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Sammanfattning  
 

Under senare tid har fackföreningarna tappat allt fler medlemmar, en företeelse som inte 

bara skett i Sverige, utan även internationellt. Med anledning av förändringar på 

arbetsmarknaden i form av ökad global konkurrens, har företagen hittat nya lösningar för 

organisering av arbetskraften och nya anställningsvillkor tenderar att splittra den förut mer 

homogena arbetsskaran. Förhandlingar sker idag allt mer på företagsnivå, och de anställda 

knyts närmare företaget. Då arbetslivet tenderar att bli mer individualistiskt ställs frågan om 

kollektivet har någon betydelse idag. Med följande bakgrund är ett sjunkande medlemsantal 

inom facket något som måste ses i en vidare kontext. Uppsatsens syfte är att belysa 

medlemmars och fackliga företrädares inställning till facket ur följande aspekter: förändring 

på arbetsmarknaden, förändring på arbetsplatsen samt hur ett mer individualistiskt 

förhållningssätt påverkar kollektivets betydelse, och hur detta påverkar relationerna mellan 

fack-medlem-arbetsgivare. Uppsatsens empiriska del utgår från en kvalitativ ansats, där 

intervjuer genomförts med medlemmar och med fackliga företrädare från tre olika LO 

förbund samt från Vårdförbundet. Uppsatsens teoretiska del utgår från Lysgaards (2001) 

teori om arbetarkollektivet. Den framställer arbetarnas underordning och utveckling av 

kollektivet som skydd mot arbetsgivaren. Förutsättningar för detta är principerna om närhet, 

likhet och problemsituationsbetingelser. Då tidigare forskning i mångt och mycket 

argumenterat för att människor idag inte delar de kollektivistiska värdena, indikerar denna 

studie på att det fortfarande finns ett behov av kollektivet, inte minst i form av trygghet på 

arbetsmarknaden. Studien pekar på att facket skyddar dem som redan har trygga 

anställningar, och mer utsatta grupper på arbetsmarknaden, som till exempel 

bemanningsanställda omfattas inte av fackets skydd. De fackliga företrädarna framhåller 

vikten av att förhandla bra lokala avtal för att upprätthålla förtroendet för facket, men i 

själva verket har de väldigt lite att sätta emot, och går istället arbetsgivaren till mötes. 

Medlemmarna uppskattar hjälp av facket vid löneförhandling, men i andra mer praktiska 

frågor vänder man sig hellre till chefen. Facket tenderar att bli något man tar hjälp av först 

när problem inträffar. De fackliga kärnfrågorna, lön och trygghet, är de faktorer 

medlemmarna först och främst vill att facket tillgodoser. 
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1. Inledning 
 

Det är allmänt känt att fackföreningarna har spelat en viktig roll på den svenska 

arbetsmarknaden under det senaste århundradet, och att de tillsammans med 

arbetsgivarföreningarna utgjort en viktig del av den svenska modellen. Dock har svikande 

medlemsantal gjort sig gällande under de senaste åren, vilket bland annat har orsakats av 

förhöjd medlemsavgift och a-kassans separerande från medlemsavgiften 2007 (Kjellberg, 

2009; Pettersson, 2012:56). Men att enbart skylla på högre avgifter är att förenkla tappet 

inom facket. Fackföreningarnas sjunkande medlemsantal är inte bara en svensk företeelse, 

utan en liknande utveckling sker även globalt. I länder som USA, som traditionellt har haft 

en låg facklig anslutning, har medlemsantalet rasat, men även de skandinaviska länderna och 

Tyskland m.fl. har känt på en liknande utveckling (Kjellberg, 2002a).  

     För att förstå de bakomliggande orsakerna till det fackliga medlemsraset bör förändrade 

förhållanden på en allt mer differentierad arbetsmarknad studeras. Det är även av betydelse 

att belysa relationerna mellan fackföreningar och arbetsgivare på en organisatorisk nivå, 

samt vilken inställning medlemmar/icke medlemmar har till facket idag.  

1.1 Arbetsmarknad      
Orsaker till att den fackliga anslutningsgraden sjunker går att finna i förändringar på 

arbetsmarknaden. Som följd av den ökade globaliseringen, blir allt fler företag 

internationella. Detta gör att facket kan ha svårt att påverka när företag flyttar produktion 

mellan länder. Den globala konkurrensen har även lett till att fackföreningarna måste se till 

företagens behov i första hand för att undvika att jobbtillfällen försvinner (Lundh, 2010:290; 

Pettersson, 2012:63).  

     En titt innanför landets gränser visar att arbetsmarknaden inte ser ut på samma sätt som 

den gjorde för några decennier sedan. Antalet tidsbegränsade anställningar har ökat, vilket 

samtidigt innebär att fler saknar ett fast arbete. Detta har delat arbetsmarknaden i två delar, i 

en kärna med fast anställda, och i en periferi där de som har en lösare anknytning till 

arbetsmarknaden befinner sig. Det kollektiva handlandet bygger bland annat på en 

gemensam intressegemenskap, och under de omständigheterna kan ett medlemskap vara 

svårt att motivera (Håkansson & Isidorsson, 2009). Även det faktum att antalet 

bemanningsanställda har ökat sedan det 1993 blev fritt att anställa inhyrd personal kan ha en 

viss påverkan på den fackliga anslutningsgraden. Bemanningsanställda är en grupp som 

facket har svårt att nå, då fackets verksamhet bygger på samhörighet med en arbetsplats. För 

den bemanningsanställda uppstår problematiken med tillhörighet till arbetsplatsen 

(Håkansson & Isidorsson, 2011).  

     Det största medlemsraset har skett inom LO
1
, och en förklaring till detta kan vara allt fler 

arbetare blir tjänstemän. Till följd av globaliseringen har många tillverkningsjobb flyttat 

utanför landets gränser, och kvar i Sverige finns de arbeten som räknas till mer 

kvalificerade. Till följd av att utbildningsnivån i Sverige ökar, blir SACO
2
 den största 

vinnaren (Kjellberg, 2009; Pettersson, 2012). För första gången är det fler kvinnor än män 

som är anslutna till ett fackförbund. Detta kan i mångt och mycket försvåra identifikationen 

med facket för många grupper, då bilden av den facklige medlemmen är en fabriksarbetande 

man (Allvin & Sverke, 2002:85).      

                                                 
1
 LO, Landsorganisationen, organiserar idag arbetare inom följande förbund: Byggnadsarbetareförbundet, 

Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas förbund, GS (Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch), 

Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang facket, Industrifacket Metall, Kommunalarbetareförbundet, 

Livsmedelsarbetareförbundet, Musikerförbundet, Målareförbundet, Pappersindustriarbetareförbundet, Seko- 

Facket för Service och Kommunikation, Transportarbetareförbundet (LO, 2013) 
2
 SACO, Sveriges akademiska centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och organiserar 

akademiker (SACO, 2013). 
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1.2 Organisation 
Under den svenska modellens glansdagar på 1950 och 1960 talet karaktäriserades 

fabriksarbete av standardiserad produktion. De anställda hade i regel liknande 

arbetsuppgifter och befattningar. Detta arbetssätt passade fackföreningarna, då fackets 

kollektivistiska värden grundar sig på en gemensam problemsituation. Idag är 

arbetsuppgifter mer differentierade och de anställda arbetar i regel med fler än ett moment. 

Arbetsberikning ger kompetenta medarbetare och inte sällan hamnar tidigare 

tjänstemannauppgifter på fabriksgolvet. Gränserna mellan befattningarna och yrken blir på 

så sätt mer luddiga. Detta öppnar upp för individuella lösningar, vilket bland annat visar sig i 

lönesättningen (Sandberg, 2003). Men samtidigt som förändringar sker i 

arbetsorganisationen, som bland annat införande av teamarbete, finns även tendenser som 

visar på ökad kontroll i form av koncept som till exempel lean production. Detta liknar då en 

tillbakagång mot ett mer tayloristiskt organisationssätt och långt ifrån alla har ett mer 

berikande och mångsidigt arbete. Under 1980-talet talade facket om det goda arbetet, vilket 

innebar större delaktighet och inflytande i arbetet. Under senare tid har denna debatt tappat 

fart och i stället har begrepp som lönsamhet och jobbtillfällen blivit vanligt förekommande 

(Abrahamsson & Johansson, 2007).    

     Flexibilitet har blivit ett flitigt använt begrepp, vilket kan ha flera olika innebörder. För 

arbetsgivaren innebär flexibilitet att ha en tillgänglig arbetsstyrka vid behov. Detta innebär i 

praktiken att arbetsgivaren kan reglera arbetsstyrkan genom att anlita inhyrd personal vid 

produktionstoppar och förkorta arbetstiden för de anställda vid produktionsnedgång. För den 

anställde kan detta ha effekter som en mer otrygg arbetssituation. Men arbetstidsförkortning 

kan även vara ett sätt att förhindra uppsägningar (Håkansson & Isidorsson, 2003). Trender 

visar att allt fler företagsavtal sluts, där facken tvingas att acceptera förändringar i 

arbetsstyrka och arbetstid för att arbetstillfällen inte ska gå förlorade. 

     Ett sätt att knyta de anställda till arbetsplatsen är ledningsstrategier där personalen ges 

ökad delaktighet. Individuella avtal och förmåner binder de anställda till arbetsplatsen, 

snarare än till facket. Under 1980-talet kom nya managementtrender från USA, som i sin tur 

var influerade av japanska modeller. Det japanska företagsklimatet karaktäriseras av starka 

kulturer och engagerad arbetskraft, vilket i sin tur skapar konkurrensfördelar som leder till 

framgång för företaget (Thompson & McHugh, 2009:156). Med denna kunskap utvecklades 

en mer medarbetarcentrerad ledningsfilosofi, där hård styrning byttes mot mer mjuka 

metoder. Ur detta växte HRM, human resource management, och medarbetarna som resurs 

kom att få en större plats i diskussionen om företagets framgångsfaktorer. Den mer 

medarbetarcentrerade ledningsfilosofin innebär ökad delaktighet, empowerment, vilket 

innebär att de anställda har möjlighet till inflytande över sin egen arbetssituation (Boglind, 

2003; Abrahamsson & Johansson, 2007).  

     I debatten om kulturstyrning blev företagesledningens uppgift att påverka medarbetarnas 

värderingar och få dem att dela företagets vision. Denna vision blev i sin tur ett kitt för att 

hålla de olika aktiviteterna samman. Att styra med kultur har blivit ett fenomen, och trots 

den uppsjö av litteratur som skrivits på området finns det få empiriska belägg som visar att 

kulturstyrning leder till framgång (Thompson & McHugh, 2009:157). Nya ledningssätt där 

relationer mellan organisation och individ sköts direkt utan mellanhänder (fackföreningarna) 

har inneburit ett steg bort från de kollektiva förhandlingarna och en förskjutning i den 

svenska modellen. Det har också inneburit att arbetet har blivit mer individualiserat. Detta 

föranleder frågan vilken roll de kollektiva värderingarna kommer att spela på den framtida 

arbetsmarknaden och vilken roll fackföreningarna kommer att ta i denna fråga (Boglind, 

2003).  
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1.3 Individ 
På det diskursiva planet talas det idag om vikten av att vara anpassningsbar och flexibel på 

arbetsmarknaden, samt att vara anställningsbar med rätt kompetens. Att möta arbetslivets 

nya förutsättningar ställer andra krav på individen och genom att uppmuntra de 

individualistiska värderingarna utsätts även medarbetare för en konkurrenssituation mellan 

varandra. Exempel på detta är individuella löneavtal. För facket ligger utmaningen i att 

uppmuntra de individuella värdena, samtidigt som att värna om de kollektiva värderingarna, 

en uppgift som inte alltid är lätt att förena (Sandberg, 2003).  

     Med anledning av ett sjunkande fackligt medlemsantal är det intressant att undersöka vad 

detta får för effekter på arbetsmarknaden. En aspekt är att förhandlingar sker allt mer 

decentraliserat på arbetsplatser och facket får på så sätt en förminskad roll. Vi har sett en 

annan typ av förhandling, med så kallade företagsanpassade avtal i bland annat ”SAS 

krisen
3
”, som den kommit att kallas i media. En annan aspekt kan vara att trenden går mot 

en mer HRM baserad styrning. I länder som USA har arbetsgivarna enligt tradition en mer 

eller mindre fientlig inställning till facket (Elvander, 2000:8), och i Japan till exempel, 

knyter företagen sina anställda till sig genom en närmast familjär samhörighet (Thompson & 

McHugh, 2009:156). Vart pekar trenden i Sverige och vad händer vid en allt större facklig 

frånvaro? Kommer vi att se en allt mer HRM betonad ledningsfilosofi där fackets betydelse 

minskar?  

     Trots att vi idag står inför förändringar i arbetslivet med en sjunkande organisationsgrad 

finns luckor i forskningen kring vilka konsekvenser en allt mer fragmenterad arbetsmarknad 

får för facklig verksamhet. Det faktum att facken har övergett de centrala förhandlingarna 

till förmån för lokala avtal, har lett till en ny maktbalans på arbetsplatsen. Detta åskådliggör 

inte minst i förhållandet mellan ledning och anställd. I mycket av den managementlitteratur 

som florerar på marknaden är fackföreningarna uteslutna vad gäller relationer mellan 

ledning och anställd. En allt mer företagsnära verksamhet blir således intressant att studera, 

inte minst vad gällande medlemmars och fackliga företrädares syn på saken.  

     Då aktuell forskning inom det kvalitativa området är svårare att finna, kan denna studie 

vara ett bidrag till den fackliga forskningen och ge en inblick i hur fackliga representanter 

och medlemmar ur olika fackförbund resonerar angående fackets roll på arbetsplatsen i 

egenskap av motpart till arbetsgivaren samt vilken egen nytta anser de sig ha av sitt 

medlemskap. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Med anledning av följande intressebeskrivning kan ett svikande medlemsantal utgöra ett 

problem för fackföreningar, på så sätt att de får försvagad förhandlingskraft på 

arbetsplatserna. Individuell lönesättning blir allt vanligare, och ett sätt att locka attraktiv 

arbetskraft (Granqvist, 2007:65). Samtidigt går arbetsgivaren runt facket genom att införa så 

kallade företagsavtal, med flexibla lösningar, som till exempel arbetstidsförkortning vid 

sjunkande lönsamhet. Kommer detta att urholka facket roll ännu mer på sikt? Vilken blir 

fackets roll i förhandlingar på arbetsplatsen? Då uppgifter som traditionellt har förknippats 

med facket, som till exempel lönesättning, läggs ut på arbetsplatserna, ökar även kraven på 

lönesättande chefer. Även andra frågor som till exempel arbetsvillkor blir en fråga mellan 

chef och anställd.   

     Ser medlemmarna nyttan med facket, och vilken är inställningen till facket bland 

medlemmar/icke-medlemmar? Det faktum att medlemsantalet sjunker väcker frågor om 

solidaritet och intressegemenskap räcker som grund för facket i en tid som karaktäriseras av 

individualisering. En utmaning för fackförbunden blir således att hitta nya vägar för facklig 

verksamhet där medlemmarnas individuella intressen balanseras mot kollektivets 

                                                 
3
 SAS, Scandinavian Airlines. Se vidare s.9 
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värderingar. Frågan blir också hur en fördjupad relation mellan arbetsgivare och anställd 

påverkar fackets betydelse på arbetsplatsen såväl som i samhället. 

1.2.1 Syfte 
Med följande bakgrund är ett sjunkande medlemsantal inom facket något som måste ses i en 

vidare kontext. Uppsatsens syfte är att belysa medlemmars och fackliga företrädares 

inställning till facket ur följande aspekter: förändring på arbetsmarknaden, förändring på 

arbetsplatsen samt hur ett mer individualistiskt förhållningssätt påverkar kollektivets 

betydelse, och hur detta påverkar relationerna mellan fack-medlem-arbetsgivare. För att 

ringa in syfte och frågeställningar bygger uppsatsens empiriska del på intervjuer, där 

fackliga medlemmar och företrädare från LO och Vårdförbundet resonerar kring syftets 

olika aspekter.  

1.2.2 Frågeställningar  
 

 Hur ser fackliga medlemmar och företrädare på vad ett sjunkande medlemsantal 

skulle kunna innebära för relationerna på arbetsmarknaden? 

 Hur resonerar fackliga medlemmar och företrädare kring vad en mer uppluckrad 

arbetsmarknad, vad gällande bemanningsanställda och visstidanställda, betyder för 

synen på fackföreningarna?  

 Hur påverkar en mer företagsnära ledningsfilosofi relationerna mellan fack och 

anställd?  

 Vilken betydelse har de lokala avtalen för de fackliga förhandlingarna? 

 Hur påverkas det fackliga uppdraget när till exempel lön blir en förhandlingsfråga 

mellan den enskilde och arbetsgivarföreträdare? 

 Har den ökade individualismen någon betydelse för synen på och identifikationen 

med kollektivet? 

1.2.3 Avgränsning 
 

De fackliga huvuduppgifterna kan sammanfattas i fyra punkter. 

 

 Att vara motpart till arbetsgivarna och i det uppdraget kan de fackliga 

organisationerna bara vara en spegling av produktionens organisering.  

 Att vara ett försäkringsbolag åt individerna för att bland annat underlätta omställning 

och förändring. 

 Att påverka samhällsstrukturen och den politiska agendan. 

 Att verka för bransch- och sektorsamarbete. 

(Pettersson, 2012:63).  

 

I uppsatsen kommer först och främst den första punkten att behandlas, hur facket kommer 

till uttryck i form av arbetsgivarens motpart och kommer i huvudsak att studeras på en 

organisatorisk nivå. Uppsatsens empiriska del bygger på åtta djupintervjuer och belyser 

fackliga uppfattningar från såväl medlemmar som från fackliga företrädare tillhörande LO 

förbundet samt Vårdförbundet. Uppsatsen har på så sätt begränsats till medlemmar och till 

personer i relativt lika befattningar.  

1.2.3 Uppsatsens disposition 
Den tidigare forskningsgenomgången behandlar kapitlen en historisk tillbakablick, 

decentralisering, individ – kollektiv samt fackets roll på den moderna arbetsmarknaden. 

Forskningsgenomgången inleds med en historisk tillbakablick, för att ge en djupare 
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introduktion till fackföreningarnas framväxt och betydelse på den svenska arbetsmarknaden. 

I stycket decentralisering lyfts forskning som pekar på det faktum att förhandlingar allt mer 

har lämnat den centrala nivån och kommit att hamna på företagsnivå. Därmed har en viss 

maktförskjutning skett, i riktning mot arbetsgivaren. I stycket individ-kollektiv presenteras 

forskning som visar hur en mer företagsnära relation mellan arbetstagare och arbetsgivare 

också har bidragit till en större individualisering. Forskningsgenomgången avslutas med 

fackets roll på den moderna arbetsmarknaden, där de kollektiva värderingarna balanseras 

mot de individuella förmågorna. 

     För att belysa de organisatoriska maktstrukturerna mellan kollektivet och företaget, utgör 

Lysgaards (2001) teori om arbetarkollektivet som skydd mot det tekniskt/ekonomiska 

systemet uppsatsens teorietiska ram. Lysgaards likhet-, närhet- och interaktionsbetingelser 

förklarar uppkomsten av kollektivet, vilket kan ses som en kollektiv och spontan handling 

mellan grupper i en sociologisk bemärkelse. Vidare presenteras motstånd ur Brulins (1989) 

synvinkel och han menar till skillnad mot Lysgaard att lojalitet skapas ur företagets struktur 

och är en medveten handling. Han kallar den lojalitetskamp som pågår mellan de olika 

aktörerna (företagsledning – de anställda och fack) för företagskorporatism. Vidare 

behandlas mainstreamperspektivet, som till skillnad mot Lysgaards och Brulins 

ståndpunkter, saknar motstånd och förutsätter att organisationen befinner sig i konsensus. 

För att förklara den differentierade arbetsmarknaden används Atkinsons ”The flexible firm” 

(Håkansson & Isidorsson, 2009).  

     I metodkapitlet redogörs för val av metod, urval, genomförande, etiska övervägande samt 

förförståelse kring ämnet och varför det är intressant att studera. Det är en kvalitativ uppsats 

där åtta djupintervjuer genomförts med fackliga företrädare från IF Metall
4
 och med 

medlemmar från LO förbunden IF Metall, GS
5
 och Kommunalarbetareförbundet samt med 

medlemmar från Vårdförbundet som tillhör TCO
6
. Vidare presenteras resultatet av 

intervjuerna under rubrikerna förändringar på arbetsmarknaden, förändringar på 

arbetsplatsen och individ - kollektiv. Detta diskuteras sedan i kapitlet analys och uppsatsen 

avslutas med slutsatser, diskussion och förslag till vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 
 

Den svenska arbetsmarknaden karaktäriseras av den svenska modellen, som är ett 

partsammarbete mellan fackförbunden och arbetsgivarna, vilka genom kollektivavtal 

reglerar förhållanden på arbetsmarknaden med så lite statlig inblandning som möjligt. Den 

svenska modellen kännetecknas också av en samarbetsregim med låg strejkfrekvens och 

central samordning av lönebilden (Lundh, 2010). Denna tradition har rötter tillbaka till 

början av förra seklet och är även en unik företeelse för Sverige. Av tradition har Sverige 

haft en hög fackligt anslutning och en hög täckningsgrad av kollektivavtalet. Fackets styrka 

beror bland annat på att det både är centraliserat och decentraliserat, vilket innebär att facket 

har en stark lokal förankring samtidigt som de är centralt samordnade (Kjellberg, 2002). 

     Under 1980-talet kunde två olika linjer i svenskt arbetsliv skönjas. Det är dels en mer 

flexibel och kundanpassad produktion och dels en decentralisering av det svenska IR-

systemet (Nilsson, 1999). IR eller Industrial Relations, arbetsmarknadsrelationer, avser 

förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, vilka i Sverige är arbetstagarföreträdare och 

arbetsgivarföreträdare (Elvander, 1998). Idag sker förhandlingar i allt större omfattning 

lokalt på företagen och de centrala förhandlingarna har i mångt och mycket frångåtts. Detta 

har förskjutit maktbalansen i den svenska modellen, mot arbetsgivarna, som har fått större 

                                                 
4
 Industriförbundet Metall 

5
 GS (Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch) 

6
 TCO, tjänstemännens centralorganisation, organiserar tjänstemän från 15 olika fackförbund (TCO, 2013).  
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möjlighet att anpassa avtal och lönesättning till den egna verksamheten. Detta har föranlett 

diskussioner i media och forskning huruvida den svenska modellen fortfarande är vid liv, då 

den under årens lopp åtdragit sig skador. Huruvida detta är riktigt eller ej ska vara osagt, 

men faktum är att den svenska modellen har haft betydelse för utvecklingen vad gällande 

partsammarbete på den svenska arbetsmarknaden (Sandberg, 2003:157; Magnusson, 2012).  

     Med anledning av att många arbetstagare lämnade någon fackförening under 2007, då a-

kassan separerades från medlemskapet, har fackets roll på den svenska arbetsmarknaden 

kommit att ifrågasättas (Kjellberg, 2009). Vilken funktion fyller facken idag och hur 

hanterar facken den motsägelsefulla uppgiften: att balansera de individuella kraven mot de 

kollektivistiska värdena? 

2.2 En historisk tillbakablick 
För att ge en bakgrund till förhållandet mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden, 

inleds forskningsgenomgången med en historisk tillbakablick. Fackförningarna tillkom som 

motpart till arbetsgivaren men utvecklingen har karaktäriserats av samförstånd snarare än 

motstånd (Boglind, 2003). För att förstå relationerna på arbetsmarknaden och dess 

utveckling, kommer bakgrunden till det svenska kollektivavtalssystemet och den svenska 

modellens framväxt, upprätthållande och eventuella nermontering behandlas kapitlet 2.2.1 

till 2.2.5. Relationerna speglar också de styrkeförhållanden som finns vad gällande 

arbetsgivare-fackförening. De har varierat i intensitet under årens lopp och ett använt uttryck 

i sammanhanget är ”att boxas eller dansa med arbetsgivare” (Sandberg, 2003:157). Där kan 

Saltsjöbadsavtalet 1938 och Industriavtalet 1997 ses som betydande milstolpar för den 

samverkansregim som karaktäriserat den svenska arbetsmarknaden under närmare hundra 

år. Under 1970-talet kom avbrottet från samverkansregimen då statlig inblandning 

resulterade i LAS
7
 och MBL

8
.       

2.2.1 Fackförningarna som arbetsgivarens motpart 
I samband med industrialiseringen under 1800-talets mitt uppstod nya förhållanden på 

arbetsmarknaden. Merkantilismen och husbondesystemet försvann gradvis och allt fler bjöd 

ut sin arbetskraft på arbetsmarknaden. Antal arbetare inom industrin ökade och relationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare blev mindre personlig och mer av ekonomisk karaktär 

och det blev möjligt att sluta anställningsavtal. År 1864 infördes näringsfrihet och 

skråprincipen upphörde 1848, vilket innebar att arbetare och hantverkare nu kunde 

organisera sig. Detta ledde till en ny liberalare arbetsmarknadsregim och fackföreningarna 

började växa fram (Lundh, 2010). 

