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Abstrakt 
 

Föreliggande studie har haft för avsikt att undersöka unga arbetande människors inställning till 
ett fackligt medlemskap. Den fackliga organisationsgraden bland unga människor minskar mer 
och mer och av den anledningen har vi sökt nå ökad förståelse för varför unga människor i åldern 
20-24 år inte är medlemmar i facket. Det tycks ej ha gjorts så mycket tidigare forskning på varför 
unga människor väljer att stå utanför facket. Nio semistrukturerade intervjuer gjordes på unga 
arbetande människor. Det vi kom fram till var att unga inte är intresserade av att vara fackligt 
anslutna, eftersom de dels inte har någon kunskap om facket eller vad de gör, men också dels för 
att de har en osäker position på arbetsmarknaden. Detta resulterar i att de anser att en fackavgift 
blir en onödig utgift för dem, eftersom de inte vet hur länge de kommer att arbeta kvar på den 
arbetsplatsen eller inom den branschen. De unga har en instrumentell inställning till sitt arbete 
och ingen av respondenterna vill arbeta kvar där i framtiden. Senare i livet kan merparten av 
respondenterna tänka sig att gå med i facket. När deras arbete är mer meningsfullt för dem och 
när de har nått en trygg anställning inom det som är relevant för deras utbildningar. 
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1. INLEDNING  
 
Under det senaste decenniet har det fackliga organisationsmönstret i Sverige genomgått stora 
förändringar. Den svenska modellen som innebär att fackföreningarna och arbetsgivarnas 
organisationer dvs. arbetsmarknadens parter - gemensamt förhandlar fram villkoren på 
arbetsmarknaden, är nu i fara eftersom organisationsgraden sjunker varje år oavsett 
konjunkturläge. I synnerhet alltfler unga människor väljer att stå utanför facket, vilket leder till 
att fackets makt och inflytande försvagas alltmer och kan därför ses som ett hot mot den svenska 
modellen. Bland unga arbetare i åldrarna, 16-24 år är den fackliga organisationsgraden, år 2007 
så låg som 40 procent (www.lo.se). Detta kan tänkas bero på att unga mer ofta har tillfälliga 
anställningar och byter mellan olika branscher. Många av dessa unga arbetar inom yrken som har 
lägst lönenivåer. De har också de otryggaste anställningarna på den svenska arbetsmarknaden. 
Det gäller såväl anställningsformen som arbetstidsmåttet, eftersom fast heltidsarbete, snarare är 
undantag än regel inom denna bransch (Hellgren & Sverke, 2002; Bruhn, 1999; Furuåker & 
Berglund, 2003).  
 
Dagens moderniserade samhälle är individualiserat, vilket enligt Giddens (1994) är ett socialt 
tillstånd som successivt innebär mer och mer autonoma individer, där individens agerande blir 
alltmer oberoende från socialt föreskrivna regler och styrningar. Individualiseringen i detta 
sammanhang innebär att människor blir mindre attraherade av den typen av kollektiva lösningar 
som facket representerar (Furuåker & Berglund, 2003). Giddens (1994) menar att detta därmed 
innebär att individens makt ökar på kollektivens bekostnad. Detta kan tänkas påverka synen och 
förhållningssättet till ett fackligt medlemskap. En sådan värderingsförskjutning är mest uppenbar 
i den yngre generationen. Individens relation till facket grundas i allt större utsträckning på 
personliga val och individuella intressen, snarare än på kollektiva referensramar och en 
identifikation med fackets mål och värderingar (Sverke & Hellgren, 2002:15). De unga har andra 
förväntningar på medlemskapets nytta än de äldre, som till skillnad från de yngre innehar 
ideologiska värderingar som grund för medlemskapet (Bruhn, 1999). När facket inte lever upp 
till de unga människornas förväntningar, eller alls lyckas rekrytera unga till medlemskap, så 
sjunker organisationsgraden. Det påstås ibland att facket har svårigheter att hänga med i 
moderniseringsprocessen och bemöta dessa individualiserade människorna och detta kan tänkas 
påverka ungas intresse för facket (Hellgren & Sverke, 2002). Den svenska modellen hotas av 
ungas svala inställning till facket, vilket i realiteten skulle kunna leda till att bestämmelser om 
arbetsfred samt kollektivavtalet hotas, vilket hade kunnat påverka saker som exempelvis 
minimilöners reglering (Hellgren & Sverke, 2002). 
 
Studien inriktar sig på unga människor som ej är medlemmar i någon facklig organisation. Ett 
förhållningssätt har varit att ta reda på vari förklaringarna ligger till den lösa anknytningen till 
facket som de unga visar på. Vad som i studien undersökts är hur de unga människorna på 
arbetsmarknaden själva resonerar kring detta.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa en förståelse av unga arbetande icke fackanslutna människors 
inställning till facket, ett fackligt medlemskap samt icke-medlemskap, utifrån deras nuvarande 
ställning på arbetsmarknaden.  Frågeställningarna för studien lyder: 
 
Vad skulle kunna motivera de unga icke medlemmarna till att gå med i facket? 
Vad motiverar de unga ickemedlemmarna till att stå utanför facket? 
Påverkar de ungas ställning på arbetsmarknaden deras benägenhet att vara med i facket? 

1.2 Avgränsningar 

En avgränsning som gjorts i denna studie är att den endast belyser unga människor. I studien tas 
inte upp vad människor som är över 24 år, står i frågorna som rör syfte och frågeställning för 
studie. Den fackliga organisationsgraden har även sjunkit bland de som inte räknas som unga, 
men det belyses ej i denna studie. Aspekter såsom kön och etnicitet tas inte i beaktning på grund 
av studiens begränsade storlek och urval.  

2. TIDIGARE FORSKNING  
 
Tidigare forskning presenteras nedan under åtta olika rubriker. Det finns ingen tidigare forskning 
som undersökt exakt samma sak som undersöks i denna studie. Detta kan bero på att problemet 
inte lyfts fram tillräckligt, utan endast konstaterats via statistik i olika medier. Det finns att tillgå 
studier som belyser den fackliga organisationsgradens sänkning, men inte utifrån perspektivet där 
endast unga människor lyfts fram, utan alla åldersgrupper. Viss tidigare forskning (Bruhn, 1999) 
studerar visserligen unga tjänstemäns syn på facket, men där belyses inte unga icke-tjänstemän 
såsom till största delen sker i vår studie. Tidigare forskning som tagits med berör på ett eller 
annat sätt valda frågeställningar. Den ger också en bild av den likvärdiga forskning som finns i 
förhållande till denna studie.  

2.1 Individualisering i det moderna samhället 

Enligt Rainer Zoll (1996) är individualiseringen en central del av en mer övergripande 
moderniseringsprocess. Individualiseringen i denna betydelse ligger nära avtraditionaliseringen 
som innebär att kollektiva referensramar minskar i betydelse för människors identiteter, vilket i 
sin tur sägs resultera i individualistiska förhållningssätt. Individualiseringen av samhället innebär 
att de sociala strukturer som modellerats efter det funktionellt integrerade samhällets ordning, 
t.ex. socioekonomiska klasser, grupperingar och statushierarkier, inte längre har samma 
betydelse för hur individen utformar sitt liv. Dessa institutioner vars stabilitet varit närmas 
förmodern, förlorar sin självklara legitimitet och upplöses som socialt strukturerade principer 
(Allvin, 1997:136).  
 
Det är ingen överdrift att säga att fackföreningsrörelsen har problem i det moderna samhället 
skriver Allvin och Sverke (2000). Medlemsanslutningen har försvagats i de flesta 
industrialiserade länder i samband med ökad globalisering, förändringar i det omvälvande 
politiska klimatet och teknologiska förändringar. Den vikande medlemsanslutningen reser frågan 
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om solidaritet och intressegemenskap längre kan fungera som grund för facket. Krisen för dagens 
fackföreningsrörelse är en funktion av en ökad differentiering och individualisering på 
arbetsplatsen, såväl som i samhället i stort (Sverke och Hellgren, 2002).   
 
Kollektivistiska attityder bland arbetare sägs ofta ha ersatts av individualistiska tendenser. En del 
argumenterar att individualism också ökar inom den traditionella arbetarklassen och speciellt 
bland de unga. Furuåker & Berglund (2003) skriver även att de unga tenderar att vara mer 
individualiserat orienterade än äldre anställda. Unga människor har lägre organisationsgrad. De 
menar även att det kan bero på negativa attityder mot kollektivism eller att de finner få 
anledningar till att gå med i facket på grund av att de har osäkra arbetssituationer – vilket i så fall 
skulle kunna förklara deras individualistiska inriktning (Furuåker & Berglund, 2003).  
 
Enligt Furuåker och Berglunds (2003) forskning så tenderar individualistiska attityder att bli mer 
vanligt i arbetslivet. Det sägs ibland att fackföreningar tenderar att reagera med alarm och 
förtvivlan för att de endast ser egoism och isolering, speciellt bland unga arbetare (Zoll, 1996). 
Men om det typiskt traditionella mönstret är att medlemmar står fast vid passivitet gentemot 
deras fackförening, så kan ”den nya individualismen” ses som en positiv injektion; facken borde 
kunna dra nytta av aktivt deltagande genom, anti auktoritärt individualistiskt agerande som kan 
föra in nya idéer och perspektiv enligt Zoll (1996). Även Sverke och Hellgren (2002) hävdar 
liksom Furuåker och Berglund (2003) att den ökade individualiseringen har präglat samhället i 
stort, men också arbetslivet. Individualiseringen innebär att individens handlande i allt mindre 
utsträckning blir beroende av socialt föreskrivna normer eller av hennes koppling till 
organisationer. Sverke och Hellgren (2002) kom i sin studie fram till att en sådan 
värderingsförskjutning är mest uppenbar i den yngre generationen. Därmed kommer individens 
relation till facket i allt större utsträckning att grundas på personliga val och individuella 
intressen, snarare än på kollektiva referensramar och en identifikation med fackets mål och 
värderingar (Hellgren & Sverke, 2002:15).  
 
Den ökade individualiseringen har präglat samhället i stort och därmed också arbetslivet. 
Individualiseringen innebär att individens handlande i allt mindre utsträckning blir beroende av 
socialt föreskrivna normer eller av hennes koppling till organisationer. Sverke och Hellgren 
(2002) menar att en sådan värderingsförskjutning är mest uppenbar i den yngre generationen.   
 
Kjellberg (2002) hänvisar till en intervjuundersökning som visade på att många medlemmar som 
är fackligt aktiva sätter de gemensamma intressena främst, men det är inte ovanligt med rent 
individualistiska nyttokalkyler, där medlemskapets fördelar vägs mot fackligavgiftens storlek. 
Den sedan mitten av 1980–talets, ökade instabilitet i facklig anslutning tyder på att ett 
individualistiskt förhållningssätt blivit vanligare och att det fackliga medlemskapet blivit mer 
situationsberoende. Han menar också att det inte är ovanligt att de som under högkonjunkturer 
tycker att de klarar sig bra utan fackets hjälp ändrar sig när tiderna förändras (Sverke & Hellgren, 
2002:43). Enligt Allvin och Sverke (2000:35) kan en traditionell förståelse av solidaritet och ett 
arbetscentrerat livsperspektiv knappast vara fackets grundbultar i ett individualiserat samhälle. 
Yngre förhåller sig mer kritiskt till institutioner och de är mindre benägna att delta i kollektivt 
handlande.  
 
Bruhn (1999) intervjuade i sin studie industritjänstemän, och kom fram till att de yngre förhöll 
sig mer neutrala än de äldre till påståenden om solidaritet och facklig kollektiv 



8 

intressegemenskap. Bland de yngre var motivresonemangen, instrumentella egennyttobaserade 
attityder vanliga. Bruhn (1999) hävdar alltså i likhet med Kjellberg (2002) att nyttokalkyler för 
den enskilde används som motiv för medlemskap. Bruhn (1999) fann även i sin studie att de 
yngre är i högre utsträckning villkorliga i sin relation till facket och de fackliga värdena. De hade 
en individuell och kritisk utgångspunkt i bedömningen av facklig verksamhet. Samtidigt menar 
han att de är ambivalenta och relativt öppna för argument. Få av de yngre ickemedlemmarna 
tycks avvisa ett fackmedlemskap på principiella grunder (Bruhn, 1999).   

2.1.1 Individualistiska värdemönster  
Bruhn (1999) kom i sin studie fram till att många av hans intervjuade icke-medlemmar tidigare 
varit med i facket och haft nytta av det, men i samband med t.ex. byte av arbetsplats eller 
arbetsuppgifter uppfattades det som att det blivit ”onödigt”. Flera sade att de mycket väl kunde 
tänka sig att gå med igen om förhållandena ändrades. Valet är således odramatiskt och det är den 
aktuella situationen som avgör. Den ”private” postmaterialisten som nämns ovan, har ett ”nära” 
perspektiv på tillvaron (Bruhn, 1999). Den egna personliga utvecklingen sätts i ett privat 
perspektiv. Det handlar om ”här och nu” och den framtid som kan överblickas för den egna 
personen och dennes omedelbara omgivning. Den ”private” utvecklar därför en instrumentell 
hållning i relation till omgivningsföreteelserna. Detta leder till en relativt öppen, reflekterande 
och ibland motsägelsefull hållning beträffande mer perifera värden, dvs. sådana som inte rör de 
centrala delarna i självbilden och identiteten (Bruhn, 1999).  
 
Resultatet ur Furuåker och Berglunds (2003) studie visar på att en möjlig anledning till att unga 
ofta inte är fackligt anslutna kan vara att de har ett mer individualistiskt förhållningssätt till deras 
anställningsrelation. En annan förklaring till detta kan vara att unga som precis kommit in på 
arbetsmarknaden inte är så motiverade att gå med i en fackförening, eftersom det i många fall har 
en rätt så obestämd koppling till sina jobb; de är ofta beredda på att gå tillbaka till universitet och 
högskolor för högre studier eller att byta till ett annat yrke eller arbetsplats (Furuåker & 
Berglund, 2003). 
 
Den ökade individualiseringen bland unga undersöktes i Bruhns (1999) studie, som orsaksfaktor 
till den fackliga nedgången. Den fackliga ”riskgruppen” har i studien karaktäriserats att inneha 
”privata” postmaterialistiska värdemönster. Utmärkande för postmaterialisten i allmänhet är en 
betoning på det individuella självförverkligandet och jagutvecklingen (Bruhn, 1999).  

2.2 Att fackligt attrahera unga människor 

Det behöver dock inte finnas någon motsättning mellan kollektiv och individuell styrka menar 
Kjellberg (2002). Facklig närvaro bidrar till att höja känslan av trygghet på arbetsplatsen och mer 
allmänt stärka individerna. Ett visst mått av självtillit krävs för såväl individuellt handlande som 
deltagande i kollektiva aktioner (Kjellberg, 2002).  
 
Allvin och Sverke (2000) skriver att facken har väldigt svårt attrahera och engagera unga 
människor – av alla arbetare under 25 års ålder, så väljer nästan hälften att stanna utanför facket 
enligt Kjellberg (1997), och de som är medlemmar i facket tenderar att lämna i facket i mycket 
högre utsträckning än äldre medlemmar. Bland 16-24 åringarna har fackanslutningen minskat 
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med så mycket som 19 procentenheter mellan 1993 och 2001 (Sverke & Hellgren, 2002, 
Kjellberg, 2002).  
 
Allvin och Sverke (2000) redovisar en enkätundersökning bland LO – medlemmar som tyder på 
att de äldre generationerna stöder fackets ideologi och uppgift, medan den yngre generationen 
har en mer instrumentell attityd till facket. I den utsträckning ungdomarna alls vill tillhöra facket 
kommer deras medlemskap att grundas på förväntningar om specifika fördelar. Den ökade 
individualiseringen aktualiserar frågan om huruvida solidaritet och intressegemenskap längre kan 
tjäna som grund för facket (Hellgren & Sverke, 2002).  
 
Bengtsson (2008:186) hävdar att jobben har blivit mer kvalificerade och därigenom ger de 
anställda stort handlings – och beslutsutrymme. Förutom individuellt handlings- och 
beslutsutrymme avser individualisering också en process där traditionella kollektiva lösningar 
och identiteter minskar i betydelse. Av stor relevans i detta sammanhang är den anställdes 
benägenhet att vara fackligt organiserad och den anställdes syn på sin relation till facket 
(Bengtsson, 2008:187). Valkenburg (1996) menar att ett exempel är upplösningen av traditionella 
arbetarklasskulturer; stödet för, och det aktiva engagemanget i, socialistiska partier och 
fackföreningar minskar. En annan förklaring till förändrade förhållningssätt till facket och till att 
anställda väljer att inte gå med i facket, är att föreställningen om löntagarnas gemensamma 
motpart förlorat styrka menar Bengtsson (2008).  

