bli facklig medlem på grund den introduktion och 

kännedom som fås genom förbundet. 

När det gäller studerandemedlemskapet är det en bra möjlighet att få lära känna facket och Lärarnas 

Riksförbund och se vad vi gör och vad vi står för, innan man blir yrkesverksam. Vi vill att studenternas studietid 

ska bli så bra som möjligt och därför erbjuder vi föreläsningar som de inte erbjuds på utbildningen. Vår 

studerandeförening, LR Stud finns på de flesta studieorterna och består av ca 17 000 studerandemedlemmar. 

Det är en fristående förening som samarbetar med Lärarnas Riksförbund för att förbättra svensk skolas 

förutsättningar.
46

 

Lärarnas riksförbund menar att för yrkesverksamma lärare och studie- och yrkesvägledare är 

ett medlemskap en självklarhet då man som lärare är väldigt utsatt och på grund av detta 

behöver vara med i ett fackförbund. Medlemskapet ger en trygghet och hjälp om något skulle 

hända. Inför löneförhandling och arbetsintervjuer ges råd och stöd samt att de får facklig 

service av de lokala ombuden. Medlemmarna erbjuds även gratis kompetensutveckling i form 

av föreläsningar.47
  

Tria 

Jonas Eriksson menar att det ger en förberedelse för arbetslivet genom det kunskaper man får 

då man ingår i tillfälliga anställningar och det stöd som Tria kan ge under den tiden. 

Vår målgrupp börjar egentligen när man slutat gymnasiet och fortsätter fram till man har avslutat sina 

högskolestudier och även de som läser kvalificerade yrkesutbildningar. Så man är i studierna hela tiden men 

kanske jobbar extra eller sommarjobbar eller har en praktikplats under studierna. Så det är framförallt att man 

                                                           
44 Ibid. 
45 Malin Hammarström, IF Metall, Intervjudatum 2010- 
46 Moa Stenberg, Lärarnas Riksförbund, Intervjudatum 2010-12 
47 Ibid. 
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ska ha koll på saker innan man går in i en anställning, så det är den största anledningen till att man ska vara 

medlem hos oss.
48

 

När Tria frågar sina medlemmar om vad de tycker är viktigast att få ut av ett medlemskap är 

det, rådgivning, CV-granskning och intervjuträning som de anser är viktigast. Tria mäter även 

utifrån värdeord och då trygghet väldigt viktig att få av en fackförening även försäkring är en 

förväntan medlemmar har på facket.
49

 

Kan facken luta sig tillbaka, går de unga med i 

facket senare? 

Kommunal 

Therese Alriksson anser att ungas förväntningar på ett fackligt medlemskap är det ska vara 

närvarande, enkla att få kontakt med, få snabba svar, coachning och de vill att facket ska vara 

intresserade av deras åsikter. Unga personer har oftare en kompisrelation till chefen och vill 

lösa saker utan fackligt stöd medans äldre oftare vill att facket ska stötta dem i konflikten. 

Äldre personer har ofta mer tålamod men även högre krav då de varit medlemmar länge.
50

  

För Kommunal och Handels är arbetet med rekrytering av medlemmar relativt nytt då de 

tidigare har förlitat sig på att rekryteringen av medlemmar skedde av befintliga medlemmar på 

arbetsplatsen. 

Handels 

Handels fick som flera andra förbund inom LO ett stort medlemsras år 2007 då de 

förändringarna av A-kassan inträde. Det var då förbundet började inse allvaret i 

medlemstappet. Det var dels på grund av detta som projektet Handels city startades då de är 

svårare att rekrytera medlemmar i storstäder och genom projektet hoppas förbundet på att 

rekryteringsmentaliteten även ska sprida sig till mindre orter. Innan dess låg allt fokus på 

medlem, nu har man istället ett nytt förhållningssätt till oorganiserade. Sofia Kloo anser att de 

fackliga organisationerna inte vill ta ansvar för att de förlorar medlemmar, utan skyller dels på 

bristen av utbildning i skolan.
51

  