     Under 1890-talet förekom omfattande konfliker på arbetsmarknaden och som svar på 

detta etablerades en ny arbetsmarknadsregim runt sekelskiftet. Denna byggde på kollektiv 

reglering och andra arbetsvillkor. Arbetsgivarna kom också att erkänna fackföreningarna 

som en förhandlingspartner och representant för arbetstagarna. Kollektiva avtal slöts, vilka 

var normgivande för de enskilda anställningsavtalen (Lundh, 2010:82).  

     Arbetstagarna såg behovet av att kunna samla sig centralt för att stärka de lokala 

fackförbunden gentemot arbetsgivarna och nationella fackförbund växte fram i slutet av 

1890-talet. De lokala förbunden saknade även ekonomiska medel som behövdes vid strejker. 

År 1898 bildades LO, Landsorganisationen, och var i huvudsak en samordning- och 

försvarsorganisation. SAF
9
, svenska arbetsgivarföreningen, bildades 1902 som en motpart 

till fackföreningarna. SAF fungerade som ett rent försäkringsbolag då ersättning för 

                                                 
7
 Lag (1982:80) om anställningsskydd (Lagen.nu, 2013b) 

8
 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (Lagen.nu, 2013a). 

9
 2001 gick SAF, svenska arbetsgivareföreningen, tillsammans med Sveriges industriförbund och bildade 

föreningen Svenskt Näringsliv (Svenskt Näringsliv, 2013).  



10 

 

utebliven arbetskraft vid strejker och lockouter betalades ut och var till skillnad från LO 

starkt centraliserat (Lundh, 2010:92).  

     Tjänstemännen organiserade sig förhållandevis sent, år 1902 bildades TCO, 

tjänstemännens centralorganisation. Då antalet tjänster inom kontor och administration ökat 

till följd av expanderad industrisektor och tillväxt inom den offentliga sektorn, fanns ett 

behov även för tjänstemännen att gå samman i ett nationellt fackförbund. För att tillgodose 

behovet av tjänstemän skedde rekryteringen inte bara från överklassen, utan även från lägre 

medelklass och arbetarklass. Även antalet kvinnor i arbete ökade. En skillnad mot 

arbetarförbunden var att tjänstemannaorganisationerna inte hade någon förankring i det 

Socialdemokratiska förbundet (Lundh, 2010:102).  

2.2.2 Samförståndsandan 
Decemberkompromissen 1906 kom att bli det första avstampet mot det moderna 

kollektivavtalssystemet och även startskottet för den svenska modellen. 

Decemberkompromissen var den första förhandlingen mellan LO och SAF, och mot att 

arbetstagarna fick rätten att fritt organisera sig, den så kallade föreningsrätten, fick 

arbetsgivaren rätt att fritt anställa, fritt avskeda och fritt leda och fördela arbetet samt att 

använda oorganiserade arbetare, paragraf 23, vilken senare blev paragraf 32. Centralt i 

kollektivavtalet var löner (Lundh, 2010). I och med detta gavs företagsledningen frihet att 

organisera arbetet i utbyte mot att arbetarna fick rätt att organisera sig kollektivt för att 

undvika lönedumpning på arbetsmarknaden. Det kom att dröja till 1970-talet innan arbetarna 

återtog rätten att få kontroll och inflytande över arbetet igen (Nyström, 2010:203). 

     Under 1900-talets tre första decennier var strejkfrekvensen hög. Kollektivavtalssystemet 

innebar inte arbetsfred i sig, utan strejk kunde tas till när avtal löpt ut och även i form av 

sympatistrejker och i de fall kollektivavtal saknades. Detta ledde till höga 

transaktionskostnader, det vill säga merkostnader i samband med strejk. Staten införde 1928 

Lagen om arbetsdomstol och Lagen om kollektivavtal för att begränsa konflikterna och i och 

med detta bestämdes att det var förbjudet att strejka under rådande avtalsperiod (Lundh, 

2010). 

     Saltsjöbadsavtalet, som kom 1938, inledde den samförståndsanda som är karaktäristisk 

för den svenska modellen. Bakgrunden till Saltsjöbadsavtalet var att parterna själva skulle 

komma överrens om villkoren på arbetsmarknaden istället för att staten skulle lagstifta om 

dem. Detta genom kollektivavtal (Elvander, 2002:192). Saltsjöbadsavtalet i sig var ett 

proceduravtal och ett ramavtal för en central förhandlingsordning mellan LO och SAF. För 

att vara bindande måste avtalet antas av förbunden och ingå i deras kollektivavtal. 

Arbetsdomstolen samt Arbetsmarknadsnämnden bildades för att trygga arbetsfreden och 

reglera förhandlingar i rätts- och intressetvister (Elvander, 2002:193).  

     Saltsjöbadsavtalet innebar i viss mån en ökad centralisering av facket, och under 1950-

talet var förhandlingarna centralt samlade. Fackföreningarna såg centralisering som ett sätt 

att kunna få till en samförståndspolitik och en solidarisk lönepolitik (Lundh, 2010). 

     En viktig förutsättning för den centraliserade lönepolitiken var exportindustrin, som 

under 1950 och 1960-talen gick på högvarv, vilket möjliggjordes av ny teknik och rationellt 

arbetssätt. Under parollen lika lön för lika arbete stod LO bakom den solidariska 

lönepolitiken. Detta ledde till att mindre lönsamma företag slogs ut, då de inte kunde 

konkurrera om billig arbetskraft. Detta i sin tur bidrog till storföretagens expansion. 

Överskottet från industrin gick till den offentliga sektorn som var under uppbyggnad, och 

arbetstillfällen ökade inom vård, skola och omsorg. Detta gjorde att allt fler kvinnor kom ut i 

arbetslivet På så sätt kom också fackföreningarna att ställa sig bakom effektivitet och 

rationaliseringar samt tillämpning av ackordslöner. Även TCO var för den solidariska 

lönepolitiken, men däremot har Saco förespråkat individuell lönesättning (Lundh, 2010). 

Fackens strävan mot solidarisk lönepolitik har också inneburit att lönerna har legat på en 
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jämn nivå, något som även har lett till att löneläget har hållits nere (Nycander, 2008:445). 

Arbetsmarknadspolitiken sörjde för flyttning av arbetskraft till expansiva regioner belägna i 

södra delen av Sverige, och stod även för forskning och utbildning. Även investeringsfonder 

och subventionerad energi underlättade storföretgens expansion (Magnusson, 2012:70).  

     Under mitten av 1960- talet och framåt utsattes industrin för ökad internationell 

konkurrens. Trycket kom bland annat från Japan som konkurrerade i form av billig 

arbetskraft och låga priser och i kontinentala Europa var industrin återuppbyggd igen efter 

kriget. Till följd av den ökade konkurrensen blev företagen tvingade att bli mer effektiva, 

vilket visade sig i ett hårdare arbetstempo. Strejken i LKAB
10

 gruvan 1968 var en reaktion 

mot låga löner och dåliga arbetsvillkor (Lundh, 2010:234). Även fackförbunden fick kritik 

för att de var starkt centraliserade och stelbenta (Pettersson, 2012).  

2.2.3 Vändpunkten 
Under 1970-talet stannade tillväxten av och arbetslösheten steg. Detta ledde till en oro på 

arbetsmarknaden och antalet strejker ökade. För att inskränka arbetsgivarens makt ville LO 

och TCO få till stånd arbetsrättsliga reformer vilket resulterade i Lagen om 

anställningsskydd (LAS) och Medbestämmandelagen (MBL) (Boglind, 2003). I och med 

den statliga inblandningen kom Saltsjöbadsepoken till sitt slut och MBL benämns som 

vändpunkten. Den fyrtio år långa samverkansregimen ersattes av en konfrontationsregim 

som kom att vara till slutet på 1990-talet (Elvander, 2002). Då de arbetsrättsliga lagarna var 

tänkt som hjälpande, menar kritiska röster att det istället lett till att fler tvister utbrutit. Detta 

har då ökat företagens kostnader. LAS har även fått skulden för att motverka rörligheten på 

arbetsmarknaden (Nycander, 2008:447). Under 1970-talet tillkom löntagarfonder på 

fackföreningarnas initiativ. Tanken var att utmana ägarmakten men det ledde också till en 

motmobilisering från arbetsgivarna. För fackförbunden innebar detta tvärtom en försvagning 

i inflytande både gentemot de centrala förbunden och mot samhället i stort (Boglind, 2003).  

     Under 1980 och 1990 talet kom förhandlingar i allt större utsträckning förläggas lokalt 

vilket också har lett till större arbetsgivarinflytande (Boglind, 2003). Under 1980-talet talade 

Metall om det goda arbetet, där ökat inflytande och delaktighet för de anställda gjort sig 

gällande. I dag har dock har denna debatt kommit av sig och betoningen ligger på arbetets 

effektivitet i allt större utsträckning (Abrahamsson & Johansson, 2007).   

2.2.4 Decentraliserad samverkansregim     
I början på 1990-talet var det kris i Sverige och landet hade den högsta arbetslösheten sedan 

1930-talet. Lönerna ökade i hög takt och ett antal större strejker bröt ut. Som svar på detta 

insåg parterna att något behövde göras. 1997 kom Industriavtalet, då tolv 

arbetsgivarorganisationer och åtta fackförbund inom industrisektorn slöt avtal. 

Industriavtalet har kommit att kallas det nya Saltsjöbadsavtalet, då det grundlagt en ny 

samverkansregim på arbetsmarknaden, vad gällande kollektivavtalsförhandlingar, 

konfliktlösning och partsrelationer (Elvander, 2002:192). Industriavtalet ledde till att 

industrin blev löneledande, men i ett mer decentraliserat förhandlingssystem med lokala 

förhandlingar, till skillnad mot Saltsjöbadsavtalet som innebar ett centraliserat 

förhandlingssystem (Lundh, 2010:276).  

     Kjellberg (2009) visar hur facket tappat mark.  Under åren 2007-2008 sjönk andelen 

fackanslutna löntagare med sex procentenheter, från 77 procent 2006 till 71 procent 2008. 

Flest medlemmar förlorade LO förbunden, som under 2007-2008 tappade drygt 11 procent. I 

TCO var siffran nästan sju procent. Däremot ökade Saco med knappt en procent och idag är 

det fler tjänstemän än arbetare som är organiserade. Inte sedan storstrejken 1909 har 

fackförbunden på den svenska arbetsmarknaden förlorat så många medlemmar. Kjellberg 
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(2009:11) pekar på olika orsaker, som till exempel att den borgliga alliansregeringen 

förändrade finansieringen för de fackliga a-kassorna 2007. Detta resulterade i kraftigt höjda 

avgifter för medlemmarna. Förklaring till industriförbundens tapp går även delvis att finna i 

globaliseringstrenden, då enklare industrijobb har flyttat till låglöneländer. IF Metall har 

fortfarande en hög täckningsgrad bland sina medlemmar. Vidare menar Kjellberg att Sacos 

ökning kan bero på att allt fler skaffar sig en högre utbildning i Sverige (Kjellberg, 2009). 

     Medlemstappet och den ökade globaliseringen ledde till ett försök att återupprätta 

Saltsjöbadsandan. 2008 träffades representanter från 15 LO förbund, 19 PTK förbund och 

36 medlemsorganisationer i Svenskt näringsliv och diskussioner om ett nytt samarbete 

inleddes. Det blev dock kortvarigt och redan 2009 meddelade Svenskt näringsliv att 

förutsättningarna för ett nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer 

misslyckats (Lundh, 2010:303).  

     2009 vände konjunkturen och industrin kom in en svacka. För att kunna rädda 

arbetstillfällen gick IF Metall med på sänkta löner. Avtalet medgav lösningar på lokal nivå 

som minskade arbetstiden och lönen med motsvarande 20 procent. IF Metall valde på så sätt 

att ”dela på jobben” istället för att låta anställda gå ut i arbetslöshet (Lundh, 2010:289). 

Under 2012 fick vi bland annat se exempel på företagsavtal, eller ”krisavtal” som de kom att 

kallas i media. SAS gick direkt till sina anställda utan förhandling med facket för att undvika 

konkurs (DN, 2012; GP, 2012), och en liknande situation skedde med bara några veckors 

mellanrum i SSAB
11

 (SVD, 2012). Detta kan ses som ett trendbrott bort från den solidariska 

lönepolitiken.  

     Med anledning av att det fackliga medlemsantalet har sjunkit drastiskt sedan 2007, och 

att förhandlingar till övervägande del sker på lokal nivå, bör frågan lyftas: har den svenska 

modellen fortfarande någon livskraft, eller bör den anses som död? Detta är svårt att avgöra, 

men det går att konstatera att den svenska modellen under senare år fått sig en törn (Lundh, 

2010:303). Lundh (2010) menar att spelreglerna på arbetsmarknaden förändrades då 

fackföreningarna övergav de centrala förhandlingarna till förmån för en mer flexibel och 

lokal lönebildning (Lundh, 2010:303). Även Brulin (1989) framhåller att en av 

förutsättningarna för den svenska modellen är fackföreningarnas förmåga att sluta sig 

centralt. Genom att frångå de centraliserade löneförhandlingarna har modellen förskjutits till 

arbetsgivarnas fördel. Detta har inneburit en försvagad position för fackföreningarna 

(Brulin, 1989:125). Andra forskare menar att den svenska modellen är vid liv, och dessutom 

är stark och hållbar. Detta tydliggörs inte minst i det decentraliserade samarbetet 

(Magnusson, 2012). Brulin m.fl. (2012) menar visserligen att den centraliserade 

partsamverkan inte längre existerar, men däremot har samverkan mellan parterna på lokal 

nivå blivit starkare under 2000-talet. Detta borde tyda på en livskraftig samverkansmodell 

(Brulin, m.fl. 2012:74). 

2.2.5 Ökat medarbetarinflytande  
Redan under 1920-talet argumenterade socialdemokraten Axel Wigforss om arbetarens 

frigörelse, men då facket ställt sig bakom den solidariska lönepolitik som rådde under 1950-

1960-talet, var de även för arbetsgivarnas rationaliseringslinje. I denna debatt fanns ingen 

plats för inflytande och delaktighet och det var ackordslönen som fungerade som drivkraft i 

arbetet. Eftersom den ökade produktionen även ledde till bättre levnadsstandard var detta 

något som inte ifrågasattes (Oudhuis, 1998; Abrahamsson & Johansson, 2007). Det kom att 

dröja till slutet av 1960-talet innan saken kom upp igen, då missnöjet i arbetslivet över långt 

driven specialisering och hierarkiska organisationer var stort. Ett antal vilda strejker bröt ut, 

bland annat strejken i LKAB gruvan 1968. På LO kongressen ”Rättvisa” 1966 framhölls 

behovet av arbetsorganisationer som främjade ”ökat självbestämmande och 
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arbetsutvidgning” (Oudhuis, 1998:67). Dock stannade emancipationen i arbetslivet på det 

retoriska planet och först 1977 när MBL kom (och ersatte paragraf 23 om arbetsgivarens 

fulla rätt att fritt avskeda, fritt anställa och fritt fördela arbetet) blev delaktighet åter aktuellt. 

MBL utgjorde en viktig förutsättning för dagens moderna arbetsliv och inflytande (Oudhuis, 

1998:147).  

     Under 1980-talet arbetade Metall för det goda arbetet, vilket skulle öka de anställdas 

inflytande och delaktighet i arbetet. Detta öppnade upp för individuell lönesättning och 

löneförhandlingar decentraliserades allt mer under 1980- och 90-talet. I och med detta kom 

facket att gå arbetsgivarens väg och acceptera företagsavtal i allt större utsträckning 

(Abrahamsson & Johansson, 2007). 

     I och med ”utvecklingsavtalet” som kom 1982, fick arbetarna ökat inflytande, men trots 

detta kan inte sägas att effektivitetslinjen hade mindre inflytande än tidigare (Oudhuis, 

1998:148). Vid LO kongressen 1999 lanserades begreppet ”medskapande medlemskap” för 

att belysa medlemmars delaktighet i beslut och möjlighet att delta i den fackliga 

verksamheten. Detta var ett sätt att förändra arbetsorganisationen underifrån och att få till 

stånd rättvisa, lokala lönesystem (Kjellberg, 2002b:48). Under det sista decenniet har 

debatten om medarbetarnas delaktighet och inflytande i arbetet klingat av och istället har 

inriktningen åter vänt mot en effektivare produktion. Som en effekt av global konkurrens har 

kraven på lönsamet blivit hårdare, något som även visat sig i arbetets organisering 

(Johansson & Abrahamsson, 2007:61).  

     Däremot kan frågan om effektivitet behöver vara en motsättning till inflytande i 

arbetslivet ställas. Skorstad (2003) argumenterar för att ökad effektivitet också leder till 

bemyndigande. Då tempot i produktionen ökas läggs fler beslut på personalen. Strategier för 

detta är arbetsrotation, grupparbete och kvalitetssäkring, arbetsorganisatoriska grepp som 

ökar inflytande i arbetet (Skorstad, 2003:342). Även Oudhuis menar att effektivitet och 

utveckling kan gå hand i hand. Genom att organisera arbetet på så sätt att arbetaren får 

möjlighet att ta beslut som rör det egna arbetet behöver inte effektivitet vara en motsättning 

till inflytande och delaktighet (Oudhuis, 1998:148). Isacson (2012:147) menar däremot att 

delaktighet istället undergräver tryggheten och stärker arbetsgivarens makt. De krav facken 

ställde i och med det goda arbetet möttes inte till fullo av arbetsgivarna. Visserligen 

organiserades arbetet efter principer som ger mer inflytande över den egna arbetssituationen, 

men arbetsgivarna släppte aldrig makten. Genom att vissa kompetenser prioriteras och att 

arbetslivet blir allt mer individualiserat menar Isacson (2012) att arbetsgivarnas och ägarnas 

makt snarare har ökat. Nyström (2000), tidigare utredare på LO, delar Isacsons linje och 

menar att det goda arbetet stannade på den retoriska arenan. Det blev istället arbetsgivarna 

som kom att ägna sig åt utveckling av personal- och arbetsorganisation (Nyström, 

2000:116). 

2.3 Decentralisering  
Trots att en samförståndsanda utvecklats under den svenska modellen är fackets 

ursprungliga idé en annan. Facket kom till som en försvarsorganisation och i förhållande till 

företaget är facket sekundärt på så sätt att medlemmar måste först vara medlemmar i en 

annan organisation (företaget) för att kunna ansluta sig till facket. Medlemskapet ligger 

således i rollen som anställd. Vad gällande företaget är detta inte beroende av någon facklig 

motpart för sin överlevnad. För facket är det dock nödvändigt att hitta en värdorganisation. 

Förutsättning för fackets verksamhet skapas ur värdorganisationens struktur och arbetssätt. 

Detta gör att den fackliga verksamheten är beroende av företagets arbetssätt vilket också 

avspeglas i fackets verksamhet. Idag karaktäriseras företagen av en plattare struktur vilket 

innebär att facket också måste anta en mer lokal form (Boglind 2003:127). 

     Facket är organiserat enligt arbetsplatsprincipen, det vill säga att alla på en arbetsplats är 

med i samma fack. Det finns en skillnad mellan arbetare, LO, akademiker, Saco och 
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tjänstemän, TCO, något som Sverige är ensamt om. Fackförbunden är även fria från 

politiska och religiösa skiljelinjer, något som annars är vanligt i länder utanför Norden. 

Dessa faktorer har varit orsaker bakom fackföreningarnas framgång i Sverige, och i och med 

de klassmässigt skiktade facken bildar medlemmarna en tämligen homogen arbetsskara. 

Fackets styrka ligger i att både vara decentraliserat och centraliserat på samma gång. Detta 

innebär att det finns ett starkt lokalt fäste ute på arbetsplasterna i form av fackklubbar osv, 

samtidigt som det finns en stark central samordning (Kjellberg, 2002a). Samordning är 

viktig ur ytterligare en aspekt: att inte hamna i underläge mot arbetsgivaren. Det är på så vis 

viktigt att balansera decentralisering och centralisering, och att även hantera både 

individuella, gruppvisa och kollektiva värderingar (Kjellberg, 2002b:49).  

     Att kombinera en medlemsnära lokal verksamhet och en stark central samordning är en 

unik kombination för Sverige och har bidragit till de fackliga framgångarna. Sverige har inte 

bara internationellt sett (fortfarande) ett högt medlemsantal, utan även kollektivavtalet har 

en hög täckningsgrad, 90-95 procent (Kjellberg, 2002a). Kollektivavtal reglerar de 

grundläggande anställningsvillkoren och sluts mellan arbetsgivare och fackförening på 

branschnivå eller lokal nivå. Kollektivavtalet omfattar både fackliga medlemmar och icke-

medlemmar (Granqvist & Regnér, 2006:59). I länder som till exempel USA saknas central 

samordning, vilket har lett till viss splittring inom facket. Varje arbetsplats beslutar genom 

röstning om anslutats till ett fackförbund. Här har inte heller facket lett till någon framgång, 

och idag ligger anslutningsgraden runt tio procent. Även täckningsgraden på kollektivavtalet 

är lågt. I länder som Tyskland och Frankrike representeras de anställda av företagsråd, som 

verkar bredvid facket. Detta gör att facket har mindre betydelse på arbetsplatsen. I Frankrike 

förhandlas lönerna centralt, och de räcker att ett företag kommit överrens, så gäller detta 

avtal för hela branschen. Frankrike har också få anslutna, runt tio procent (Kjellberg, 

2002a:67-74).   

2.3.1 Decentraliserad lönebildning 
Löneförhandlingar sker på tre olika nivåer, en central nivå, en branschnivå och en lokal nivå. 

Centrala förhandlingar sker i förhandlingar mellan några få arbetsgivarorganisationer och 

lötagarorganisationer och genom detta förfarande förhandlas lönen för merparten av 

arbetstagarna. Löneförhandlingar på branschnivå innebär att löner förhandlas mellan 

branschvisa fackförbund (till exempel verkstadsindustrin) och arbetsgivarna i branschen. 

Lokal löneförhandling innebär att lönen förhandlas mellan den lokala fackföreningen och 

företagsledningen, men också mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren. Ofta 

finns en på branschnivå förhandlad pott som ska fördelas lokalt. Nya former av lokal 

löneförhandling har i vissa avseende formaliserats och arbetsgivare och fackföreningen har 

kommit överrens om lokal löneförhandling och hur den ska gå till (Granqvist & Regnér, 

2006:7,59).  

     Från att lönebildningen har varit starkt centraliserad under den svenska modellens 

glansdagar på 1950 och 1960- talet, har lönebildningen sedan 1980-talet allt mer 

decentraliserats. Detta innebär att den centrala lönebildningen mellan LO och SAF har 

förskjutits till branschvisa förbundsavtal i företagen. Dessa avtal ger större möjligheter till 

anpassning till företagen och till individuell lönesättning (Lundh, 2010:233). Inom flera 

yrkesområden har lokal lönesättning blivit vanligare sedan slutet av 1990-talet, som till 

exempel bland tjänstemännen och akademiker. Statistik från Medlingsinstitutet visar att 

lokal lönesättning sedan 2007 blivit vanligare även inom andra yrkersgrupper. För 

merparten av arbetstagarna finns inslag av lokala förhandlingar och det går inte längre att 

utgå från att förhandlingar sker mellan starka fackförenigar och arbetsgivarorganisationer. 

På den svenska arbetsmarknaden har lön i allt större utsträckning kommit att bli en 

förhandlingsfråga mellan arbetstagaren och arbetsgivaren (Granqvist & Regnér, 2006:9). 

Granqvist (2007:65) pekar på hur detta är en effekt av globaliseringen, där en mer flexiblare 
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och kundnära produktion höjer kompetenskraven. Ett sätt att locka arbetskraft vid 

rekrytering är just genom individuella lönerförmåner.   

     I och med decentralisering av lönesättningen blir individens sociala kompetens och 

prestation samt kunskap i arbetet mer betydande än vid central lönesättning. Detta ställer 

också större krav på lönesättande chef, då de måste bedöma de mer mjuka värdena i form av 

de anställdas prestationer. Vid central löneförhandling kan chefen hänvisa till beslut som 

tagits på en annan nivå. Forum för lönesättning är lönesamtal, och Granqvist (2007:66) 

presenterar enkätdata som visar att personer som inte har haft lönesamtal i regel har en 

sämre relation med chefen och mindre inflytande i arbetet och över beslut som rör arbetet 

(Granqvist, 2007:66). 

2.3.2 Forskning IR-HRM 
Forskningen inom IR, Industrial relation, har haft två olika utvecklingar. I Europa har 

forskningen inriktat sig på relationerna mellan arbetsmarknadens parter och staten. Under 

mitten av 1980-talet kom en betoning på HRM, human resource management, vilket gjorde 

att forskningen utökades och även kom att innehålla de direkta relationerna mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Denna nya forskning kom att lägga starkare betoning på 

arbetsgivarens intressen än i den traditionella IR-forskningen. Inom HRM sker förhandling 

och problemlösning på arbetsplatsen och lönesättningen är ofta individuell (konkurrera med 

löner för att locka arbetskraft). Inom HRM framhålls att arbetsgivaren arbetar för goda 

anställningsförhållanden (Elvander, 1998). I USA togs steget mot en medarbetarcentrering 

redan under 1930-talet, där människan i centrum och lyftes fram som en resurs för företaget. 