2.3 Förändrat arbetsliv  

Under senaste decenniet har arbetsmarknaden blivit mer flexibel. Ny teknik har lett till mindre 
arbetskraftsintensiv produktion och har även minskat anställningsalternativen för mindre 
kvalificerad arbetskraft. Den snabba omvandlingen från tillverkningsindustri till 
serviceproduktion har resulterat i kraftiga omfördelningar av arbetskraften och gjort att många 
anställda börjat ifrågasätta sina arbetsgivares stabilitet på arbetsmarknaden (Sverke & Hellgren, 
2002:11). Exempelvis har förändringarna inneburit att branscher som traditionellt varit starka 
fackliga fästen, inte längre är lika arbetsintensiva, något som antyder svårigheter med 
medlemsrekryteringen (Hellgren & Sverke, 2002).  
 
En arbetsgrupp som ökat det senaste decenniet är korttidsarbetaren, som ofta är en ung person 
med låg utbildning (Gallagher & Sverke, 2005). Det är låg sannolikhet att korttidsarbetaren går 
med i facket, eftersom denne inte hamnar i fokus från fackets sida på samma sätt som andra 
fastanställda arbetare. Därför får korttidsarbetaren kanske inte chansen att bli medlem på samma 
sätt som andra anställda. (Gallagher & Sverke, 2005). 
 
LO – förbunden förlorar sakta men säkert medlemmar. Tendensen att allt fler bara tillhör  
A-kassan – ett uttryck för rent instrumentell attityd till medlemskap – förstärktes under 1990- 
talet (Hellgren & Sverke, 2002:78). Kjellberg (2002:228) hänvisar till en svensk 
intervjuundersökning där det framkom att den sociala omgivningen har stor betydelse när man 
går med i facket, men man vill få ut något av sitt medlemskap för att stanna kvar. Mycket tyder 
på individualistiska kalkyler av nyttan med fackligt medlemskap blivit vanligare bland yngre 
anställda (Kjellberg, 2002). Hellgren och Sverke (2002:45) hävdar dock att de tidsbegränsat 
anställda ofta inte ens kontaktas av någon facklig representant. De yngres, efter svenska 
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förhållanden, låga organisationsgrad förklaras åtminstone delvis av sådana faktorer och inte 
enbart av ett individualistiskt förhållningssätt. En LO-rapport (2009) visar att 38 procent av dessa 
unga som är med i facket har en visstidsanställning. Motsvarande siffra för dem som inte är med 
i facket är 58 procent. I LO:s rapport dras slutsatsen att det sannolikt är en effekt av att den som 
inte har en tillsvidareanställning inte heller är lika benägen att gå med i facket. Man väntar till 
dess att man har en trygg anställning (www.lo.se).   

2.4 Minskad organisationsgrad  

Det påstås ofta att svenska fackförbund har svårigheter med att få såväl potentiella som faktiska 
medlemmars stöd och förtroende (Furuåker & Berglund, 2003). Det minskade intresset för facket 
har uppmärksammats där problemet har varit att rekrytera medlemmar. Dessa saker gäller som 
nämnts innan de unga vilkas fackdeltagande har fallit under flera år. Furuåker och Berglund 
(2003) menar att konsekvensen av de båda kan bli att människor blir mindre och mindre 
attraherade av den typen av kollektiva lösningar som facket representerar. Utan fackligt anslutna 
medlemmar kan facket inte göra mycket för att protestera mot företag som behandlar sina 
anställda dåligt eller om lönerna är för låga och utan medlemmar har facken svårt att förbättra de 
anställdas arbetsförhållanden (Baraldi, Sverke & Chaison, 2006).  
 
Allvin (1997) anser att medlemmarnas förhållande till ”sin” fackförening har förändrats. 
Arbetstagarna är inte längre socialt (identitetsmässigt) bundna till vare sig fackföreningen som 
idé eller som organisation. Att medlemsantalet kan stiga i kristider bör därför ses som en 
instrumentalisering och inte en reproletarisering av arbetstagarnas relation till fackföreningen 
(Allvin, 1997:178). Kjellberg (2009) skriver i sin studie att om facket inte hittar sätt att hindra 
nuvarande trender i facklig organisationsgrad, så kommer den att sjunka ytterligare bland de 
yngre. Bengtssons (2008) studie visar på att de yngres organisationsgrad avsevärt mycket längre 
än de äldres. De yngre är dessutom mindre fackligt intresserade och mindre fackligt aktiva. 
 
Hellgren och Sverke (2002) bekräftar och kompletterar vad Furuåker och Berglund (2003) 
skriver, då de menar att utmaningarna består i svårigheter att på arbetsplatserna rekrytera 
förtroendevalda till facket och att medlemmarna blir allt mer instrumentella och resultatinriktade. 
Facket står enligt Hellgren och Sverke (2002:13) inför den svåra uppgiften att representera en allt 
mer heterogen arbetskraft med olika särintressen. Samtidigt kan facket inte bara arbeta för 
medlemmarna. Arbetslivets decentralisering, organisationsförändringar och mer komplexa 
arbetsmiljöproblem kräver att man även arbetar med medlemmarna på lokal nivå. Därmed 
kommer individens relation till facket i allt större utsträckning att grundas på personliga val och 
individuella intressen, snarare än på kollektiva referensramar och en identifikation med fackets 
mål och värderingar (Sverke & Hellgren, 2002:15).  
 
Kjellberg (2002) refererar till sin intervjuundersökning där det framkom att det viktigaste skälet 
att idag vara med i facket enligt en klar majoritet var ett eller annat nyttomotiv, att man vill se 
resultat av sitt medlemskap.  
 
Bruhn (1999) menar att indikatorer på allt snabbare och mer konjunkturberoende svängningar i 
organisationsgraden är särskilt tydliga inom det han kallar ”riskgruppen”, vilket som nämnts 
innan karaktäriserats av att inneha ”privata” postmaterialistiska värdemönster. Samhörigheten 
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med det fackliga kollektivet tycks i detta fall inte vara särskilt djupt förankrad. Steget mellan 
medlemskap och utanförskap verkar vara kort och odramatiskt. Bruhn (1999) urskiljer fyra 
idealtypiska resonemang för att nå kunskap om motiven bakom handlingsvalen. Två av dessa 
visade sig särskilt viktiga i relation till ”riskgruppen”, den instrumentelle medlemmen och den 
instrumentelle icke-medlemmen. Båda dessa för väldigt målrationella nyttoresonemang kring 
fackligt medlemskap och aktivitet. Enligt Bruhn (1999) resonerar de i ”riskgruppen” nästan 
enbart om nyttan och behållningen för den egna personen. Flertalet ickemedlemmar som 
intervjuades men också flertalet ickemedlemmar förde sådana resonemang. Några känslomässiga 
eller principiella motiv för sitt handlingsval yttrade man inte.  

2.5 Fackets svårigheter att nå ut till arbetarna 

Det finns forskning inom området som belyser problemet med den låga organisationsgraden 
bland unga inte enbart beror på de unga, utan även kan hänföras till hur facket arbetar och hur de 
presenterar sig för de unga. Problemet kanske inte alltid ligger i att de unga har förändrats och 
visar en ovilja ett gå med i facket. Kanske är det fackföreningarna som borde arbeta mer på att 
presentera sig på ett sätt som attraherar de unga att gå med i facket, snarare än att försöka få 
förstå vad de unga vill ha ut av facket och förändra sig därefter (Allvin & Sverke, 2000).  
 
Å ena sidan har facken svårigheter med att företräda de delade intressena uttalade av expansiva 
grupper av arbetare vars roll i facket hittills varit väldigt marginaliserade såsom exempelvis unga 
människor med helt annat perspektiv på arbete. Å andra sidan är det i allra högsta grad 
diskutabelt huruvida unga arbetare känner sig representerade av facken och identifierar sig med 
traditionella fackliga mål (Allvin & Sverke, 2000).   
 
Samtidigt som dagens medlemmar kräver att få ut något för fackavgiften har de fackliga 
organisationerna sedan 1990 – talets massarbetslöshetskris fått ökade svårigheter att tillvarata 
medlemmarnas intressen ute på arbetsplatserna (Sverke & Hellgren, 2002:44).  
 
Unga människor känner sig mer främmande inför facket än vad medelålders och mer äldre 
människor gör – eller kanske någonsin har gjort. Även om facken må inse detta, så vet de inte 
vad de ska göra åt det. Det är uppenbarligen inte nog att presentera sig på skolor, på Internet eller 
på MTV, som svenska fackföreningar har gjort för att attrahera yngre individer. I det stora hela 
så är fackets problem inte själva innehållet, utan formen (Allvin & Sverke, 2000). 

2.6 Internationell forskning  

Unga arbetare var enligt en indisk studie genomförd av Gani (1996), väldig blygsamma gällande 
involvering med facket och när arbetare blir äldre så ”droppar” de av från facket, medan man i 
medelåldern går med i facket för att hålla sina intressen säkrade menar Gani (1996).  
 
En anledning till varför man går med i facket och stannar kvar där är enligt Ganis studie (1996) 
att det jobbet man har, inte är tillfredsställande. Om arbetet i sig och övriga arbetsförhållanden är 
tillfredställande, så har man mindre anledning att stanna kvar i facket om man är nöjd med sitt 
jobb (Gani, 1996).  
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Vissers (2002) studie handlar om varför facket tappar medlemmar i England och han skriver att 
en positiv inställning till facket fördubblar oddsen att man ska gå med. Han kom i sin studie 
också fram till att om en förälder är medlem i facket så har det en positiv effekt och minskar även 
sannolikheten för att man går ur facket. Visser (2002 hävdar också att uppfattningen om höga 
kostnader i relation till förmåner minskar sannolikheten att gå med i facket.  
 
Visser (2002) skriver också att unga arbetare i England måste vilja ha någonting av facket, för att 
gå med. När de verkligen behöver någon service från facket och facket levererar så är det mer 
troligt att de förblir fackliga medlemmar.  
 
Waddington och Whitston (1997) gjorde en studie om medlemmar och icke-medlemmar i 
Storbritannien under 1990–talet och kom fram till att huvudförklaringen till ickemedlemskap 
verkar vara en bristande förmåga att få kontakt med, eller ge tillräckligt stöd till potentiella 
medlemmar. Visser (2002) kom i sin studie fram till att risken att någon lämnar facket är störst 
de första medlemsåren. En tredjedel av nyrekryterade medlemmar enligt urvalet i Vissers (2002) 
studie, mestadels unga människor, lämnade facket inom två år.  
 
Dølvik och Waddington (2004) kom i sin norska studie, fram till att facket måste anpassa sig mer  
gällande sina tjänster till olika grupper av anställda i samhället. De måste erbjuda ett större utbud 
av tjänster på grund av en alltmer differentierad arbetsmarknad. 

3. TEORIANKNYTNING 
 
De två teorier som valts till denna studie skiljer sig mycket från varandra gällande 
utgångspunkter. ”The free rider problem teorin” (1965) eller utgår från att människor är 
individualistiska och raffinerat och medvetet drar nytta av andras medlemskap, och ”friåker” utan 
att själva bidra. ”Lysgaards arbetarkollektivteori” (1961) bygger som teori på att det finns ett 
arbetarkollektiv; där individer går samman kollektivt för att skydda sig mot ett hårt tekniskt 
ekonomiskt system. 

3.1 The - Freerider problem av Mancur Olson  

Free rider problemet är en teori av Mancur Olson (1965) som är en amerikansk 
organisationsteoretiker, som menar att allmän kollektiv nytta blir till individuell nytta, eftersom 
flera individuella nyttor blir till en gemensam nytta. Alla har sina individuella mål, men eftersom 
målen ibland är likadana kan alla då sträva mot sina enskilda mål och först i slutändan när detta 
mål nås består det i ett kollektivt mål. Det finns alltså inga kollektivt inriktade tankar bakom 
deras agerande i free rider situationen, dvs. att handlingen är politiskt riktad utan deras 
egenintresse styr motivet bakom att agera på ett visst sätt. Det är alltså inte så att varje enskild 
individ frivilligt ställer upp på ett kollektivt mål som passar in på individens mål, utan val av mål 
sker endast på individens premisser.  
 
En freerider ger sig tillkänna när det finns flera individualister som har sina egna personliga 
behov att förändra och få sin vilja igenom, när det finns flera med samma inviduella behov, går 
dessa individer samman i en grupp för att nå sina mål och få sin röst hörd. En free rider är en 
rationell person som låter sitt egenintresse styra sina handlingar (Olson, 1965).  
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Enligt Olson (1965) är det inte så många som går med frivilligt för att nå en förändring i 
kollektiva sammanhang. Om detta ändock ska ske måste det finnas en allmän nytta, men denna 
måste även gynna var och ens individuella intressen. Ett exempel på detta kan vara att samtliga 
arbetare i en fabrik gynnas av att få en lönehöjning, vilket kan ses som en allmän nytta eftersom 
den gynnar kollektivet, men kan det även ses som en individuell nytta, eftersom den gynnar 
enskilda individer på samma gång. När man går ihop i grupp på detta vis, så gör man det inte för 
gruppens skull, eller för att andra människor kommer att gynnas, utan för ens självändamåls 
skull; som är att att få en löneförhöjning. Denna löneförhöjning kanske bara är möjlig om 
individerna går ihop till en grupp, som lyckas få igenom sina mål och därigenom har individernas 
egna intressen gynnats med hjälp av gruppen. Man har alltså “fri-åkt” på varandra eftersom vissa 
av individerna har nått en löneökning, utan att anstränga sig någonting, medan andra har 
ansträngt sig mer och därmed inte åkt free ride, som vissa av deras kollegor gjort.  
 
En anledning till att en facklig organisation kan lyckas med att behålla sina medlemmar är att den 
kan tillgodose medlemmarna med vissa individuellt inväxlingsbara medlemsförmåner som 
därmed kan ”höja medlemskapets värde” såsom exempelvis försäkringar, rabatter och teknisk 
information (Olson, 1965).  
 
Skillnader i anslutningsgrad skulle alltså kunna förklaras av att facket i olika grad kan använda 
tvång eller alternativt locka med individuella fördelar. Utgångspunkten för studien är att 
respondenterna har ett förhållningssätt att ett fackligt medlemskap måste generera individuell och 
instrumentell nytta.  

3.2 Arbetarkollektivet av Sverre Lysgaard  

Den andra teorin i föreliggande studie har varit Lysgaards kollektivteori, eftersom den är relevant 
i relation till syfte och frågeställningar för studien. Den kollektiva tillhörigheten och kollektiva 
former för kontroll av arbetet undersöktes av Lysgaard som betydelsefulla skydd mot 
överutnyttjande och gränslösa krav. I det informella arbetarkollektivet finner individen stöd och 
trygghet gentemot det ”tekniskt- ekonomiska systemet”. Socialt stöd på arbetsplatsen kombinerat 
med den kontroll som arbetsgivaren utövar mot arbetstagarna, åstadkommer ett kollektivt system 
som skyddar grupper av arbetare mot strukturella krav och press (Lysgaard, 1961).  
 
Lysgaards (1961) teori handlar om förekomsten av informella kollektivbildningar samt grupper 
på en arbetsplats, som en viktig del för existensen av formella kollektiv såsom fackföreningar 
bland arbetare. Teorin handlar om arbetarkollektivet och anledningen till att det uppstår 
informella kollektiv är att man behöver ett skydd mot företagets tekniska och ekonomiska 
system, som består av ”obönhörliga, omättliga och ensidiga” krav (Lysgaard, 1961). På grund av 
dessa arbetsförhållanden uppstår en upplevelse av ”vi” mot ”dom” – dvs. företaget. En 
gemenskap bildas bland arbetarna som enligt Lysgaard (1961) bygger på identifikation (likhet), 
interaktion (närhet) samt på problemgemenskap och en känsla av att sitta i samma båt.  
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Några grundtaganden ur Lysgaards (1961) teori:  
 
1. Kraven från det tekniskt – ekonomiska systemet är ”omättliga” obönhörliga och ensidiga och 
kolliderar med den anställdes sociala, existentiella och biologiska behov.  

 
2. Den anställdes beroende av företaget för anställning och därmed ekonomiska och sociala 
existensmedel. Detta kan variera mycket mellan olika kategorier av anställda, i grunden beroende 
på deras marknadsvärde och möjligheten till andra försörjningsalternativ.  
 
3. Underordningen i företagets auktoritets och värdestruktur. De underordnade som saknar makt 
och status, som är beroende av sin anställning och som är hårt pressade av systemkraven 
utvecklar spontant ett system av värden och normer kring ett eget socialt och moraliskt 
territorium. Därmed skapas förutsättningar för ett materiellt moraliskt ”skyddat deltagande” i det 
tekniskt – ekonomiska systemet. Mötet mellan företagets krav och människors behov kan ses 
som att två slags olika rationaliteter möts.   