                                                           
48 Jonas Eriksson, Tria, Intervjudatum 2010-12-17 
49 Ibid. 
50 Therese Alriksson, Kommunal, Intervjudatum 2010-11-26 
51 Sofia Kloo, Handels, 2010-11-29 
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Handels anser att organisationsgraden bland personer under 25 år antagligen sjunker på grund 

av dåliga anställnings- och arbetsvillkor. De menar även att otrygga anställningar försvårar 

rekryteringsarbetet då personerna kan ha svårt att se nyttan med att vara med i facket och att 

de gör även att personerna i vågar ta ett fackligt uppdrag.
52

 

Äldre personer har mer kunskap om facket och tycker även att det är viktigare med trygghet, 

yngre personer har lättare att byta jobb och är därför inte lika rädda för att bli av med jobbet. 

Handels har nyligen anställt en person som är ansvarig för medlemsutveckling som även ska 

implementera de rekryteringsmetoder som Handels city har kommit fram till är de som 

genererar störst antal medlemmar. För att bli mer attraktiva anser Sofia Kloo att 

medlemskapet bör bli mer individanpassat och att förbundet måste arbeta mer utåtriktat samt 

synas mer ute på arbetsplatser. Överlag anser Sofia Kloo att de fackliga organisationerna har 

haft svårt att hänga med i samhällsutvecklingen vilket har lett till att det är svårare för 

personer att se sig själva i fackligt förbund.
53

 

Jusek 

Catharina Winther ser att yngre vill ha mer information för att bli medlem men även så 

förändras prioriteringarna när personer blir äldre. 

För den äldre generationen kanske det ofta var helt självklart att man skulle vara med i ett fackförbund vilket 

kanske inte alls är lika säkert för en yngre generation. Med de yngre måste man argumentera på ett annat sätt 

för att det inte är lika självklart som det en gång har varit precis som det inte är självklart att stanna på en och 

samma arbetsplats hela karriären som man gjorde förr.
54

 

Jo men det är klart att ens prioriteringar förändras när man blir äldre man kanske får barn och så och då ser 

man ofta över sina försäkringar och man ser över vilket skydd man har då det blir ännu viktigare om man blir 

arbetslös att man faktiskt klarar sig ekonomiskt när man har andra att tänka på.
55

 

Sveriges ingenjörer 

SG har medlemmar som kommer och går särskilt de yngre vilket tros bero på trygghetsfaktorn 

som inte blir aktuell förrän personerna blir äldre.  

… våra ingenjörer lite hoppiga överhuvudtaget, det gör saker efter behov lite grann. Man tänker nu är det lugnt, 

i början men sen när man blir över 30 år ungefär då brukar man stanna. Så det är ungdomstiden som man 

hoppar in och ut. Jag tror inte att det är för att man tillhör något annat förbund utan man tänker behöver jag 

                                                           
52 Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten, Handelsanställdas förbund, 2005 
53 Sofia Kloo, Handels, 2010-11-29 
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facket överhuvudtaget. Men ska jag vara med i ett fack då ska jag vara med i Sveriges ingenjörer och det har vi 

gjort undersökningar om så vi vet att de tycker så.
56

  

”Som student har man inte så mycket att förlora, man har inte något stort hus, man har inte behov en hög lön för 

att man har amortering, räntor, barn och saker som måste köpas så det behovet kommer senare.”
57

 

IF Metall  

Även Malin Hammarström tror på ungas mer kritiska förhållningssätt och att de har en annan 

kunskap om facket. 

Det är ett problem, jag är inte säker på att man går med bara för att man fyller 30 år. Jag tror att den handlar 

om kunskap, kanske inte sämre kunskap men en annan kunskap och kanske mer kritiskt tänkande. Att vi kanske 

jobbar på fel sätt, och jag vet inte om det är bättre eller sämre nu men många av dem som är runt 40-50 år när 

de började jobba drog klubbordföranden in dem och sa du ska gå med i facket skriv på här och så skrev de på. 