Ur denna synvinkel är den anställde knuten till företaget genom en mer nära kontakt med 

ledningen och fackföreningarna saknas i detta perspektiv (Boglind, 2003). Under 1960-talet 

i USA växte HRM och fick en starkare ställning på bekostnad av IR. Anslutningen till 

fackföreningarna minskade och kollektivavtalet urholkades, något som kom att rikta fokus 

på arbetsgivaren. Nu intog arbetsgivarna en aktiv roll i förändringsarbetet i organisationen, 

tidigare har de endast framställts om passiva mottagare av fackföreningarnas krav (Elvander, 

2000). 

2.3.3 Arbetsgivarmakt 
Då den globala konkurrensen ökat under 1980- och 1990- talet har en mer flexibel och 

kundorienterad produktion gjort sig gällande. Nya ledarskapsmodeller och trender har hittat 

till företagsledningen, och ledarskapet har fått en annan innebörd. Istället för att peka med 

hela handen, är styrning med mjukare metoder ett allt vanligare grepp. Företag anammar nya 

företagsstrategier som grundar sig i gemensamma värderingar och personligt ledarskap. 

Även klassiska hierarkiska organisationer byts ut mot en mer ”platt” variant för att främja 

delaktighet och medarbetarcentrering (Brulin, 1989:15). Inom managementlitteraturen sägs 

mjukare ledarstilar och styrsätt leda till framgång, men trots det saknas mycket empirisk 

forskning inom ämnet (Thompson & McHugh, 2009:157). Inte heller fackföreningarna har 

någon plats inom denna litterära strömning då arbetsgivaren knyter de anställda till företaget 

genom att uppmuntra individuella förmågor (Boglind 2003, Bengtsson, 2008).  

     Boglind (2003) och Skorstad (2003) menar att utvecklingen av nya modeller för 

ledarskap och arbetsorganisation som lönesystem, arbetsdelning, produktionsformer osv. 

syftar till att medvetet skapa en oförmedlad relation mellan arbetaren och företaget (Boglind, 

2003; Skorstad, 2003). Exempel på system som ska främja delaktighet är decentralisering, 

vilket innebär att arbeslag, avdelningar eller enskilda får större beslutsutrymme. På så sätt 

har mål och resultatstyrning ersatt former för hur arbetet ska utföras (Sandberg, 2003:144). 

Brulin (1989) pekar på att decentraliseringen av mindre enheter kan ses som en strategi från 

företaget att vinna arbetarnas lojalitet, då små enheter gör fackliga frågor svårare att 

överblicka. Även det faktum att arbetskraften delas upp på mindre konkurrerande enheter 
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gör att löntagarkollektivet blir svårare att hålla ihop. Samtidigt stärks den centrala kontrollen 

och får starkare grepp över mål och uppföljning, med minskad genomskinlighet som följd. 

Detta gör att ledningen lättare kan skapa motstridiga intressen mellan enheterna vilket 

försvårar facklig närvaro (Brulin, 1989:59). Inom HRM är styrning med nyckeltal en central 

del, och fungerar också som ett kontrollinstrument (Sandberg, 2003:9). I Brulins (1989) 

studie visade sig i ett av fallen att fackföreningarna är mer lojala mot företaget än mot 

löntagarkollektivet, vilket är ett resultat av att facket misslyckats med att skapa en solidaritet 

mellan de anställda som sträcker sig utanför företagets gränser (Brulin, 1989:124).  

     Då arbetsuppgifter delegeras på mindre enheter krävs en mer mångkunnig personalstyrka 

än i en tayloristisk tillverkning. Detta leder också till att företaget blir beroende av 

individuella kompetenser och ett sätt att uppmuntra förmågorna är individuella belöningar 

(Sandberg, 2003:144). Bengtsson (2008) framhåller att individualiserade belöningssystem 

kan försvaga kollektivet och då arbetet innehåller medbestämmande och möjlighet till egna 

initiativ stärks relationen mellan företag och anställda (Bengtsson, 2008). Vidare förstärker 

individuella löneförhandlingar den asymmetriska maktrelationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, där arbetsgivaren har ett övertag (Bengtsson & Berglund, 2010).  

     Under 2000-talets senare hälft finns tendenser som visar på en återgång mot en ny 

ledarskapscentrering, där ledningen tar tillbaka styrningen från medarbetarna. Införandet av 

modeller som till exempel lean production har medfört nya kontrollsystem och löpandeband 

har återigen blivit aktuellt. Trots detta har den fackliga anslutningen minskat i den 

traditionella tillverkningsindustrin, vilket då går stick i stäv med att arbetets organisering 

skulle vara orsaken till ett lägre fackligt medlemsantal. Idag talas om individen som en 

resurs för företaget, HRM, och taylorismens problematik som innebär hur hela individens 

kompetens ska engageras i produktionen och rationaliseringsarbetet har åter kommit att 

aktualiseras (Johansson & Abrahamsson, 2007:73). 

2.3.4 Mot regional nivå 
Att flytta verksamheten till arbetsplatserna har lett till en maktförskjutning inom 

fackföreningsrörelsen, från central nivå till lokal nivå. Köpsén (2003) pekar på samarbetet 

med arbetsgivaren som blir en viktig aspekt i det fackliga uppdraget. (Köpsén, 2003:15). Då 

det lokala ansvaret har ökat ställs nya krav på de lokala fackombuden och Köpsén (2003) 

pekar på problem som kan uppstå då de lokala ombuden inte har tillräcklig kunskap inom 

fackligt arbete. På lokal nivå lämnas den fackligt ansvariga ensam med arbetet, och Köpsén 

(2003) efterlyser samarbete mellan fackliga kollegor på andra arbetsplatser och på den 

centrala nivån. Traditionellt har det lokala facket varit självständigt gentemot den centrala 

ledningen, och detta är något som kan vålla problem i form av uteblivet stöd och samarbete 

(Köpsén, 2003:119). 

     Då tidigare forskning framställt facket som starkt på lokal nivå, tyder de senaste rönen på 

att den lokala förankringen håller på att tappa mark. Idag pekar trenden mot en återgång mot 

en viss centralisering, genom att fackets uppgifter trycks tillbaka på regional nivå på grund 

av kostnadsbesparingar. Sammanslagningar av olika förbund tyder också på att den 

regionala styrkan istället ökar. På så sätt minskar också den lokala förankringen, vilket har 

varit en av LO-förbundens styrka. Både Pettersson (2012) och Kjellberg (2002b) menar att 

det är problematiskt med ett fack som inte verkar där medlemmarna befinner sig. Det blir på 

så sätt svårare att fånga upp medlemmarnas behov och önskemål. Detta kan på sikt urholka 

fackets verksamhet och även försvåra rekryteringen av nya medlemmar (Kjellberg 

2002b:49, Pettersson 2012:59). Kjellberg (2002b) menar att då medlemmarna sätter 

fackavgiften i relation till nyttan med medlemskapet, vill de också ha ut något av sitt 

medlemskap. Dessa önskemål kan vara svåra att tillgodose om facket ska spara pengar, 

menar Kjellberg. I en debattartikel argumenterar Pettersson (2012) för att en mer regional 

förankring kan innebära en försämring av fackets service på arbetsplatsen, inte minst vad 
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gällande kunskap om avtal och arbetsrättsliga frågor (Pettersson, 2012:59). Pettersson 

(2012) menar istället att ett samarbete mellan branschvisa förbund är en viktig förutsättning 

för fackets överlevnad, snarare än en horisontell samverkan utifrån klasstillhörighet 

(Pettersson, 2012:59). Sverke m.fl (2002) pekar på en empirisk studie där Beklädnads och 

Fabriks gick samman 1992 med ett lyckat resultat. Medlemmarna gav en gynnsam bild till 

sammanslagningen och identifikationen och intresserepresentationen förändrades inte 

(Sverke m.fl., 2002:213). 

2.4 Individ-Kollektiv 
Global konkurrens och nya styr- och ledningsmodeller har banat väg för det nya, moderna 

arbetslivet. Ökad flexibilitet i olika avseenden, samt individuella prestationer och belöningar 

har lett till en ökad individualisering, med minskad betydelse för kollektivet som följd. Detta 

har också bidragit till en mer nära relation med arbetsgivaren. Det är inte längre möjligt för 

facket att lita till kollektiv samhörighet genom att de underordnade intar en homogen 

position. Istället måste facket ta tillvara på individuella kompetenser och förmågor, för att 

fortfarande vara ett attraktivt val för den enskilde (Allvin & Sverke, 2002; Bengtsson, 2008; 

Bruhn, 1999). 

2.4.1 Flexibilitet 
I dagens samhälle talar forskare och media om en förändrad arbetsmarknad till följd av den 

ökade globaliseringen. Det faktum att företag är beläget utanför landets gränser försvårar för 

facklig samverkan och en ökad konkurrens gör att företag hittar nya lösningar vad gäller 

personal och arbetsorganisation (Lundh, 2010:290). Ett kostnadseffektivt angreppssätt är att 

organisera bemanningen efter flexiblare principer. Håkansson och Isidorsson (2003) talar 

om olika flexibilitetsstrategier: numerisk flexibilitet, arbetstids flexibilitet, funktionell 

flexibilitet samt löneflexibilitet. Numerär flexibilitet innebär att personalstyrkan varieras och 

företagen kan anlita hyrpersonal vid behov. Detta leder till en ökad grupp behovsanställda 

på arbetsmarknaden och en polarisering kan skönjas. De som tillhör arbetsmarknadens kärna 

med fasta och utvecklande arbeten, och de som tillhör periferin med endast en lös 

anknytning till arbetsmarknaden (Håkansson & Isidorsson, 2003). Även företagen efterlyser 

flexiblare avtal och facket kan många gånger ha svårt att stå emot vid exempelvis 

försämringar i avtal, med löfte om att arbetstillfällen inte ska gå förlorade (Lyhne Ibsen, 

2011).  

     Ett sätt att åstadkomma en rörligare arbetsmarknad är att göra arbetena mer flexibla, 

genom att bland annat införa tidsbegränsade anställningar. Danmark arbetar med så kallad 

”flexicurity” där det är lättare att anställa, men även lättare att säga upp personal. Samtidigt 

så är försäkringssystemet för arbetslöshet förhållandevis högt (Lyhne Ibsen, 2011).          

     Den allt mer differentierade arbetsmarknaden leder till att den förut homogena 

arbetsstyrkan blir allt mer splittrad. I mångt och mycket har anställningsförhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare luckrats upp och detta leder till att även löntagarrollen blir mer 

diffus (Sandberg, 2003:147). Det finns en risk att den kollektiva samhörigheten hotas i 

samband med att arbetet blir mer flexibelt i form av deltid och tillfälliga anställningar 

(Berglund & Bengtsson, 2010). Facket har även svårigheter med att nå anställda i 

bemanningsbranschen och det fackliga engagemanget är lågt i denna grupp. Detta beror 

delvis på att medlemmar som skulle vilja engagera sig fackligt har svårt att få ledigt för sina 

uppdrag och då väljer många värdföretag hellre personal som är tillgänglig så mycket som 

möjligt (Håkansson & Isidorsson, 2011).  

2.4.2 Individualisering 
I litteraturen har individualism två olika betydelser, vilken den ena är individen kontra 

kollektivet och solidariteten. I detta fall kan individualism vara ett ömsesidigt beroende, där 
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facken tar vara på individuella kompetenser och idéer för utvecklandet av 

arbetsorganisationer. Det andra spåret av individualism handlar om hur människor är 

entreprenörer och skapare av sina egna liv. Autonoma individer gör vad som passar dem 

bäst, inte minst i anställningsförhållandet. Då detta baseras på prestation och konkurrens för 

egen vinning finns liten plats för solidaritet med kollektivet (Furåker & Berglund, 2003). 

Sandberg (2003) pekar på fackets dilemma: dels att hantera medlemmarnas växande 

ambitioner och tillmötesgå dem med individuella lösningar och avtal vad gällande lön, 

kompetensutveckling och befordran, dels att värna om de kollektivistiska värderingarna. 

Detta kan leda till en konfliktsituation för den enskilde medlemmen: å ena sidan engagera 

sig i arbetet och sin egen utveckling på arbetsmarknaden och å andra sidan engagera sig i 

facket (Sandberg, 2003:144). 

     Vilken roll har då individens ökade inflytande i arbetet spelat för relationen till 

arbetsgivaren? Delaktighet som facklig strategi har inte bara lett till ökat individansvar, utan 

även större inflytande på arbetsplatsen. Under 1980-talet mötte företagen en ökad global 

konkurrens och löpandebandtekniken, som passat fackets arbetssätt, övergavs till förmån för 

mer flexiblare organisationsformer. Debatten kom att handla om individen i arbetet där 

delaktighet och inflytande fick ökad betydelse (Lundh, 2010:258). Metall arbetade för det 

goda arbetet vilket skulle öka de anställdas inflytande och delaktighet i arbetet. Johansson 

och Abrahamsson (2007:73) hänvisar till Wallace 2003 och menar att ”individualiseringen 

av arbetet är både ett hot mot, och ett hopp för, det goda arbetet”. De menar att kollektivet 

måste bejaka det goda arbetet och samtidigt sörja för att individens lärande, kunskap och 

innovationsförmåga integreras i produktionssystemet. Vidare menar de att detta leder till en 

närmare identifikation med företaget på kollektivets bekostnad.  

 

”Ju mer individen satsar på dessa färdigheter, desto större blir den ekonomiska belöningen. 

Den anställdes identitet kommer att förskjutas från kollektivet till företaget”. 

    (Johansson & Abrahamsson, 2007:73) 

 

Men kritiska röster menar att den individualistiska retoriken är starkt överdriven, och 

Nyström, tidigare utredare på LO, menar att inget ”tyder på att behovet av att agera som 

kollektiv mot arbetsgivaren skulle minska” (Nyström, 2000:221). Det handlar dels om att 

kollektivet måste utveckas och ta till vara på individuella intressen, men även om att 

vidmakthålla sin maktbalans. Utgångspunkt för facklig verksamhet är ett gemensamt 

intresse bland de organiserade i förhållande till arbetsgivaren. I detta fall ligger intresset i att 

vara säljare av arbetskraft och om ett fackligt medlemskap ska bli aktuellt måste detta 

intresse vara starkare än andra specifika yrkersvillkor (Bruhn, 1999:16).  

2.4.3 Ny kontext 
Då det fackliga medlemsraset är ett globalt fenomen finns anledning att tro att orsaker ligger 

i en bredare samhällskontext, där ett mer individualistiskt förhållningssätt är en av dem. I 

samband med en högre utbildningsnivå tenderar individer i större utsträckning tro på sig 

själva och kravet på inflytande i arbetet har blivit större. Detta på bekostnad av 

intresseorganisationer som till exempel fackföreningar, vilka har representativ demokrati, 

där den enskilde saknar direkt inflytande (Bruhn, 1999).  

     Inom värdeforskningen talar forskare om de postmaterialistiska värdena, och Bruhn 

(1999) refererar till Ingleheart som menar att den materiella och fysiska välfärden och 

tryggheten är mättad och blir mindre viktig. Istället lyfts andliga och självförverkligande 

världen fram. Materialism – icke materialism leder således till en värdeförskjutning menar 

Ingleheart som ser en smygande förändring hos de yngre generationerna. Då värderingar 

grundläggs under uppväxten tar individen dem med sig in i vuxenvärlden. Detta leder till att 



19 

 

nya generationers värderingar slår ut de gamla och på så sätt sker en samhällsutveckling 

(Bruhn, 1999:87).    

     Med anledning av ett ökat individansvar finns också intresse av att diskutera 

anställningsbarhet, ett begrepp som blivit vanligare under senare år. Motiven bakom 

anställningsbarhet syftar till ökad rörlighet på arbetsmarknaden, i form av förflyttning av 

arbetskraft. Arbetslöshet har kommit att bli individens ansvar istället för samhällets, och för 

att inte hamna utanför arbetsmarknaden krävs att individen själv är aktiv i sin egen 

utveckling. Delaktighet och kompetensutveckling har även kommit att bli en fråga för facket 

(Köpsén, 2003). Idag erbjuder många fackföreningar tjänster som karriärplanering och 

vägledning i stresshantering, och på så sätt närmar sig fackets arbete HR avdelningens 

(Tengblad & Hällsten, 2000). 

2.4.4 Individualisering på bekostnad av kollektivet 
Bengtsson (2008) diskuterar graden av individualisering, individualiserade villkor och 

individualistiska attityder i relation till tre arenor inom arbetslivet: arbete, fackföreningarna 

och lönen. Bengtsson (2008) resonerar kring individualiseringen i tre dimensioner som följer 

på varandra. För det första är individualisering ett resultat av avtraditionalisering, vilket 

innebär att kollektiva handlingar minskar i betydelse. Detta leder till den andra dimensionen, 

som är individens frigörelse. I detta fall syftar Bengtsson på större handlings- och 

belastningsutrymme i arbetet. Som resultat av ökad frigörelse i arbetet, kommer den tredje 

dimensionen som är heterogenisering eller differentiering. Detta innebär att ”individens 

situation anpassas eller bedöms efter dennes egenskaper, förmågor och prestationer” 

(Bengtsson, 2008:5). Allvin och Sverke (2002) pekar på avtraditionaliseringens betydelse 

för fackligt medlemskap, då avtraditionaliseringen innebär att individer i större utsträckning 

än förut handlar på egen hand. På så sätt blir socialt föreskrivna normer och gemensamma 

regler av mindre betydelse (Allvin & Sverke, 2002:92). 

     Bengtsson (2008) menar att en effekt av avtraditionalisering innebär att människorna 

måste förlita sig på sin egen kraft då traditionella riktlinjer och ramar saknas. Vidar pekar 

Bengtsson på relationen mellan individen och facket, vilken kan vara hotad om facket inte 

lyckas möta de nya kraven. Då kan de anställda vilja ha en mer oförmedlad kontakt med 

arbetsgivaren. Detta visar sig i individanpassning, som till exempel löneförhandling 

(Bengtsson, 2008:8). Bengtssons ståndpunkt är således att om individer identifierar sig med 

företaget och dess mål skapar detta förutsättningar för en mer direkt relation till företaget. 

Detta sker då på bekostnad av kollektivet (Bengtsson, 2008). Allvin och Sverker (2002) 

delar Bengtssons (2008) uppfattning, och menar att då samhället avtraditionaliseras kommer 

individer i större utsträckning grunda sitt fackliga engagemang på egna val, snare än på 

kollektivets (Allvin & Sverke, 2002) Författarna (2002) diskuterar om detta innebär slutet 

för den fackliga solidariteten då nya generationer på arbetsmarknaden inte delar de 

ideologiska värderingarna och väljer att handla på egen hand.          

2.5 Fackets roll på den nya arbetsmarknaden 
I Sverige har facket intresserat sig för att utveckla arbetsorganisationen. Internationellt sett 

är detta en unik företeelse. Att skapa förutsättningar för delaktighet genom arbetets 

organisering har sina rötter i den sociotekniska skolan och under 1980-talet har det funnits 

en strävan bort från den tayloristiskta massproduktionen med standardiserat arbetssätt 

(Abrahamsson & Johansson, 2007). Detta tillsammans med en allt mer individualistisk ådra 

som genomsyrar samhället och arbetslivet har inneburit nya arbetssätt för facket. Förut låg 

tyngdpunkten på att ta tillvara medlemmarnas intresse vad gällande löner, arbetsvillkor och 

trygghet på arbetsplatsen. Sedan 1990-talet ska den lokala fackliga verksamheten även täcka 

ett aktivt deltagande i arbetslivets förändringar (Köpsén, 2003:13). Fokus riktats mot frågor 

som handlar om produktion, arbetsorganisation, bemanning och kompetens och tanken är att 
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arbetet i sig ska bli utvecklande och mer kvalificerande. Detta i sin tur ska leda till högre 

löner för den anställde och höjd produktivitet med konkurrensfördelar till följd för företaget. 

Traditionellt sett har detta varit något som tidigare rört tjänstemännen, men under senare tid 

har gränserna mellan arbetare och tjänstemän luckrats upp. Därför har detta kommit att 

omfatta även arbetare (Sandberg, 2003:144).  

2.5.1 Motiv till facklig anslutning 
Idag sägs att individuella intressen spelar en allt större roll i samhället och frågan kan ställas 

om inte detta är en mer långsiktig förändring av människors sätt att tänka. Detta mer 

individualistiska förhållningssätt speglas också på arbetsplatsen och inverkar på relationen 

mellan anställd och fackförening. Bruhn (1999:18) diskuterar om dessa förhållningssätt kan 

innebära att människors mål i tillvaron inte samstämmer med de mål facket kan erbjuda. Har 

människor idag en annan syn på kollektivets förtjänster? Kjellberg (2002b) ser att 

medlemmar helst vill se en personlig nytta av sitt medlemskap och i mindre utsträckning än 

tidigare tillhör facket av ideologiska skäl. Allvin och Sverke (2002) menar att yngre 

individer i högre grad baserar sina val på individuella intressen, snarare än på kollektivets. 

Bengtsson och Berglund (2010) konstaterar dock att facket fortfarande spelar en viktig roll, 

inte minst vid löneförhandling. 2007 uppgav hela sex av tio att de föredrar löneförhandling 

med facklig hjälp. De kunde inte heller hitta några generationsskillnader i sin undersökning.  

     Vilka är motiven till facklig anslutning alternativt till att vara icke-medlem? Bruhn 

(1999) undersöker industritjänstemännens inställning till facket och han ser två parallella 

tendenser inom denna grupp. De som vill satsa på karriär och utvecklingsmöjligheter och de 

som i likhet med arbetarna saknar dessa möjligheter (Bruhn 1999:57). Bruhn (1999) 

använder sig av en multistrategisk ansats och genomför både kvalitativa djupintervjuer med 

personer från olika branscher och företag av varierande storlek, samt delar ut enkäter till ett 

slumpmässigt urval bland industritjänstemän i Göteborg. I studien fann Bruhn fyra 

idealtypiska motivresonemang vad gällande inställning till facket. 

  

 den principielle fackmedlemmen som för ett politiskt/ideologisk resonemang kring 

sitt medlemskap  

 den principeille fackmotståndaren som grundar sitt motstånd i politiska/ideologiska 

skäl  

 den instrumentelle fackmedlemmen: som ser medlemskapet som ett sätt att trygga 

den egna, eller gruppens, målsättningar och behov 

 den instrumentelle icke-medlemmen, som tycker att ett fackligt medlemskap är 

onödigt eller ineffektivt  

        (Bruhn 1999:127)  

 

Kjellberg (2002b) har tagit del av data från en intervjuundersökning och gör en liknande 

indelning angående individens förhållningssätt till facket. Detta resulterade i fyra olika 

aspekter: en nyttoaspekt, en känslomässig aspekt, en potentiell aspekt och en 

värderingsmässig aspekt.  

     Liksom Bruhns (1999) instrumentelle medlem, menar Kjellberg (2002b) att den enskilda 

medlemmen vill ha ut något av sitt medlemskap i facket och ställer därför kostnaden för ett 

medlemskap i relation till vad man får ut av det och ser till nyttoaspekten. Det fackliga 

medlemskapet värderas mot dess potentiella värde. Medlemmen ser facket som en hjälp om 

något skulle inträffa, som till exempel en arbetsskada eller orättvis behandling av 

arbetsledningen. Har man klarat sig bra i högkonjunktur är det inte ovanligt att 

medlemsskapet omprövas vid lågkonjunktur och man väljer då att ansluta sig. Vidare menar 

Kjellberg att det finns en känslomässig aspekt i facklig anslutning. Det finns ett behov av 

trygghet om något skulle hända på arbetsplatsen och en ovilja till att stå ensam. Liksom 
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Bruhns (1999) resonemang kring den principielle medlemmen, menar Kjellberg att den 

värderingsmässiga aspekten av fackligt medlemskap innebär att individen av principiella 

skäl, som politiska eller ideologiska, vill tillhöra, eller stå utanför, en fackförening 

(Kjellberg 2002b:43).       

     Allvin och Sverke (2002) har undersökt resultat från data insamlat bland ett 

slumpmässigt urval av medlemmar i ett LO fackförbund. Allvin och Sverke (2002) ser en 

skiljelinje mellan ett ideologiskt och ett instrumentellt engagemang i inställningen till 

facket. Det instrumentella engagemanget är relaterat till att medlemmen ser fördelar i utbyte 

mot sitt medlemskap och det ideologiska engagemanget handlar om identifikation med 

organisationens mål, värderingar och ideologi. 

2.5.2 Nyttan med facket 
I undersökningen Kjellberg (2002b) refererar till uppger majoriteten av de intervjuade att de 

först och främst ser till nyttoaspekten vid ett fackligt medlemskap. Även Allvin och Sverke 

(2002) kan konstatera att det ideologiska resonemanget får ge vika för ett mer instrumentellt 

och nyttobaserat engagemang. Kjellberg (2002b) pekar också på att de som är fackligt aktiva 

vill också ha möjlighet att påverka arbets- och anställningsvillkoren samt den fackliga 

politiken. Den fackligt aktiva menar också att det är viktigt att prioritera medlemmarnas 

gemensamma intressen, samtidigt som individens enskilda intresse ska tas tillvara. De 

intervjuade uppgav att de inte heller såg någon motsättning i detta (Kjellberg 2002b:43).  