   
4. I vilken grad ett arbetarkollektivt normsystem uppstår beror på de förutsättningar för 
identifikation och sammanhållning som finns, framför allt genom den tekniska arbetsledningen i 
företaget. Det finns nästan alltid fungerande smågrupper på en arbetsplats, men under vissa 
förutsättningar kan det också utvecklas ett kollektivnormsystem som binder samman de olika 
grupperna i ett mer övergripande ”vi”. Det är problemtolkningen, då situationen definieras i ett 
historiskt och gruppövergripande perspektiv som avgör om den informella gruppen utbildas till 
ett kollektiv. Därmed står det också klart att grupperna kan gå en annan väg. De kan lika gärna 
inordnas under företagets stora ”vi”. Det tekniskt – ekonomiska systemet och kollektivsystemet 
konkurrerar om de anställda, men det är genom gruppen man når individerna (Lysgaard, 1961). 
 
Arbetarkollektivet kan dels förklaras utifrån sin funktion som är att skapa ekonomiskt och 
moraliskt skyddat deltagande för de underordnade anställda och dels utifrån sin uppkomst, som 
beror på vissa identifikations, interaktions, och problemtolkningsprocesser. Teorin beskriver hur 
den tekniskt- ekonomiska strukturen genom sina systemkrav och den sociotekniska utformningen 
av arbetsprocessen genererar ett spontant arbetarmotstånd. Dock är motsättningen ej 
systemhotande. Enligt Lysgaards teori (1961) är de underordnade anställdas strävan mot 
”skyddat deltagande”, alltså deltagande i en ”vi grupp”, inte bara en fråga om ekonomisk 
överlevnad genom säker anställning utan också en fråga om moralisk överlevnad, vilket 
förutsätter ett rimligt mått av självständighet och självrespekt. Lysgaard (1961) skiljer mellan 
smågrupper och system. Smågruppen präglas av direkt sammanhållning och att personerna 
identifierar sig med varandra, s.k. närhets– och likhetsförutsättningar. Gruppen uppfattas som 
meningsfull i sig själv, i deras sammanhållning.  
 
Det finns enligt Lysgaard (1961) tre sociala system – ett tekniskt/ekonomiskt, ett mänskligt och 
ett arbetarkollektiv. Enligt Lysgaard (1961:138) är personen givetvis trygghetssökande och har 
svårt att ställa upp på det obönhörliga som finns i systemet. Kollektivsystemet är ej omättligt och 
ensidigt i kraven på sina medlemmar, på det sättet som det tekniskt/ekonomiska systemet är. 
Denna föreställning hänger samman med att medlemmens bidrag till kollektivsystemet inte 
vanligtvis först och främst är insatspräglat som det är i det tekniskt/ekonomiska systemet, utan 
istället lojalitetspräglat. Bidraget till kollektivet består i att hålla sig till normerna för gott 
kamratskap (Lysgaard, 1961:139).  
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Lysgaards (1961) fyra grundtaganden kommer att hållas i åtanke vid analys, för att kunna förstå 
respondenternas syn på facket.  

3.3 Olsons free rider teori och Lysgaards arbetarkollektivteoris användning 
för analys 

Olson (1965) och Lysgaards (1961) teorier skiljer sig från varandra på många olika sätt och 
således utgör de bra komplement gentemot varandra, för att förklara och analysera empirin för 
studien. Båda teorierna skapades på 1960 – talet, då arbetslivet såg annorlunda ut än det gör idag. 
Ändock är teorierna applicerbara på föreliggande studie, eftersom Lysgaards teori (1961) 
beskriver vikten av gemenskap inom organisationer som en absolut förutsättning för facklig 
organisering och anslutning medan Olson (1965) belyser att gemenskap inte behöver vara en 
förutsättning för att organisera sig kollektivt. Enligt Lysgaard (1961) är som nämnts tidigare ”vi” 
känslan något som uppstår när arbetarna jobbar mot det rationella s.k. tekniskt- ekonomiska 
systemet, det som för individer samman, vilket slutligen resulterar i att de organiserar sig 
kollektivt för att få igenom beslut osv.  
 
Olson (1965) å andra sidan, lägger helt fokus på egennyttan i kollektivt agerande, som utmynnar 
i ett individualistiskt förhållningssätt. Han ser i sin teori inte gemenskapen som central för 
kollektiv organisering, utan den nytta som varje enskild individ kan dra av att göra på ett visst 
sätt, utgör motivet för agerandet. Denna teori (Olson, 1965) utgör en användbar utgångspunkt för 
att förklara och beskriva empirin i föreliggande studie. Lysgaards teori (1961) och Olsons teori 
(1965) är gentemot varandra motsägelsefulla, men är båda bra för att förklara empirin till denna 
studie. Lysgaards teori (1961) handlar om gemenskap som föranleder kollektivt agerande, vilket 
kan förklara vissa delar av empirin för studien.  
 
Olsons free rider teori (1965) används i studien för att ta reda på om respondenternas motiv till 
ett icke-medlemskap i facket kan förklaras med teorin; som går ut på att människor på ett 
nyttoinriktat  sätt väljer att stå utanför facket, för att de upplever att de ändå kan fri- åka på andra.  
 
Lysgaards arbetarkollektivteori (1961) används också i denna studie för att ta reda på om 
respondenternas icke-medlemskap i facket går att förklaras genom teorin om att det facklig 
anslutning har att göra med den kollektiva arbetarsammanhållningen på en arbetsplats.  

4. METOD 
 
Ansatsen för uppsatsen har både varit induktiv och deduktiv. Genom ett induktivt förhållningssätt 
har vi fått fram empiri från respondenterna och tolkat deras åsikter gällande vad de tycker om ett 
fackligt medlemskap, vilket har gett oss möjligheter att dra vissa slutsatser kring detta. Deduktiv 
metod har också använts för få fram den främsta anledningen som ligger till grund till den unga 
arbetstagaren tankar kring ett fackligt medlemskap. Syftet med studien har varit att få en ökad 
förståelse och kunskap om intervjupersonernas livssituation (Kvale, 1997) och det är därför som 
kvalitativ intervju passar bäst för det som undersökts i föreliggande studie. Vi har försökt att 
hålla fokus på att försöka förstå innebörden av vad de intervjuade säger (Kvale, 1997). Tolkning 
är väsentlig då intervjuaren registrerar och tolkar meningen i vad som sägs och hur det sägs. En 
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kvantitativ studie hade inte kunnat fånga upp respondenternas attityd till facket på samma sätt 
som en kvalitativ studie kan göra. Endast en enkätstudie skulle enligt May (2001) inte leda till 
sådant material som vi eftersträvat.  
 
En hermeneutisk utgångspunkt har i studien tillämpats enligt Kvale (1997:42). Det centrala för 
sådan förståelse är tolkningen av en specificerbar mening och de frågor som i detta syfte ställs till 
en text. Kvale (1997:49) menar att den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna giltig och 
gemensam förståelse av en texts mening. Forskningsintervjun menar Kvale (1997) är ett samtal 
om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. 
Tolkningen i sin tur inbegrips i den s.k. hermeneutiska cirkeln där förståelsen är en process 
bestående av delar som blir till en helhet, som kan ses som delar som successivt förändras och 
utvecklas genom tolkningsprocessen. Den hermeneutiska cirkeln kommer att tas i beaktning vid 
tolkning av materialet.  

4.1 Urval 

Ett strategiskt urval använts för studien. d.v.s. ett icke- sannolikhetsurval, då respondenterna valts 
utifrån redan kända egenskaper (May, 2001:21). Att unga människor eftersöktes var på grund av 
att studiens frågeställning. De som eftersöktes var unga människor i åldrarna 20-24 år som har 
arbetat eller arbetar heltid, som arbetar eller har arbetat minst ett år av sitt liv. Denna åldersgrupp 
innefattas enligt oss i målgruppen; unga människor. Eftersom problemformuleringen för studien 
förutom att vara en samhällsfråga också i allra högsta grad är en arbetslivsfråga, var det för 
studien en fördel att ha intervjupersoner som arbetar eller har arbetat heltid under minst ett år av 
sitt liv. Detta eftersom det nog är sannolikt att en sådan person kan tänkas ha bildat sig en 
uppfattning om fackets verksamhet under ett arbetande år, vilket kanske inte är lika möjligt på 
kortare tid. 

4.1.1 Handelsanställdas förbund och Hotell och restaurangfacket  
Vi kontaktade Hotell och restaurangfacket i Väst via mail och telefon där de delgavs information 
om studiens syfte, frågeställningar med mera och tillfrågades om de kunde tänka sig att 
samarbeta i studien och vara oss behjälpliga att finna lämpliga intervjupersoner. Dessvärre fick vi 
inte tag i några intervjupersoner på detta vis.   
 
Handelsanställdas förbund i Borås blev kontaktade först via mail och fick därmed grundläggande 
information om studien. Då ombudsmannen på det facket slutade svara på mail och inte gick att 
nå via telefon, gick vi dit personligen och fick bokat ett personligt möte med honom. Under 
mötet med ombudsmannen på Handelsanställdas förbund presenterades återigen studien och dess 
syfte. Det som ombudsmannen kunde hjälpa oss med var att vidarebefordra en kontakt åt oss på 
ett varuhus. Dock genererade varken mötet med ombudsmannen eller varuhusägaren några 
respondenter.   

4.2 Material 

För att kunna genomföra studien har intervjuer använts för att besvara syftet. En intervjuguide 
utformades med semistrukturerade frågor som är specificerade, men ändå har intervjuaren lite 
större utrymme att fördjupa frågorna genom följdfrågor än man har i en helt strukturerad intervju 
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(May, 2001:150). May (2001) menar att intervjun bygger på tre grundvillkor, vilka är 
tillgänglighet; att respondenten har tillgång till den information undersökningen behandlar. Detta 
uppfylldes genom att en förfrågan om deltagande skedde via telefon där studiens frågeställningar 
och grundläggande innehåll delgavs för att den tillfrågade skulle kunna ta ställning till deltagande 
utifrån den informationen. Kognition innebär att respondenten skall förstå sin roll i intervjun, 
vilket skedde genom att intervjuaren förklarade vad studien skulle användas till och på vilket sätt 
varje enskild intervju hade för betydelse för studien. Det sista villkoret är motivation; genom att 
både intervjuaren och respondenten har ett intresse för intervjun, som vi säkerställde genom att få 
respondenterna att känna att deras deltagande kunde få betydelse i framtiden (May, 2001:156). 
En annan sak som är viktig (May 2001:156), är att respondenten känner att dennes svar är av vikt 
vilket delgavs samtliga respondenter både före och efter intervjun.  
 
Intervjuguiden bestod av 23 frågor med underfrågor och förhållningssättet var att försöka 
utforma korta frågor och målet var att av dessa få långa svar (Kvale, 1997). Intervjufrågorna 
utformades efter en noggrann genomgång av forskningsfältet och fastställandet av föreliggande 
studies syfte och frågeställningar.  

4.3 Tillförlitlighet och giltighet 

Tillförlitlighet och giltighet säkerställdes genom att frågorna huvudsakligen utformades utifrån 
undersökningens syfte. För att inte tappa fokus samt att kunna berättiga varje fråga som skrevs in 
i intervjuguiden så skrevs en motivering in och sattes inom parentes till varje fråga. Motiveringen 
förtydligade syftet med frågan och delgav varför frågan var väsentlig för studien. Intervjuguiden 
inleds med bakgrundsfrågor för att få lite allmän information om respondenterna som kan 
komma till användning vid analysen, men också för att kunna ”känna av” intervjupersonerna 
genom förhållandevis neutrala frågor. En annan sak som säkerställde tillförlitlighet och giltighet 
för studien var att en pilotintervju gjordes för att kontrollera att frågorna gick att förstå och vissa 
frågor ändrades efter pilotintervjun, för att kunna nå bästa resultat för studiens intervjuer 
(Bryman, 2002).  
 
Artiklarna som använts i studien har endast tagits från databaser med vetenskapligt publicerade 
artiklar enligt vad Leth och Thurén (2000) rekommenderar. Givetvis granskades även andra 
källors tillförlitlighet såsom böcker, men risken för att icke granskad information återfinns på 
internet vet vi är större än att den gör det i bokform 

4.4 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna ägde rum på olika platser. Hälften av intervjuerna skedde i Borås och hälften 
genomfördes i Göteborg. Tre respondenter intervjuades vid Högskolan i Borås lokaler, eftersom 
respondenterna föredrog det, medan övriga föredrog att intervjuas i sitt hem. Intervjupersonerna 
fick alltså själva bestämma plats för intervjun, utifrån tillgängliga resurser. En fördel med att bli 
intervjuad i sitt hem kan vara att man blir avslappnad, eftersom man befinner sig i sin hemmiljö 
samtidigt som man på en mer neutral plats såsom Högskolans lokaler kanske kan fokusera mer 
och kopplar bort hemmets möjliga bestyr som kan dyka upp i huvudet om man befinner sig i sin 
hemmiljö under intervjun. Vid varje intervju deltog vi båda två, varav en intervjuade och en 
antecknade. Innan intervjuerna tillfrågades respondenterna om det var okej att intervjun spelades 
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in med löfte om att inspelningarna skulle raderas efter studien enligt samtyckeskravet 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  ). Som backup till diktafonens inspelning användes en 
mp3 spelare med inspelningsfunktion. Dessutom antecknade en av oss, både verbala och 
kroppsliga uttryck för frågorna. Anteckningar kan vara bra stöd för sådant som inte kommer med 
på en ljudinspelning såsom nervositet, likgiltighet osv. Intervjuerna varade mellan 20-70 minuter. 
Samtliga huvudfrågor och underfrågor i intervjuguiden ställdes till alla intervjupersoner enligt 
vad Vetenskapsrådet föreskriver (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Efter intervjun 
tackades den intervjuade för sin medverkan och fick kontaktuppgifter för att kunna kontakta oss 
om frågetecken skulle dyka upp kring studien.   

4.5 Bearbetning och analys av material 

Transkriberingen utfördes så ordagrant som möjligt utifrån de resurser som fanns att tillgå. Ett 
ljudprogram (Express Scribe) användes som hjälp för att sakta ner ljudhastigheten på 
intervjuerna, samt förtydliga ljud genom att reducera eventuellt bakgrundsbrus. Ur resultaten och 
respektive teman från tematiseringen, togs olika kategorier ut. Dessa togs ut utifrån hur vanligt 
förekommande vissa begrepp var i intervjuerna, och utifrån gemensamma drag mellan 
intervjupersonernas svar. Dessa kategorier togs fram utifrån de resultatets ”mönster” som gick att 
urskilja, såsom exempelvis saker som samtliga respondenter nämnde. Mönster i resultatet 
resulterade i ett antal kategorier. Dessa kategorier analyserades genom att teorier och tidigare 
forskning ställdes mot resultatmaterialet.  

4.6 Etiska överväganden 

Intervjupersonerna delgavs att intervjun skedde anonymt och på helt frivillig basis. Det är enligt 
May (2001:80) viktigt att skydda undersökningspersonernas identitet, då forskning i senare fall 
kan användas för andra syften än det ursprungliga.  
 
Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer togs i beaktning vid studiens genomförande 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  
 
Den första principen vilken är; informationskravet uppfylldes genom att respondenterna 
informerades om studiens syfte. De informerades även om att deltagandet är frivilligt och att de 
har ätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan, uppfylldes genom att respondenterna fick veta att de har 
rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. Konfidentialitetskravet som 
innebär att personuppgifter i en studie ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem. Detta uppfylldes genom att ljudfiler och transkriberat material förvarades på ett säkert 
ställe och raderades efter användandet av dem. Respondenterna gavs även fingerade namn för att 
skydda deras anonymitet. Nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som insamlats från 
enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Detta informerades respondenterna 
om innan intervjutillfället (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  
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4.7 Frågeområden 

Tematisering av intervjuguidens frågor skedde för att belysa olika frågeområden. Syftet med 
dessa var alltså att ta reda på vad respondenterna resonerade kring de olika frågeområdena. 
Frågeområdena är utformade utifrån syfte och frågeställningar för studien.  
 
Individualisering: Med en modernisering av samhället där unga människor har tappat intresset 
för facket och ser således ingen nytta i fackligt medlemskap. Ta reda på om respondenterna 
innehar ett individualistiskt förhållningssätt gentemot ett fackligt medlemskap.  
 
Facket: Har det senaste decenniet tappat i medlemsantal, makt och inflytande. Den minskade 
organisationsgraden har varit mest påtaglig bland unga människor. Ta reda på hur respondenterna 
resonerar kring facket.  
 
Kollektiv: Fackets makt har bl.a. legat i dess medlemsantal, men nu har detta sjunkit och 
kollektivets makt förändras. Ta reda på hur respondenterna ställer sig till kollektiv 
sammanhållning och andra begrepp rörande kollektivt agerande.  
 
Solidaritet: Ta reda på om solidariska tankar beträffande arbetslivet, finns hos respondenterna 
och om det påverkar synen på ett facklig medlemskap.  
 
Arbetet: Ta reda på i vilken utsträckning respondenternas arbetssituation har påverkat att de inte 
är medlemmar i facket etc.    