Även fast det egentligen kanske inte varför de skulle vara med i facket. Och nu är det inte så när man blir 

rekryterad och vet man inte varför man ska vara med och inte blir pushad så kanske man inte går med.
58

  

”De unga tror att saker är mer beständiga och kanske inte ser värdet av kollektivavtalet på samma för man 

kanske inte har upplevt hur det är att inte ha ett kollektivavtal eller vet varför det finns.”
59

 

Lärarnas Riksförbund 

Moa Stenberg menar att det som påverkar viljan till att bli medlem i facket till stor del beror 

på traditionen i staden och personens bakgrund. Detta på grund av att olika städer har olika 

fackliga kulturer och åsikter gentemot facket, det är enklare att rekrytera medlemmar i städer 

där det finns en facklig tradition. Sedan blir personer medlemmar av olika orsaker ibland 

beroende på bakgrundskunskaper eller ibland på grund av att de vill kunna vara med och 

påverka.60  

Tria 

Tria tycker att förnyelse är viktigt samt att hitta vägen för att på rätt sätt kunna sälja 

medlemskapet till unga personer. Jonas Eriksson menar att unga inte ser ett fackligt 

medlemskap som lika nödvändigt som äldre personer då när de exempelvis är 

visstidsanställda har de ändå bara tänkt att arbeta på arbetsplatsen en tid innan de börjar 

studera. Bland förtroendemannakåren är ofta genomsnittsåldern relativt hög och detta kan 

                                                           
56 Malin Gustafsson, Sveriges ingenjörer, Intervjudatum 2010-12-08 
57 Ibid. 
58 Malin Hammarström, IF Metall, Intervjudatum 2010-12-07 
59 Ibid. 
60 Moa Stenberg, Lärarnas riksförbund, Intervjudatum 2010-12-08 
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bidra till att man pratar på fel sätt till unga för att de ska vilja bli medlemmar. Det är svårt att 

besvara frågan varför jag som individ ska gå med när det är den kollektiva lösningen som är 

svaret. 

Varför ska jag just köpa den här telefonen, varför då? Varför just jag? Och när svaret tillbaka då är att det är 

många andra som har den här telefonen så den är pålitlig, ska du ha den? Det är en känsla jag har att den 

frågan kanske är omöjlig att besvara”.
61 

Jonas Eriksson anser att få unga personer att gå med i facket är ett insälj och många unga 

personer har jobbat med försäljning eller har en annan syn på försäljning och märker direkt 

när de träffar en försäljare och därför är det väldigt viktigt att förmedla rätt saker.
62

 

Facklig medlemsrekrytering och framtiden 

Kommunal 

Inom Kommunals målgrupper finns en lång facklig tradition och medlemskapet i 

fackförbundet har alltid varit naturligt. Det har förändrats och nu måste förbundet själva söka 

upp potentiella medlemmar. För att rekrytera oorganiserade måste de nu bygga upp en 

relation till dem innan de väljer att bli medlemmar. Det är viktigt att deras värderingar och 

ideologi förmedlas på rätt sätt då det är väldigt viktigt för många medlemmar. Kommunal 

måste därför välja en ”mellanväg” då de inte kan vara för säljande i sitt rekryteringsarbete av 

ideologiska skäl. I framtiden anser Therese Alriksson att Kommunal måste bli bättre på att 

kommunicera sina ståndpunkter. De måste även börja utföra rekrytringsarbete utifrån 

specifika målgrupper, beroende på vilken fas personen är livet, alltså bli mer 

individanpassade.
63

  

Handels 

Inom förbundet har medlemsrekrytering övergått till att vara en ytterst viktig fråga och att 

utforma metoder för rekrytera de oorganiserade har blivit ett väldigt viktigt mål inom 

förbundet. Handels inser att alla medlemmar är viktiga och att unga är svårare att organisera. 

Därför är det viktigt att låta medlemsrekryteringen vara en process, att samma individ får 

information flera gånger.
64
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Jusek 

Jusek arbetar med anpassning men tycker det är svårt att se vad som kommer ske i framtiden, 

men de kommer arbeta mer med yrkesverksamma och försöka se var medlemmarna befinner 

sig i sitt yrkesliv. 