     Varken Kjellberg (2002b) eller Bruhn (1999) ser något socialt tryck bakom anslutning till 

facket. Bruhn (1999) menar att förklaring till detta kan sökas i tjänstemannakulturen, som 

präglas av större autonomi i arbetet. Inte heller den likhet och närhet i arbetet och dess 

villkor som förknippas med arbetarnas situation återfinns i lika hög grad på 

tjänstemannasidan, vilket då kan leda till att den kollektiv känslan minskar (Bruhn, 

1999:130). Kjellberg (2002b) ser att direkt påverkan från andra vad gällande skäl till att vara 

med i facket är små, men menar däremot att omgivningen har betydelse vid inträde i facket. 

Finns det en aktiv fackklubb på arbetsplatsen, eller om flertalet av de anställda är 

medlemmar, är det också vanligare att ansluta sig. Detta har betydelse inte minst vid byte av 

arbetsplats. Allvin och Sverke (2002) ser däremot ingen förändring i inställningen till facket 

beroende om det finns en lokal fackklubb representerad på arbetsplatsen. Detta gäller för 

medlemmar som redan är anslutna (Allvin & Sverke, 2002:90). 

2.5.3 Generationsfråga 
Bruhn (1999) belyser den fackliga problematiken genom att undersöka individuella motiv 

och han lånar teorier och begrepp från ”värdeforskningen”. Denna forskningstradition ser 

motiven för individuellt handlande som en generationsfråga och delar ofta upp befolkningen 

i yngre och äldre, där de yngre är individualiserade i högre grad än de äldre. Även 

samhällsklass ligger till grund för individualiseringen, där tjänstemän intar ett mer 

individualistiskt förhållningssätt (Bruhn, 1999:21). Vidare fann Bruhn att yngre gav uttryck 

för individualistiska motiv än äldre som för ett mer ideologiskt resonemang. Det finns även 

en viss skillnad mellan storstad och landsbygd, där det fackliga intresset är mindre i 

storstaden (Bruhn, 1999:153). Kjellberg (2002b) kan ur undersökningen dra slutsatsen att 

inställingen till facket mynnar ut i dels ett kortsiktigt situationsbundet förhållningssätt och 

ett långsiktigt förhållningssätt till det fackliga medlemskapet. Det kortsiktiga 

förhållningssättet innebär en ”jag klarar mig själv attityd” och går först och främst att finna 

hos yngre. Det långsiktiga förhållningssättet som bygger på allmänna intressen och trygghet 

går till större del att finna hos äldre. Liknande förhållningssätt framträddes i Allvin och 

Sverkes (2002) undersökning, som visar att äldre i regel har ett ideologiskt engagemang i 

större utsträckning än yngre, som istället visar på ett högre instrumentellt engagemang. 

Allvin och Sverke kunde inte hitta några andra skillnader, som till exempel uppväxt i facklig 
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miljö, köns- eller etnisk bakgrund. Till skillnad mot Bruhn (1999) kan inte heller skillnader 

mellan storstad – landsbygd hittas. Ur detta kan slutsatser dras att fackligt engagemang i stor 

grad är en generationsfråga (Allvin & Sverke, 2002:89ff), vilket även Bruhn (1999) och 

Kjellberg (2002b) kom fram till i sina studier. Allvin och Sverke kunde se att de ideologiskt 

inriktade medlemmarna har något lägre utbildning än de instrumentellt inriktade 

medlemmarna. Detta kan dock ha sin förklaring i att yngre personer i regel har högre 

utbildning än äldre.  

2.5.4 Individuell löneförhandling 
Vilken effekt får de mer individualistiska tongångarna vid till exempel förhandling på 

arbetsplatsen? Upplever gemene man att facket behövs, eller kan man stå utanför?  

     Bengtssons och Berglunds (2010) centrala frågeställning är anställdas attityd till 

förhandling med arbetsgivaren. För det första är frågan huruvida facket behövs i 

förhandlingarna, och för det andra huruvida de anställda föredrar att förhandla individuellt. 

Bengtsson och Berglund (2010) har till sin studie använt data från slumpmässig utvalda 

individer mellan 18-64 år 1997 och mellan 16-64 år 2006. Undersökningen visar att de 

anställda anser att facket behövs vid förhandling. 2006 höll sex av tio anställda med om att 

facket behövs för framgång vid löneförhandling med arbetsgivaren, även om det tyder på 

viss minskning sedan 1997. En viss ökning av att vilja förhandla individuellt har skett och 

37 procent menar att de föredrar att sköta löneförhandlingar på egen hand. Samtidigt håller 

en tredjedel av dessa med om att facket behövdes för förhandlingar. Detta stödjer således 

inte tesen om individualisering som Bruhn (1999), Kjellberg (2002b) och Allvin och Sverke 

(2002) fick stöd för i sina undersökningar.  

  Bengtsson och Berglund (2010) kan också konstatera att det finns en tydlig klasskillnad. 

SACO medlemmar vill i större utsträckning förhandla själva, medan LO medlemmar i större 

grad ger uttryck för att de behöver facket i förhandlingar. Även Bruhn (1999) fann en 

koppling till klass i sin studie, där tjänstemännen visade på högre grad av individualisering. 

Däremot är klasseffekten något svagare 2006 än 1997, och Bengtsson och Berglund (2010) 

ställer frågan om orsaker till detta kan vara att klasstrukturen håller på att förändras, då 

tjänstemannarelaterade arbetsuppgifter också ökar (Bengtsson & Berglund, 2010). Vidare 

fanns ingen tydlig koppling till ålder vad gäller behov av facklig förhandling, varken 1997 

eller 2006. Skillnaden mellan yngre, medelålders och äldre är små och kan förklaras med att 

yngre i större utsträckning har en lösare relation till arbetsmarknaden, eller helt saknar jobb 

(Bengtsson & Berglund, 2010). Bruhn (1999), Kjellberg (2002b) och Allvin och Sverke 

(2002) pekar däremot på en tydlig koppling mellan ålder och inställning till facket, där yngre 

således har ett behov av att se en direkt nytta med sitt medlemskap, en aspekt som inte 

beaktas av Berglund och Bengtsson (2010).  

2.5.5 Konsekvenser 
Allvin och Sverke (2002) menar att yngre personer känner sig främmande för facket, något 

som på sikt även kan leda till en legitimitetskris för facket. För att komma åt problemet 

räcker inte fackets insatser i form av information i skolorna, individuell representation eller 

individuella belöningar till. Inte heller det faktum att facket är decentraliserat och 

medlemsnära tycks spela roll. Författarna (2002) menar att problemen inte ligger i formen, 

utan i innehållet. Facket för en evig kamp mellan arbete och kapital för att representera 

arbetstagarnas gemensamma intresse, något som inte tycks stämma med ungdomarnas 

världsbild idag, menar Allvin och Sverke. Istället vill medlemmarna har en representation 

som främjar anställningsbarheten, i form av utbildning osv. (2002:91, 100). Kjellberg 

(2002b) uttrycker också en viss oro, då allt fler ungdomar står utanför facket idag. Han 

refererar till Bruhn (1999) och menar att dagens postmaterialister ser arbetet som ett medel 

till självförverkligande. Men samtidigt är inte denna grupp främmande för att ”agerar 
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kollektivt om det ger något”. Det är därför av vikt att facket kan visa att det har något att ge 

och lyssna till medlemmarnas önskemål (Kjellberg 2002b:45). 

2.6 Sammanfattning  
Nedan följer en kort sammanfattning av forskningsgenomgången. Relationerna mellan 

arbetsgivare och fackföreningar på den svenska arbetsmarknaden har under årens lopp 

varierat i intensitet. LO började som en ren försvarsorganisation mot arbetsgivarna, som vid 

den tidpunkten var oorganiserade. Efter arbetsgivarnas organisering såg de båda parterna 

vikten av samförstånd och Saltsjöbadsavtalet 1938 blev avstampet mot en närmare fyrtio år 

lång samförståndsanda. Reglerna på den svenska arbetsmarknaden reglerades av företrädare 

för arbetstagare och arbetsgivare utan statlig inblandning. Det var inte heller tillåtet att 

strejka under pågående kollektivavtal. Under 1950-talet blev arbetet mer rationellt och 

industrin gick på högvarv. Detta gjorde att fackföreningarna ställde sig bakom arbetsgivarna 

och stödde den solidariska lönepolitiken, vilket innebar lika lön för lika jobb. Lönebilden var 

även centraliserad. Stöten mot samförståndsandan kom på 1970-talet när statligt inblandande 

ledde till instiftandet av LAS på LO och TCOs initiativ. Inte förrän 1997 när industriavtalet 

slöts, kom en ny samarbetsanda att instiftas, dock med en mer decentraliserad 

förhandlingsmodell. I Sverige har facket både varit centraliserat och decentraliserat. Ett både 

medlemsnära och ett centralt samordnat fack har bidragit till ett högt medlemsantal och en 

stark fackföreningsrörelse, en företeelse som är unik för Sverige. Trots det stora medlemsras 

facket mött under senare tid står sig facket bra i en internationell jämförelse.  

     Under 1980-talet kom nya styrmodeller som tillät större delaktighet i arbetet och Metall 

talade om det goda arbetet. Förhandlingar kom att läggas till arbetsplatsen i större 

utsträckning än förut, något som även har lett till en större arbetsgivarmakt. Detta öppnar 

upp för individuella avtal och lönesättningar, något som tenderar att splittra den homogena 

arbetsskaran och knyta individen närmare företaget. Idag handlar retoriken till mångt och 

mycket om individens frigörelse i samhället och i arbetet. Bengtsson (2008) och Allvin och 

Sverke (2002) visar på effekterna av avtraditionalisering, det vill säga att kollektiva 

handlingar minskar i betydelse, till förmån för mer individualistiska värderingar. På så sätt 

har fackets nytta kommit att ifrågasättas. Bruhn (1999) och Kjellberg (2002b) presenterar 

olika motiv till fackligt medlemskap, där medlemmen antingen kalkylerar med den egna 

nyttan i relation till fackavgiften, eller baserar sitt medlemskap på mer ideologiska grunder. 

De fann en generationsskillnad, där äldre i större utsträckning än yngre har ett ideologiskt 

förhållningssätt till facket. Bengtsson och Berglund (2010) belyser vikten av facklig närvaro 

vid löneförhandling då flertalet av medlemmarna efterlyser denna hjälp. De fann inte heller 

något som tyder på att detta skulle vara en generationsfråga, men dock en klassfråga, där LO 

medlemmar i större grad än TCO medlemmar vill ha fackets hjälp vid löneförhandlingar.        

     Under senare år har vi sett en förändring på arbetsmarknaden, där en global konkurrens 

driver fram flexiblare lösningar. Detta har lett till att antalet bemanningsanställda och antalet 

visstidsanställningar har ökat på den svenska arbetsmarknaden. Effekter av detta är således 

att arbetskraften delas upp i fasta och tillfälliga arbeten, eller i en kärna och i en periferi. I 

periferin har facket svårt att engagera medlemmarna.  

 

3. Teori 
 

För att förstå bevekelsegrunden bakom arbetarnas behov av ett motsystem till 

arbetsorganisationen utgår uppsatsens teoretiska begrepp från Lysgaards (2001) teori om 

arbetarkollektivet. Den framställer arbetarnas underordning och utveckling av kollektivet 

som skydd mot arbetsgivaren. Förutsättningar för detta är principerna om närhet, likhet och 

problemsituationsbetingelser. Vidare presenteras Brulins (1989) problematisering av 

Lysgaards begrepp. Till skillnad mot Lysgaards teori som bygger på att ett kollektiv uppstår 
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spontant bland underordnade som befinner sig i samma närhet och delar samma känslor 

inför arbetsorganisationen, menar Brulin att kollektivet skapas ur företagets sätt och 

strukturer och är en medveten strategi där företaget kämpar om arbetarnas lojalitet.  

     Redan 1961 argumenterade Lysgaard för sin teori i Arbeidekollektivet, vilken har kommit 

att bli bärande inom facklig forskning. Därför finns intresse av att tillämpa Lysgaards idéer 

och se om de har något värde idag. Då Lysgaard och Brulin utgår från motsättningen mellan 

två parter, kommer mainstreamperspektivet att användas i kontrast till detta synsätt. 

Mainstreamperspektivet utgår från att organisationen befinner sig i konsensus, och saknar 

således inslag av konflikt.  

     Vidare argumenterar Lysgaard för hur individuella belöningsincitament tenderar att 

splittra den homogena gruppen, och arbetslivet har under senare tid blivit allt mer 

individualiserat. Redan under 1900-talets början menade Taylor att individuella belöningar 

kan användas för splittring av gruppbildning i arbetet. Som kontrast till Lysgaard och Taylor 

kommer teorigenomgångens sista kapitel ge en mer modernare bild av individualiseringen, 

så som den framställs i den postmaterialistiska retoriken.  

     Som bakgrund till förhållandena på arbetsmarknaden presenteras Atkinson teori ”The 

flexible firm”, så som den framställs av Håkansson och Isidorsson (2009). Denna teoretiska 

modell visar hur företaget kan använda olika flexibilitetsstrategier för ökad lönsamhet. Detta 

tenderar att dela upp arbetskraften i en kärna och en periferi, där de med fast anställning 

befinner sig i kärnan, och de med tillfälliga anställningar i periferin.    

3.1 Motståndsperspektiv 
Arbetaren är ansluten till organisationen i tre former. Det är som anställd, underordnad och 

människa. Dessa är i sin tur relaterade till tre olika system, det tekniskt/ekonomiska 

systemet, det kollektiva systemet och det mänskliga systemet. I relation till det 

teknisk/ekonomiska systemet är personen anställd, i relation till det kollektiva systemet är 

personen underordnad och i relation till det mänskliga systemet är personen människa 

(Bengtsson, 2008:25, Lysgaard, 2001:189). Den organisationsstruktur som återfinns i 

Lysgaards teori om arbetarkollektivet är en hierarkisk byråkrati med långt driven 

arbetsdelning (Bengtsson 2008:25).  

     Lysgaard (2001) menar i Arbeidekollektivet att arbetarna är underordnade det 

tekniskt/ekonomiska systemet. Arbetarna har i rollen som underordnade två gemensamma 

intressen. Det ena är att söka skydd mot det tekniskt/ekonomiska systemet. Företagets krav 

på effektivitet och lönsamhet kan bli hårt och uttröttande och den anställda riskerar att bli 

utbytt om inte kraven på effektivitet följs, vilket skapar en otrygg situation. Kollektivet utgör 

således skydd mot det tekniska/ekonomiska systemet då de underställda har krav som inte 

ligger i linje med företagets mål. Motsättningen ligger alltså mellan det tekniskt/ekonomiska 

systemet och arbetarna. För det andra är det tekniska/ekonomiska systemet arbetarnas 

leverbröd och på så sätt är de även intresserade av att arbetsorganisationen fungerar. Därför 

har de också ett intresse i företagets överlevnad (Lysgaard, 2001:63).  

     Lysgaard pekar på det tekniska/ekonomiska systemets idealtillstånd, där relationen 

mellan de anställda och företaget är oförmedlande. Då kan ledningen uppmuntra, belöna, 

eller på andra sätt disciplinera arbetarna för att maximera arbetsinsatsen. Det kollektiva 

idealtillståndet går å andra sidan ut på att de underordnades förhållande till det 

tekniskt/ekonomiska systemet går genom kollektivet.  
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Figur 1. Det tekniska/ekonomiska idealtillståndet Figur 2. Det kollektiva idealtillståndet 

   

    (Lysgaard, 2001:173) 

 

Dock blir det kollektiva idealtillståndet mer komplicerat i sig, då det innehåller ett separat 

förhållandet mellan kollektivsystemet och arbetaren (pilarna till höger i figuren) och 

förhållandet mellan det tekniska/ekonomiska systemet och arbetaren via kollektivet. Därför 

är det av vikt att det kollektiva idealtillståndet både upprätthåller förbindelsen mellan 

kollektivet och förbindelsen mellan det tekniskt/ekonomiska systemet. Är kollektivet av 

någon anledning svagt, kommer riktningen mellan de anställda och det tekniskt/ekonomiska 

systemet bli starkare, vilket liknar figur 1. Är däremot kollektivet starkt liknar tillståndet 

illustrationen i figur 2 (Lysgaard, 2001:174). 

 

 

  

 

 

   

 

    

     

 

Figur 3. Det konkreta förhållandet i företaget (Lysgaard, 2001:175). 

 

I själva verket förekommer utbyte i båda riktningarna mellan de båda motstrida 

idealtillstånden och i praktiken uppstår ett blandförhållande, se figur 3. Den anställde bidrar 

till det tekniska/ekonomiska systemet med sin arbetsinsats, och är på så sätt kontrollerad av 

systemet (i form av lön, övervakning osv.) (Lysgaard, 2001:175). Lysgaard menar att i de 

fall där förbindelsen med det tekniskt/ekonomiska systemet är avklippt och relationen endast 

är mellan kollektivet och de anställda innebär en strejksituation. Det är också denna 

möjlighet som finns för kollektivet att utöva makt över det tekniskt/ekonomiska systemet. 

Det är inget ändamål i sig och kan bara ses som en tillfällig lösning. Ingen av parterna har 

intresse av att tillföra varandra någon skada, och i skenet av detta kan maktförhållandet i 

form av kamp endast ses kortvarigt (Lysgaard, 2001). I den bemärkelsen kan 

arbetarkollektivet endast ses som en defensiv försvarsorganisation. Kjellberg (2009b) 

hänvisar till Lysgaard som menar i förordet av 1976 års upplaga att facket kan ta en mer 

offensiv roll. Detta genom att intressera sig för utveckling av miljö- och arbetsorganisation, 

men även i form av säkra företagets långsiktiga överlevnad (Kjellberg, 2009b:254).    

     I Från den svenska modellen till företagskorporatism - facket och den nya 

företagsledningsstrategin ser Brulin (1989) företaget som en politisk arena där ledningen 

respektive fackföreningar konkurrerar om arbetskraftens lojalitet inom olika fält. Fälten är 
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arbetsorganisation och styrning. Kampen är ett målmedvetet skapande från 

löntagarkollektivet genom att de organiserar sig fackligt. Genom medveten aktivitet från 

företagsledningen kan kollektivet och klassidentiteten lösas upp. Den politiska arenan utgörs 

av konkurrensen om medlemmarna, och i det fall konkurrens saknas, finns inte heller någon 

politisk arena. Brulin kallar denna modell där företagsledningen lägger grunden för lokal 

samverkan för företagskorporatism. Brulin refererar till Offe och Weisenthal (1980) vilka 

menar att det finns en grundläggande asymmetri mellan kapital- och löntagarintresset. 

Kapitalintresset är endimensionellt, det vill säga att den enda uppgiften är att skapa 

effektivitet och lönsamhet. Löntagarintresset däremot har flera olika krav. Det är förutom ett 

rent ekonomiskt intresse i form av lön, även arbetstillfredsställelse, fritid, hälsa osv. Att på 

egen hand driva igenom krav kan för den enskilde bli svårt och utgången av förhandlingen 

hänger på arbetsgivarens vilja. Det finns också en risk att den anställde förlorar sitt arbete. 

Därför finns ett intresse från löntagarnas sida att organisera sig kollektivt för att skapa de 

maktresurser som behövs. Vidare menar Brulin att då det finns en skillnad mellan kapital- 

och löntagarintresse krävs också skilda sätt för de båda att hantera intressena. Skillnaden 

ligger i att kapitalets, eller företagets intresse är endimensionellt (att skapa lönsamhet). 

Löntagarens intresse är grundat i olika faktorer (lön, hälsa, arbetstillfredställelse) (Brulin, 

1989:43). 

3.1.2 Identifikation med kollektivet 
Lysgaard (2001) utgår från att den kollektiva identiteten och klasskänslan kommer spontant. 

Det är interaktion mellan människor som identifierar sig med varandra och delar samma 

problemtolkning som självmant bildar grupper. För att detta ska vara möjligt måste tre olika 

betingelser föranleda den spontana gruppidentifikationen. Dessa betingelser kallar Lysgaard 

närhet-, likhet- och problemsituation (Lysgaard 2001:63). Detta betyder att arbetarna 

befinner sig i samma närmiljö, där det är möjligt till spontana träffar. Kriterierna för att 

spontant bilda grupper innebär också att arbetarna måste ha liknande känslor och 

uppfattning om sin situation och att de ska identifiera sig som underordnade. Lika barn 

(identifiering) leker (interaktion) bäst, speciellt när de sitter i samma båt 

(problemgemenskap). 

     Lysgaards (2001) hypotes om likheter avser liknande status i det sociala systemet som 

omger kollektivet och syftar alltså inte på arbetarnas position i själva kollektivsystemet. 

Utmärkande för gruppbildning är likheter mellan medlemmarnas yttre status, som till 

exempel symboler i form av kläder. Ju mer arbetarna skiljer ut sig från överordnade, ju mer 

ökar sannolikheten för att ett kollektiv ska utvecklas. En förutsättning är också att arbetarna 

måste definiera sig som underordnade (Lysgaard, 2001:264). Att vara underställd innebär att 

inte vara tilldelad något ansvar eller kontroll över andra (Bengtsson 2008:26). Visserligen 

befinner sig även arbetsledare under det tekniska/ekonomiska systemet effektivitetskrav men 

de är knutna till företagets mål och kan på så sätt inte handla i motsats till dem. Därför 

omfattas de inte av den spontana gruppbildningen (Lysgaard 2001: 137f). Det ska dock 

poängteras att det inte är ledningen som kollektivet skyddar sig mot utan systemet i sig. 

Ledningen är representanter för det tekniskt/ekonomiska systemet och blir därför mål för 

motståndet (Huzell, 2005:27, Lysgaard, 2001:149). Vidare menar Lysgaard att ju mindre 

chefer/överordnade det finns i verksamheten, desto mindre inskränkning i de underordnades 

interaktion vilket underlättar för bildandet av kollektiv. Detta är en av orsakerna till att det 

lättare uppstår gemenskap på fabriksgolvet än på kontoret (Lysgaard, 2001:271). 

     Brulin (1989) menar istället att det är företaget och arbetsledningen som lägger grund till 

en lokal gemenskap, och att kollektiv gemenskap på så sätt inte är något som kommer 

spontant genom interaktion. Brulins (1989) ståndpunkt är att företag och fack konkurrerar 

om arbetskraftens lojalitet, och huruvida fackföreningarna lyckas beror på hur väl de kämpar 

i denna kamp som går ut på att skapa en solidaritet över företagets gränser (Brulin, 1989:16). 
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Motstånd i Lysgaards bemärkelse blir således hur väl kollektivet lyckas att stå emot det 

tekniska/ekonomiska systemets krav. Hos Lysgaard saknas således konkurrensperspektivet 

och genom teorin om spontan identifikation med kollektivet behöver inte heller facket 

anstränga sig för att vinna medlemmarnas lojalitet, då de förlitar sig på att det sker 

självmant.  

     Brulin har genomfört sin studie på tre arbetsplatser vad gällande fackens-ledningens 

konkurrens om personalens lojalitet. I ett av fallen fick han stöd för sina teorier, men i de 

andra två ifrågasattes teorin. I det första fallet upplever facken att de konkurrerar med 

ledningen om personalens lojalitet. För att vinna företroende hos de anställda försöker 

facken påverka utformning av arbetsorganisation och styrning. De vill hålla samman 

löntagerkollektivet och även upprätthålla en solidaritet över företagsgränserna. I den andra 

fallstudien innebär den nya företagsledningsstrategin ingen konkurrens vad gällande den 

fackliga lojaliteten. Här refererar Brulin (1989) till Lysgaard och menar att facken kan 

förlita sig på att det uppstår en spontan interaktion (Brulin, 1989:124). Dock finns en 

avvikelse i de så kallade mjuka strategierna, som kan vara en bättre förklaring än just 

konkurrensen. I det tredje fallet försöker facket påverka styrning och arbetsorganisation för 

att modernisera verksamheten. Det finns därför ingen konkurranssituation med ledningen. 

Brulin pekar på att i de fall kollektivet misslyckats att skapa en identitet över 

företagsgränserna sker identifikationen i stället med företaget, vilket då är 

företagskorporatism (Brulin 1989:44). 

     Brulin (1989) visar på problematiken med fackets förlitan till att facklig verksamhet 

uppstår spontant. Facket kan inte bara luta sig tillbaka, utan måste även jobba för att vinna 

förtroende och lojalitet bland löntagarna. Om de inte förmår att göra detta, kan löntagarna 

istället utveckla denna lojalitet med företaget och fackets roll, och med den även den 

svenska modellen, kan komma att undermineras (Brulin, 1989:124). Lysgaard menar att det 

handlar om identifikation med kollektivet snarare än kamp om lojalitet. För att identifiera 

sig med arbetarkollektivet krävs också att arbetaren identifierar sig som underordnad. Om 

arbetet blir mer individualistiskt uteblir identifikationen med underordnade. I samhälle som 

präglas av konkurrens och personliga avancemang kan arbetarkollektivet ses som 

överflödigt, vilket kan leda till kollektivets upplösning. Om kollektivet urholkas kan detta 

leda till att fler identifierar sig med företaget (Lysgaard, 2001:263).      

     Lysgaard (2001) menar att det är viktigt att kollektivet håller ihop som ett försvar mot  

företaget. Då krävs att ett intresse uppstår bland kollektivet och dess medlemmar. Denna 

intressegemenskap måste vara starkare än företaget. Intressegemenskapen förutsätter att 

medlemmarna är lika och således försvårar individuella intressen för denna 

likhetsgemenskap på bekostnad av kollektivet (Lysgaard, 2001). Skorstad (2003) hänvisar 

till Lysgaard och menar att förutsättningar för denna likhetsgemenskap minskar idag, då 

människor i större utsträckning identifierar sig företagets mål än tidigare (Skorstad, 2003).   