4.8 Förförståelse 

Vid utformandet av bland annat intervjuguiden bör förförståelse hållas i åtanke eftersom frågorna 
som ställs utformas utifrån den förförståelse som innehas av ämnet och därmed kommer svaren 
att avspegla de frågor som ställs.  
 
Men vissa konstateranden som kan göras beträffande vår förförståelse innan studiens början är att 
vi författare till denna studie har väldigt olika förkunskap om facket och arbetslivet. Detta har 
genererat en kompromiss i utformandet av exempelvis intervjufrågor, utifrån vad vi sedan 
tidigare vet om facket. Båda hade från början en stark uppfattning om att unga människor som 
befinner sig i arbetslivet, inte bryr sig om facket eller fackliga frågor. Båda två ingår i sociala 
sammanhang där endast ett fåtal unga i vår omgivning talar om facket. Vår förförståelse var att 
unga knappt vet vad facket är. En annan uppfattning vi hade före studiens start var att unga idag 
är så individualistiska att de inte tilltalas av kollektiva lösningar för att nå ett mål, utan hellre 
strävar dig på egen hand, utan andras inblandning.  

5. RESULTAT 
 
Presentation av respondenter:  
Respondenterna bestod av fem män och fyra kvinnor och ingen av dessa var eller hade varit 
fackligt anslutna. Sex av nio de respondenterna var tillsvidareanställda. 
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1. George: är 20 år gammal och har arbetat fyra år av sitt liv. Han har haft diverse olika 
arbeten såsom reklamutdelare, kock och lagerarbetare. Lagerarbetet som är det senaste 
arbetet bestod i att lasta ur containrar samt packa och plocka ordrar. George har arbetat 
heltid, men mestadels deltid och efter behov. Han hade hellre velat arbeta heltid eftersom 
han tycker att lagerarbetet utgör en bra arbetsplats.  

 
2. Andreas: är 22 år gammal och har arbetat heltid tre år av sitt liv men också haft 

sommarjobb i ett antal år. Han har arbetat mellan sex veckor till 18 månader på sina olika 
jobb. Han har tidigare haft ett administrativt kontorsarbete, annat jobb som butiksbiträde, 
samt fotbollstränare. Det senaste arbetet var som butiksbiträde i en klädbutik för ett 
exklusivt svenskt klädmärke. Andreas är tillsvidareanställd på heltid. Han uppger att han 
skulle ha tillhört Handelsanställdas Förbund om han var facklig medlem.  

 
3. Lina: är 23 år gammal och har arbetat totalt ett och ett halvt år av sitt liv. Mestadels har 

hon arbetat som pappersmassalaborat på ett pappersbruk, till och från under perioder, 
men då på heltid. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter består i att prova tidningspapper i 
ett laboratorium. Tjänsten är på heltid men på skift, vilket innebär kvällar, nätter och 
helger, vilket hon egentligen inte är nöjd med. Lina skulle ha tillhört Svenska 
Pappersindustriarbetareförbundet uppger hon.  

 
4. Anna: är 24 år gammal och har arbetat fyra år av hennes liv. Tidigare har hon arbetat i 

Spanien med telemarketing, men också med korvförsäljning, andra telemarketingjobb i 
Sverige, och som uthyrd från ett bemanningsföretag till en kryddfabrik samt olika lager. 
Nu har hon ett städjobb på en skola, som uppgår till deltid. Hon vet inte vad hon vill göra 
i framtiden, men vill hitta en väg mot ett meningsfullt arbete. Anna vet inte vilket förbund 
hon skulle ha tillhört.   

 
5. Lars: är 21 år gammal och har arbetat fem år av sitt liv totalt, varav tre av dessa har varit 

på heltid. Han har mestadels arbetat inom kommunen som fritidsledare och inom 
äldrevården. Senaste arbetet är som PC tekniker, som han har arbetat som i ett och ett 
halvt år. Han är anställd som det fram till årsskiftet 2009, sedan vill han utbilda sig. 
Tjänsten har varit på heltid under hela tiden. Arbetsuppgifterna är att åka runt i Borås 
kommun och fixa datorer som det är fel på. Lars tror att han skulle ha tillhört Svenska 
Kommunalarbetareförbundet. Han vet inte om han är tjänsteman eller arbetare.  

 
6. Ulrika: är 24 år och har arbetat i sex år av sitt liv, varav fem år har varit på heltid. Hon 

arbetar som tillsvidareanställd arbetsledare på en större restaurangkedja. Hon har 
personalansvar för upp mot 16 personer samtidigt och ansvarar för deras scheman med 
raster med mera, samt säkerheten i restaurangen. Innan detta arbete har hon haft städjobb, 
lagerjobb samt varit lekledare för ett eventföretag. Ulrika tror att hon skulle ha tillhört 
Hotell och Restaurang Facket.  

 
7. Sanna: är 24 år gammal och har arbetat i fyra år av sitt liv. Tidigare har hon arbetat som 

vikarierande förskolelärare en väldigt kort period och med fastighetsskötsel under ett och 
ett halvt år på heltid. Det senaste arbetet är som grönsaksleverantör. Arbetsuppgifterna 
består i att med en mindre lastbil leverera grönsaker till restauranger i Göteborg. Hon 
arbetar heltid som tillsvidaranställd och börjar klockan fyra på morgonen och slutar jobba 
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klockan 12 på förmiddagen. Sanna skulle enligt henne ha tillhört Handelsanställdas 
Förbund.  

 
8. Fred: är 21 år gammal och har arbetat fyra år av sitt liv. Tidigare har han haft arbeten 

inom restaurangbranschen men arbetar nu som kassabiträde på en bensinmack i Borås. 
Hans arbetsuppgifter är varierande, men mestadels vanliga kassabestyr. Han arbetar minst 
deltid, och vissa veckor heltid, vilket han är nöjd med, eftersom han vill göra andra saker 
samtidigt. Fred uppger att han skulle ha tillhört Handelsanställdas Förbund.  

 
9. Ricardo: är 21 år gammal och har arbetat ett år av sitt liv. Han är idag deltidsanställd 

inom handikappomsorgen i Borås kommun och arbetar inom hemtjänsten med att hjälpa 
behövande människor i deras hem med omvårdnad, städning etc. Han anser att det funkar 
bra, men skulle hellre vara tillsvidareanställd på heltid. Han tror dock inte att han kommer 
att arbeta kvar där så länge, utan letar efter ett annat arbete. Ricardo vet inte vilket 
förbund han skulle ha tillhört.  

 
Resultatet i föreliggande studie kommer att presenteras under fem rubriker vilka är; bristande 
facklig kunskap och intresse, kollektivism och solidaritet – starkare ju fler man är, individualism 
och nyttoinriktning, fackets bristfälliga information till potentiella medlemmar samt fackavgift – 
inställning till fackavgiften. Dessa rubriker presenteras med hjälp av ett antal underrubriker.  

5.1 Bristande facklig kunskap och intresse 

Huvudresultatet för studien visar på att respondenterna i princip inte visar något fackligt intresse. 
Ingen av dem har vare sig varit med i facket eller är anslutna idag. Generellt sett har 
respondenterna väldigt lite kunskap om facket och vad det gör. Andreas gav uttryck för bristande 
fackligt intresse genom att säga följande:  
 

Asså hade jag fått en broschyr hem så hade jag inte läst den ändå. Asså jag e inte 
intresserad e jag inte, jag bryr mig liksom inte. Jag orkar inte lägga tid på det. 

 
Andreas beskriver vidare att han känner många unga som är anställda under Handelsanställdas 
förbund, men enligt honom är intresset för facket bland dessa väldigt lågt.  
 

Jag tror inte det är många som jobbar på X som är med i facket. Alla e så pass unga… asså 
jag känner inga… Jag har rätt många polare som jobbar inom Handels och jag vet ingen 
som är med i facket. Det är ingen som orkar, alla skiter bara i det. Jag tror det bara är av 
lathet egentligen att många inte orkar gå in för det liksom. 

 
Andreas vet inte varför hans kompisar ”skiter” i att gå med i facket, men han spekulerar kring att 
det är på grund av lathet. Vad latheten beror på visste han inte, men han uppgav att han kan tänka 
sig att det också kan bero på bristande information från fackets sida.   
 
Ett exempel på att respondenterna inte har någon kunskap om facket visade sig genom att ingen 
av dem visste vad en facklig klubb eller avdelning är eller vad de gör. På frågan om vad en 
facklig klubb är och hur de arbetar svarade exempelvis Ulrika att:  
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Nej, men det är väl såhär olika fack… det finns ju olika asså handel å sån restaurang å allt 
vad det e. 

 
Respondenterna försökte besvara frågan, men eftersom de inte visste vad en klubb är eller gör, så 
blir det hela en ofullständig gissning, på vad svaret kan tänkas vara. Vissa respondenter hade inte 
ens någon insikt alls i vad facklig verksamhet är.  
 
Ulrika hade alltså en vag uppfattning om fackets verksamhet och svarade på frågan om vad 
fackets huvudsakliga område är:  
 

Typ rättvisa. Eller typ såhär, människorätt eller nått kanske? 
 
Ricardo hade svårigheter med att förstå frågan om vem han trodde att facket arbetar för. Frågan 
behövde upprepas två gånger och hans svar att han trodde att facket jobbar för ”oss människor”. 
Att facket arbetar för människor och inget annat kan tyckas vara självklart.  
 
Vidare fick Ricardo frågan om facket bara arbetar för sina medlemmar och då var svaret detta:  
 

Nää jag tror de jobbar väl asså för oss alla så sätt för att kunna hjälpa alla.  
 
Ricardo vet alltså inte vem eller vilka facket arbetar för, eftersom han påstår att de jobbar för alla. 
Men han kan inte precisera vilka dessa ”alla” skulle vara, förutom ”människor”. Dock är Ricardo 
och de övriga respondenterna inne på liknande spår då de tror att facket finns till för att hjälpa 
andra och att de står för rättvisa i någon mening.  
 
George uppgav att han inte hade fått någon kunskap alls om facket och svarade såhär på frågan 
om vad fackets huvudsakliga uppgift är: ”Ingen aning faktiskt”. Och på frågan om vad facket 
skulle kunna hjälpa honom med personligen, var svaret; ”Absolut ingenting”. 
 
Andreas kunde inte motivera varför han skulle gå med i facket. Detta bland annat på grund av 
svalt intresse och liten kunskap. Han svarade när han tillfrågades vad som skulle krävas för ett 
fackligt medlemskap:  
 

Eh… jag kan känna att jag inte riktigt kan motivera varför. Jag e inte insatt jag vet inte 
riktigt vad facket gör riktigt, så det kanske är därför jag inte har gått med också. 

Ricardo visade liksom alla de andra respondenterna, vid flera tillfällen under intervjun att han 
hade bristande kunskap om facket. Gällande frågan om vilken han trodde att fackets 
huvudsakliga uppgift är, så visade han på att han hade missförstått olika begrepp, och använde 
sig av ekonomiska begrepp när han skulle förklara saker som gällde facket. Han visar på en 
förvirring gällande sin roll på arbetsmarknaden. Det lät såhär:  

 
Det e väl att skydda dig själv som konsument å nått liksom aa där på den platsen du jobbar.  

 
Ricardo verkar tro att man arbetar på en arbetsplats i egenskap av en konsument. Känslan som 
han har om att facket finns till för att hjälpa motsvarar på sätt och vis vad facket är till för. Som 
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nämnts tidigare är samtliga respondenters kunskapsnivå om facket väldigt låg och så även deras 
intresse.  

5.1.1 Arbetsmarknadsposition som orsak till fackligt ointresse 
En annan anledning till respondenternas bristande fackliga intresse kan tänkas vara deras position 
på arbetsmarknaden. Samtliga respondenter uttrycker att de vill göra annat i livet än att arbeta på 
deras nuvarande arbetsplats, eftersom de vill utvecklas på ett sätt som de inte anser sig kunna 
göra på de jobben de innehar nu. De ser det inte som att de har hittat den position på 
arbetsmarknaden de vill ha, utan vill vidareutbilda sig eller arbeta med annat för att kunna få det. 
Senare i livet efter att de har utbildat sig vill de hitta mer permanenta jobb, som de ser som mer 
meningsfulla för dem själva. Samtliga respondenter såg sina arbeten som tillfälliga och vill gå 
vidare för att så småningom kunna få ett mer kvalificerat arbete än de har eller har haft tidigare.  
 
Lina vet att hon kommer att utbilda sig i framtiden och uttrycker detta på följande sätt:  
 

Asså om tio år hoppas jag att jag har ett jobb som har å göra med min utbildning. Asså det 
blir på ett annat sätt då  

 
Andreas uttryckte att han om fem till tio år tror att han kommer att ha en helt annan position, 
högre upp i något företag. Han kan tänka sig att arbeta kvar på det företaget han är på idag, men 
bara om det handlar om en, för honom, bättre position.  
 
Sanna trodde inte att denne skulle orka med sitt nuvarande arbete om tio år och såg det som att 
det var en tid i sitt liv, sedan ville hon göra nått annat. Hon uttryckte sig såhär: 
 

Det e för fysiskt krävande för att jag ska orka. Kroppen tar stryk å så dom här 
arbetstiderna liksom. Jag vill liksom inte paja min rygg helt å hållet innan jag e trettio 
liksom.  

5.1.2 Facket – inte förknippat med kollektivt agerande och förändring 
Ingen av respondenterna uttrycker typiskt fackligt kollektivistiskt ideologiska tankar. Att 
organisera sig, eller agera kollektivt är för respondenterna att jobba allmänt i grupp, men 
begreppen har ingen ideologisk förankring och ger inga fackliga associationer. Exempelvis 
svarade Fred på frågan om tänkbara nackdelar med att organisera sig kollektivt på arbetet, såhär:  
 

Jag tycker inte man ska ha gruppindelning, det blir att man omedvetet kanske bildar 
grupper mot varandra eller nått sånt. Jag gillar det inte. 

 
Fred svarade så på frågan trots att förtydliganden gjordes om vad frågan handlade om. Det kan 
ändock vara så att Fred missuppfattade frågan, med tanke på svaret som gavs. Alternativt så ser 
han på kollektivt agerande på ovan nämnda sätt.  
 
Sanna tolkade även hon kollektiv organisering på ett negativt sätt, och på ett sätt som skiljer sig 
från fackets ideologiska mening med att organisera sig kollektivt.  
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… att man går emot nån person i form av mobbning å sånt, det kan ju va en sån kollektiv, 
att man organiserar sig på nått sätt. Det klart, det får inte bli liksom gruppindelningar så.  

 
Respondenterna uppvisar inte bara svalt intresse för facket och negativa associationer kopplade 
till kollektivt agerande som ju är en facklig grundstolpe, utan uppvisar även lite kunskap om 
facket. De vet inte vad facket är och vad de gör eller har gjort genom åren. Vissa av 
respondenterna har förhållandevis mer kunskap om än andra om facket.  
 
Om respondenterna får problem eller vill förändra någonting i deras arbetssituation så går de till 
sin närmsta chef. Men om chefen inte är lyhörd för deras önskemål och avvisar deras förslag eller 
önskan så vet respondenterna överhuvudtaget inte vad de ska göra för att genomdriva sin fråga 
och då struntar de i sin sak helt och hållet därefter.  
 
Andreas svarade exempelvis såhär på frågan om vad han skulle göra om chefen inte var lyhörd 
för hans förslag på åtgärd följande: 
  

Jag skulle nog inte göra nått åt det.  
 
Resterande respondenter visste ej hur de skulle gå tillväga om chefen inte lyssnade på deras 
önskemål. Anna beskrev dels detta men också att hon kände att hon inte kunde påverka eftersom, 
beslut på hennes arbetsplats fattades mellan chefer i flera led uppåt och hon hade fått intrycket att 
cheferna därmed inte var så lyhörda för förslag. Hon sade: 
 

Arbetsledarna som dela ut jobb dom hade ju chefer över sig, så om man sa nånting till 
arbetsledarna då vidarebefordrade, då sa dom, det e inte vi som bestämmer det utan, det e 
dom som bestämmer det, å dom får order av dom, så att det va aldrig nånting som man 
tänkte på att man kunde förändra så sin situation. 

 
Vidare sade Anna att hon i alla fall skulle ha försökt prata med sin arbetsledare om hon ville 
förändra exempelvis arbetsmiljö. Men på frågan om chefen inte hade gått med på hennes förslag 
till förändring svarar hon att:  
 

Ah då hade jag fått … Ah… Jag hade inte gjort så mycket” (tyst). 
 
Att respondenterna över lag inte vet att facket har att göra med förändring framkommer tydligt. 
När man vänt sig till arbetsgivaren och fått ett nej, finns det enligt merparten av respondenterna 
inte så mycket mer att göra. Att facket skulle kunna vara dem behjälpliga i sådana situationer 
finns inte i deras livsvärld. Förändring är alltså ingenting som associeras till facket, eftersom 
ingen av respondenterna nämner det.  