Svårt att säga hur det kommer förändras, vi kommer fortsätta att rekrytera studerande medlemmar och fortsätta 

satsa på studenter men vi kommer nog också satsa mer och mer på att nå yrkesverksamma. Inte tänka att de 

kommer automatiskt via studentmedlemskapet utan vi kommer att rekrytera dem mer aktivt. 
65

 

Vår service förändras ju hela tiden då vi anpassar oss till vad som efterfrågas av våra medlemmar. Det handlar 

att vi gör medlemsundersökningar med jämna mellanrum där vi får veta vad medlemmarna uppskattar. 

...föreläsningar lockar inte studenter längre, de vill ha mycket mer individuell hjälp så då anpassar vi oss efter 

det.
66

 

Det ser vi att vi måste vara med i alla de här förändringsdelarna som sker, man kanske byter sektor, från privat 

till offentlig sektor, man kanske blir föräldraledig, man kanske blir chef, där ser vi att det är viktigt att vi följer 

med och har tjänster och förmåner som passar varje individ i de här olika skedena.
67

 

Det är väldigt lätt i media att det bara pratas om facket och när man själv jobbbar på ett fackförbund så undrar 

man vilka är de ni pratar om för att bunta ihop alla fackförbund och prata facket blir lite missvisande då vi 

arbetar på helt olika sätt och har olika ideologier och driver olika frågor. Bara med LO, TCO och SACO har vi 

en stor skillnad så det är något vi behöver poängtera. Folk har med sig väldigt mycket förutfattade åsikter om 

vad fackförbund är. Som man kan ha med hemifrån, därför kan det vara viktigt att vi börjar där.
68

 

Sveriges ingenjörer 

Malin Gustafsson att anser att organisationsgraden i Sveriges ingenjörer till stor del påverkas 

av hur den totala fackliga organisationsgraden i Sveriges kommer att utvecklas. Sveriges 

ingenjörer ser sig själva inte bara som en facklig organisation utan även en 

intresseorganisation vilket är väl förankrat hos medlemmarna. Förbundet försöker vara så 

flexibla som möjligt utan att göra för snabba förändringar exempelvis när studenter på KTH 

och Chalmers blev återbetalningsskyldiga till CSN på grund av snedfördelning av 

högskolepoängen över terminerna var de snabba med att erbjuda ett räntefritt lån och när 

medlemmar uppmärksammade att de inte fick den hjälp de behövde på arbetsförmedlingen 

startade förbundet en ingenjörsförmedling.   
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”Varumärket är jätte viktigt men om man skulle kunna få till en förmån som kan öka värdet av medlemskapet så 

är ju det en höjdare och det letar vi efter hela tiden.”
69

  

Att överhuvudtaget fokusera på rekrytering har blivit helt annorlunda förut var de enbart studenterna som 

rekryterades aktivt. Det var det enda som gjordes för 10 år sedan… Att anpassa budskap efter situationen. T.ex. 

så är det 18 månaders karens på inkomstförsäkringen och efter dessa 18 månader så borde vi göra ett utskick 

och berätta nu har du inkomstförsäkring och det är även för att klistra fast medlemmen vid oss så man inte 

hoppar ur då. Sedan vill vi kunna anpassa budskap till medlemmarna, tänk om man skulle få reda på när en 

medlem blev gravid, skulle jobba utomlands eller blev chef. Då hade vi kunnat situationsanpassa budskapet till 

medlemmarna så att de får den information de är i behov av just då.
70

 

IF Metall  

Malin Hammarström menar att det personliga mötet fortfarande är det viktigaste och tror det 

kommer fortsätta vara så i framtiden, skillnaden är att de måste arbeta hårdare för att nå fram. 

Skillnaden som jag ser är att man jobbar med att prata med folk om vad facket är, förr att det gick lite mer av 

sig själv. …Men annars så tycker jag inte att argumenten inte har förändrats något vidare. Jag hade 

utbildningar för unga medlemmar när jag anställd på IF Metall och då när avgiften var mellan 200-500 kr 

innan höjning för det vanligaste argumentet att det var för dyrt då också.
71

  

Det kommer vara som idag tror jag för det har ju skett en ökning de senaste åren och jag tror att de gamla 

metoderna är de bästa egentligen oavsett om alla har facebook eller inte och man kan få all information på 

nätet. Vi gjorde en undersökning i projektet som visa att den informationen som unga vill är att någon pratar 

med dem och kanske sträcker fram ett papper medans. Sen kan vi ha hur mycket information digitalt som helst 

men det är fortfarande det klassiska samtalet som är det som går hem. Sen är det klart att det ska finnas 

information genom andra kanaler också för vi är en sökande generation som vill ha svar på frågor.
72

 

Lärarnas Riksförbund 

LR menar att det viktigaste inför framtiden är att stärka varumärket och visa vad förbundet 

står för. 