     Men likväl som det tekniska/ekonomiska systemet ställer krav i form av effektivitet, 

ställer kollektivet krav i form av lojalitet. Det kostar att vara en god kamrat, som Lysgaard 

utrycker det och det ska inte löna sig att sticka ut och åtnjuta individuella belöningar genom 

hårt arbete. Kollektivet regleras på så sätt av medlemmarna själva, eftersom det finns en 

rädsla/ovilja att avvika från normen (Lysgaard, 2001:139). 

3.1.3 Mainstreamperspektivet 
I mainstreamperspektivet finns det en föreställning om att organisationer är rationella och en 

strävan efter att utveckla bästa metoden för att så effektivt som möjligt uppnå specifika mål. 

Därför går rationalitetsbegreppet inte att skilja från effektivitetsbegreppet. Litteraturen inom 

området har i mångt och mycket handlat om att hitta ett lyckosamt recept för framgång. 

Författare inom området tar avstånd från det Taylor kallar för den rationella metoden, att 

följa regler, tekniker och strukturella arrangemang (Thompson & McHugh, 2009:21). I 



28 

 

själva verket är inte steget så långt mellan de båda skolorna, då de båda drivs av att finna 

”best practise” vad gällande lönsamhet och effektivitet. Det ligger på ledarskapets bord ju 

väl man lyckas med detta (Huzell, 2005) och såväl taylorismen som moderna 

managementgrepp grundar sig i att ledningen utformar sin personal för ändamålet.  

     Mainstreamperspektivet präglas av konsensus och synen på organisationen är en kropp i 

balans och ordning där avdelningar, grupper och individer fungerar som resurser för att nå 

högre mål. Då processer ses som en teknisk angelägenhet som kan ”anpassas till lämpliga 

strukturer och till en speciell omgivning” saknas konfliktperspektivet och inom 

manistreamperspektivet finns varken politik, makt eller kontroll med vad gällande 

”organisatoriska val och frågor om medel och mål” (Thompson & McHugh, 2009:21). 

     Litteraturen inom området tar upp motsatsen till hierarki och arbetsdelning, men ord som 

empowerment och bemyndigande har mest förekommit på den retoriska arenan. Forskare 

menar att kopplingen mellan ledningsmekanismer för bemyndigande och den anställdes 

autonomi är svag. Inte heller ser den organisatoriska hierarkin ut att minska (Thompson & 

McHugh, 2009:149). 

3.1.4 Den flexibla organisationen 
Håkansson och Isidorsson (2009) pekar på Atkinson teoretiska modell ”The flexible firm” 

från 1984, som ligger till grund för forskning inom flexibilitet på organisationsnivå. 

Modellen innehåller numär flexibilitet, funktionsflexibilitet, distansering samt 

löneflexibilitet. Den numära flexibiliteten innebär att företaget kan laborera med antalet 

arbetade timmar genom att använda övertid eller tillfälligt anställa personal. 

Funktionsflexibilitet innebär att personalen kan olika moment och på så sätt kan förflyttas 

mellan olika avdelningar. Genom att använda extern arbetskraft eller outsourcing, använder 

företaget sig av distansering. Löneflexibiliteten kan endast används som en förstärkning av 

de andra flexibiliteterna, då lönen till exempel kan justeras genom att arbetstiden förkortas. 

”The flexible firm” utgår från att det finns en kärngrupp och en periferigrupp. De som 

befinner sig i kärnan har säkra och trygga arbeten och genom att kunna olika arbetsmoment 

utvecklas även olika färdigheter. Dessa personer blir på så sätt svåra att byta ut, och därför 

blir företaget även beroende av dem. På så sätt säkrar de sina positioner i kärnan. 

Arbetsuppgifterna i periferin är av lättare karaktär och arbetskraften är på så sätt lättare att 

byta ut. De olika flexibiliteterna är tänkt att användas på den perifera gruppen (Håkansson & 

Isidorsson, 2009:320). Även Thompson och McHugh (2009) utgår från Atkinsons ”The 

flexible firm” och de menar att den funktionella flexibiliteten är ett sätt att ge arbetarna 

större arbetstrygghet, detta i utbyte mot att de kan användas till olika arbetsmoment och på 

olika avdelningar. Detta antas skapa en mångkunnig arbetskraft och författarna pekar på att 

denna typ av flexibilitet fokuseras på en kärna av anställda som förstärker behovet av 

utbildning. Även Håkansson och Isidorsson (2009) menar att företagets kärngrupp kan 

stärkas genom utbildning, men pekar på riskerna med om alla, även de tillfälligt anställda 

gör samma arbetsuppgifter. Mer avancerade jobb kräver upplärningstid, något som tar både 

tid och kraft från den ordinarie personalen, som då hålls tillbaka. Företaget riskerar en 

donuteffekt, det vill säga att mitten blir tom (Håkansson & Isidorsson, 2009:336). 

Det kan också poängteras att det är arbetsgivarens behov av flexibilitet som tillfredställs. För 

de anställda kan positionen i periferin kännas högst osäker, och undersökningar visar att 

tidsbegränsat anställda löper större risk att bli arbetslösa under uppföljningsperioden än de 

som är fast anställda. Personer i kärnan tillhör de attraktiva på arbetsmarknaden och bör 

således inte uttrycka någon oro inför en eventuell arbetslöshet (Håkansson & Isidorsson, 

2009:337).  

     Flexibiliteterna tenderar att splittra arbetskraften i två grupper. Det finns ett antagande 

om att arbetsmarknaden är delad i en primär och en sekundär arbetsmarknad. De trygga, 

fasta och välbetalda jobben finns på den primära arbetsmarknaden och de lågbetalda och 
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otrygga arbetena finns på den sekundära. Även möjligheter till avancemang skiljer sig åt 

mellan de båda, där det är möjligt till karriär på den primära arbetsmarknaden, men i den 

sekundära finns knappast sådana möjligheter. Det går också att tala om en uppdelning av 

arbetskraften i en kärna och en periferi, där kärnan motsvaras av den primära 

arbetsmarknaden och periferin av den sekundära. Mycket tyder på att individen troligen 

stannar i den sfär man hamnar, men detta är inte ristat i sten, utan det går att förflytta sig och 

få en bättre position så småningom (Furåker, 2009:80).    

3.2 Delaktighet som en facklig strategi 
Lysgaard (2001) argumenterar för att arbetarnas underordning kan minskas genom ökad 

delaktighet på arbetsplatsen i form av medbestämmanderätt och medansvar i produktionen. 

Delaktighet ger även möjlighet till individuella belöningar på så sätt att ökat ansvar 

genererar högre lön. Det är därför möjligt för de anställda att kunna konkurrera om lön och 

ställning i produktionen. För andra är alternativet att utnyttja den solidaritet som finns i det 

lokala arbetarkollektivet och i produktionen genom etablerade förhandlings- och 

samarbetssituationer (Lysgaard, 2001:315). 

     Lysgaard (2001) ger således exempel på två fackliga strategier, dels att ge arbetaren 

möjligheter att agera på egen hand och konkurrera om lön och andra villkor, något som 

pekar på arbetsplatsdemokrati, eller att ansluta sig till fackets solidaritet (Lysgaard, 2001). I 

skenet av den tidens arbetsmarknad kan detta kanske te sig en smula främmande, men idag 

är det högst aktuellt och belyser ett fackligt dilemma: att hantera individens krav vad 

gällande lön, kompetensutveckling samt individuella avtal, för att bara nämna några 

exempel, till att vara solidarisk med kollektivet (Sandberg 2003:144).  

     Det är först under de tre senaste decennierna som ökad delaktighet, med ökade 

individuella inslag i arbetet har blivit verkligt. Isacson (2012) menar att detta kan ses som en 

paradox för facklig verksamhet, då delaktighet som facklig strategi också har kommit att 

innebära ökat individuellt utrymme, vilken lett till stärkt arbetsgivarmakt med minskad 

solidaritet för facket som följd (Isacson, 2012:147). Det ligger i kollektivets intresse att 

bevara den homogena gruppen, det vill säga likheter mellan medlemmarna i kollektivet. 

Individualiserade arbetsvillkor och löner riskerar att undergräva likhets-, närhets- och 

interaktionsbetingelserna och på så sätt försvåra kollektivets utveckling (Lysgaard, 2001). 

Brulin (1989) menar att decentraliseringen av enheter försvårar för facklig verksamhet. I 

dessa enheter kan arbetarens mångkunnighet utvecklas och behovet av facklig organisering 

minskar således (Brulin 1989:54). Det faktum att arbetarkollektivet i koppling till facket 

arbetar för att stärka individens inflytande och kontroll över arbetssituationen, kan på så sätt 

ses som en avveckling av den grund de själva vilar på. Detta kan ses som en svaghet i teorin 

om arbetarkollektivet, vilket även Lysgaard medger i förordet till andra upplagan (Lysgaard 

2001:65).     

     Bruhn (1999) pekar på att individualiseringen utgör svårigheter för 

intresseorganisationer, då individuella valmöjligheter minskar identifieringen med gruppen 

och bidrar till en större heterogenisering. Bruhn (1999) hänvisar till Lysgaards 

likhetsprinciper och påvisar hur minskad identifiering med gruppen också kan leda till att 

fackets nytta ifrågasätts (Bruhn, 1999:273). Lysgaard (2001) menar att en liknande 

problemsituation är en förutsättning för identifikationen med kollektivet. Bruhn (1999) 

pekar på att samhället idag tenderar att bli mer individualistiskt och differentierat minskar 

således individens möjlighet att identifiera sig med kollektivet. Lysgaard (2001) poängterar 

vikten av att arbetarna förblir lika för kollektivets fortsatta överlevnad (Lysgaard, 2001). 

Bruhn (1999) är inte av samma uppfattning, och menar istället att facket måste ha tilltro till 

individuella förmågor och personlig utveckling, snarare än att bevara den homogena 

gruppen för att nå framtida framgångar på arbetsmarknaden (Bruhn, 1999:326).   
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     Då attityder och värderingar i samhället tenderar att bli mer individuella ges också 

människor fler valmöjligheter. Sennett (2007) menar att den ökade valfriheten som finns i 

samhället idag är förknippat med individualisering, och han syftar då även till faktorer 

utanför arbetslivet, som till exempel konsumtion. Denna valfrihet tenderara att göra 

samhället mer fragmenterat och Sennett menar att ett sönderdelat samhälle inte skapar någon 

känsla för det gemensamma eller kollektiva. Detta leder till att ansvaret för utveckling 

förskjuts till individen. I arbetslivet talar Sennett om den så kallade spjutspetsekonomin, där 

högpresterande individer konkurrerar med kompetens och personlig arbetsinsats för att nå 

framgång och avancemang i karriärstegen (Sennett 2007). De som omfattas av 

spjutspetsekonomin är dock en begränsad skara människor, och inte gemene man på 

fabriksgolvet. Tengblad (2003) menar att den postmodernistiska retoriken är överdriven, och 

mycket tyder på att samhället inte är så ombytligt som det ger sken av. Detta då människors 

attityder tenderar att förändras i en sakta takt. Det finns också en föreställning om att det är 

roligare att tala om nya saker, och därför har den postmoderna retoriken tagit fart. 

     I The Principles of Scientific Management, som skrevs redan 1911, menar Taylor (1920) 

att hög effektivitet även skulle leda till högre lön och i förlängningen också bättre 

levnadsstandard. Problemet var att arbetarna utvecklat strategier för att inte behöva jobba 

mer än möjligt. Taylor (1920) urskilde två typer av solidering, natural solidering som 

innebär att människan är till naturen lat och inte vill jobba. Den andra varianten, systematic 

solidering var ett sätt där arbetarna räknat ut hur lite de behövde jobba (det skulle 

fortfarande se ut som om de arbetade hårt). Taylor menar att det är ledningens uppgift att 

eliminera denna sorts solidering, och ett sätt för detta är mätning och kontroll av de 

anställdas arbetsinsats (Taylor, 1920). Enligt Taylors synvinkel blir detta ett sätt att 

förhindra kollektivets uppkomst då Taylor inte gillade de grupper som praktiserade 

solidering. Genom att erbjuda individuella förmåner som lön såg Taylor en möjlighet att 

splittra kollektivet. Dock möttes detta med ännu större motstånd från arbetarna för att kunna 

bibehålla arbetstempot (Huzell, 2005:21).         

 

4. Metod 
 
För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar utgår jag från en kvalitativ ansats med 

ett hermeneutiskt perspektiv. Inom hermeneutiken är syftet att skapa förståelse för olika 

fenomen. Hermeneutiken eftersträvar en djupare förståelse genom att gå från delar till 

helhet, vilket benämns som den hermeneutiska cirkeln (Gilje & Grimen, 2007:190). Då 

uppsatsens övergripande syfte grundar sig i fackliga företrädare och fackliga medlemmars 

syn på fackets roll på den moderna arbetsmarknaden och relationen mellan fack och 

arbetsgivare, fack och medlem vill jag undersöka hur denna förståelse kommer till uttryck. 

Till detta lämpar sig en kvalitativ metod bäst, där forskaren undersöker enskildas 

uppfattning och förståelse, snarare än att göra generaliserinar ur en större grupp. Då 

undersökningsfrågor av facklig karaktär till mångt och mycket baseras på kvantitativa 

datauppgifter hade enkät kunnat vara ett sätt att belysa medlemmars attityder, men då 

mycket forskning finns på området vill jag istället fånga förtjänsterna med enskildas 

personers åsikter. Jag är på så sätt medveten om att uppsatsens slutsatser inte är giltiga för en 

större population, utan är giltiga för just denna undersökning (Becker, 2008:79). 

     Då jag valt ett problemområde som ligger nära min egen referenssfär blir det lättare att få 

tillgång till information, samtidigt som det kan vara svårare att hålla en viss distans till 

ämnet. Att inte vara objektiv kan påverka resultatet av studien, men att utföra en forskning 

som är helt objektiv är heller aldrig möjlig, då forskaren redan genom att lyfta frågan använt 

ett visst mått av subjektivitet (Becker, 2008:26).  
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     Jag har för ämnet valt djupintervju som metod då forskaren genom att lyssna till enskilda 

personer bäst fångar deras uppfattning om ämnet i frågan (Corbin & Strauss, 2011). För att 

vara relativt fri i intervjusituationen utgick jag från en semistrukturerad intervjuguide, vilken 

ger möjlighet till följdfrågor om situationen så kräver. Det ger också möjlighet till en mer 

aktiv intervju från min sida och intervjusituationen får karaktär av en samtalssituation. Med 

en aktiv intervjuform riskerar forskaren att inverka på respondenterna, men i detta fall tror 

jag möjligheten till följdfrågor har lett till en ökad kunskap inom ämnet, snarare än en 

påverkan på intervjupersonen (Gubrium & Holstein, 1997:121). Intervjuguiden är indelad i 

olika teman, för att ringa in de begrepp jag valt att studera (Becker, 2008:144). 

Intervjuguiden är av en mer induktiv karaktär, där forskaren istället för att utgå från att söka 

efter färdiga teorier och svar, har ett mer förutsättningslöst förhållande till frågorna (Corbin 

& Strauss, 2011).     

4.1 Urval 
De fackliga medlemmarna är mellan 22-63 år och tillhör LO förbunden IF Metall, GS 

(Grafiska Skogs) och Kommunal, samt Vårdförbundet som tillhör TCO. Jag har strävat efter 

att intervjua personer som tillhör en relativt homogen skara och har därför avgränsat mitt 

urval till industriarbetare och sjuksköterskor i varierande åldrar. Både industriarbetare och 

sjuksköteskor befinner sig i relativt likande befattningar och i liknande arbetsmiljöer. 

Visserligen tillhör Vårdförbundet TCO, men då jag strävat efter att höra åsikter från en 

grupp som är relativt homogen, ser jag inte tillhörigheten till tjänstemannaorganisationen i 

detta fall som något problem. Jag tror snarare att det kan bidra till ytterligare insikter om 

fackliga förhållningssätt vilket även kan fördjupa diskussionen. Jag har inte strävat efter en 

jämn könsbalans i urvalet, men däremot har jag valt två traditionellt mansdominerade 

förbund, IF Metall och GS, samt Vårdförbundet med övervägande del kvinnor. Medlemmen 

från Kommunal, representerar vårdyrket, en bransch där en övervägande del kvinnor 

befinner sig. Detta då förbunden visar på en homogen sammansättning. Jag har också 

medvetet valt personer som inte arbetar på samma företag, för att höra uppfattningar från 

olika arbetsplatser av olika storlekar.  

     Respondenterna är handplockade bland personer jag har viss kännedom om, dock ej ur 

den närmsta bekantskapskretsen. Då jag ville höra uppfattningar från medlemmar ur olika 

förbund frågade jag personer om eventuellt medlemskap och i sådana fall till vilket förbund 

de tillhörde. Jag är medveten om att vissa förutfattade meningar kan finnas då urvalet sker 

bland personer i omgivningen (Becker, 2008), men i detta fall var jag dock ovetande om 

personernas uppfattning i frågan. Dels för de inte ingår i den närmsta bekantskapskretsen 

och dels för att frågan i sig inte är något jag vanligtvis pratar om med personer i min 

omgivning, så jag ser inte detta som något problem. 

     Vad gällande de fackliga företrädarna fick jag tips av min handledare om vilka som 

lämpligt kunde intervjuas. Då jag själv saknar fackliga kontakter såg jag detta som ett bra 

tillfälle att få tillgång till intervjupersoner. De företräder IF Metall, ett förbund som tillhör 

LO. Att välja fackliga företrädare från detta förbund kändes naturligt, med tanke på 

medlemmarnas fackliga tillhörighet. Jag tror också att IF Metall är representativt för en 

homogen grupp i form av arbetare. Jag valde att hålla alla medverkande i undersökningen 

anonyma, detta för att inte peka ut någon enskild person. Då jag inte heller nämner några 

arbetsplatser eller orter vid namn finns inget som pekar ut de enskilda personernas identitet. 

För att visa fördelningen i underlaget hänvisar jag till respondenternas ålder, kön samt vilket 

fackförbund personen i fråga tillhör. Redan då personerna tillfrågades för en intervju 

upplyste jag om anonymitet, något som mottogs positivt av samtliga medlemmar. De 

fackliga företrädarna hade inget emot att uppge sina namn, men då medlemmarna hålls 

anonyma i resultatet och diskussionen beslöt jag att även hålla de fackliga företrädarna 

anonyma. 
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4.2 Tillvägagångsätt 
De fackliga företrädarna kontaktades via mail och tid avtalades. Intervjuerna genomfördes 

av praktiska skäl på IF Metalls kontor. Några av de fackliga medlemmarna kontaktades via 

telefon och vissa tillfrågades direkt, ansikte mot ansikte. Tid för intervjuerna bokades. 

Intervjuerna med de fackliga medlemmarna ägde rum i hemmiljö, vilket bidrog till en 

avslappnad miljö. Detta tror jag ha påverkat svaren på ett positivt sätt, när det gäller 

uppriktighet. Det finns alltid en risk att svara politiskt korrekt, vilket kan vara fallet om 

intervjun sker i mer offentliga miljöer, som till exempel på arbetsplatsen. Dock inte sagt att 

intervjupersoner även i hemmiljö kan vilja uttrycka sig på ett korrekt sätt (Gubrium & 

Holstein, 1997:121). Intervjuerna tog ungefär en halvtimma att genomföra och spelades in 

med hjälp av mobiltelefon. Detta för att till fullo kunna fokusera på intervjun. Andra vinster 

med att använda bandspelare är det är lättare för forskaren att analysera materialet och 

forskaren förhindrar även att ersätta sina egna ord med den intervjuades (May, 2001:169) 

     Direkt efter genomförandet av intervjun transkriberades materialet och kodades sedan 

med hjälp av färgpennor. I ett större material kunde olika samlingstabeller ha varit till hjälp 

för analysen (Becker, 2008:196), men jag hittade tidigt ett tydligt mönster i respondentens 

svar, och huvuddragen i intervjuerna kunde urskiljas. Som hjälp vid analysen av materialet 

använde jag mig av memos, ett förfarande som går ut på att skriva dagboksliknande 

anteckningar löpande med sammanställningen av intervjuerna (Corbin & Strauss, 2011). Jag 

samlade de framträdande dragen under rubriker i resultatet. Då jag på förhand inte utgått 

från någon färdig teoretisk modell, utan istället har tillfört teorin i efterhand är upplägget 

mer av induktiv karaktär. Jag har låtit forskningsfrågan styra teorin, snarare än tvärt om. 

Detta bidrar till en större öppenhet och nyfikenhet för materialet istället för att påtvinga det 

en redan på förhand formulerad teori (Corbin & Strauss, 2011:53; Becker, 2008:135). 

Forskarens roll blir sedan att skapa en bild av sanningen, en tolkning, snarare än en verklig 

objektiv bild, vilken sedan förklaras med hjälp av teorin (annars förblir den just bara en 

berättelse) (Becker, 2008:90). 

     För att ringa in forskningsfrågan har jag utgått från två olika intervjuguider, en för 

medlemmarna och en för de fackliga företrädarna. Att använda olika intervjuguider var 

lämpligt med tanke på att kunskap kring fackliga frågor kan skilja sig mellan företrädare och 

medlemmar. Intervjuguiden delades in i tre olika teman, förändring på arbetsmarknaden, 

förändring på arbetsplatsen och kollektivet – individen. Under dessa teman sammanställdes 

sedan ett resultat som diskuterades med hjälp av teorier jag funnit lämpliga under resans 

gång. Jag har också använt tidigare forskning inom området som stöd för mina slutsatser. 

Jag har för min undersökningsfråga eftersträvat ett representativt empiriskt underlag, då 

medlemmarna och de fackliga företrädarna tillhör relativt homogena fackförbund. Jag tycker 

också att antalet intervjuer var lagom till antalet, med tanke på uppgiftens storlek. Detta, 

tillsammans med noggrann genomgång av forskningsläget och relevanta teorier och 

intervjufrågor, hoppas jag utgör ett tillförlitligt material med hög validitet. Jag tror även att 

detta bidrar till studiens reliabilitet (May, 2001:118). 

4.3 Etiska riktlinjer 
Jag har utgått från de etiska riktlinjer som finns inom kvalitativ forskning, det vill säga 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 

informationskravet informerades respondenternas om deras del i undersökningen, samt om 

undersökningens syfte. Respondenterna informerades om att det är frivilligt att delta i 

underökningen i linje med samtyckeskravet. Ingen av de tillfrågade såg något problem med 

att ställa upp och samtliga tackade ja till en intervju. Respondenterna upplystes även om att 

de när som helst under intervjun kan avbryta om man så önskar. Enligt 

konfidentialitetskravet fick respondenterna information om att intervjun kommer att spelas 

in och att inspelningen och annat material, i form av transkriberingar, ska förvaras på ett sätt 
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där ingen obehörig kommer åt det. Materialet kommer sedan att raderas/slängas direkt efter 

genomförd studie. Samtliga fick även information om att materialet endast kommer att 

användas till denna undersökning i linje med nyttjandekravet. Jag informerade även om 

anonymitet i det färdigställda materialet, och detta mottogs tacksamt bland medlemmarna 

(Codex, 2002). 

4.4 Förförståelse 
Min förförståelse och mitt intresse för ämnet grundar sig i uppväxtmiljön i en 

småföretagarbyggd. Mycket kretsade kring industrin och fabriken blev en symbol för 

samhällets välmående och framgång. Det faktum att fabriksarbetarna också tillhörde ett 

fackförbund var en självklarhet, och detta kom att prägla talet om betydelsen av facket, i 

både positiva och negativa ordalag. Trots att facket kanske inte alltid bidragit till den 

utveckling som många önskar och själva medlemskapet ibland har ifrågasatts, har ett utträde 

ur facket aldrig varit aktuellt för många. Varför väljer medlemmen då att stanna och vad är 

det som håller samman solidariteten? Under senare år har arbetsgivarnas roll blivit mer 

framträdande, i form av att förhandlingar i större utsträckning än förut sker direkt på 

arbetsplatsen och för många har facket mist sin forna betydelse. Det faktum att nya trender i 

form av medarbetarcentrering binder de anställda till företaget kan gynna de som på egen 

hand kan göra sin röst hörd, men knappast den stora massa som har otrygga arbeten och 

lösare förhållande till arbetsmarknaden.  

     Fabriken som samhällets nav existerar inte i samma utsträckning som förut och fackets 

roll har kommit att ifrågasättas i en allt mer individualistisk värld. De nya förutsättningarna 

på arbetsmarknaden gör facket till ett intressant fenomen att studera, inte minst med tanke på 

det sjunkande medlemsantalet som drabbat förbunden under senare år. Att hoppas på att 

hitta lösningen till fackföreningarnas problem är förstås en överdrift, men däremot hoppas 

jag att få en vidare inblick i fenomenet, och höra både medlemmar och fackliga företrädares 

syn på den ökade individualismen och ”företagifieringen”, vilket innebär en närmare 

relation med arbetsgivaren, och hur detta påverkar uppfattningen om ett fackligt 

medlemskap. 