5.2 Kollektivism och solidaritet – starkare ju fler man är 

Det framkommer tydligt att respondenterna anser att kollektivt agerande endast gynnar de 
inblandade. Respondenterna ger inte alls uttryck för att solidaritet i allmänhet är eftersträvansvärt 
i deras livsvärld. De har synsättet att de endast kan tänka sig att agera kollektivt om det kan 
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gynna dem själva. Individuell nytta och kollektivt agerande behöver ju dock inte utesluta 
varandra.  
 
Ett annat huvudresultat för studien är att respondenterna å ena sidan inte ger uttryck för några 
fackliga associationer gällande resonemang kring kollektivt agerande och organisering. 
Respondenterna förknippar ord som har att göra med att agera kollektivt, som negativa ord, som i 
handling innebär att man stöter ut andra människor, destruktiva gruppbildningar och något som 
kan generera ett utanförskap. Men å andra sidan ger de samtidigt uttryck för vissa fackliga 
värderingar såsom att man tillsammans är starkare i grupp, än man är som enskild individ i vissa 
sammanhang.  
 
Vissa fackföreningar såsom exempelvis Handelsanställdas förbund uttrycker ibland att den 
fackliga nedgången bland unga, beror på att de unga har förändrats och de försöker förstå vad de 
unga vill ha. Ur resultatet framkommer att de unga inte ens vet vad facket har att erbjuda, 
samtidigt så står de unga respondenterna för fackets grundtankar när det gäller att gå samman för 
att försöka nå sina mål.  
 
Då Andreas tillfrågades om vem som drar nytta av att organisera sig kollektivt på arbetsplatsen 
svarade han att det kanske var; ”För företagen kanske”? 
 
Det framkom tydligt att respondenterna inte var vana vid att tänka i banor av kollektivt 
handlande och detta visade sig då Andreas fick frågan om de största vinsterna med kollektiv 
agerande:  
 

Vilken jädra fråga! Att … (tänker länge). Mm… gruppen… har lättare att få sin vilja 
igenom. Och nå sitt mål… Snackar vi om på jobbet att man ska gå å försöka förändra 
nånting. Då tror jag… tro fan att det e lättare å göra det när man är flera. Om man vill nå 
sitt mål. Och gemensamma mål om man har samma mål. 

 
Samtidigt svarade Andreas såhär på frågan om han är med i facket: 
  

Jag e väl ingen sosse heller. 
 
Andreas uttrycker delvis det som är en del av fackets grundtanke, samtidigt som han inte vet vad 
facket står för eller gör. Andreas förknippar facket med ”sossarna”, snarare än som ett don för att 
nå förändring tillsammans.  

5.2.1 Påverka gör man tillsammans 
Det ter sig bland respondenterna som att förändring är någonting man effektivast når genom att 
gå ihop i grupp och sträva mot samma saker. Lina sade såhär om vinsterna av att agera kollektivt:  
 

Att ju fler personer som tycker likadant, desto mer lyssnar man på dom personerna. Det 
blir ju en större påverkan, man har ju större chans att påverka. Åt det hållet man vill… 

 
Lina sade också att om hon är med i facket så är det bra om hon får med sig andra till att tycka 
som hon: 
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Fast e jag med, så vill jag väl i och för sig att andra ska va med å tycka likadant som jag, 
för att då blir det lättare för mig att få som jag vill, så att på det sättet är det ju viktigt. 

 
Det som Lina sade ovan tyder på att även hon bekräftar det som samtliga respondenter ger 
uttryck för eftersom de alla anser att det finns en styrka bakom att gå ihop och hitta kollektiva 
lösningar. Att respondenterna vet väldigt lite om facket i förhållande till att de ändock innehar 
fackliga grundtankar gör att det finns anledning att misstänka att det finns ett glapp mellan den 
fackliga informationen och presentationen av dem själva och dessa unga människor.  
 
Andreas hade främst sig själv i åtanke gällande nyttan av kollektivt agerande. Han ansåg att det 
var viktigt att både han själv och gruppen gynnas av kollektivt agerande. Andreas menade att den 
kollektiva nyttan ska gynna honom själv, men han utesluter inte att andra i gruppen kan ta del av 
nyttan, om de har samma mål med agerandet som han har.  
 

Snackar vi om på jobbet att man ska gå å försöka förändra nånting. Då tror jag, tror fan 
att det e lättare å göra det när man är flera. Om man vill nå sitt mål. Och gemensamma 
mål om man har samma mål. 
   

När Andreas tillfrågades om vem som gynnas om man går ihop kollektivt mot företaget svarade 
han såhär:  
 

Person och grupp. Om man strävar åt samma håll så blir det ju, e det ju lättare liksom. 
 
Andreas ansåg dock att det var viktigast att han gynnades, framför gruppen, men att det var bra 
om båda parter kunde gynnas.  
 
Lina och Andreas gav alltså uttryck för fackliga tankar gällande kollektivt agerande, utan att 
själva vara medvetna om det. Lina uttryckte att om hon vill någonting så är det lättare att få den 
saken genomdriven om andra tycker som hon själv gör. Lina menade att hon för att få sin vilja 
igenom behöver få med sig andra människor med samma tankar som hon har.  
 

Fast e jag med, så vill jag väl i och för sig att andra ska va med å tycka likadant som jag, 
för att då blir det lättare för mig att få som jag vill så att ah jo på det sättet är det ju viktigt.  

 
Lina gav ytterligare bekräftande uttalanden för att hon uppvisar fackliga grundtankar i sitt 
resonemang kring kollektivt agerande eftersom hon menar att ensam må vara stark, men 
tillsammans är man ännu starkare:  

 
Jag tror att chefen lyssnar mer om han ser att alla på hela arbetet eller ganska många vill 
en grej, då kanske han tar sig tid. 

 
Anna talade om kollektiv vinst på ett annat sätt och sade att hon hade sina egna övergripande 
mål, men för att nå dessa behövde hon andras hjälp på vägen.  

 
Jag har ju mina personliga mål i bakhuvudet hela tiden. Men för å kunna uppnå dom så 
måste jag… då måste vi ha olika delmål. 
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För att nå sitt egna mål genom kollektivt handlande så hade Anna ett annat sätt att nå nyttan av 
kollektivt handlande. Genom att arbetsgruppen sätter upp olika delmål, så uppnås hennes 
huvudmål med hjälp av kollektivet, men för egen vinning, men det är också ett bra sätt för att 
varje enskild gruppmedlem ska kunna nå sina mål. 
 
Även Lars bekräftar bilden av att respondenterna i stort besitter vissa fackliga grundtankar 
gällande kollektivt handlande. Lars ser kollektivt agerande som ett medel för att få sin röst hörd, 
då det inte räcker med att försöka på egen hand.  

 
Jamen då tänker väl… man på att man e ju fler då å… blir man ju på ett sätt… ens röst 
hörd på så sätt eftersom att fler har samma åsikter. 

 
Genom att använda sig av kollektivt agerande, så blir nyttan personlig ansåg Ulrika när hon vill 
uppnå något. Ulrika ansåg att fördelen med kollektivt handlande, är att kan den som vill framföra 
något eller vill något använda sig av den kollektiva styrkan på nått annat sätt så är det effektivt 
för att kunna nå sitt personliga mål. Ulrika talade såhär om att agera kollektivt, angående vem 
som gynnas vid sådana tillfällen:  
 

För den som vill någonting eller om man är i den gruppen så är det väl bra, plus den som 
ska framföra till ser att det är många som vill det och att man ska göra någonting åt det 
typ, eller? 
 

Kollektiva tankar som grundar sig i fackets idéer finns bland samtliga respondenter. Dock visade 
det sig tydligt att de inte har någon aning om att det är facket som representerar dessa idéer och 
att de skulle kunna ha användning för facket själv, om de vill gå ihop och få igenom något beslut 
på sina arbetsplatser. Det är häri som glappet mellan facket och de potentiella medlemmarna som 
våra respondenter utgör, ligger. Alltså, samtliga respondenter anser att ju fler man är, desto 
starkare blir man. De tror att chefen lyssnar på dem mer om de är flera, än om de kommer enskilt 
till chefen med önskemål. Dock kopplar ingen av respondenterna att man kan gå samman i 
facklig bemärkelse om man vill nå förändring av något slag. Det finns inte i deras livsvärld.  

5.3 Individualism och nyttoinriktning 

Respondenterna ser huvudsakligen kollektivt agerade som ett medel för att uppnå deras egen 
vinning och på så sätt kan de ses om individualistiska. Dock finns det inget som utesluter att 
kollektiv och individuell nytta kan gå hand i hand, som konstaterats innan. De flesta 
respondenterna vill att ett fackligt medlemskap och kollektivt agerande eller engagemang ska ge 
dem personligen någonting konkret tillbaka.  
 
Lina sade exempelvis att det inte spelar henne så stor roll huruvida andra är med i facket eller ej. 
Samtidigt anser Lina å andra sidan att om hon skulle gå med i facket, är det viktigt att även andra 
går med och tycker som hon gör för att hon ska kunna få sin vilja igenom, vilket kan grunda sig i 
ett individualistiskt förhållningssätt. Dock kan man också se det som att Lina är realistisk och 
inser att det faktiskt behövs att många går ihop, för att det ska vara meningsfullt och kunna ge 
effekt av att kunna vara med. Lina har förstått poängen med att agera kollektivt; går man ihop 
ska man ha samma mål och då gynnas alla om det lyckas. Dock sade Lina att om hon väljer att 
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stå utanför facket, vilket var fallet vid intervjutillfället, då är det helt plötsligt inte viktigt att 
andra är med i facket och det lät det såhär:  
 

Näe, det skulle inte spela mig nån roll i så fall. Det skulle inte va jätteviktigt för mig. 
 
Ulrika uttryckte någonting som man kan tolka som individualism. Hon bryr sig inte alls om 
huruvida andra är fackligt anslutna och sade såhär på frågan om det är viktigt om andra är med i 
facket:  
 

Näe, det skiter väl jag i egentligen. Asså jag mår inte bättre för att nån annan tar ledigt å 
med i facket typ. Det är väl för deras egen skull. Det e bara nått som finns där, det e 
ingenting jag bryr mig om eller liksom… Det e inte så att jag går runt å tänker på facket. 
Det e bara nått jag vet finns typ. Det e inget jag lägger energi på typ. 

 
Även Andreas gav uttryck för att han inte bryr sig om verksamhet som han inte har att göra med. 
På frågan om det är viktigt om andra är med i facket svarade han:  
 

Annars hade dom inte haft nått å jobba för, ifall ingen går med. Fast samtidigt skiter jag i 
det. 

 
Ricardo uttalade sig inte konkret om han tycker att det är viktigt att andra är med i facket. Hans 
svar som handlade om vilka som borde gå med i facket, kan tyckas vara lite motsägelsefullt, 
eftersom han syftar till att dem som känner sig säkra på arbetet borde gå med i facket, men han 
nämner inte detta gällande dem som inte är säkra på sitt arbete.  

 
Ja, om de som sagt om de har ett bra jobb å om de liksom känner sig säkra å så det är en 
då bra att veta att man har stöd från nånstans om det skulle hända någonting.  

 
Huruvida Ricardo syftar till säkert arbete, i form av en tillsvidareanställning eller om han syftar 
till en säker arbetsmiljö på arbetsplatsen, framkom inte ur intervjun. Det kan vara så att Ricardo 
menar att om man har en säker anställning kan man gardera sig ytterligare genom att gå med i 
facket, för att vara med om någonting skulle hända.  
 
Inte heller George brydde sig om huruvida andra går med i facket och han uttryckte sig såhär:  
 

Vill å vill, det e inte mitt problem. Inte för mig i alla fall, men sen för andra vet jag inte.  

5.4 Påverkan av hur facket presenterar sig själva  

Anna visar tecken på ett nyttoinriktat synsätt, men visar även tecken på att facket inte gjort sitt 
jobb och informerat henne om deras fackliga verksamhet så att hon ens kunnat överväga ett 
fackligt medlemskap på rättvisa grunder. Hon visar även en vilja att faktiskt betänka ett fackligt 
medlemskap, men om informationen når henne. Anna avvisar inte tankarna på ett medlemskap i 
facket, utan verkar vara intresserad av att veta vad facket gör och vad hennes medlemsavgift 
skulle gå till.  
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Sanna uttryckte sig såhär gällande vikten av att gå med i facket: 
 

Det går inte å bara knö in i huvet att det är vikigt att va med i facket för att då ser man 
fortfarande facket lite som jag, som nått som e där borta, där jag inte e delaktig själv.  

 
Sanna ringar ovan in problemet med att facket idag verkar representera något som de unga inte 
har närmat sig. Hon tror alltså inte att det funkar att tvinga folk att gå med i facket, utan tror att 
det bästa är om man själv är delaktig. En anledning till att hon har denna syn på facket är att hon 
vid ett tillfälle då hon skulle ansluta sig till A-kassan via telefon kom i kontakt med en människa 
som ifrågasatte varför Sanna inte skulle gå med i facket också, fastän hon hade belägg för att inte 
gå med, eftersom hon ville gå med senare i så fall. Sanna beskrev situationen såhär:  

 
När jag gick med i A- kassan så var det ju en tant som svara å hon prata liksom å blev ju 
nästan aggressiv, hon blev ju verkligen såhär; varför ska du inte va med i facket? Å du vet 
jag ba, jag vill vänta lite. För jag gick med i A-kassan typ första dan jag börja jobba, för 
det kändes som viktigt å va med där från början. För min trygghet. Men facket kändes som 
att nä men jag vill vänta å se läget sådär. Men hon va så himla nästan sur… du vet att det 
måste man va… Jag ba, du ska va på min sida. Det här ska inte va nån plikt. Eller jag ska 
inte känna att ni e liksom arga på mig för att jag inte e med. Det är för min skull liksom. 

 
Detta tyder på att Sanna har en negativ erfarenhet av hur facket försöker rekrytera medlemmar, 
vilket hade motsatt effekt på Sanna. Hon vill inte känna sig tvingad att gå med i facket, vilket 
citatet ovan ger indikationer om att så har hänt. Hellre vill hon känna sig delaktig, istället för att 
facket ska vara någonting långt borta i periferin, som hon inte kan anknyta personligt till.  Sanna 
vill känna delaktighet och närhet för att kunna känna engagemang, vilket är logiskt. Så länge hon 
känner att facket är långt bort, är det svårt för henne att känna den närhet hon vill kunna känna, 
eftersom kunskapen är för låg.  

5.4.1 Egna tänkbara motiv till att gå med i facket 
Linas tankar om vad facket arbetar med riktar sig främst till dennes egna tänkbara nyttomotiv till 
ett medlemskap: 
 

Men det e väl om nått blir fel såhär om det visar sig att jag får övertid, men jag inte kan 
jobba, eller att jag jobbar för mycket, att det inte stämmer liksom. Om jag jobbar natt så 
ska jag va ledig… att det liksom blir fel. 

 
Om Ricardo hade varit facklig medlem tror han att facket hade kunnat hjälpa honom med detta:  
 

 Tjaa om jag skulle förlora mitt jobb så kanske de hade kunnat hjälpa mig o få ett annat 
jobb snabbare än vanligt. Det e kris idag så det är svårt å få jobb. 

 
Här är ytterligare en missuppfattning från Ricardos sida. Han tror att facket sysslar med 
arbetsförmedling av något slag. Han vet alltså liksom de flesta andra respondenterna inte vad 
facket arbetar med.  
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5.5 Fackets bristfälliga information till potentiella medlemmar 

Det framkom ur resultatet att ingen av respondenterna anser sig ha fått tillräcklig information av 
facket om vad de gör och varför de borde vara fackligt anslutna. Vissa av dem ser det som att de 
själva borde uppsöka information om facket, om de är intresserade, medan andra ser det som att 
facket borde ha gett dem mer information om vad de gör. Nästan hälften av respondenterna visste 
inte ens vilket fack de skulle ha tillhört och hade inte heller kommit i kontakt med facket på sin 
arbetsplats. Respondenternas upplevelse är att de har fått otillräckligt med information om 
fackets verksamhet, men också vad facket har gjort som har varit bra. 

5.5.1 Hur facket presenterar sig själva 
Andreas berättade att facket hade kommit till hans förra arbetsplats, men att de då inte sa mer än 
”hej hur mår du?” och därefter gick de därifrån. Ingen information om facket delgavs Andreas 
och ingen dialog inleddes heller från fackets sida. Han tyckte det var konstigt att facket kom tills 
hans arbetsplats bara för att säga hej, hur mår du, och ingenting mer.  
 

Nej, dom sa ingenting. Det gjorde dom inte.  
 
Vidare beskrev Andreas vad anledningen till att folk inte är med i facket kan vara.  
 

Informationen och sådär. Jag tror inte nån bryr sig typ. Jag vet inte vad det är. 
 