”Det finns massor vi kan göra, det väldigt viktigt att förmedlar till medlemmarna och presumtiva medlemmar 

vad Lärarnas Riksförbund står för. Det vill säga att vi är ett akademiskt förbund för enbart behöriga lärare och 

studie- och yrkesvägledare.”
73

  

”…Sedan ansluter vi inte skolledare och rektorer vilket är till en stor fördel då man som medlem hamnar i en 

konflikt med arbetsgivaren. I och med att vi är ett renodlat yrkesförbund gör också att vi kan med större kraft 
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kämpa för lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas intressen. Vi blir inte splittrade i frågan vilkas intressen 

som ska prioriteras helt enkelt.”
74 

Tria 

Jonas Eriksson menar att de måste fokusera mer på den digitala utvecklingen och att studenter 

rekryterar andra studenter istället för de klassiska säljkanalerna. 

”Vi ser mer och mer att det är lurigare att få medlemmar genom möten och aktiviteter. Det blir svårare och 

svårare och att webben blir bättre och bättre. Så det är den stora förändringen från fysiskt mötet till digitalt och 

det har väl med samhällsutvecklingen att göra skulle jag tro.”
75

 

Jonas Eriksson anser även att de kan vinna mycket om de har lojala medlemmar som pratar 

positivt om Tria till sina andra klasskamrater. Önskan är alltså att personer som blir 

medlemmar blir så pass nöjda att de berättar för 10 andra personer om Tria. För 

yrkesverksamma anser han att tillgängligheten måste öka exempelvis genom sociala medier 

och att man måste bli mer kommunikativ i alla kanaler. Att förklara vad som är viktigt med ett 

fackligt medlemskap är en utmaning för alla förbund.
76

 

”De fackliga organisationerna har blivit allt mer ifrågasatta och de måste ha en väldigt flexibel organisation 

och snabbt kunna anpassa då förutsättningarna förändras relativt snabbt. SACO-förbunden har under 

lågkonjunkturen och a-kasseförändringarna sakta ökat sitt medlemsantal medan flera LO-förbund har minskat 

relativt stort.”
77

  

Analys 

Studiens resultat visar stora likheter med studien som Bailey m.fl. utfört. Då de 

respondenterna visar att unga är en viktig målgrupp men resurserna som läggs på 

rekryteringen av unga är ojämnt fördelade och organisationerna testar olika projekt men har 

svårt att utarbeta en tydlig strategi i rekryteringsarbetet. De flesta fackliga förbunden är 

medvetna om att unga personer inte har så hög kunskap om det fackliga arbetet och varför det 

är viktigt men de har svårt att få ut dessa kunskaper. De förlitar sig på att ombud och 

medlemmar på arbetsplatsen ska förmedla dessa kunskaper och det verkar det inte alltid 

finnas möjligheter för.  
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De fackliga organisationerna har inte någon speciell strategi för att nå personer under 30 år 

som arbetar utan större delen av resurserna läggs ned på de studerande och därefter hamnar de 

som börjat arbeta till gruppen oorganiserade. Det var ingen utav respondenterna som utarbetat 

specifika strategier för olika åldersgrupper däremot var de flera som pratade om målgrupper 

såsom föräldralediga, chefer och egen företagare. SACO-förbunden satsar mycket på 

studenter men har därefter svårt att hitta en metod för nå yrkesverksamma. Det som tydligt 

framgår är att de fackliga organisationerna enbart har tre målgrupper, studenter, organiserade 

och oorganiserade.  