4.5 Metoddiskussion 
Jag har varit tvungen att modifiera min intervjuguide som under resans gång antagit en mer 

tematiskt form. Detta då jag märkte att vissa av frågorna kändes abstrakta och att 

respondenterna gärna talade mer fritt om facket. Att arbeta efter en kvantitativ enkätmetod 

hade låst frågorna på förhand och inte givit samma kreativa utrymme (Becker, 2008). Jag ser 

inte detta som något som hindrat mig från att fånga det väsentliga i intervjupersonernas 

berättelser då frågorna behandlat samma ämne. Detta då olika svar gett mig nya insikter i det 

fackliga verksamhetsområdet. Att använda en mer öppen, tematisk intervjuguide, gjorde att 

materialet blev svårare att analysera på så sätt att frågorna, och svaren, inte följde någon 

given ordning. Jag tror att detta bidrog till att det tog längre tid att inordna det väsentligaste i 

intervjuerna under rubriker i resultatet, än om jag hade använt en strukturerad intervjuguide. 

Men jag tror att vinsterna, i form av den ökade insikten i facklig verksamhet och möjlighet 

att prata mer fritt kring ämnet, uppvägde det mer tidskrävande efterarbetet.    

 

5. Resultat 
 

Uppsatsens övergripande syfte, hur fackliga medlemmar och företrädare resonerar kring 

facket vad gäller förändring på arbetsmarknaden, på arbetsplatsen och kollektivet – 

individen, har i resultatet inordnats under tre olika teman: förändringar på 

arbetsmarknaden, förändring på arbetsplatsen och kollektivet – individen, med olika 

underrubriker som speglar uppsatsens centrala frågeställningar. 
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     Intervjupersonerna är mellan 22-63 år och samtliga är fackanslutna och tillhör LO 

förbunden, IF Metall, GS (Grafiska och Skogs) samt Kommunal. Även Vårdförbundet, 

tillhörande TCO, finns representerat med två respondenter. Det ska poängteras att samtliga 

namn är påhittade och respondenterna heter något annat i verkligheten. Uppsatsens 

empiriska del utgörs av följande respondenter: 

     Eva är 58 år och medlem i IF Metall. Hon arbetar på monteringen på ett företag med ca 

300 anställda, samt ett antal bemanningsanställda. Hon har arbetat i företaget i 20 år. Hon 

har varit facklig medlem under hela yrkeslivet.  

     Bengt är 63 år och medlem i IF Metall. Han arbetar som maskinoperatör på ett företag 

med drygt 500 anställda, även de har inhyrd personal. Han har varit på företaget sedan 1976, 

och gick med i facket när han började arbeta i textilindustrin på 1960-talet. 

     Emma är medlem i GS (Grafiska och Skogs) och är 35 år. Hon arbetar som lagerarbetare 

på ett företag som har drygt 100 anställda och ett antal bemanningsanställda. Hon har varit 

anställd i förtaget i 15 år och gick med i facket när hon började på företaget efter gymnasiet. 

     Kristin, 38 år medlem i Kommunal. Hon jobbar som undersköterska på ett kommunalt 

äldreboende, med ca 40 anställda. Där har hon jobbat i ungefär 12 år. Hon anslöt sig till 

Kommunal när hon fick sin första anställning inom vården efter gymnasiet. 

     Stina är 22 år och medlem i Vårdförbundet. Hon arbetar som sjuksköterska på ett 

regionsjukhus. På hennes avdelning finns runt 30-40 anställda, då både sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare. Hon anslöt sig till vårdförbundet redan under studietiden.   

     Malin är en 37 år och medlem i Vårdförbundet. Hon arbetar som ensam sjuksköterska på 

ett mindre, privatägt behandlingshem. Där har hon arbetat i 15 år. Hon gick med i facket när 

hon startade sin anställning som nyutexaminerad sjuksköterska 1998.  

     Samtliga respondenter har varit fackligt anslutna under hela sina yrkesverksamma liv och 

orsaken till det var att ”man skulle” och ”att alla andra var med”. Endast Kristin gick med 

av andra skäl. Hon uppger att det fanns ett behov av att vara facklig medlem i samband med 

den första anställningen som var ett vikariat. Medlemmarna i Vårdförbundet fick 

information redan under studietiden och övriga blev informerade när de kom till 

arbetsplatsen. Eva menar att hon fått den fackliga traditonen hemifrån, då hennes föräldrar 

talade om vikten av ett fackligt medlemskap. Emma menar att hon inte visste särskilt mycket 

om facket när hon började arbeta, utan gjorde som hon trodde var brukligt.  

     Johan jobbar som ombudsman på IF Metall och det innebär att han är lokal facklig 

företrädare på arbetsplatser där det inte finns någon klubb, eller i de fall företaget inte valt 

förhandlare. Hans arbetsuppgifter består först och främst i att förhandla på arbetsplatser men 

även att driva fackliga frågor i stort. Han har varit på IF Metall i sju år och har haft 

förtroendeuppdrag i totalt åtta år.  

     Fredrik jobbar på ett företag med nästan 300 kollektivanställda och ett hundratal 

tjänstemän. Där är han klubbordförande sedan någon månad tillbaka och han är även 

avdelningsordförande på IF Metall. Fredrik har jobbat fackligt i 20 år, och han har varit 

avdelningsorförande i sju år.   

5.1 Förändringar på arbetsmarknaden  
Kapitlen 5.1.1 och 5.1.2 redogör för respondenternas resonemang kring hur ett lägre fackligt 

medlemsantal kan försvåra facklig verksamhet med minskad trygghet på arbetsmarknaden 

som följd. De fackliga företrädarna menar även att facket har svårigheter att representera 

bemanningsanställda, personer som befinner sig i mer otrygga anställningar.  

5.1.1 Medlemsras  
Samtliga av medlemmarna har uppmärksammat att allt fler har valt att lämna någon 

fackförening under de senaste åren. De uttrycker även en oro för vad ett lägre fackligt 

deltagande skulle kunna innebära. Emma menar att facken fyller en viktig funktion som 
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motpart till arbetsgivaren och menar att färre antal medlemmar skulle kunna utgöra ett 

problem: 

 

”Nej, det är inte alls bra. Det är lättare att påverka arbetsgivaren när man har alla 

bakom sig. Så det är lite oroväckande när folk går ur”. 

 

Eva ser negativt på framtiden om facket fortsätter att tappar medlemmar, och hon drar 

paralleller till den utveckling som skett i USA. Då skulle arbetsgivarens makt öka och facket 

skulle stryka på foten. Eva menar att fackets styrka ligger i dess starka medlemsantal och 

uttrycker: ”Jag tror på att ju fler vi är, ju starkare blir vi”. Eva är medveten om att fler 

industritillfällen försvinner, och det faktum att produktionen till större del hamnar utanför 

landets gränser, tror hon blir en svår nöt för facket att knäcka. Hon tror att i det läget hjälper 

det inte att vara många. 

 

Även Bengt uttycker liknande känslor och tycker inte det är bra om folk lämnar facket eller 

väljer att stå utanför. Tanken med facket är att alla ska vara med menar Bengt: ”det är ju 

egentligen riktig uselt. Det bygger ju på att alla är med i något fack”. Bengt tror också att vi 

får en likande utveckling som den i USA vid ett färre antal fackligt anslutna:  

 

”Ja, om vi inte hade några fack, då blir det som borta i Amerika. Vet du, det blir dåliga 

löner…och  man kan få gå samma dag. Det är inte heller någon som vågar säga nåt. 

Vill chefen sjunga julvisor till midsommar, ja…då får du göra det.” 

 

Både Emma, Kristin och Malin menar att de höga avgifterna kan vara ett av skälen till att 

folk lämnar facket. Malin menar att hon själv inte får mycket för pengarna ”en tidning i 

månaden” och hon har själv ingen kontakt med facket. Därför kan fackets nytta också 

ifrågasättas. Samtidigt tror Malin att det kan vara möjligt att anställda på större arbetsplatser 

har mer nytta av facket. Men sedan kan frågan ställas vilken trygghet de anställda egentligen 

har när saker ställs på sin spets och om det i de fallen spelar någon roll om facket finns. 

Även Emma tror att många bara ser till månadsavgiften och att de helt enkelt inte vet vad de 

får för pengarna. Dessutom har medlemmar vissa förmåner i form av försäkringar som icke-

anslutna har. 

     Att organisationsgraden sjunker är något som de fackliga företrädarna på IF Metall inte 

håller med om. De menar att organisationsgraden inom IF Metall är ganska oförändrad och 

orsaken ligger snarare i den allmänna strukturen än i facket i sig, då arbetstillfällen inom 

industrin försvunnit utomlands under de senaste fem till åtta åren. Fredrik menar att de har 

en hundraprocentig anslutningsgrad där han är klubbordförande och detta är en tradition de 

haft länge. Vidare menar han att ingen väljer att lämna facket på hans arbetsplats, utan 

utträde sker i de fall medlemmen byter arbetsplats och det inte finns någon klubb. Enligt 

hans uppfattning är det få som är missnöjda med facket.  

     Vad gäller att representera arbetstagarna ser Johan en problematik i den snabbast växande 

branschen, bemanningsbranschen, där organisationsgraden är låg i förhållande till andra 

branscher. Där har IF Metall svårt att nå de anställda. Både Johan och Fredrik menar att de 

bemanningsanställda kan vara fackligt intresserade, men det är få som är fackligt 

engagerade. De menar att det tyvärr är ganska svårt att engagera de bemanningsanställda då 

fackliga uppdrag tar tid i form av ledighet. Den som arbetar fackligt kan få svårt att få fler 

uppdrag, då kundföretaget hellre väljer någon som är tillgänglig så mycket som möjligt. De 

som har tidsbegränsade anställningar däremot, befinner sig ofta så kort tid på företaget att de 

inte hinner engagera sig fackligt. 
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5.1.2 Trygghet på arbetsmarknaden 
Det viktigaste skälet till fackligt medlemskap är trygghet, och då talar de fackliga 

medlemmarna om trygghet ur tre olika aspekter. Det är dels den form av trygghet facket kan 

ge vid arbetslöshet samt vid skador i arbetet och dels det försäkringsskydd som facket 

tillhandahåller. Det är även den trygghet facket utgör i form av trygghet på arbetsmarknaden 

som åsyftas. Här kan en viss skiljelinje skönjas, då det främst är de två äldre respondenterna, 

Eva och Bengt, som poängterar tryggheten på arbetsmarknaden och med det även trygghet 

mot arbetsgivaren. De yngre medlemmarna ser en mer praktisk nytta med att tillhöra facket.  

 

LO medlemmarna Kristin och Emma, samt Malin tillhörande Vårdförbundet, ser nyttan med 

det försäkringsskydd som facket tillhandahåller. Malin menar att på så sätt har hon en 

kollektiv nytta av facket, om hon får räkna in sin familj i det begreppet, då de omfattas av 

försäkringen. Även Eva, som visserligen menar att tryggheten först och främst består i 

trygghet mot arbetsgivaren, uppger också att hon ser en nytta med fackets 

arbetsplatsförsäkringar. Förra året bröt hon handen i en arbetsplatsolycka och fick då bra 

hjälp från facket. Kristin framhåller även vikten av försäkringar om hon skulle bli arbetslös 

och ser en trygghet med facket rent ekonomiskt. 

     Bengt ser medlemskap i facket som en trygghet mot arbetsgivaren och han tror att en 

utveckling utan fack skulle ha sett annorlunda ut, där arbetsgivaren har kunnat bestämma i 

större utsträckning. Även Eva menar att facket är en viktig motpart till arbetsgivaren: ”Sen 

att de (facket) inte kan stötta hundra ut, men man har i alla fall trygghet. Det är tryggheten 

man vill ha”.  

 

Eva har under den senaste tiden varit utsatt för ett antal varsel och hon menar att: ”facket 

kämpar väl lite mer för mig, istället för de som inte är medlemmar”. 

 

Det är dock inte utslutande Bengt och Eva som poängterar skyddet mot arbetsgivaren, utan 

även Emma uttrycker liknande tankegångar. Emma, menar att ett av fackets syfte är:  

 

”Att stå på arbetarens sida gentemot företaget. Så att man hjälper till och stödjer dem. 

Så vi får våra rättigheter”.  

 

Samtidigt som både Bengt, Eva och Emma tycker att facket utgör en trygghet mot 

arbetsgivaren, poängterar samtliga att det inte gäller deras arbetsplatser, där de uppger att de 

har en bra relation till de närmsta cheferna. De har också långa anställningar inom företaget. 

På sätt ser de inte sina positioner som direkt hotade. Emma, som varit anställd i ett 

familjeägt företag i 15 år, bedömer riskerna för orättvis behandling på hennes arbetsplats 

som liten. Eva understryker särskilt att hennes arbetsplats är bra och schysst och även hon 

talar om fackets roll på arbetsmarknaden. Hon hänvisar till andras sektorer, som till exempel 

Handels eller Restaurang, där hon tror att de anställda har sämre löner och sämre villkor i 

form av timanställningar och mycket arbetstid förlagd på kvällar och helger. Eva tror även 

att anslutningsgraden är lägre i dessa branscher. Kristin, som tillhör Kommunal, berättar att 

en av orsakerna till att hon gick med i facket var att hennes första anställning var ett vikariat 

på ett halvår, något som hon upplevde som osäkert. Tjänsten övergick så småningom till 

fastanställning. 

     Vad gällande tryggheten på arbetsmarknaden ger IF Metalls representanter en liknande 

bild. De menar att merparten av IF Metalls medlemmar har heltidsanställningar och på så 

sätt relativt trygga jobb. När det gäller deltidsanställningar ser inte Johan något problem med 

detta, då industrisektorn nästan uteslutande har heltidsanställningar.       
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5.2 Förändring på arbetsplatsen 
Kapitlet förändring på arbetsplatsen belyser medlemmarnas relation till arbetsgivaren och 

vilken roll facket intar i denna relation. Det visar sig att medlemmarna i första hand vänder 

sig till arbetsgivaren i frågor som gäller arbetet och facket kontaktas först när det blir 

problem. Vidare betonar de fackliga representanterna vikten av att förhandla bra lokala avtal 

och att ha en god relation med arbetsgivaren.  Medlemmarna uttrycker ett behov av facket 

vid löneförhandling.  

5.2.1 Relation till arbetsgivaren 
Det visade sig att chefen är den person de anställda vänder sig till först och främst i frågor 

som rör arbetet. Facket blir på så sätt mer abstrakt, och något man vänder sig till först när 

problem inträffar.  

 

Bengt, Eva, Emma och Stina menar att de vänder sig till facket i vissa frågor och till 

arbetsgivaren i vissa, men på frågan vart man som anställd vänder sig i första hand, facket 

eller chefen, svarar samtliga av medlemmarna att det är till chefen. Eva, som tidigare haft 

styransvar i gruppen menar att hon kom chefen mer nära. Däremot tror inte Eva att den mer 

nära relationen med arbetsgivaren förändrade hennes förtroende för facket, utan menar att 

hon ändå vände sig till facket i vissa ärenden.  

     Till arbetsgivaren vänder sig de anställda när det gäller mer praktiska och mer vardagliga 

saker och det är först när det blir problem som facket träder in. Kristin, som arbetar som 

undersköterska, menar att det inte brukar vara några svårigheter att prata med den närmsta 

chefen, men säger även att det känns bra att veta att facket finns om problem skulle uppstå. 

Stina som är ny på arbetsmarknaden har inte varit i kontakt med facket för privata ärenden 

och funderar över begreppet relation till facket. Hon upplever facket som något abstrakt och 

tror inte att man kan ha en relation till facket, men däremot förtroende. 

 

”Ja, det är ju svårt. Man har inte samma personliga relation till facket. Det är först när 

det blir problem som man tänker på det”.  

 

Malin, som arbetar som sjuksköterka på en mindre arbetsplats, menar att hon aldrig vänder 

sig till facket, utan tycker att man ska sköta sitt utan facklig inblandning. Hon tycker att det 

viktigaste är att alla är överrens på arbetsplatsen, och då finns det egentligen ingen anledning 

att förhandla med facket. Malin tror att möjlighet att påverka sin arbetssituation påverkar 

medarbetarens relation till arbetsgivaren i positiv riktning. Detta framkommer i följande 

citat, där Malin betonar:  

 

”Att man får vara med och bestämma och vara delaktig, utan att någon annan (facket) 

ska komma in och styra och ställa stärker förtroendet anställd – chef emellan”. 

 

Hon tycker att det är viktigt att man kan ge varandra (chef-anställd) den möjligheten och 

medarbetaren får känna att det går att påverka i verksamheten. Malin menar att detta bidrar 

till att relationen mellan fack och medlem minskar i betydelse. Facket blir mest något 

abstrakt som finns med, utan att göra någon nytta och det är först när något inträffar som det 

blir aktuellt med facket. Vidare poängterar Malin just detta med följande citat:  

 

”Ja, det är klart. Deras (fackets) roll minskar ju då på ett sätt. Sköter man sig själv och 

man har en dialog emellan…spelar det ju inte så stor roll om facket finns eller inte. Det 

är först när något inträffar, som är utöver det vanliga. Om någon sätter sig på tvären... 

Det är klart då, då blir det en annan femma”. 
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Denna hållning delas även av Fredrik på IF Metall menar att det är bra så länge allt fungerar 

på arbetsplatsen, och först när det blir problem kommer facket in. Fredrik uttrycker: 

 

”Så länge man har en bra relation, då är ju facket egentligen bara till för de som 

missköter sig. Sköter sig arbetsgivaren och har avtalsenliga löner och villkor så har 

facket inte så mycket egentligen. Då funkar det ju. Det är väl tänkt så egentligen. Är 

man schysst arbetsgivare och håller sig till de spelregler som är framförhandlade så 

har ju vi inget berättigande egentligen”.  

5.2.2 Vilken betydelse har de lokala avtalen för de fackliga förhandlingarna? 
Johan på IF Metall menar att han inte är motståndare till centrala kollektivavtal eller centralt 

reglerade löner/löneökningar och han tycker inte det är bra att allt ska lösas lokalt på 

arbetsplatsen, men samtidigt poängterar han att den typen av lokala avtal som tecknas idag 

är en överenskommelse som förbättrar kollektivavtalet, vilket i sig är positivt.  

 

”I grund och botten så har ju alla våra företag, eller borde ha, ett centralt 

kollektivavtal och en uppgörelse lokalt får ju inte försämra det centrala avtalet. Men 

andra ord borde man ju förbättra det, och då är det ju bra”. 

 

Däremot menar Johan att det finns en stor skiljelinje mellan IF Metall och arbetsgivarparten, 

där den senare vill att förhandlingarna i så stor utsträckning som möjligt ska ske lokalt.  

     Fredrik på IF Metall menar att han ser fördelar med ett centralt avtal ”det är att få ett 

golv att stå på” som sedan byggs på lokalt ute i verksamheten efter kompetens. Han tror inte 

på att ha för många lokala avtal och menar att det är lätt att hamna i en ”Islandssituation”. 

Med detta menar han att om företaget går dåligt måste åtgärder vidtas för att rädda jobb. Han 

tror att det då hänger på de fackliga företrädarna och menar att de måste vara tillräckligt 

utbildade. 

 

”Det är inte lätt att ställa sig och säga nej, och sedan blir 20 stycken varslade eller… 

nu gör vi det här så räddar vi 20 jobb. Det är inte lätt att ställa sig inför det 

ultimatumet”. 

 

Med anledning av så kallade krisavtal som till exempel SAS krisen, som den kom att kallas i 

media, menar både Johan och Fredrik att det är en klar nackdel när arbetsgivaren ställer 

ultimatum: att försämra villkoren eller riskera uppsägningar. Johan menar att i de lägena är 

det lättare sagt än gjort att säga ”lägg ner företaget, då är det någon annan som kan flyga”.  

     Fredrik menar att om man tittar historiskt så har lönesänkningar aldrig räddat några jobb 

långsiktigt. Det räddar däremot jobben tillfälligt, men det fungerar som konstgjord andning. 

Johan menar att exemplet med SSAB, som skedde i slutet på förra året, däremot var inom 

ramarna för kollektivavtalet. Enligt avtalet är det möjligt att skjuta på löneökningarna så 

länge som parterna är överrens om att återbetala ökningen när konjunkturen vänder. Och det 

gjordes även om det inte framkom så tydligt. Vidare menar Johan att IF Metall gjorde något 

liknande 2008-2009. Då tecknades ett krisavtal där IF Metall accepterade att gå ner i 

arbetstid och på så sätt även gå ner i lön. I det avtalet är det säkerställt att de anställda ska få 

återbetalning. 

 

Vad gäller lokala förhandlingar menar Johan att det handlar om att komma överrens och 

framhåller att det vid lokala uppgörelser inte finns några möjligheter att strejka, så länge det 

centrala avtalet gäller. Utgången av en lyckad förhandling menar Johan beror på hur stark 

den lokala klubben är och vilken relation de fackliga förhandlarna har med arbetsgivaren. 
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För Johan handlar det om att ha en sund och bra dialog med arbetsgivaren och att kunna lösa 

de problemen som uppstår som bästa sätt. 

 

”Har man inte en bra relation mellan facket och arbetsplatsen så tror jag inte att man 

når några bra lösningar heller. En bra lösning innebär inte att man ska vara bästa 

kompisar, men däremot ha respekt för varandra och inte jävlas i onödan, utan snarare 

försöka hitta lösningar”. 

 

Johan menar att de bästa lösningarna kanske inte alltid är de som genererar direkta förmåner 

till de anställda, i form av till exempel kortad arbetsvecka. Istället måste facket se till 

företagets överlevnad och Johan framhåller vikten av att jobba mer långsiktigt med 

utveckling av arbetsororganisationen, för att på så sätt också kunna ge bättre löner och 

villkor i övrigt till de anställda. Även Fredrik menar att de lokala lösningarna alltid är en 

avvägning mot hur företaget går. Finns inte företaget kvar spelar det ingen roll hur bra avtal 

som tecknats. Men samtidigt som företaget går bra, måste ”medlemmarna få en bit av kakan 

också” framhåller Fredrik. 

     Vidare menar Fredrik att det blir tuffare och tuffare att få igenom bra lokala uppgörelse. 

Det företag han arbetar på tillhör en internationell koncern och reglerna kommer ”uppifrån”. 

Han menar att kraven på lönsamhet ökar och företaget ska generera lika mycket vinst 

oavsett hög eller lågkonjunktur. Det går heller inte att frambringa ett sämre resultat ett år, 

oavsett om företaget gått bra flera år i rad tidigare. Fredrik menar att: ”man kan inte samla i 

ladorna, utan att det ska hela tiden piskas på”.  

 

Medlemmarna ger en liknande bild och menar att det till syvende och sist är arbetsgivaren 

som bestämmer. Bengt syftar till en omorganisering som företaget genomfört och tar upp ett 

exempel då han själv fått minskat ansvarsområde med lägre lön som följd. Bengt menar att 

facket inte kunde göra mycket i det läget trots förhandlingar:  

 

”Facket, det blir nästan lite…de springer på pumpen om man säger så. De har inte alltid 

så mycket att säga till om. Det blir tufft för dem att få igenom”. 

 

Eva, uttrycker också likanade känslor och hon menar att relationen mellan arbetsgivaren och 

facket på arbetsplatsen är god. Hon tror att facket gör vad de kan, men att det ändå är 

arbetsgivaren som bestämmer när det väl gäller. Dock finns exempel på hur facket verkligen 

hjälpt sina medlemmar, och Kristin nämner att personalen på äldreboendet där hon arbetar 

fick hjälp av facket i ett ärende, där arbetsgivaren och de anställda var av olika 

uppfattningar.  I det läget tillgodosåg facket arbetarnas önskemål och arbetsgivaren fick 

backa.  

 

Johan tror att ju fler bättre lokala avtal de fackliga företrädarna tecknar, ju bättre rykte får 

klubben bland sina medlemmar och menar att förtroendet till facket stärks, framför allt om 

man lyckas förhandla fram saker som bara gäller för medlemmarna. Om avtalsförhandlingar 

däremot allt som oftast skulle misslyckas, tror Johan att förtroendet för facket istället skulle 

sjunka. Samtidigt menar han att det finns ett förgivettagande i Sverige, främst bland yngre, 

där kollektivavalet ses som en självklarhet. Det är viktigt att lyfta fram att utan centrala avtal 

finns ingen riktlinje för lönesättning och arbetsgivaren skulle kunna sätta vilken lön som 

helst. Om medlemmarna bara ser till lokala förmåner och inte till helheten, tror Johan att det 

finns en risk för besvikelse.  

     Fredrik tror att en besvikelse för facket kan infinna sig om förhandlingar misslyckas, men 

samtidigt menar han att facket inte bara är de som förhandlar, facket är alla medlemmar på 

arbetsplatsen, ”vi tillsammans”. Fredrik framhåller vikten av att medlemmarna inser att ”det 
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är deras gemensamma engagemang. Man kan inte välja företrädare och tänka att det får ju 

de sköta”.    

     Eva menar, vilket även Johan framhåller, att tidigare framgångar på arbetsmarknaden har 

lett till ett viss förgivetagande. ”Vi har haft det för bra innan tror jag. Vi har inte behövt 

kämpa för jobb och så. Det är nog dags att kämpa mer nu”.  

Emma uppger att hon är nöjd med de lokala avtal som finns när det gäller inarbetad tid osv. 