Anna ansåg sig inte heller ha fått tillräckligt med information och uttryckte sig såhär:  
 

Jag har inte fått tillräckligt med information. Jag vet inte vad det e. Och jag har hört att det 
kostar väldigt mycket pengar å jag vill inte lägga pengar på nånting som jag inte vet vad 
det e för nånting. 

 
Det framkommer alltså att Anna anser att hon ej har fått information, och vill givetvis inte heller 
lägga pengarna på någonting som hon inte heller vet vad det är och innebär. De andra 
respondenterna utgav liknande utsagor som Anna och ansåg alltså inte heller sig ha fått 
tillräckligt med information från facket.  
 
Ricardo hade aldrig kommit i kontakt med facket i något sammanhang. Men det framkom att 
hans betoning låg på att facket kunde ha skickat information till honom och att det är deras 
ansvar, medan Sanna uttryckte sig såhär, vilket skiljer sig från Ricardos syn på 
informationstilldelning om facket. Hon menade att informationstilldelning inte bara är fackets 
ansvar utan att ansvar även ligger på henne själv. Sanna sade att om hon vill veta mer om facket 
så får hon ta reda på mer om facket. Sanna uttryckte sig såhär:  
 

 Men jag vet ju vad facket e till för hyfsat, men jag tycker att jag kunde fått mer 
information, men också att det ligger ett visst ansvar på mig själv, om jag e intresserad.  

 
Sanna beskrev vidare sitt första möte med facket som skedde på hennes nuvarande arbetsplats. 
Enligt var de fackliga representanterna som hon kom i kontakt med inte speciellt övertygande. 
De gav henne lite att läsa om facket, men inga övertygande argument för varför hon skulle gå 
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med i facket. Detta kan tyckas vara en miss från facket eftersom det som skulle ha krävts för att 
Sanna skulle gå med i facket var att en person på ett trevligt sätt övertygade henne att gå med i 
facket. Såhär beskriver Sanna sitt första möte med facket:  
 

Å dom har la kommit dit en gång å då va det två små barn typ som kom å som knackade 
mig på ryggen när jag stod i lagret å plockade morötter eller nått. Å så sa dom liksom, hej 
e du med i facket? Å jag ba, näe det e jag inte. Ah, eh… tänkte du gå med? Jag ba, näe jag 
vet faktiskt inte näe, övertyga mig liksom. Dom liksom ah du kan ju titta i den här 
broschyren typ å så gick dom liksom. 

 
Vidare beskrev Sanna vidare hur hon upplevde situationen, vilken hon såg allvarligt på:  
 

Dom va väldigt unga, men dom såg liksom så menlösa ut. Det kändes som att va e detta för 
folk dom har skickat. Det e liksom dom som e längst ner i rang liksom, du vet. Det va 
givetvis inte så, men det kändes liksom som att det här va två personer som inte brydde sig, 
så det va liksom det dom utstrålade. Väldigt illa. Som att var ditskickade å men dom visste 
inte riktigt vad dom skulle säga liksom. 

 
Fred hade aldrig varit i kontakt med facket och hade ständigt svårigheter med att besvara frågor 
om facket och ursäktade sig med att han inte hade fått information om facket, från facket. Att han 
själv hade kunnat leta reda på information om facket, fanns inte i hans livsvärld.  

5.5.2 Facket – ingenting för de unga?  
Anmärkningsvärt är att ingen av respondenterna tycker att de har fått tillräckligt eller bra 
information om facket och ingen kan heller redogöra för ett möte de har haft med facket, där 
facket har givit dem användbar information.  
 
Lars hade velat ha mer information om facket och vilket fack denne tillhörde eftersom Lars 
övervägde att gå med i facket, men visste ingenting om vilket fack, etc.  

 
Men det skulle gärna va bra om man fick reda på vilket fack man ska gå med i. För det va 
ju inte jag… Jag har ju ingen aning om vilket fack jag skulle gå med i.  

 
Lars hade aldrig blivit kontaktad av facket, men hade gått med i facket om han hade fått 
information av dem hur man går tillväga. Lina beskrev att hon träffade facket på sitt förra 
sommarjobb. Hon uppfattade det inte som att facket var intresserade av att ha Lina, som fackligt 
ansluten eftersom det bara var ett sommarjobb.   
 

Jag tror nån till å med sa att det e ingen riktig idé å gå med om man e sommarjobbare. Det 
va nått sånt liksom, så det va inte såhär att det är jättebra å gå med redan nu. 

 
Hon beskriver att hon inte fick känslan av att när hon, var sommarjobbare. Inte ens borde gå med 
i facket. Dessutom tyckte hon inte att det kändes som att facket talade till henne på 
introduktionsmötet av sommarjobbet. Hon fick inte känslan av att facket riktade sig till henne 
och lade därför inte på minnet vad de talade om. Därför övervägde hon aldrig ens att gå med i 
facket under det arbetet.  
 



32 

Vad som framkom var alltså att ingen respondent anser sig ha fått varken god eller tillräckligt 
med information från facket. Dessutom har facket sagt rakt ut till en respondent att det inte är 
någon mening att bli fackligt ansluten om man ”bara” är sommarjobbare. Facket verkar ha 
presenterat sig på ytterst bristfälliga och klandervärda sätt för respondenterna. Insatsen som 
facket väl har gjort för att försöka informera ute på arbetsplatsen verkar enligt respondenterna 
tafatt och halvdan. Facket verkar inte ha lagt alltför mycket krut på att informera arbetare på 
arbetsplatsen.  

5.6 Fackavgift – inställning till fackavgiften som en kostnad 

Ett resultat som framkom är att alla respondenter utom två, hade en mer eller mindre negativ 
inställning till fackavgiften. Även A-kassans utgift omnämndes. Sanna uttryckte sig såhär: 
 

Å det här med höjda å sänkta avgifter hit å dit… å inte minst allt man läser om folk som 
inte får ut sin A-kassa å sånt där. Då känner man ju att man blir lite pissed off.  

 
Sanna har hört negativa saker om facket och hade iakttagit att den fackliga avgiften inte är en fast 
summa över tid, utan varierar vilket enligt Sanna kan vara en skrämselfaktor för ungdomar. En 
annan respondent, Anna, berättade om hur hon såg på fackavgiften. Anna var inte insatt i hur 
mycket det kostar, men har hört rykten om detta. 
 

Anna: Ah. Det beror ju på vad det kostar, jag vet ju inte det för jag har inte fått nån info.  
 

Intervjuare: Ja, två hundra kronor i månaden ungefär att va med i facket.  
 

Anna: Aha… Asså då spelar informationen lite större roll, när jag vet vad jag lägger 
pengarna på.  

 
Anna vill som nämnts tidigare, veta vad pengarna går till, eftersom hon inte har fått någon 
information om vad facket gör med pengarna dem får in på medlemsavgifter. Eftersom hon inte 
vetat vad ett fackligt medlemskap kostar, har hon egentligen inte tagit ställning till om hon skulle 
kunna tänka sig att gå med i facket i förhållande till avgiften.  
 
Ulrika hade fått påtryckningar av en familjemedlem om att gå med i facket. Dock brydde hon sig 
inte så mycket om det och såhär svarade denne när den tillfrågades om varför: 
 

Jag vet inte. Då va man ju mindre å tyckte det va en onödig utgift. Man fick ett jobb, fine 
man jobba ju inte för å överleva egentligen. Man jobba ju bara för å jobba typ i början. 

 
Ricardo blandade ihop facket med A-kassan och uttryckte sig såhär på frågan om den största 
orsaken till att han inte var med i facket:  
 

Att jag helt enkelt inte… ah, så kostar det också om är med i facket visst är det bra om man 
förlorar sitt jobb. 
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Ricardo menade att han inte behöver facket eftersom det kostar pengar att vara medlem där, samt 
att han känner sig säker på det jobb han hade då, vilket bekräftar att han tror att A- kassan och 
facket är samma sak.  
 
Ulrika såg facket som en onödig avgift och vill inte betala för någon säkerhet i samband med sitt 
jobb.  Hon såg jobbet som något temporärt och att betala en extra avgift är enlig denne onödigt 
då man vet inte heller vet vad facket kan göra för denne. Information har inte spridits i tillräckligt 
hög utsträckning för att väcka ett intresse, för att respondenterna ska se fackavgiften som något 
annat än bara onödig utgift.  
 
Lars var mer positiv till fackligt medlemskap i framtiden, än de andra respondenterna. Såhär 
svarade Lars på frågan om varför han innehar ett fackligt medlemskap om fem till tio år. 
 

Då har jag väl studerat klart å hittat mig en anställning. Å då kommer jag väl gå med i 
facket för den… det yrket och samtidigt A-kassan då som ett skyddsnät ifall om 
anställningen skulle ta slut. 

 
Lars hade en väldigt stark positiv bild av facket, jämfört med de andra respondenterna Anna, 
Sanna och Ulrika som var väldigt negativt inställda till fackligt medlemskap. Lars hade fått 
information om facket genom sina föräldrar. Det verkar som att i framtiden kommer Lars 
troligtvis att ha ett fackligt medlemskap. Hans kunskapsluckor om facket märks dock då han 
syftar till att A – kassan skulle fungera som ett skyddsnät om anställningen skulle ta slut, men 
nämner inte att även ett fackligt medlemskap skulle kunna göra det. Såhär resonerade Lars kring 
att gå med i facket i framtiden:  

 
För mina föräldrar är med å dom jobbar … å dom flesta som jag känner är med där. Asså 
så här inte mina kompisar då men föräldrar … När jag väl får mer information om det så, 
lär det väl va värt det sen. 

 
Fred och Lars hade liknande tankegångar, eftersom båda planerar att gå med i facket så fort de 
har positionerat sig bättre på arbetsmarknaden. Utgiften för ett fackligt medlemskap spelade dem 
ingen roll, utan de är framför allt påverkade av andra runt omkring dem, som får dem att vilja gå 
med i facket senare i livet. Detta skiljer Fred och Lars från de andra respondenterna, eftersom de 
hade en annan syn på medlemskap i facket. Fred och Lars har sett släktingar och vänner vara 
medlemmar i facket, trots att de har haft säkra anställningar och inte sett på utgiften som något 
annat än självklart.  

6. DISKUSSION 
 
Vid denna studies start gick vi som nämnts tidigare in med en viss förförståelse om allt som rör 
studien. Bland annat var vår övertygelse att respondenterna skulle uppvisa hög grad av 
individualism kopplat till våra intervjufrågor. Till viss del gör de också det eftersom de har stark 
tilltro till deras egna prestationer och möjligheter, vilket kanske snarare vittnar om bra 
självförtroende än individualism. Men de är måna om att gå sin egen väg i arbetslivet gällande 
karriär och att ingenting direkt kan stoppa dem. Därmed inte sagt att de inte har tilltro till 
kollektiva prestationer och sådant agerande. Det visade sig att respondenterna samtliga 
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respondenter såg det som att man blir starkare ju fler man är dvs. att de tror att deras individuella 
mål i vissa situationer nås lättare genom kollektivt agerande. Ingen tidigare forskning som vi 
funnit inom området har visat på detta. Det finns ingenting i bilden som framställts av 
respondenterna, som tyder på att de skulle vara negativt inställda till ett fackligt medlemskap om 
de fick tillräckligt med information om facklig verksamhet och eventuella nyttor som ett sådant 
medlemskap kan tänkas ge.  
 
Intressant är alltså att de unga inte avslår tanken på att gå med i facket helt. Istället handlar deras 
ointresse om att de inte har fått tillräcklig eller god information om vad facket gör och kan hjälpa 
dem med. Bristen på information kan också tolkas vara en primär anledning till att de inte är med 
i facket. Det man inte vet någonting om är man oftast inte speciellt intresserad av. Att läsa en 
broschyr om facket som de får tilldelad sig är ingenting som lockar respondenterna, vilket är 
förståeligt i detta kunskapssamhälle, där information ständigt flödar mot en. Istället hade 
respondenterna föredragit muntlig information om facket, anpassad mot dem själva, för att ens 
kunna överväga ett fackligt medlemskap på riktiga grunder. Fackets angreppsteknik för att nå 
unga fungerar uppenbarligen inte, samtidigt som de unga inte alls är helt negativa beträffande 
fackligt medlemskap.  
 
De ungas ställning på arbetsmarknaden påverkar i hög grad deras syn på facket. Respondenterna 
kände sig oetablerade och ovilliga att förändra någonting på sin nuvarande arbetsplats, eftersom 
de inom några månaders eller några års tid ändå hade tänkt byta sysselsättning. Då de etablerat 
sig på arbetsmarknaden inom cirka fem år tror de flesta respondenter däremot att de kommer att 
gå med i facket. Detta speglar att deras nuvarande ställning på arbetsmarknaden, till stor del är 
det som avgör huruvida de är med i facket eller ej. Genom att använda sig av Lysgaards 
kollektivteori kan man förklara respondenternas icke – medlemskap i facket kopplat till deras 
arbetsmarknadsposition, vilket vi återkommer senare till.  

6.1 Bristande facklig kunskap och intresse 

Respondenterna till föreliggande studie har enligt resultatet bara en tänkbar motivering till att bli 
medlem i facket, vilken är att facket hade kunnat hjälpa dem i deras arbete. Men om de ska gå 
med i facket så kommer det inte bli förän de har en trygg anställning på ett jobb de trivs med. 
Detta kan tyckas vara lite motsägelsefullt, eftersom de i nuläget har en otrygg anställning och 
otrygga jobb, så är det egentligen nu mer än någonsin som de skulle behöva ett fackligt 
medlemskap. Inte sedan när de har trygga arbeten och är positionerade på arbetsmarknaden.  
 
Att respondenterna visste lite om facket framkom tydligt. Enstaka logiska svar om vad fackets 
huvudsakliga uppgifter är gavs. Nästan inget konkret gavs till svar, vilket indikerar dels på låg 
kunskapsgrad om facket, men också att facket inte nått fram till dessa unga människor. 

6.1.1 Hur facket presenterar sig  
Samtliga intervjupersoner i denna studie svarade att de inte hade träffat facket alternativt att de 
hade en negativ erfarenhet av dem. Att den ena respondenten kastade broschyren i soptunnan 
behöver inte vara ett uttryck för att denne inte är intresserad av fackliga frågor, utan kan vara ett 
uttryck för att okunskapen är stor eftersom facket inte gett denne någon verbal information om 
vad facket sysslar med, utan endast en broschyr som få orkar läsa. Detta resultat kan kopplas till 
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tidigare forskning ; se Allvin och Sverke (2000), som kommit fram till att facket problem inte är 
själva innehållet utan formen. Fackets form och tillvägagångssätt för att nå ut till unga är 
uppenbarligen ingenting som tilltalar de unga. Hade facket lyckats presentera och lagt energi på 
att förnya och förtydliga sitt innehåll, istället för att försöka närma sig de unga på de sätten som 
respondenterna beskriver, så hade fackets framgångar kanske varit större bland den målgruppen.   
 
Flera respondenter berättade utsagor som talade för att facket inte varit intresserade av att 
rekrytera någon som exempelvis arbetade för ett bemanningsföretag eller sommarjobbade. Facket 
verkar helt klart inte ha något system eller tillräckligt intresse för lyckas med att infånga unga 
arbetande människor i åldrarna 20- 24 år i ett fackligt medlemskap, vilket på sätt och vis stödjer 
det som Allvin och Sverke (2000) talar om då de menar att det uppenbarligen inte räcker med att 
göra vad facket hittills har gjort, för att kunna nå ut till unga människor. Det är således inte nog 
att presentera sig på skolor eller Internet så länge innehållet och inte formen är fackets största 
problem.  
 
Empirin till föreliggande studie visar genomgående på att ingen av respondenterna kunde återge 
någon exakt information eller kunskap om vad facket gör eller kan göra för dem. De flesta 
respondenter drog till med logiska svar om att facket kan hjälpa dem med saker i arbetet. 
Respondenterna visade inget intresse för facket utifrån deras nuvarande arbetsmarknadsposition, 
vilket överensstämmer med en mycket av vad tidigare forskning påstår (Kjellberg, 2002; 
Gallagher & Sverke, 2005; Furuåker & Berglund, 2003).  

6.2 Individualism och nyttoinriktning och förändrat arbetsliv 

Det kan utifrån empirin i vår studie konstateras att ungdomar inte är intresserade av facket på 
grund av att facket inte återspeglar deras intressen eller krav på nyttoanvändning, gällande hur 
facket kan tänkas hjälpa ungdomar i deras jobb. I tidigare forskning står det att ungdomar har 
blivit påverkade av en modernisering av samhället som accepterar individualiseringen som en 
samhällelig process (Rainer Zoll, 1996). Med detta menas att moderniseringen i samhället ger en 
positiv bild av att själv bli och vara individualiserad, vilket leder till att den traditionella bilden 
av att man går med i ett fack för säkerhetens skull försvinner, eftersom människor blir mindre 
intresserade av kollektiva lösningar. Alltså avtraditionaliseras tanken på att gå med i facket 
eftersom de sociala strukturerna ändras, vilket bland annat leder till individualisering.  
 