 Efter förändringarna i a-kassesystemet och finanskrisen har många SACO-förbunden ökat sitt 

antal medlemmar eller stått stilla detta skiljer sig mycket mot LO-förbunden som tappat flera 

tusentals medlemmar efter reglerna ändrades.  

De flesta respondenterna ansåg att den viktigaste anledningen till att vara med i facket är på 

grund av att man får bättre arbetsvillkor på arbetsplatsen samt att det är bra som en 

förberedelse inför arbetslivet under tiden som för personer studerar.  

LO menar att ett av de största problemen för de fackliga organisationerna är ungdomarnas 

låga organisationsgrad men man ser även positivt på problemet då deras undersökning visar 

att bland arbetare mellan 18-29 år kan 74 procent av de individer som inte är medlemmar 

tänka sig att bli medlemmar.
78

 

Mellan år 2006-2009 minskade andelen fackligt anslutna anställda ungdomar i åldern 16-24 år 

med 13 procent och var år 2009 nere på 38 procent av samtliga anställda. Även i 

åldersgruppen 25-29 år har det skett en minskning med 13 procent under samma period dock 

är organisationsgraden högre då 60 procent i åldersgruppen är fackligt anslutna.
79

 Enligt 

Karlsson & Lindberg är förmågan att kunna organisera medlemmar av stor vikt för att de 

fackliga organisationerna ska kunna behålla sin styrka och den minskning som sker leder 

därigenom till en minskad kraft hos facken. 
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Tabell 2: Facklig anslutning år 1990-2009 

 

 

Källa: Larsson (2009), egen illustration 

 

Fackförbunden är medvetna om förändring på arbetsmarknaden där industri jobben minskar 

och tjänstesektorn ökar men de menar att det främst är hur lagar och regler förändras av staten 

som kommer göra intryck på hur medlemsantalet påverkas.  

Putman menar att generationsväxlingen har den största inverkan på det sociala kapitalets fall 

vilket leder till ett minskat samhällsengagemang. De yngre generationerna är alltså mindre 

intresserade av att se till det kollektiva samhället utan vill se sina handlingar är något det får 

en egen vinning av. De fackliga organisationerna är medvetna om att samhället blivit mer 

individualistiskt och att de yngre generationerna inte har samma kunskaper om samhället. 

Såsom Bruhn menar är individerna i dagens samhälle mindre påverkbara och deras 

värderingar baserar i högre grad av deras personliga åsikter. Ingen av respondenterna verkar 

ha en strategi för hur det ska bemöta detta.   

 

Att så få unga ser nyttan med ett fackligt medlemskap tycker de fackliga organisationerna 

beror på att unga inte behöver samma trygghet som äldre personer behöver och därför väljer 

många personer att gå med i facket när de blir äldre. Den ekonomiska faktorn är viktigare för 

unga personer men det bemöter många fackliga organisationer med en reducerad 

medlemsavgift för studerande och en del har även reducerad avgift en tid efter avslutade 

studier. Då många personer ofta väljer att bli medlem av sociala motiv kommer det bli 

problematisk för de fackliga organisationerna om inte de unga har en positiv syn på facket då 

många antagligen fortfarande påverkas av sina föräldrars positiva syn på facket kan detta 

minska då de fackliga organisationerna inte syns lika mycket i samhället.  
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Den instrumentella synen på facket leder till ett mer kritiskt förhållningssätt till facket. Bland 

SACO förbunden syns det tydligt att de börjar mer att fokusera på att vara en 

intresseorganisation utifrån sina yrkeskategorier och inte lika tydligt pratar om vad de står för 

som facklig organisation. Detta gör att fackets roll i samhället är betydligt mer abstrakt än den 

tidigare varit då de nu inte bara står för den kollektiva tryggheten utan nu kan du exempelvis 

även få en billigare hemförsäkring när du blir medlem.  

 

Diskussion 

Frågeställningen som studien ämnade besvara är; Hur arbetar fackliga förbund med 

rekrytering utav unga medlemmar? 