5.2.3 Löneförhandlingar på arbetsplatsen 
Samtliga av respondenterna har individuell lönesättning och huruvida de tycker detta är bra 

eller dåligt varierar. Emma, menar att individuell lönesättning får en att kämpa lite mer. Hon 

tycker att det ska löna sig att lära sig nytt och få utökat ansvarsområde. Dock är hon tveksam 

till det system de har nu där de tillämpar gruppindelning som graderas efter en lönetrappa i 

fyra steg. Där sätts poäng efter kunskap och Emma menar att systement inte alltid fungerar 

fullt ut. Hon upplever att lönesättningen ibland känns orättvis, men har samtidigt förståelse 

för att det aldrig kan bli rättvist till 100 procent. På arbetsplatsen där Fredrik är 

klubbordförande tillämpas en liknande lönetrappa. På Stinas arbetsplats förhandlar 

Vårdförbundet och hon tycker att detta system är bra. Hon tror att lönerna varit lägre om 

arbetstagarna själva skulle ha förhandlat. Dels för sin egen del som ny på arbetsmarknaden, 

men även då branschen är kvinnodominerade.  

 

”Jag är lite mesig när det gäller sånt. Och jag tror att man tackar för det man får 

eftersom det är många kvinnor som jobbar som sjuksköterskor. Nämen, inte ska jag väl 

ha så mycket pengar”. 

 

Eva däremot, gillar inte individuell lönesättning och i synnerhet inte lönesamtal. Hon menar 

att utgången av förhandlingen kan avgöras av hur bra den anställde är på att framhäva sig 

själv. Vidare menar Eva att det kan bli personligt mellan henne och chefen, och detta är 

något som skulle kunna påverka relationen negativt.  

  

       ”Jag har lönesamtal med chefen. Och hon har en personlig del, hur hon tycker jag är.   

       Jag tycker att det är obehagligt. Jag vet inte var jag har chefen i det läget…men hur vet   

       jag om chefen tycker att jag är flexibel, får jag 50 kronor, eller får jag 100 kronor mer?  

       Det är alltid lite luddigt det där. Är jag inte värd mer?” 

 

Vidare tror Eva att det ”var bättre förr, när alla fick lika lön”, och hon tror att den 

individuella lönesättningen spär på konkurrensen mellan medarbetarna. Både Eva och 

Kristin menar att individuell lönesättning kan vara problematiskt vid arbete i grupp. Hon 

menar att om alla gör samma jobb, kan inställningen bli den att någon inte vill göra mer, om 

personen i fråga inte får betalt för det. 

     Samtliga, utom Malin, uttrycker att det är tryggt att veta att facket finns vid 

löneförhandlingar. De upplever detta som mer rättvist, och de ser facket som en garant för 

att arbetsgivaren inte kan sätta vilka löner som helst. Eva vet att facket skulle hjälpa henne 

om hon blev väldigt missnöjd med den lön hon fick. Det har hänt på arbetsplatsen att folk 

blivit missnöjda och ledsna och då har ”facket rutit i ordentligt” vilket har lett till 

omförhandling. Stina tror att relationen mellan arbetsgivaren och den anställde kan bli 

ansträngd när man själv får påverka sin lön, om inte utgången av förhandlingen blir till 

belåtenhet för den anställda. I de fallen tror hon att det är bra att ha facket bakom sig så att 

man vet att man hamnar på rätt lönenivå. Även Emma uppskattar att det finns en facklig 

representant med vid löneförhandlingarna. Hon menar att det annars kan bli en personlig sak 

mellan anställd och chef, och att facket i de fallen fungerar som en neutral part.      
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5.3 Kollektivet - individen  
Kapitlet belyser hur de fackliga medlemmarna och företrädarna resonerar kring 

individualismen som sägs öka idag. Företrädarna menar dock att kollektivet fortfarande har 

betydelse, inte minst vad gällande förhandling på arbetsplatsen.   

5.3.1 Kollektivets betydelse 
De fackliga företrädarna tror att kollektivet har betydelse idag, och Johan menar att om inte 

arbetsskaran var organiserad, skulle vi inte haft något kollektivavtal heller. Johan säger att 

en hög organisationsgrad är viktig för att kunna upprätthålla kollektivavtalet och att kunna 

vara starka i en förhandling. ”Det är enklare att gå in på ett företag och förhandla när alla 

är med, än om 70 procent är det”. Denna uppfattning delar även Fredrik och menar att 

kollektivet har ett värde idag, inte minst för arbetsgivaren, då det är enklare att förhandla 

med en part, än med 300. Samtidigt talar Fredrik om att kollektivet blir lite ”vi och dem” 

och menar att det är lättare att skjuta ifrån sig problemen och skylla på kollektivet än att 

slippa att ta ansvar själv. 

     Samtliga av medlemmarna uppger att kollektivet har en viss betydelse. Malin medger att 

facket på något sätt ”spelar roll i det stora hela” och undrar hur det hade det sett ut utan 

fackföreningar. Hon menar att det då kanske hade varit fler uppsägningar. Både Emma och 

Eva uppger att anslutningsgraden är hög på deras arbetsplatser, men de känner till att vissa 

valt att stå utanför facket. Detta är något som de ogillar och Emma uttrycker att:  

 

”Jag tycker att man ska vara med (i facket) och inte åka snålskjuts, som en del gör. De 

har ju samma rättigheter, eller samma löner som vi får, fast de är ju inte med och 

betalar för det, kan jag tycka”.    

   

Stina tycker att det är synd om folk lämnar facket, då facket stryka bygger på mängden. Men 

samtidigt ifrågasätter hon detta och tror att det finns en allmän besvikelse bland 

Vårdförbundets medlemmar. Hon drar paralleller mellan Vårdförbundet och 

Läkarförbundet.  

 

”De är inte alls lika många, men ändå har de (Läkarförbundet)bättre villkor. 

Vårdförbundet har ju kanske femdubbelt så många medlemmar. Det gör att många (i 

Vårdförbundet) kan känna att facket inte gör så mycket”. 

5.3.2 Individualiserat arbetsliv 
På frågan om arbetslivet blivit mer individualiserat svarar Johan på IF Metall att saken kan 

ses på två sätt. Dels är det individuell lönesättning på ett kollektivt sätt och dels är det 

gemensamma trygghetsystem kontra individuell trygghet. Johan menar att 

kompetensutveckling är viktigt och det är något som även ska ge möjlighet till högre lön. 

Han ser ingen anledning till att alla ska ha samma lön, bara för att de arbetar på samma 

arbetsplats. Däremot ska lönen hålla sig inom de ramar som parterna är överens om och den 

ska inte vara godtycklig efter arbetsgivarens tyckande och tänkande. Johans uppfattning är 

att det fortfarande är vanligast inom industriföretagen att facket förhandlar lönerna utefter 

givna kriterier. På tjänstmannasidan är däremot lönesättning utifrån enskild arbetssituation 

vanligare.  

    Den andra aspekten av ett individualiserat arbetsliv är gemensamma trygghetssystem 

kontra individuell trygghet. Johan menar att vi under de senaste 20 åren, både från media 

och diverse håll, blivit matade med att individen ska vara stark, gå sin egen väg och starta 

eget, byta jobb oftare osv. Johan framhåller att tryggheten ofta glöms bort i dagens retorik 

och han menar att: 
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”Pratar man med någon som riskerar att bli arbetslös är en trygg anställning dit man 

får gå åtta timmar om dagen det viktigaste”.  

 

Vidare menar Johan att detta i allmänt snarare är en politisk- och en ideologisk fråga. Det 

handlar om inställningen till trygghetssystem: ska vi vara individualister och betala våra 

försäkringar själva eller ska vi ha ett trygghetssystem. Nästa fråga blir då vilken nivå ska 

trygghetssystemet ligga på och Johan menar att här finns olika uppfattningar, både från 

fackligt och politiskt håll.  

     Fredrik däremot, håller inte riktig med om att arbetslivet blivit mer individualiserat idag. 

Han framhåller att det egentligen är arbetsgivaren som vill få det till det och att kompetens 

ska premieras. Fredrik vill gärna se kompetensutveckling, men det handlar först och främst 

om att trygga jobben, inte att premiera den enskilde. Han menar att ”ju mer kompetenta våra 

medlemmar är, ju större chans är det att företagen inte flyttar ut produktionen till 

låglöneländer”. Fredrik fortsätter och menar att företag på den svenska arbetsmarknaden 

inte längre kan konkurrera om personalintensiva jobb, utan enda chans till överlevenad är 

konkurrens om kunskap och teknik. Det är även den linjen IF Metall har fört.  

5.3.3 Hur tar facket till vara på medlemmarnas intresse? 
Stina, som är ny på arbetsmarknaden som sjuksköterska, ser först och främst till fackens roll 

vad gällande löneutvecklingen i branschen. Hon tycker att ingångslönen för sjuksköterskor 

är viktig, men en kontinuerlig löneutveckling inom yrket måste också fungera 

tillfredställande. Hon tror inte att löneutvecklingen hade varit lika god utan fackliga 

förhandlingar. Stina säger: ”För mig är det mest om löner och så…Och med alla löneuppror 

och allt sådant”.  

     Även Kristin, tillhörande Kommunal, menar att lönerna i branschen är låga, men befarar 

att de kunnat vara ännu lägre utan facklig närvaro. Kristin menar att de på hennes arbetsplats 

kan få subventioner på olika saker, som till exempel massage, och det ser hon som en fördel 

med medlemskapet. Stina ser även facket som en instans att vända sig till för att få 

upplysning om löneläget och anställningsavtal osv. Vidare menar Stina att facket har en 

viktig roll att fylla ur arbetsmiljösynpunkt och syftar till arbetsbelastning och den tilltagande 

stressen bland sjuksköterskor. Även Bengt menar att facket gjort mycket för att förbättra 

arbetsmiljön. Han har själv varit skyddsombud sedan 1968, då ett olyckstillbud inträffade på 

arbetsplatsen, vilket bidrog till att han började intressera sig för arbetsmiljöfrågor. Bengt ser 

just arbetsmiljön som ett av fackens viktigaste uppdrag. 

     Både Stina, Eva, Emma och Bengt uppger att de har en bra relation med fackets lokala 

representant. Emma känner att hon har möjlighet att påverka genom den lokala fackklubben, 

där en representant från varje avdelning finns med. Hon tycker att det är en bra möjlighet att 

kunna vända sig till någon på den egna avdelningen som hon har förtroende för. Eva menar 

att de har fackmöten fyra gånger om året, två på våren och två på hösten, och hon upplever 

att facket tar tillvara på hennes intressen, även om det kanske inte alltid leder till en 

förändring. Hon har även bra dialog med den fackliga företrädaren på arbetsplatsen.  

     Bengt menar att han har möjlighet att påverka via facket och uppger att de har fackmöten 

några gånger om året, där bland annat löner och semester behandlas. Han tycker att 

relationen till den fackliga företrädaren på arbetsplatsen fungerar bra.  

     Stina är positivt inställd till facket i stort och tycker att det fungerar bra på arbetsplatsen, 

men däremot är hon tveksam angående agerandet från Vårdförbundet i en viss fråga 

gällande högre lön vid viss läkardelegering. Hon tycker inte att medlemmarna får gehör för 

sina önskemål i denna fråga och Stina upplever inte heller att Vårdförbundet är medveten 

om problematiken, eller har ambitionen att sätta sig in i ärendet till fullo. 

     På frågan hur facket tar tillvara på medlemmarnas intresse, menar Johan att grundtanken 

är att IF Metalls medlemmar ska bestämma vilken verksamhet som ska bedrivas. Dock 
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menar han att de tyvärr inte får in så många svar vid enkätutskick via mail och dylikt. 

Fredrik menar att medlemmarans intresse fångas i allt från medlemsmöte till 

enkätundersökningar, till att vara ute och träffa medlemmarna så mycket som möjligt. Han 

menar att på möten kan många ha svårt att uttrycka sin mening och det är istället på 

fikapauserna som sanningen kommer fram. ”Det gäller att vara ute på de ställen där folk 

våga öppna sig”. 

     För att rekrytera unga till facket är det viktigt att tänka på två saker, menar Johan. Det 

ena är information om kollektivavtalet och vad det innebär. Det andra är att upplysa om att 

facket hjälper när det behövs. Johan berättar att IF Metall informerar i gymnasieskolorna på 

linjer som riktar sig till deras verksamhetsområden. Vidare har LO skolinformation mer 

brett. Fredrik menar att de ungdomar han möter i verksamheten har väldigt lite kunskap vad 

facket handlar om och även om arbetarrörelsens historia. Detta borde med fördel ingå i 

skolundervisningen idag. Vidare menar Fredrik att ungdomar idag är mer ifrågasättande, och 

han upplever att han får argumentera för fackets fördelar i större utsträckning än förut. Han 

menar att ungdomarna vill bilda sig en egen uppfattning om facket innan de går med. 

Fredrik ser dock att flertalet vill vara med.  

     Vad gällande rekrytering av unga till facket menar Fredrik att det inte är något problem i 

sig. Problemet ligger i att det är svårt att få ungdomar till industrin, och då i synnerhet 

utbildade ungdomar. Många enklare jobb har försvunnit från industrin, och Fredrik menar 

att det är viktig att satsa på utbildning. Han tror att många hakat på trenden om utvecklande 

arbeten som leder till framgång och fabriksjobb har fortfarande rykte om att vara smutsiga 

och tråkiga, trots att den bilden inte är helt sann idag. Den fackliga organisationen jobbar ju 

hårt för att arbetsmiljön ska bli bättre och ge förutsättningar för att de anställda ska orka 

arbeta till de är 65 år. 

     Både Eva och Emma tror att det till mångt och mycket är okunskap varför många väljer 

att inte ansluta sig, att de helt enkelt inte vet vad facket är och vad det är bra för. De tror att 

detta gäller särskilt ungdomar som får dålig information hemifrån och i vissa fall även på 

arbetsplatsen.  

     Det kan också tilläggas att ingen av medlemmarna kände till om facket kunde ge någon 

form av kompetensutveckling, eller hjälp och stöd vid omställning.  

 

6. Analys 
 

I följande kapitel kommer det empiriska resultatet att diskuteras ur de olika aspekterna: 

förändring på arbetsmarknaden, förändring på arbetsplatsen och kollektivet – individen, 

med tillhörande underrubriker där de olika frågeställningarna diskuteras. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattande slutsats. 

6.1 Förändring på arbetsmarknaden 
I avsnitt 6.1.1, Trygghet på arbetsmarknaden, återknyter till frågeställningen på vilket sätt 

en mer uppluckrad arbetsmarknad, vad gällande bemanningsanställda och visstidanställda, 

påverkar synen på fackföreningarna. I avsnitt 6.1.2, Medlemsras, diskuteras frågeställningen 

vad ett sjunkande medlemsantal skulle kunna innebära för facklig verksamhet.  

6.1.1 Trygghet på arbetsmarknaden 
Är anställningen otrygg eller om något oförutsett skulle inträffa, finns ett behov av facket. 

Detta är något som samtliga av medlemmarna i empirin ger uttryck för. Företrädarna på IF 

Metall ser en problematik i den snabbast växande branschen, bemanningsbranschen, dit 

fackföreningarna har svårt att nå. Håkansson och Isidorssons (2011) studie visar att det 

fackliga engagemanget är lågt i denna grupp. Då fackliga uppdrag tar tid, väljer 

arbetsgivaren hellre personal som är mer tillgänglig. Denna uppfattning delas också av 
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företrädarna på IF Metall och det är på så sätt värdföretaget som bestämmer huruvida 

bemanningsanställda kan ägna sig åt förtroendeuppdrag. Samtliga av medlemmarna i 

empirin befinner sig i fasta anställningar, och ingen av dem ser sin egen position på 

arbetsplatsen som speciellt hotad, även om de visserligen ger uttryck för behovet av ett 

trygghetssystem. Bengt, Eva och Emma, och även den fackliga företrädaren Fredrik, har 

inhyrd personal på sina arbetsplatser, vilka på så sätt utgör en buffert för att skydda den fasta 

kärntruppen. Facket representerar således huvudsakligen medlemmar som befinner sig i 

företags kärna, vilket även innebär de individer som är minst utsatta på arbetsmarknaden 

(Håkansson & Isidorsson, 2011). Fredrik på IF Metall framhåller vikten av att befinna sig i 

medlemmarnas vardag, för att lyssna till deras behov. Detta tyder på att facket 

uppmärksammar medlemmar som befinner sig på en arbetsplats vilket då inte omfattar de 

bemanningsanställda som finns utspridda på flera olika arbetsplatser. Även identifikationen 

med facket försvåras, då medlemmarna inte delar samma närhet (Lysgaard, 2001). 

6.1.2 Medlemsras  
Trots att medlemmarna befinner sig i trygga anställningar uttrycker de oro över den 

sjunkande organisationsgraden, och Eva hänvisar till grupper inom andra branscher som är 

mer utsatta vad gällande obekväm arbetstid och låga löner. De har även i större utsträckning 

visstid- och deltidsanställningar. De grupper Eva pekar på befinner sig således i 

arbetsmarknaden periferi (Håkansson & Isidorsson, 2009; Furåker, 2009). På så sätt skyddar  

facket inte bara sina medlemmar i kärnan, utan det blir även svårigheter att ta sig in. Facket 

blir en instans för de som ”redan sitter tryggt i båten” (Lysgaard, 2001).  Detta föranleder 

frågan huruvida facket klarar att upprätta den trygghet på arbetsmarknaden som 

medlemmarna efterlyser. I egenskap av underställda har arbetarna ett behov av att organisera 

sig kollektivt och facket utgör ett skydd mot arbetsgivaren i likhet med Lysgaards (2001) 

teori om kollektivet som skydd mot det tekniska/ekonomiska systemet. Bengt och Eva tror 

att arbetsgivaren skulle kunna bestämma mer om fler medlemmar lämnar facket och det är 

därför viktigt att upprätthålla en hög anslutningsgrad. De fackliga företrädarna delar inte 

medlemmarnas oro utan menar istället att detta inte är något problem inom IF Metall som 

fortfarande har en hög organisationsgrad. Fredrik ser visserligen problematiken i att 

arbetstillfällen flyttar utomlands, men menar att det snarare handlar om att upprätthålla en 

hög kompetensnivå inom yrket för att behålla arbeten i Sverige. Återigen kan frågan 

aktualiseras: hur säkrar facket trygghet för de individer som inte har den starka massan 

bakom sig? Att medlemmar som de facto lämnar facket utgör en rädsla hos de som är kvar 

borde ses som ett problem bland de fackliga företrädarna. 

     Från rösterna i det empiriska materialet är ett av huvudargumenten till facklig anslutning 

just tryggheten. Kristin menar att hon gick med i facket när hon befann sig i en mer osäker 

anställning. Kjellberg (2002b) pekar på en känslomässig aspekt till det fackliga 

medlemskapet, vilket innebär att medlemmen upplever ett behov av trygghet om något 

skulle hända på arbetsplatsen. Medlemskapet ställs i relation till den hjälp som facket kan 

ge. Om facket inte lyckas att tillfredsställa dessa behov ser medlemmen inte heller någon 

nytta med facket. Inställningen bland medlemmarna i empirin är att de anser sig ha nytta av 

facket, både i form av trygghet på arbetsmarknaden men även i form av individuella 

försäkringar och försäkringar vid arbetsskador och arbetslöshet.  

6.2 Förändringar på arbetsplatsen 
Avsnittet 6.2.1, Relation till arbetsgivaren, knyter an till följande frågeställningar: hur 

påverkar en mer företagsnära ledningsfilosofi relationerna mellan fack och anställd, samt 

vilken betydelse har de lokala avtalen för de fackliga förhandlingarna. I avsnittet 6.2.2, 

Löneförhandling, diskuteras frågeställningen hur det fackliga uppdraget påverkas när till 

exempel lön blir en förhandlingsfråga mellan den enskilde och arbetsgivarföreträdare. 
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6.2.1 Relation till arbetsgivaren 
De fackliga representanterna sätter stor tilltro till de lokala avtalen, medan medlemmarna i 

större utsträckning menar att frågor som rör arbetsplatsen helst avklaras direkt med chefen. 

Detta kan föranleda frågan om arbetsgivaren lyckats att skapa lojalitet mellan de anställda, 

på bekostnad av kollektivet (Brulin, 1989; Bengtsson, 2008). Samtliga av fackmedlemmarna 

i empirin menar att de har en bra relation med sin arbetsgivare och de har möjlighet att 

påverka sitt arbete.  

     Brulin (1989) pekar på i sin avhandling att facket inte kan luta sig tillbaka och hoppas på 

att en solidaritet för kollektivet uppstår spontant (jmf Lysgaard), utan det kräver aktiva 

insatser (Brulin, 1989). Johan på IF Metall menar att fackets rykte beror på hur bra avtal 

som förhandlas till medlemmarna, men det faktum att medel som strejkvapen saknas vid 

lokala avtalsförhandlingar, gör att facket egentligen inte har något att sätta emot vid 

förhandlingar på lokal nivå. Enligt Lysgaards teori om det kollektiva idealtillståndet, bör 

maktresurser i form av strejk begränsas i den mån det är möjligt. I praktiken är således strejk 

endast tillåten i samband med att kollektivavtalet löper ut, vilket innebär att lokala 

förhandlingar inte omfattas av detta maktinstrument (Lundh, 2010). Detta kan ses som att 

facket endast kan anta rollen som en defensiv försvarsorganisation (Kjellberg, 2009b). Då 

förhandling sker lokalt, måste facket sätta sitt hopp till arbetsgivarens goda vilja, vilket visar 

sig vara lättare sagt än gjort.  

     Fredrik menar att det är svårare att förhandla bra avtal nu än förr, och det handlar om en 

avvägning mellan företagets ekonomi och medlemmarnas önskan. I de fall företagets 

ekonomi är pressad menar Johan att det inte spelar någon roll hur bra avtalen är om inte 

företaget finns kvar. Även medlemmarna ger bilden av att facket ”går på pumpen” och 

”inte har så mycket att sätta till när det väl gäller”. Brulin (1989) visar att då facket 

misslyckats med att skapa solidaritet som sträcker sig utanför företagets gränser, blir facket 

mer lojalt med företaget än med löntagarkollektivet. Detta pekar även på det faktum att 

fackföreningarna i större utsträckningar har gått arbetsgivarnas väg då de centrala 

förhandlingarna under 1980-1990-talet övergavs allt mer (Sandberg, 2003). Johan menar att 

de bästa lösningarna nås i samförstånd och poängterar vikten av att ha en fungerande 

relation med arbetsgivaren. De fackliga företrädarna visar på problematiken vid så kallade 

ultimatum, och menar att de hellre ser inskränkningar i de anställdas villkor, än att företaget 

försvinner. Den linje Johan ger uttryck för går således stick i stäv med den solidariska 

lönepolitiken som facket förespråkade under industrins glansdagar på 1950-1960-talet, något 

som ytterligare tyder på en förskjutning där facket kommit att gå arbetsgivarens väg 

(Sandberg, 2003). Fredrik uttrycker att lönesänkningar historiskt sett inte har lett till att jobb 

har räddats, i linje med den solidariska lönepolitiken, men han medger ändå att det är svårt 

att gå emot företagets linje. Att tillgodose förtagets väl tyder på konsensus snarare än 

konflikt (Thompson & McHugh, 2009).  

     Respondenterna menar att de är bekväma med att vända sig till facket, men detta blir 

aktuellt först när problem uppstår på arbetsplasten. Malin, som menar att så mycket som 

möjligt sköts på arbetsplatsen utan facklig inblandning, ser facket som en instans att vända 

sig till om problem av svårare karaktär skulle uppstå. Denna uppfattning delas av Fredrik på 

IF Metall, som menar att: ”så länge man har en bra relation, då är ju facket egentligen bara 

till för de som missköter sig”. I detta antagande kan anas att organisationen befinner sig i 

ständig harmoni, utan någon inbyggd konflikt (Thompson & McHugh, 2009). För facket blir 

detta ett sätt att förvalta positionerna istället för att flytta fram dem. Så länge arbetsgivaren 

sköter sig finns heller ingen anledning att bekymra sig. Det blir aktuellt att ställa frågan vem 

vänder sig till facket? Om facket blir en instans för de som missköter sig, blir frågan hur 

facket representerar de övriga medlemmarna. I det kollektiva idealtillståndet bör alla 

medlemmars behov tillgodoses av facket (Lysgaard, 2001). Med antagandet om att facket 

enbart sörjer för de som missköter sig finns risk att medlemmarna inte ser någon mening 
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med facket så länge de har bra förhållanden på arbetsplatsen. Då har också 

företagsledningen möjlighet att skapa lojalitet med de anställda på bekostnad av kollektivet 

(Brulin, 1989). Fredrik på IF Metall framhåller att facket är alla på arbetsplatsen, i enlighet 

med Lysgaards (2001) teori om kollektivet i egenskap av underordnade. Fredrik uttrycker 

också att det lätt blir ”vi och dem”. Detta kan tyda på att medlemmarna skjuter ifrån sig 

ansvaret till de fackliga företrädarna, när det i själva verket är de själva som utgör 

kollektivet. Så länge medlemmarna inte bryr sig, så har de således ett fack de ”förtjänar.”  