Det som sker är att identiteten ändras och människan ser på saker som exempelvis facket på ett 
annorlunda sätt än tidigare. Det sker en förändring och betydelsen av bland annat facket ändras 
och minskar bland vissa grupper (Allvin, 1997:136). Ur resultatet från denna studie så 
framkommer det att fackets betydelse bevisligen har minskat bland unga, eftersom 
respondenterna inte tillskrev facket speciellt mycket betydelse. Att respondenterna inte skulle 
vara intresserade av kollektiva lösningar är dock ingenting att skriva under på gällande denna 
studie, eftersom samtliga ansåg att man blir starkare ju fler man blir. Alltså var de intresserade av 
kollektiva lösningar, eftersom de sade att man har störst chans att få sin vilja igenom på en 
arbetsplats om man går ihop och är flera. Ju fler desto bättre och lättare att få igenom beslut 
ansåg dem. Samtidigt gav respondenterna i mångt om mycket uttryck för attityder präglade av 
individualism, vilket återspeglar den samhälleliga process som beskrivs av flera forskare (Rainer 
Zoll, 1996; Bruhn, 1999; Sverke & Hellgren, 2002; Furuåker & Berglund, 2003). 



36 

6.2.1 Arbetsmarknadsposition 
I tidigare forskning togs upp att den traditionella fastanställda heltidsarbetaren har blivit en mer 
flexibel arbetare som ibland tar tillfälliga korttidsarbeten (Gallagher & Sverke, 2005). Enligt vad 
som framkommit ur föreliggande studie existerar inte längre den traditionella synen på 
”fabriksarbetaren” som går med i facket för den kollektiva nyttans skull. Respondenterna i 
föreliggande studie vill utbilda sig på högskola eller universitet för att inte bli ”kvar” som 
tillfälliga korttidsarbetare eller arbeta under andra liknande obekväma arbetsformer. Att de vill 
byta till ett arbete som de anser är ”bättre”, i framtiden är en av anledningarna till att de inte är 
fackligt anslutna.  
 
Respondenterna i denna studie är i åldrarna 20-24 år och beskriver att de i dagsläget är hänvisade 
till korttidsarbeten. De flesta av respondenterna är inte fastanställda på heltid utan ”hankar” sig 
fram, eller har gjort det tidigare. Alla respondenter såg sina jobb som tillfälliga och som en 
sysselsättning som de skulle lämna inom de närmsta åren. Det var alltså ingen som funderade på 
att arbeta kvar på samma arbete resten av livet. Således innebär detta att respondenterna i 
dagsläget anser sig kunna stå ut med arbetsförhållandena och arbetsmiljön som kommer med de 
tillfälliga arbetena, eftersom de med säkerhet vet med sig att de i slutändan kommer vidareutbilda 
sig och nå andra högre positioner på tjänstemannasidan.  
 
Givetvis har respondenterna i föreliggande studie sina individuella motiv till varför de inte gått 
med i en fackförening. Alla hade en sak gemensam, vilken var att de inte såg något behov av att 
gå med i facket just nu, eftersom de snart skulle söka annat jobb eller vidareutbilda sig till något 
som de såg som mer meningsfullt än vad de gjorde idag, samt någonting som passade mer in på 
deras ambitioner om hur deras arbete ska vara. Flera av respondenterna såg deras nuvarande jobb 
som en tid i livet, som snart skulle vara förbi. De är samtliga individualister som tror på den egna 
förmågan att skapa sina förutsättningar för ett bra arbete. Vad som framkom ur resultatet enligt 
ovan kan alltså kopplas till tidigare forskning som säger att arbetslivet har förändrats och 
moderniserats och gått mot ett mer individualistiskt förhållningssätt till facket, kopplat till 
position på arbetsmarknaden, vilket återfinns i tydliga tendenser hos respondenterna. 
Respondenterna vill alltså inte gå med i facket på grund av deras nuvarande ställning på 
arbetsmarknaden, eftersom de vill ändra på deras arbetsmarknadsställning och först när de har 
gjort det vill de gå med i facket.  

6.3 Värdeförskjutning och minskad organisationsgrad  

Ökade individualistiska tendenser på arbetsmarknaden framkom ur Bruhns studie från 1999, då 
han intervjuade unga industritjänstemän som förhöll sig förhållandevis neutralt gentemot både 
kollektivism och solidaritet. Respondenterna i vår studie var inga tjänstemän, men unga 
människor liksom i Bruhns studie (1999). Enligt Bruhn (1999) var instrumentella 
egennyttobaserade attityder vanliga. Ett fackligt medlemskap sågs som ett medel för att nå sina 
personliga mål. De unga tjänstemännen hade en kritisk individualiserad utgångspunkt gällande 
facklig verksamhet. En sak som skiljer Bruhns (1999) tjänstemän från våra respondenter är att 
våra respondenter inte har en sval inställning till fackets grundvärdering såsom Bruhns (1999). 
 
Respondenterna i föreliggande studie var som nämnts tidigare, inte fackligt anslutna, men ett 
flertal av dem kunde alltså tänka sig att gå med i facket om deras arbetsförhållanden ändrades i 
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form av ett annat tryggare arbete, vilket tyder på att det finns en likhet mellan våra respondenter 
och Bruhns (1999) eftersom ett par av våra respondenter som känner till något alls om facket, 
också är väldigt nyttokalkylerande gällande ett behov av ett fackligt medlemskap. De vill få ut 
något konkret av ett medlemskap och veta att de får valuta för pengarna, dvs. medlemsavgiften. 
Alternativt kan det vara så att vissa av våra respondenter inte har någon aning om vad en facklig 
medlemsavgift går till, vilket kan härleda ett resonemang som låter som ett nyttokalkylerande 
förhållningssätt. I själva verket kanske resonemanget bara bygger på okunskap och osäkerhet.  
 
Respondenterna i vår studie innehade liksom Bruhn (1999) antyder; en villkorad inställning till 
kollektivt agerande. Våra respondenter var måna om att först och främst personligen kunna dra 
konkret nytta av kollektivt handlande. Men vad Bruhn (1999) inte nämnde, men som framkom 
tydligt av resultatet i föreliggande studie är att den fackliga organisationsgraden inte hade behövt 
påverkas av att det finns en facklig riskgrupp som gör individualistiska nyttokalkyler. Detta 
eftersom det ena inte behöver motsätta det andra. Postmaterialistiska åsikter skulle kunna gå 
hand i hand med ett fackligt medlemskap eftersom våra respondenter innehar tydliga fackliga 
grundidéer. Att samtliga respondenter i vår studie med bestämdhet hävdade att ju fler man är, 
desto starkare blir man, antyder att respondenterna skulle kunna skriva under på vad facket 
ursprungligen och än idag står för. Att de unga vill ha ut någonting av att ansluta sig fackligt, 
behöver inte betyda så mycket egentligen. Det handlar snarare om att finna en balans mellan att 
få många att gå ihop kollektivt, eftersom de, åtminstone våra respondenter tror på den tanken, 
och att samtidigt finna vissa individuella fördelar som ska kunna dras av ett medlemskap i facket. 

6.4 The – Free rider problem, Mancur Olsons teori  

Ibland kan det enda sättet att nå sin individuella vilja vara att gå ihop i grupp för att lyckas med 
detta. Här kan man göra en koppling till freerider problemet som Mancur Olson beskriver i sin 
teori, där andra åker “free ride” på andras bekostnad, utan att själva behöver betala eller hjälpa 
till. En free rider finns alltså bara där för att gratis nyttja andras ansträngningar.  
 
Denna teori av Mancur Olson (1965) valdes till denna studie på grund av att syfte och 
frågeställningar för studien på sätt och vis går att förklaras med hjälp av free rider teorin (1965). 
Det som är intressant är att alla respondenter uttryckte att deras personliga intressen främst ligger 
i den egna nyttan. Respondenterna uppvisar alltså inga klassiska fackliga ideologiska tankar 
kring medlemskap i facket. De visar på individualism i sitt tänkande kring nyttor kring kollektivt 
agerande, vilket överensstämmer med vad free rider teorin föreslår. Däremot inte sagt att våra 
respondenter verkligen åker free ride på andra. Eftersom de inte vet tillräckligt mycket om facket 
och systemet runt omkring facklig verksamhet gällande exempelvis stiftning av kollektivavtal 
och så är sannolikheten att de medvetet skulle åka free ride på andra väldigt liten. Att 
respondenterna omedvetet åker free ride på fackliga medlemmar kan hända, eftersom facket 
historiskt har kämpat för bättre arbetsmiljölagar och att utarbetar kollektivavtal som gynnar även 
fackliga ickemedlemmar kan det hända att sådana faktorer gör att våra respondenter känner att de 
inte behöver vara fackligt anslutna. 
 
Dock fanns det vissa respondenter som faktiskt verkade åka lite free ride på sina arbetskamrater. 
Respondenterna hade olika bra kunskaper om huruvida deras arbetskamrater var med i facket 
eller ej, men två av respondenterna utmärkte sig eftersom de visste mycket om de som var 
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fackligt anslutna på deras arbete. Vad som är intressant i dessa två fall är att om de skulle ha 
någonting att invända mot exempelvis sin arbetsplatsmiljö eller dylikt så ansåg de att de bara 
skulle behöva prata med de två personerna på deras arbetsplats som är fackligt anslutna. De 
menade alltså att de fackanslutna kan föra deras talan, eftersom facket arbetar mot deras 
arbetsplats om problem uppstår. De behöver alltså inte vara fackliga medlemmar, eftersom det 
finns andra på deras arbetsplats som är det och kan föra deras talan åt dem. Man kan dra 
paralleller mellan dessa två respondenters attityder och free rider problemet, eftersom de är 
benägna att åka snålskjuts på andra, utan att själva anstränga sig eller betala medlemsavgift.  
 
Men i det stora hela så kan konstateras att Olsons (1965) free rider teori hade kunnat kopplas till 
respondenterna om de hade uttryckt att de inte var med i facket, eftersom de ändå får del av de 
förmåner som förhandlas fram på facklig nivå. Därmed kan sägas att respondenternas icke- 
medlemskap i facket, delvis förklaras med hjälp av free rider teorin. Två av respondenterna fri-
åker till viss del på sina arbetskamrater och har ett kalkylerande förhållningssätt till det, medan 
övriga respondenters inställning till facket inte kan förklaras genom free rider problem teorin 
(1965).  

6.5 Arbeiderkollektivet, Sverre Lysgaards teori   

En annan teoretiker som använts i föreliggande studie är Lysgaard som utformat en teori om 
Arbeiderkollektivet (1961), vilken liksom free rider teorin har viss anknytning till vårt resultat. 
Lysgaards teori (1961) kan kopplas till delar av empirin som framkommit ur föreliggande studie.  
 
De gruppbildningar som respondenterna har deltagit i har inte gett några positiva avtryck hos 
dem. Detta kan bero på att ingen av dem själva beskrev att de varit en del av en sådan 
gruppbildning inom ett företag, utan de hade endast iakttagit sådana grupper utan att själva vara 
en del av dem. Hade de själva varit en del av ett arbetarkollektiv så hade de kanske hänvisat till 
fördelar med ett sådant, snarare än nackdelar. I alla fall om man ska tro Lysgaards (1961) teori 
om arbetarkollektivet.  
 
Det kan konstateras att det utifrån respondenternas anställningsförhållanden är svårt att utveckla 
och delta i ett sådant kollektiv som Lysgaard (1961) beskriver. Dessutom kan det tolkas som att 
de gruppbildningar som förekommer på respondenternas arbetsplatser ligger närmare företaget 
än facket. Med detta menas att den självklara personen för respondenterna att vända sig till om 
någonting inte är bra, eller om någonting kan förbättras,  är deras chef. I deras värld är det chefen 
och företaget som ger dem och representerar förutsättningarna för deras arbetsplatsförhållanden. 
De gruppbildningar som respondenterna beskriver är i vilket fall som helst svåra att relatera till 
Lysgaards (1961) arbetarkollektiv, eftersom ingen av respondenterna belyser sammanhållning i 
egenskap av skydd mot ett system. Respondenternas arbetsplatsförhållanden verkar inte vara 
sådana att ett arbetarkollektivets “vi” uppstår. Dels har de kanske inget behov av ett skydd mot 
det tekniskt ekonomiska systemet, vilket Lysgaards (1961) arbetare hade och dels arbetar 
respondenterna inte i täta sammanhållna grupper som fabrikörerna i Lysgaards (1961) studie 
gjorde. Hade studien gjorts på fabriksarbetare kan upptäckter om existensen ett arbetarkollektiv i 
Lysgaards (1961) bemärkelse ha varit möjlig. En annan tänkbar orsak till att respondenterna till 
föreliggande studie inte ingår i ett arbetarkollektivsammanhang kan vara att deras inställning till 
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sitt arbete som tillfälligt gör att de inte anser sig behöva skydda sig från det tekniskt ekonomiska 
systemet, eftersom de vet att de inte kommer att vara en del av det över tid.  

6.6 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis kan återigen konstateras att respondenterna till föreliggande studie har dålig 
kunskap om facket. Facket verkar inte ha förmågan att närma sig unga människor som inte än har 
etablerat sig på arbetsmarknaden, utan verkar om man ska tro respondenterna; rikta in sig på de 
äldre som redan positionerat sig på arbetsmarknaden. Att respondenterna inte vet att de kan rikta 
sig till facket för att nå förändring är bara ytterligare ett tecken på deras okunskap om facket. 
Trots detta ger respondenterna uttryck för vissa fackliga värderingar såsom att kollektivt 
agerande är mer effektfullt än att agera på egen hand. Detta innebär att vi har fått fram empiri 
som vi inte tidigare stött på i tidigare forskning. Det finns tidigare forskning som undersöker 
unga människors syn på facket, men ingen forskning har oss veterligen kommit fram till att dessa 
unga människor faktiskt står för fackets grundidé och att de ur vissa aspekter kanske inte är så 
individualistiska som många idag har uppfattningen om att de är.  
 
Ska man tolka resultatet ur denna studie så kan man teoretiskt spekulera omkring facket och de 
unga behöver varandra lika mycket. Problemet ligger i att parterna inte vet hur de ska närma sig 
varandra. För de unga är facket någonting där borta i periferin, som de inte vet någonting om och 
för facket är de unga, komplexa individualistiska varelser, som de inte vet hur de ska närma sig. 
Dessutom verkar facket inte ha insikt i att de borde se över deras innehåll snarare än att desperat 
försöka anpassa sig till de unga på sätt som uppenbarligen inte är framgångsrikt enligt våra 
respondenter, eftersom respondenterna knappt noterat att facket ansträngt sig för att få deras 
uppmärksamhet. Huruvida facket verkligen har gjort ansträngningar för att nå ut till våra 
respondenter är inte relevant. Saken är den att facket inte når ut, vilket är intressant.  

6.7 Metoddiskussion 

Det vi har lyckats med i denna undersökning är att få en ökad förståelse för varför unga 
människor och facket inte når ut till varandra och varför den fackliga organisationsgraden bland 
dessa har sjunkit, samt varför intresset för facket är lågt bland unga människor.  
 
Den metod som var utvald för denna undersökning hade en hermeneutisk utgångspunkt enligt 
Kvales definition (1997), eftersom den passade bäst då den gick mest hand i hand med det syfte 
studien hade. Denna metod passar också överens med undersökningens syfte och tack vare 
metoden så lyckades vi få fram empiri som vi genom andra metoder inte skulle ha kunnat få i 
form av en ökad förståelse för olika fenomen, vilket vi värderar högt. Om man granskar studien 
med mer kritiska ögon och vill finna negativa aspekter så kan man påpeka att endast nio 
intervjukandidater blev intervjuade. Men på grund av den korta tid som getts till förfogande för 
studien samt svårigheterna med att få personer att ställa upp för en intervju, ansågs nio 
respondenter vara ett tillräckligt antal.  
 
Enkäter i en kvantitativ studie hade varit positivt, då detta bara hade tagit några minuter per 
enkät, men resultaten hade i såna fall inte kunnat besvara studiens syfte på ett lika fullgott sätt 
som de semistrukturerade intervjuerna gjorde. I denna kvalitativa studie så fick vi fram en ökad 
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förståelse (Kvale, 1997) och mycket information som var relevant till undersökningen, jämnfört 
med vad spekulationsvis en kvantitativ studie hade kunnat bringa. Dock hade eventuellt ett mer 
annat slags resultat kunnat fås fram utav en enkätundersökning i form av att det hade gått att 
statistiskt dra vissa slutsatser om tillräckligt många enkäter hade fyllts i, men det hade inte blivit 
ett lika komplett resultat, eftersom ökad förståelse var det som eftersträvades utifrån studiens 
syfte. Målet för denna studie har ju aldrig varit att statistiskt kunna gereralisera och dra slutsatser, 
utan att på sin höjd kunna analytiskt generalisera resultatet för denna studien.  
 