Resultatet visar att det viktigaste sättet att för de fackliga organisationerna att nå unga 

personer är via gymnasieskolan, respektive högskola och universitet. När personerna väl har 

kommit ut i arbetslivet är de svårare att nå dem och flera förbund har svårigheter att arbeta 

fram strategier för att nå den målgruppen. Flera fackförbund anser att det är lättare att se 

vikten ett fackligt medlemskap när man blir äldre och skaffar familj och då behöver en större 

trygghet då personerna inte bara har själva att ta hand om. Jag undrar om detta kommer hända 

i framtiden? Man menar att medlemskapet är en försäkring som borde vara lika viktig som en 

hemförsäkring men hänger verkligen facket med i samhällets förändring då många personer 

inte längre stannar på samma arbetsplats i 20 år och det är betydligt lättare att få information 

om sina rättigheter än den tiden innan internet fanns.  

Facken försöker fokusera allt mer på individen och har många förmåner för att försöka värva 

nya medlemmar men kan all denna kringgående verksamhet göra det allt mer abstrakt vilket 

leder till att unga får en än mindre förståelse för den fackliga rollen i dagens samhälle? En del 

av SACO: förbunden presenterar sig i första hand som akademikerförbund istället för 

fackförbund är det på grund av detta som göra att deras medlemsantal ökar, att det i mindre 

grad fokusera på att de faktiskt är ett fackförbund.  

Utifrån sina specifika yrkesgrupper har fortfarande facken en ”One size fits all-strategi” för att 

rekrytera medlemmar. Över hela Europa minskar nu de fackliga intresset medans 

arbetsgivarorganisationerna istället växer sig starkare så kommer det verkligen vara 

annorlunda för Sverige? Utifrån denna studie kan sägas att unga personer kommer få ett allt 
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mindre incitament till att gå med i facket på grund av att deras roll i samhället är otydligt. Få 

har kunskaper om kollektivavtal och dessa avtal blir mindre värda i ett decentraliserat 

samhälle med fokus på individen. Det jag tror skulle öka medlemskapet är att öka 

informationsflödet och att facken skulle arbete mer på skolinformation där det informerar om 

rätt saker för att få dimridån att försvinna. 

Putnam  menar att det sociala kapitalet blir allt svagare och människor tillbringar mer tid 

ensamma samtidigt som Bruhn menar att personers värderingar allt mer baseras på personliga 

åsikter och detta individualistiska tankesättet går rakt emot fackets kollektiva kärna.  

Syftet med uppsatsen var att jämföra olika fackförbunds syn på rekrytering av unga personer 

samt deras uppfattningar om ungas åsikter gentemot facket vilket till stor del uppfyllts genom 

undersökningen. Det skulle varit intressant att även intervjuat medlemmar från respektive 

förbund för att se hur uppfattningen om deras uppfattning överensstämde med den uppfattning 

förbunden har om sig själva. Den tidigare forskningen och de teorier som presenteras stämmer 

till stor del överens med resultatet i studien då unga har ett annat synsätt på samhället och 

facken men det är svårt de fackliga organisationerna att hitta en strategi för att bemöta denna 

inställning. Putnam menar att det sociala kapitalet blir allt svagare och människor tillbringar 

mer tid ensamma samtidigt som Bruhn menar att personers värderingar allt mer baseras på 

personliga åsikter och detta individualistiska tankesättet går rakt emot fackets kollektiva 

kärna. Kjellberg och LO visar att personer som står utanför facket har svårt att se nyttan med 

medlemskapet är det möjligtvis därför flera av respondenterna pratar om att medlemskapet är 

som en försäkring. En försäkring är ett tydligt begrepp som alla vet vad det innebär och 

kanske fångar intresset lättare än att prata om den kollektiva nyttan. Att det fackliga 

medlemskapet minskar i Sverige såsom i många andra europeiska länder kan antagligen till 

stor del bero på de nya generationer av människor som har ett annat synsätt på facket än de 

som fanns i början av 1900-talet. Sverige är ett ut av få länder i världen med en väldigt hög 

facklig anslutningsgrad vilket till stor del beror på den arbetsmarknadslagstiftning som finns i 

landet och när den politiska inriktningen i landet förändras påverkas även facket. Att 

Alliansen med Moderaterna i spetsen genomförde a-kasseförändringarna gjorde att 

tusentalspersoner lämnade facket men de många kanske glömmer är att minskningen i 

medlemsantalet redan fanns innan dessa förändringar. Sveriges höga anslutningsgrad anser 

jag förutom vår lagstiftning även  beror på de fackliga organisationernas gamla meriter såsom 

arbetsmarknadslagstiftningen på 1970-talet, de gamla centraliserade löneförhandlingarna samt 
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bristen av människors ifrågasättande av facket och inte det arbetet  de själva utför idag för att 

öka medlemsantalet. 

Min slutsats är att de fackliga organisationerna måste skapa en förståelse för den svenska 

modellen och kollektivavtal för att kunna skapa en värdegrund och en förståelse för vad det 

fackliga medlemskapet ger. Utan det finns risken att personer bara är medlemmar för sin egen 

nytta exempelvis på grund av a-kasseförsäkringen och inte överhuvudtaget tänker på den 

kollektiva nyttan och att ensam inte alltid är stark.     

Kritisk reflektion 

Kritiken som kan riktas mot uppsatsen är att respondenterna inte vill berätta hur det verkligen 

är på förbundet utan att de vill skapa en positiv bild då de var medvetna om att detta var en 

jämförande studie som skulle finnas tillgänglig för samtliga fackliga organisationer. Flera av 

de fackliga organisationer befinner sig i olika situationer då en del kraftigt har minskat sitt 

medlemskap medan andra har ökat vilket har försvårat jämförelsen.   

Förslag till framtida forskning 

I dagens samhälle skulle det vara intressant att se till orsaker till varför unga personer dels 

väljer att bli medlemmar i facket och även de unga som väljer att lämna facket och undersöka 

deras åsikter om facket. Detta skulle vara intressant att genomföra i många olika yrken och 

jämföra dessa åsikter då det som är väldigt intressant är att allt fler akademiker väljer ett 

fackligt medlemskap medans personer i yrken med långgående fackliga traditioner såsom 

inom industrin väljer att lämna facket.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Vilken tjänst innehar du inom förbundet? 

Hur länge har du arbetat på förbundet? 

Medlemskapet 

Varför ska man bli medlem i facket? 

Vilka förväntningar tror du unga personer har på ett fackligt medlemskap? 

Vad tror du skiljer mellan ungas och äldre personers förväntningar på facket?  

Rekrytering 

Hur arbetar ni för att rekrytera unga personer? 

Skiljer det sig mot hur ni rekryterar äldre? 

Hur och varför har ni valt att göra på det sättet? 

Hur arbetar ni för att behålla medlemmar? 

Mellan 2006-2009 har den fackliga anslutningen av anställda personer i åldern 16-29 år 

minskat med 13 procent, har detta påverkat ert förbund? 

Är det ett problem att så få ungdomar är fackligt organiserade? Varför/varför inte? 

Varför ser inte ungdomar nyttan med facket på samma sätt som äldre? 

En del teorier säger att unga personer har en mer instrumentell syn på facket, att om det ska 

vara medlemmar så vill de vara helt säkra på att det ger utdelning, varför tror du det är så? 

Många studier visar att samhället har blivit mer individualistiskt och att de yngre 

generationerna inte har samma solidaritetskänsla som äldre och att det är mer materialistiska, 

hur påverkar det ert strategiska arbete? 

Har ni de senaste åren satt in extra resurser för att rekrytera yngre personer? 

Vilket stöd får ni ifrån er centralorganisation? 

Hur har rekryteringsprocessen förändrats under tiden du arbetat på förbundet? 

Hur tror du medlems rekrytering kommer förändras i framtiden? Kommer ni få lägga ett 

större fokus på marknadsförning än ni gör idag? 

Utträde från den fackliga organisationen 

Frågar ni medlemmar som lämnar organisationen varför de valde att lämna? 

Hur följer ni upp detta? Påverkar det ert strategiska arbete? 

Om man ser till helheten så minskar den fackliga organisationsgraden varje år även innan 

förändringen av a-kassesystemet, vad är orsakerna till det? 
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Vad kan ni göra för att bli mer attraktiva för unga personer? 

Är det något du vill tillägga?  

 

 