Det skulle vara intressant om vi hade fått tag i intervjupersoner som är medlemmar i facket som 
hade haft andra åsikter än vad våra nio intervjupersoner hade, då det i föreliggande studies 
resultat verkar som att det inte finns någon ung arbetande människa med andra tankar gällande 
facket än de förhållandevis homogenta åsikter som kommer till tals i denna studie. Dock visste vi 
inte innan merparten av intervjuerna huruvida respondenten var facklig medlem eller ej. Om de 
fackföreningar vi kontaktade hade varit mer medgörliga och hjälpsamma hade de säkerligen 
kunnat hjälpa oss att finna samtliga intervjupersoner som skulle ha tillhört eller tillhörde en och 
samma fackförening. Då hade det kanske känts ännu mer kärnfullt att analytiskt generalisera 
resultatet kring studien, eller inte.  

6.8 Slutsatser 

Om den fackliga organisationsgraden fortsätter att sjunka, så kan det i framtiden komma att få 
negativa konsekvenser i kollektivavtalens täckningsgrad hävdar Kjellberg (2009), vilket kan få 
stora följder för arbetslivet. Därför anser vi att det är av stor relevans att facket och de unga på 
något sätt lyckas närma sig varandra. Speciellt relevant för de ungas säkerhet är att 
kollektivavtalen inte förlorar i täckning, eftersom det är de unga som oftast arbetar inom arbeten 
som är reglerade av kollektivavtal. Fortsätter den fackliga organisationsgradens negativa 
utveckling i denna takt så tror vi att den svenska modellens upplösning kommer att bli ett faktum.   
 
Fackligt agerande å medlemmarnas vägnar kan därför en funktion att fylla när individen, eller 
arbetskamraterna som grupp, tvekar att framföra sina önskemål till överordnade eller när den 
enskilde risktera att komma i kläm skriver Hellgren och Sverke (2002:49), vilket vi spekulativt 
tror skulle kunna vara ett alternativ för våra respondenter då de inte vet hur de ska göra om den 
överordnade inte är lyhörd för deras förslag etc. En trygghet för unga människor som har fått 
insikt i fackets verksamhet hade kunnat bestå i hur de kan agera om de exempelvis riskerar att bli 
orättvist behandlade av sin arbetsgivare, se även Kjellberg (2002). Kanske är det som krävs att 
facket ser över sin form, genom att med tydlighet erbjuda sina tjänster och att konkret föreslå vad 
de kan göra för sina medlemmar, men också för de som är potentiella medlemmar. De behöver 
också agera mer serviceinriktat än de gör nu. Ingen av respondenterna hade fått god information 
om facket, vilket är under all kritik om facket ska kunna nå framgång.  

6.9 Framtida forskning 

Framtida forskning skulle kunna vidareutveckla problemformulering och frågeställningar och 
vidare undersöka hur unga människor ser på facket och därmed skapa hypoteser om vilken roll 
facket kan tänkas ha i framtiden.  
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Det mest oväntade för studien var att respondenterna visade på attityder gällande vikten av 
kollektivt agerande, för att kunna få igenom beslut; på samma sätt som facket förespråkar.  
Därmed kan utifrån respondenternas synsätt diskuteras huruvida fackets innehåll behöver 
förändras eller inte? Troligtvis är det förändringar och förbättringar i fackets form som behövs 
för att facket skall kunna räddas.  
 
Det bästa sättet att tillföra ny kunskap till detta forskningsområde samt att få fram mer resultat, är 
att inbringa mer empiri och koppla till olika teorier för att nå ökad förståelse av området. Vad 
behövs är alltså, att undersöka hur facket kan nå framgång hos unga människor och i vilken ände 
facket bör börja, hos dem själva eller hos de unga människorna? Frågar man unga människor om 
varför de inte är medlemmar i facket kan man säkerligen finna många av de svar som behövs för 
att förstå vad som håller på att hända med den fackliga organisationsgraden bland unga. 
Dessutom skulle man också kunna studera fackets bild av vad föreliggande studie belyser, för att 
nå ännu större förståelse kring ämnet och för att kunna nå någon slags sammanhängande bild av 
problematiken. 
 
Inbördes framgångsrika arbetssätt för olika fackförbund hade också kunnat utvecklas utifrån vad 
unga medlemmar och icke-medlemmar inom respektive fackförbund efterfrågar. Vi tror alltså 
inte att det finns någon universell lösning för hur facket ska kunna nå ut till unga människor, utan 
fackets form bör anpassas till olika målgrupper bland de unga. Därför behöver omfattande 
undersökningar göras för alla yrkesgrupper under samtliga fackförbund. 
 
För att kunna nå ytterligare förståelse för varför unga människor väljer att stå utanför facket hade 
förslagvis forskning kunnat göras på unga fackliga medlemmar, för att kunna förstå varför vissa 
väljer att gå med i facket och därmed också varför vissa inte gör det.  
 
Facket har inte gentemot denna studie visat något större intresse för att nå större kunskap och 
förståelse om de målgrupper, som vissa av respondenterna i studien befinner sig i. Detta kan 
tyckas vara mycket anmärkningsvärt, eftersom dessa två förbund båda är i kris och har erfarit 
stor facklig nedgång de senaste åren; i synnerhet bland de unga. Att ombudsmannen på Handels 
ringde upp tre olika företagsägare för att finna intervjupersoner åt oss, istället för att ringa upp 
någon klubbordförande eller dylikt kan ifrågasättas. Denna lärdom fick oss att återigen fundera 
och reflektera kring huruvida det är fackets innehåll och eller form det är fel på? Förmodligen är 
fackets problem snarare formen än innehållet, därför skulle man kunna undersöka de olika 
fackens verksamheter då problemet kan ligga hos de.  
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BILAGA 1 
 

 

Intervjuguide 

Frågeområden: Individualisering, facket, kollektivet, solidaritet, arbetet.  
 

Inledning: Intervjupersonen hälsas välkommen och tackas för sin medverkan som sker helt på 

frivillig basis. För senare frågor och/eller om intervjupersonen är intresserad av att ta del av den 

färdiga studien, fylls intervjupersonens kontaktuppgifter i, om denne så önskar. Därefter inleds 

intervjun.  

Kön: _____  

 

Fråga 1: Hur gammal är Du? (Arbetet)  

(Ta reda på ålder, för att ev. se om det finns någon varians i hur de unga i olika åldrar, ser på 

facket) 

       

Fråga 2: Hur många år av ditt liv har Du arbetat? (Arbetet)  

Har Du haft något annat jobb innan detta? (Arbetet)  

Om ja, vad för slags arbete har du haft innan? 

Om ja, hur länge arbetade du på respektive jobb? 

Vad var det främst som gjorde att du bytte arbete? 

Utveckla. 

(Ta reda på vilken arbetserfarenhet respondenterna har, för att senare kunna se ev. mönster i 

deras arbetande och förstå varför/varför inte de är fackliga medlemmar. Ta reda på 

respondenternas arbetserfarenheter, för att förstå individens anställbarhet kopplat till fackligt 

medlemskap eller icke- medlemskap, ta reda på om de ville prova på ett nytt arbete, eller 

tvingades till att byta arbete) 

 

Fråga 3: Vad arbetar Du med i ditt nuvarande jobb? (Arbetet) 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
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(Ta reda på vad för slags arbetsuppgifter respondenterna har idag och se om det finns något 

fackligt intresse för respondenten beträffande dennes tjänst ) 

 

Fråga 4. Vad för slags anställningsform har Du idag? (Heltid, deltid, extra, tillsvidare, 

provanställning, tidsbegränsad anställning) (Arbetet) 

Är du nöjd med din anställningsform? 

Varför? 

Varför inte? 

Vad skulle du föredra för anställningsform om du fick välja?  

(Ta reda på om de har en säker eller osäker anställningsform, för att kunna analysera motiv till 

medlemskap eller icke – medlemskap i facket och för att ta reda på om det finns ett fackligt 

intresse inom ramen för intervjupersonens anställningsform) 

 

Fråga 5: Hur länge skulle Du vilja arbeta på den här arbetsplatsen? (Arbetet) 

 Vad har du tänkt göra sedan? 

Om du skulle sluta här, är det då ex. på grund av anställningskontrakt som löper ut eller är det för 

att du vill syssla med något annat? 

Kan du påverka en förlängning av ditt anställningskontrakt? 

Utveckla. 

(Ta reda på om de avser att arbeta kvar länge på arbetsplatsen och i så fall hur länge, om de ser 

arbetet som tillfälligt eller som ett delmoment i deras karriär, vilket är intressant att veta för att 

om de har/inte har en framtid på arbetsplatsen så påverkar det ev. val om medlemskap eller icke 

– medlemskap samt information om deras ställning på arbetsmarknad och arbetsplats) 

 

Fråga 6: Är Du generellt nöjd med din arbetsplats? (Arbetet) 

 Vad är du mest nöjd med? 

 Vad är du inte nöjd med? 

 (Ta reda på om de tycker att arbetsplatsen är bra eller ej, för att kunna förstå motiv till fackligt 

medlemskap eller icke medlemskap) 

 

Fråga 7: Tycker Du att det finns någonting med Ditt arbete som inte är bra? (Arbetet) 
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 Vad då? Utveckla. 

 Tror Du att det skulle kunna gå att förändra till det bättre? 

 Tror Du att Du skulle kunna förändra det på egen hand, till det bättre?  

Har Du själv varit med och förändrat saker som Du tyckte var mindre bra? 

(Ta reda på om det finns solidariska, kollektivinspirerade tendenser i tillvägagångssätt eller mer 

individualistiska) 

 

Fråga 8: Hur gör Du om Du vill ändra saker som exempelvis arbetsmiljö och arbetstider?    

(Arbetet. facket) 

 Kan du ge något konkret exempel på hur du gick tillväga då? 

 Kan du ge något exempel på hur du skulle gå tillväga om du ville förändra något? 

(Ta reda på hur de förhåller sig till arbetsmiljön för att veta om förklaringar till fackligt 

medlemskap ligger i här).  

 

Fråga 9: Tror Du att Du kommer att arbeta med samma sak om tio år, som Du gör idag? (Arbetet) 

 Om ja, varför då? 

 Om nej, varför tror du inte det?  

(Ta reda på om de avser att arbeta med det dem gör idag, under lång tid eller ej, för att förstå 

motiv till fackligt medlemskap eller icke - medlemskap) 

 

Fråga 10: Är du som person i allmänhet mer av en lagspelare eller mer av en individuell spelare? 

(Individualisering, solidaritet) 

Utveckla.  

Har du t.ex. utövat någon lagsport eller individuell sport? Passade det dig? Utveckla. 

Varför tror du att du är en lagspelare? 

Varför tror du att du är en individuell spelare? 

(Ta reda på om de är individualistiska eller ej genom en öppen fråga där de får definiera sig 

själva. Får reda på om de tänker i termer av kollektiv samhörighet eller spelar individuellt hellre 

och om de relaterar sitt resonemang till arbetslivet.) 

 

Fråga 11: Ser du någon nytta med att organisera sig kollektivt på arbetet? (Facket, kollektivet) 
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 Vilken nytta ser du och för vem? 

(Ta reda på hur de värderar nyttan av kollektiv organisering och vem det kan tänkas gynna och 

se om är individualistiska i synsättet) 

 

Fråga 12: Ser Du någon nackdel med att organisera sig kollektivt på arbetet? (Facket, kollektivet) 

 På vilket sätt? 

 Varför tror du att du är av den åsikten? 

 Kan du beskriva en konkret situation där det var till nytta eller icke till nytta att agera kollektivt? 

(Ta reda på om de har negativa attityder till kollektiv organisering, för att se om de motstrider 

sig fackets ideologiska grundtanke) 

 

Fråga 13. Vilka tror Du är de största vinsterna är av att agera kollektivt i allmänhet? (Kollektivet, 

solidaritet) 

Förklara! 

Har du något exempel på när kollektivt agerande har genererat vinst? 

(Ta reda på om de innehar fackets ideologiska tankar, och om de är individualistiska eller ej) 

 

Fråga 14: Föredrar Du allmänt att arbeta gemensamt mot ett mål, eller vill Du hellre arbeta mot 

ett eget uppsatt mål? (Individualisering av unga) 

Utveckla, förklara. 

Varför? 

Vad tror du att det beror på? 

Har du exempelvis förhållningssättet att: ”ensam är stark”? 

Tror du att du kan förändra lika mycket på egen hand som man kan göra i grupp? 

(Ta reda på om de är påverkade av den moderniserade individualismen eller om de är mer 

kollektivorienterade, bekräftande fråga, till fråga 11 för att fånga in om de är individualistiska 

eller ej, fångar in om de har tron på den egna förmågan framför kollektiva insatser för att uppnå 

mål)  

 

Fråga 15: Är Du medlem i facket?  (Facket) 

Om ja, vilket fack är du medlem i/ tillhör du? 
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Varför gick du med? Vad/vem var det som fick dig att gå med? 

Om ja, tycker du att det är viktigt att vara med i facket?  

Om ja, varför är du främst facklig medlem? 

Om ja, vad anser du är den största nyttan med medlemskapet? 

Om nej, hur kommer det sig? 

Om nej, vilket fack tillhör du? 

Om nej, vad är största orsaken till att du inte är med i facket? 

Finns det något som skulle få dig att gå med i facket? 

(Ta reda på om de är medlemmar i facket och i så fall på vilka grunder de är det. Om de inte är 

medlemmar, ta reda på varför de inte är medlemmar. Deras kunskaper om facket framkommer) 

 

Fråga 16: Är Du medlem i A-kassan? (Facket) 

(Ta reda på om de är med i A-kassan eller ej för att kunna analysera medlemskap i facket och 

icke-medlemskap i facket i kombination med medlemskap i A-kassan, eller ej för att kunna 

analysera materialet. Stödfråga till föregående fråga (17) för att få helhetsbild) 

 

Fråga 17: Tycker Du att Du har fått tillräcklig, och god information, om vad facket gör och varför 

det är bra att vara medlem där? (Facket) 

 Om ja, på vilket sätt? 

Beskriv ditt första möte med facket och vilken kontakt du har i dag med facket? 

Vet du om dina arbetskamrater är med i facket? 

Hur kom du i kontakt med facket? Var det ex. genom skolan, arbetsplatsen eller media? 

Vem kom du i kontakt med? 

Vad fick du veta av facket? Vad informerade de dig om? 

 (Ta reda på om det vet tillräckligt mycket enligt dem själva om facket och hur aktivt facket har 

verkat på deras arbetsplats för att informera dem om medlemskap. Man får en känsla av hur 

genomslagskraftig fackets PR har varit) 

 

Fråga 18: Vad tror Du att facket kan hjälpa Dig personligen med? (Facket) 

 Kan du utveckla och ge exempel.  
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(Ta reda på om det finns personliga faktorer och individualistiska tendenser, som kan locka till 

ett medlemskap. Vi får veta om fackets aktiviteter om vad de kan erbjuda individer, på 

arbetsplatsen har nått ut till intervjupersonen) 

 

Fråga 19: Vilken tror Du är fackets huvudsakliga uppgift? (Facket) 

 Vem eller vilka tror Du att facket som organisation huvudsakligen arbetar för? 

 (Ta reda på hur de vet om facket och deras uppgifter) 

 

Fråga 20. Vet Du vad en facklig avdelning är och hur de arbetar? (Facket) 

Om ja/nej, utveckla!  

 (Ta reda på om de vet vad en facklig avdelning är och hur de arbetar) 

 

Fråga 21. Vet Du vad en facklig klubb är och hur de arbetar? (Facket) 

Om ja/nej, utveckla! 

(Ta reda på om de vet vad en facklig klubb är och hur de arbetar) 

  

Fråga 22: Tycker Du att det är viktigt att andra är med i facket?  (Facket, solidaritet) 

Om ja, varför då? 

Om nej, varför inte? 

Om icke- medlem, vad skulle krävas för att du ska gå med i facket? 

(Ta reda på om de har solidariska och kollektiva tankar om fackligt medlemskap) 

 

Fråga 23: Tror Du att Du är medlem i facket och/eller A-kassa om fem till tio år? (Facket) 

 Om ja, varför då? 

 Om ja, varför då och inte nu? 

 Om nej, varför tror du inte det? 

(Ta reda på om de i framtiden kommer att vara medlemmar i facket eller ej. Förstå om de i 

framtiden har en annan livssituation och då kommer att ha större behov av fackligt medlemskap. 

Förstå om de präglas av nuvarande arbetssituation, gällande medlemskap i facket.)  
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Avslutning: Intervjun avslutas. Intervjupersonen tackas för sin medverkan och påminns om att 

deltagandet även fortsättningsvis är frivilligt och sker anonymt. Här finns även tid för kompletterande 

förklaringar, förtydliganden och övriga frågor.  

 
 