6.2.2 Löneförhandling på arbetsplatsen 
De decentraliserade löneförhandlingarna har under de senaste decennierna påverkat 

relationerna mellan parterna på arbetsmarknaden, på så sätt att arbetsgivaren har fått mer att 

säga till om. Löneförhandlingen innehåller en asymmetri till fördel för arbetsgivaren 

(Bengtsson, 2008). Detta kan också ses som ett idealtillstånd för det tekniskt ekonomiska 

systemet, där en mer oförmedlad relation med arbetsgivaren eftersträvas. I det kollektiva 

idealtillståndet däremot, går relationerna/förbindelserna mellan arbetarna till företaget via 

facket (Lysgaard, 2001). Tolkat ur denna synvinkel borde rimligtvis löneförhandling och 

även utvecklingssamtal ske med hjälp av facket. Denna uppfattning delas av medlemmarna, 

där en facklig representant ses som en trygghet att allt går rätt till vid löneförhandling. 

Facket ses som en garant för att den anställde inte ska bli orättvist behandlad. Stina och Eva 

tycker inte om löneförhandling med chefen, och de tror att relationen mellan arbetstagaren 

och arbetsgivaren skulle kunna påverkas i negativ riktning om utgången av samtalet inte 

blev som förväntat. Detta kan tyda på ett behov av kollektivet.    

6.3 Kollektivet - individen 
Avsnitt 6.3, Kollektivet – individen, behandlar uppsatsens sista frågeställning: har den ökade 

individualismen någon betydelse för synen på och identifikationen med kollektivet? 

6.3.1 Kollektivets betydelse 
De fackliga medlemmarna i det empiriska materialet ger uttryck för att de först och främst 

vänder sig till arbetsgivaren i frågor som rör arbetet. Medarbetarstrategier i form av ökat 

ansvarsområde och kompetensutvidgning har lett till att arbetslivet har individualiserats. 

Ökad delaktighet i arbetet ger också en mer nära relation till arbetsgivaren, och behovet av 

facket som mellanhand minskar (Bengtsson 2008, Boglind 2003, Brulin 1989, Lysgaard 

2001, Skorstad 2003). Eva menar att hon var lite mer mot arbetsgivaren, när hon tidigare 

jobbade som styransvarig. Hon menar att denna situation gjorde henne kluven och att hon 

var både mot arbetskompisarna och mot arbetsgivaren. Malin menar att om förtroendet 

mellan arbetsgararen och arbetsgivaren stärks, minskar således facket betydelse. Även om 

uppfattningen bland både medlemmarna och de fackliga företrädarna pekar på ett behov av 

kollektivet, tyder den mer nära relationen med arbetsgivaren att en viss individualisering har 

skett. På så sätt får facket en mer abstrakt roll och facket blir inte heller den instans de 

anställda vänder sig till i första hand. Lysgaard (2001) menar att strategier som delaktighet i 

arbetet leder till en mer nära relation med arbetsgivaren, något som även försvårar 

identifikationen med kollektivet. Bruhn (1999), Furåker & Berglund (2003), Nyström (2000) 

och Sandberg (2003) menar att detta inte behöver vara någon motsättning, utan pekar på att 

facket måste ta till vara de individuella förmågorna, samtidigt som de värnar om kollektivet 

för att kunna upprätthålla sin ställning på arbetsmarknaden. 

     För att åter lyfta frågan om trygghet är en intressant aspekt att samtliga av medlemmarna 

som uttrycker oro för ett ökat arbetsgivarinflytande om facken inte lyckas att upprätthålla ett 

högt medlemsantal, har trygga och långa anställningar. Då deras positioner inte är direkt 

hotade borde således ingen oro föreligga. De uppger även att de har god relation med 

arbetsgivaren och frågan är: Vari bottnar denna rädsla? Kanske båten inte är så säker som 
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den ger sken av. I linje med den postmoderna retoriken är det få som är entreprenörer över 

sina egna liv och ett attraktivt val på arbetsmarknaden (Sennett, 2007). Hoppet sätts till 

kollektivet och identifikationen som underordnad. Enligt Lysgaard (2001) ligger således den 

enda möjligheten för kollektivets existens att de underordnade även fortsättningsvis 

identifierar sig som sådana, då kollektivet i princip inte har något annat att sätta till. Då 

gäller det att medlemmarna ser fördelen med facket, något som vi sett ifrågasättas i empirin.  

     Kjellberg (2002b), Bruhn (1999) och Allvin och Sverke (2002) menar att medlemmarna, 

i synnerhet de yngre, i allt större utsträckning överger den ideologiska inställningen till 

facket, och hellre baserar sitt medlemskap på den direkta nyttan med facket. Malin menar att 

hon får en tidning i månaden för sin fackavgift och ifrågasätter sitt medlemskap. Däremot 

visar de övriga respondenterna att de har nytta av medlemskapet vad gällande försäkringar 

och Kristin nämner subventioner på bland annat massage. Detta kan ses som en individuell 

nytta, snarare än en ideologisk (Allvin & Sverke). Samtidigt menar både Kristin och Emma 

att avgiften är hög, men de är fortfarande medlemmar. Detta tyder på att de värderar facket 

som värt att vara med i. Det kan också tänkas att de är med av ren vana, och för att ”man 

ska”. Emma menar att hon anslöt sig till facket för att ”alla andra var med” när hon kom ut 

i arbetslivet. Emma och Eva uttrycker särskilt att de inte gillar de som åker snålskjuts och 

menar att de får förmåner som de inte är med att betala för. Detta kan tyda på att 

medlemmarna inte ska avvika från den kollektiva normen, vilken Lysgaard (2001) ger 

uttryck för i sin teori om arbetarkollektivet.  

6.3.2 Individualiserat arbetsliv 
Det empiriska resultatet visar att det finns en splittrad inställning till individuell 

lönesättning. Emma menar att det sporrar till extra engagemang, men Eva och Kristin ogillar 

denna form och menar att det istället skapar en konkurrens mellan arbetarna. Brulin (1989) 

menar att konkurrens bland arbetarna är en medveten strategi från företagets sida för att 

splittra kollektivet. Lysgaard (2001) pekar på att förutsättningar för att ett arbetarkollektiv 

ska uppstå, är att arbetarna delar samma problem och befinner sig i samma närhet. För detta 

krävs att gruppen är homogen, och incitament som individuell belöning gör att gruppen 

differentieras. Johan menar att individuella löner efter kompetens är positivt och menar att 

IF Metall förespråkar kompetensutveckling för att på så sätt få utökat ansvarsområde och 

därmed ökat lönepåslag. Detta leder till att den enskilda medarbetarens identitet förskjuts 

från kollektivet till företaget (Johansson & Abrahamsson, 2007). Malin menar att facket inte 

behövs på hennes arbetsplats. I egenskap av ensam sjuksköterska på arbetsplatsen, kan detta 

tyda på att hon inte heller känner någon samhörighet med kollektivet.  

     Eva och Kristin menar att grupparbete kan motverka arbetsinsatsen. Arbetarna har ett 

intresse i att inte arbeta hårdare än nödvändigt, och detta kan ses som ett motstånd mot 

arbetsledningen. Individuella incitament blir således ett mottdrag från arbetsgivarens sida för 

att förhindra just detta (Taylor, 1920). De övriga medlemmarna i empirin visar att de är 

positiva till hjälp vid löneförhandling och Stina och Kristin som befinner sig inom vårdyrket 

befarar till och med att lönerna skulle varit lägre utan facklig inblandning. De ger således 

uttryck för att de fackliga kärnfrågorna fortfarande spelar en betydande roll, något som inte 

harmonierar med Allvin och Sverkes (2002) påstående om att fackets grundtanke inte längre 

överensstämmer med de yngre medlemmarnas behov. Stina, som är ny på arbetsmarknaden, 

borde enligt Allvin och Sverkes synsätt gett uttryck för mer individualistiska motiv, istället 

för att framhålla vikten av facklig närvaro vid löneförhandling. Detta ligger mer i linje med 

Bengtsson och Berglunds (2010) studie, där facklig hjälp vid löneförhandling föredras av 

majoriteten av de tillfrågade. Bengtsson och Berglund menar att detta är förknippat med 

klass, snarare än ålder. Stina som är TCO medlem, tillhör den grupp som i större 

utsträckning klarar sig utan hjälp vid löneförhandling. Det är svårt att dra några generella 

slutsatser ur ett så litet material, men vad gällande hjälp vid löneförhandling ger 
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respondenterna uttryck för att samhället inte är så individualistiskt som det ger sken av 

(Tengblad, 2003). Medlemmarna framhåller vikten av trygghet, i form av försäkringar, 

trygghet i arbetet och trygghet på arbetsmarknaden. Nyström (2002), menar att 

individualismen är starkt överdriven och det finns fortfarande ett behov av att agera i 

egenskap av kollektiv. Här kan således ligga en intressekonflikt, där facket ägnar sig åt 

andra saker än vad medlemmarna ger uttryck för. Medlemmarna har uttryckt behovet av 

trygghet, men de fackliga företrädarna sätter stor vikt vid de lokala avtalsförhandlingarn. 

Allvin och Sverke (2002) menar att fackets problem inte ligger i formen, utan i innehållet, 

och att detta skulle vara förlegat. För att även fortsättningsvis vinna förtroende och 

legitimitet är det viktig att facket bedriver den verksamhet medlemmarna har behov av. De 

menar att individer idag hellre vill ha representation som främjar anställningsbarheten. 

Visserligen kan hjälp vid löneförhandling ses som ett drag för att höja de individuella 

förmånerna, men i empirin ger medlemmarnas uttryck för ett behov av kollektiv trygghet, 

vilket då inte pekar på ett individualistiskt resonemang. I Lysgaards (2001) bemärkelse ses 

trygghet som ett skydd mot det tekniskt/ekonomiska systemet och tyder då på ett behov av 

kollektivet.  Allvin & Sverker (2002) menar att utbildning i arbetet bör ses som ett led i 

fackets verksamhet för att främja anställningsbarheten. Denna linje delas däremot inte av 

medlemmarna i empirin, då ingen uppger att de känner till om facket kan erbjuda 

kompetensutveckling. I enlighet med Nyström (2000) ståndpunkt, har utveckling i arbetet 

förblivit ett individuellt projekt som den enskilde förhandlar med sin arbetsgivare, snarare än 

med facket. De fackliga kärnfrågorna är således lön och trygghet och då finns det en tilltro 

till kollektivet. 

6.3.3 Hur tar facket tillvara på medlemmarnas intresse? 
Trots att forskning och medlemmarna i empirin gett uttryck för ett behov av att lyssna till 

medlemmarnas intresse, ger de fackliga företrädarna olika beskrivningar om hur denna 

verksamhet bäst bedrivs. Johan på IF Metall menar att medlemmarna ska bestämma fackets 

riktning, men samtidigt är han medveten om att fackets arbete med enkäter och mailutskick 

ger dålig respons från medlemmarna. Fredrik framhåller istället vikten av att befinna sig i 

medlemmarnas vardag, något som visat sig vara problematiskt, inte minst i form av att 

representera de bemanningsanställda. Men hur kommer detta att gestalta sig på 

arbetsmarknaden framöver, om facket drar tillbaka sina lokala positioner mot en mer 

regional nivå. Hur kan facklig service upprätthållas på arbetsplatsen vid lokal frånvaro 

(Kjellberg, 2002b; Pettersson, 2012)? Om den lokala förankringen frångås, blir även frågan 

om identifikationen med kollektivet aktuell. Då de fackliga förutsättningarna utgår från en 

gemensam likhet-, identifikation- och problemsituation finns risk att medlemmarna inte 

heller känner någon samhörighet med kollektivet vid fackliga sammanslagningar. Sverke 

m.fl. (2002) pekar visserligen på lyckade sammanslagningar men går det verkligen att tala 

om Lysgaards teori i detta läge? Istället för identifikation kan arbetaren ha kalkylerat med 

den egna nyttan, snarare än att känna samhörighet med kollektivet. Pettersson (2012) tror att 

lösningen ligger i sammanslagningen mellan branschvisa förbund, något som då går stick i 

stäv med Lysgaards (2001) teori om identifiering med sina likar.    

6.4 Slutsatser 
För att knyta an till uppsatsens första frågeställning: hur ser fackliga medlemmar och 

företrädare på vad ett sjunkande medlemsantal skulle kunna innebära för relationerna på 

arbetsmarknaden? ger medlemmarna uttryck för att de behöver facket, inte minst vad 

gällande tryggheten på arbetsmarknaden, på arbetsplatsen och i form av individuella 

försäkringar. Medlemmarna uttrycker en oro över vad ett lägre facklig medlemsantal skulle 

kunna innebära för relationerna på arbetsmarknaden, ”då arbetsgivaren skulle kunna styra 

och ställa mer”. Liknande oro går även att finna i forskningen, där en minskning av ett 
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fackligt medlemsantal skulle kunna leda till en maktförskjutning mot arbetsgivaren på 

kollektivets bekostnad. Det finns således ett behov av en motpart (i form av kollektivet) på 

arbetsmarknaden.  

     Uppsatsens andra frågeställning, på vilket sätt påverkar en mer uppluckrad 

arbetsmarknad, vad gällande bemanningsanställda och visstidanställda, synen på  

fackföreningarna? visar att facket har svårt att upprätthålla tryggheten på arbetsmarknaden 

för de som befinner sig i periferin. Både forskning och de fackliga företrädarna i det 

empiriska materialet pekar på att facket skyddar de som redan har relativt trygga 

anställningar och således inte är beroende av ett fackligt försvar i samma utsträckning som 

de som befinner sig i mer otrygga arbeten. Även medlemmarna som uttrycker oro 

poängterar i samma andetag att detta inte gäller dem själva. De befinner sig i trygga 

anställningar och hänvisar istället till andra branscher med lägre anslutningsgrad och sämre 

villkor.  

     Uppsatsens tredje frågeställning: hur påverkar en mer företagsnära ledningsfilosofi 

relationerna mellan fack och anställd, samt den fjärde frågeställningen: vilken betydelse har 

de lokala avtalen för de fackliga förhandlingarna, visar att de fackliga företrädarna sätter 

tillit till de lokala avtalen, men i själva verket visar det sig att facket har mycket lite att sätta 

emot. Medlemmarna menar att det är arbetsgivaren som till syvende och sist bestämmer, och 

att ”facket går på pumpen”. De fackliga företrädarna måste balansera företagets resultat mot 

medlemmarnas krav och vid ultimatum från företagens sida står sig facket slätt. Inte heller 

kan strejkvapnet användas annat än vid centrala förhandlingar. För att vinna legitimitet 

måste facket upprätthålla det stora medlemsantalet. Den enda förlitan till detta ligger i 

arbetarkollektivets lojalitet som bygger på identifikation som underordnade (Lysgaard, 

2001). Detta är något som kan försvåras då inflytande och delaktighet på arbetsplatsen 

tilldelas de anställda. Differentierade arbetsuppgifter splittrar den homogena arbetsskaran 

vilket kan leda till att den anställde istället identifierar sig med företaget på kollektivets 

bekostnad. Det visade sig att medlemmarna hellre vänder sig till chefen än till facket, något 

som kan tyda på att företaget skapat en lojalitet med de anställda på fackets bekostnad 

(Brulin, 1989). Dock ger de flesta uttryck för att de även är helt bekväma med att vända sig 

till facket, men först om något inträffar, vilket också bekräftas av en facklig företrädare. Så 

länge allt är bra på företaget behöver facket inte heller bekymra sig. Facket intar på så sätt 

en mer abstrakt roll, medan de konkreta frågorna som stöts på i vardagen avhandlas direkt 

med chefen. Även utveckling av arbetsorgansationen ligger på arbetsgivarens bord.  

     Vad gäller frågeställning fem, hur påverkas det fackliga uppdraget när till exempel lön 

blir en förhandlingsfråga mellan den enskilde och arbetsgivarföreträdare? framhöll 

medlemmarna att de föredrar hjälp av facket i frågor som rör löneförhandling och ser facket 

som en garant för rättvis lönesättning. De vårdanställda (Kristin och Stina) tror även att 

facket bidragit till en positiv utveckling av lönebildningen inom branschen. Detta tyder på 

att medlemmarna ger uttryck för ett behov av de fackliga kärnfrågorna: lön, och som vi sett 

tidigare, trygghet.  

     Gällande uppsatsens sista frågeställning: har den ökade individualismen någon betydelse 

för synen på och identifikationen med kollektivet? menar forskare idag att ungdomar inte 

delar de kollektivisitiska värderingarna i lika stor utsträckning som förr. Resultatet visar att 

även de yngre medlemmarna i empirin eftersträvar trygghet och facklig hjälp vid 

löneförhandling. Det kan tyda på att den individualistiska retoriken till viss del är överdriven 

och att medlemmarna ser tryggheten som viktig. Det är förvisso svårt att dra några generella 

slutsatser ur ett så litet material som detta. Dock visar uppsatsen att medlemmarna även 

kalkylerar med egna nyttomotiv som individuella försäkringar. Vidare är det viktigt att 

facket företräder medlemmarnas intressen, något som kan försvåras om facket inte befinner 

sig i medlemmarnas vardag. Sammanfattningsvis kan sägas att uppsatsens empiriska del har 

visat att medlemmarna har en tilltro till kollektivet, vad gällande lön och trygghet ur olika 
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aspekter. Lysgaards (2001) teori om arbetarkollektivet har således fortfarande viss betydelse 

för medlemmarna, även om uppsatsen pekar på att förhandlingar på arbetsplatsen och ökat 

inflytande i arbetet har förskjutit maktrelationen mot arbetsgivaren. Då det är denne som till 

syvende och sist bestämmer har facket i själva verket inte mycket att sätta emot, och de 

fackliga kärnfrågorna ligger i arbetsgivarens händer.   

 

7. Diskussion 
 

I kapitlet diskuteras val av metod för att besvara frågeställning och syfte, samt den empiriska 

avgränsningens betydelse för uppsatsens resultat. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning.   

     Att arbeta efter en induktiv ansats har varit både givande, men även problematiskt, inte 

minst då jag fått revidera mitt syfte under resans gång. Det hade kanske varit mindre 

tidskrävande att arbeta efter en mer deduktiv ansats men jag anser att en induktiv metod 

givit mig mer kunskap inom ämnet och gett mig en djupare insikt om facklig verksamhet 

och medlemmars syn på facket, som jag inte hade innan jag började med uppsatsen. 

     I uppsatsens empiriska del har medelemmarna gett uttryck för fackets betydelse vad 

gäller trygghet i olika former, och detta är ett av de främsta skälen till fackligt medlemskap. 

Då den empiriska delen utgått från två relativt homogena grupper, industriarbetare, 

respektive sjuksköterskor/undersköterska, har det visat sig att Lysgaards (2001) teori om 

arbetarkollektivet har betydelse även på dagens arbetsmarknad. Uppsatsen har på så sätt 

begränsats till medlemmar, samt till personer i liknande ställning. Studien hade även kunnat 

belysa icke-medlemmars inställning i frågan, eller behandlat personer som befinner sig i 

högre positioner i form av ledande befattningar. Jag tror att kollektivet i de fallen skulle fått 

en mindre betydelse än vad denna undersökning visar, i enlighet med den mer modernare 

forskning som presenterats. Däremot inte sagt att kollektivets roll helt är utspelad. Jag har 

under de intervjuer jag genomfört upptäckt att facket är något som berör, och oavsett 

förhållningssätt finns en medvetenhet om fackföreningarnas betydelse för utvecklingen på 

arbetsmarknaden. Det faktum att företag flyttar utomlands eller läggs ner, kan föranleda 

frågan om de som anses som trygga grupper verkligen sitter säkert i båten? De som enligt 

den postmoderna retoriken är entreprenörer och skapare av sina egna liv utgör fortfarande en 

liten del av arbetsmarknaden men för den stora massan handlar det om att säkra tryggheten.       

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Under resans gång har uppsatsen gett upphov till flera intressanta infallsvinklar. Ett 

framträdande drag har visat sig vara att samtliga av medlemmarna i empirin har befunnit sig 

i fasta och trygga anställningar, med andra ord i arbetsmarknadens kärna. Både forskning 

och de fackliga företrädarna har bekräftat att det är svårt att nå de grupper som har en lösare 

anknytning till arbetsmarknaden i form av tidsbegränsade anställningar, samt 

behovsanställda. Med andra ord: de som befinner sig i arbetsmarknadens periferi. Samtidigt 

är det de personer som har den svagaste ställningen och möjligen är i störst behov av facket. 

Hur representeras dessa grupper, och vilken syn har de som befinner sig i de grupperna på 

facket? Med anledning av att organisationsgraden är lägre i dessa grupper, är frågan minst 

sagt aktuell att lyfta för att belysa de mer utsatta grupperna i samhället.  

     Vidare finns intresse av att studera den allt mer regionala form facket har kommit att anta 

under de senare åren. Trenden pekar på att sammanslagningar mellan lokala avdelningar blir 

fler, och inom vissa förbund slås olika branscher ihop. Detta om något borde sätta käppar i 

hjulet för en gemensam identifikation mellan arbetarna. Då den lokala förankringen släpper, 

och facket frångår de centrala förhandlingarna, blir frågan hur fackets roll på en regional 

nivå kommer att gestaltas. Då det visat sig att medlemmar i mångt och mycket vill ha en 
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personlig nytta av facket blir nästa fråga hur medlemmarnas intresse tas tillvara om facket 

inte verkar i den miljö där arbetarna befinner sig.  
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9. Bilagor 
 

Då uppsatsens empiriska del vilar på intervjuer med både fackliga företrädare och fackliga 

medlemmar, finns två olika intervjuguider. En för de fackliga företrädarna och en för 

medlemmarna. Frågorna har diskuterats under mer övergripande teman, som relaterar till 

uppsatsens frågeställningar.  

9.1 Intervjuguide/fackliga företrädare 
 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat här?  

Vad jobbar du med? Fackligt på heltid? Annars, vad arbetar du med annars? 

Vilket fackförbund tillhör du? 

Vad är din roll där? 

Hur länge har du sysslat med fackliga uppdrag? 

Hur kom det sig att du engagerade dig fackligt? 

Vilken är din huvudsakliga uppgift som facklig företrädare? 

 

Förändring på arbetsmarknaden 

 

På vilket sätt påverkar en mer uppluckrad arbetsmarknad, vad gällande bemanningsanställda 

och visstidsansställda, synen på och identifikationen med facket? 

 

 Vilka är de största utmaningarna i framtiden för facket? Berätta! 

 Finns det bemanningsanställda på det företaget du är facklig företrädare?  

 Är de fackligt anslutna?  

 Är det du som företräder dem? Om det är så, hur gör du? Om inte, vem 

företräder dem? 

 Hur ser det fackliga engagemanget (förtroendevalda osv.) ut bland 

bemanningsanställda? 

 Ser du några problem för den fackliga organisationen med flera 

bemanningsanställda? Ser du några möjligheter? 

 Tror du det faktum att företag idag flyttar delar av sin produktion utomlands 

påverkar den fackliga anslutningsgraden bland de som är kvar?  

 Hur tror du de med tidsbegränsade anställningar ser på facket? 

 Hur når man dessa grupper? 

Hur tror du fackets roll påverkas av den diversifierade arbetsmarknaden? 

Hur ser du på det sjunkande medlemsantalet?  

Vilken betydelse har det för facket?  

Hur kan facket arbeta för att rekrytera nya medlemmar? 

  

Förändring på arbetsplatsen 

 

Vilken betydelse har de så kallade företagsavtalen för de fackliga förhandlingarna? 

 

Vissa frågor avtalas centralt och vissa frågor lokalt på företaget.  

 Ser du några fördelar med att frågor avtalas centralt? Några nackdelar? 

 Ser du några fördelar med att frågor avtalas lokalt? Nackdelar? 

 Hur ser du på så kallade företagsavtal? 

 Hur har detta utvecklats under de senare åren?  

Vilken betydelse tror du företagsavtalen har för de fackliga förhandlingarna? 
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Vilken betydelse har företagsavtalen för relationen fack-medlem? 

Hur påverkar en mer företagsnära ledningsfilosofi relationerna mellan fack och anställd?  

Hur tror du att nya ledningsstrategier, som medarbetarcentrering (att göra den 

anställda mer delaktig i sitt arbete/arbetsplats) påverkar medarbetarens relation 

till arbetsgivaren? Och till facket.  

Vilken roll får facket på arbetsplatsen? 

Vad är viktigt att tänka på som facklig företrädare vid lokala förhandlingar? 

Känner du att facket får igenom avtal?  

Om inte, kan detta ändra förtroendet för facket? 

Hur påverkas relationen mellan fack och arbetstagare när lön blir en förhandlingsfråga 

mellan den enskilde och arbetsgivarföreträdare? 

Har ni utvecklingssamtal och lönesamtal på din arbetsplats? 

Vilka frågor avhandlas där?  

Hur ser du på att dessa frågor avhandlas mellan chef och direkt med 

medarbetaren? 

Kollektivet - individen 

 

Har den ökade individualismen någon betydelse för synen på och identifikationen med 

kollektivet? 

 

Ibland talas det om att arbetslivet blivit mer individualiserat.  

Vad tror du man menar då? 

Är det något du märker av? 

Hur ska facket agera? 

Vilket värde har kollektivet?  

Hur värnar ni om kollektivet? 

Hur värnar ni om individen? 

Ser du några motsättningar i detta? (värna om kollektivet – individen) 

Balansgång? 

 Vad tror du att kollektivet har för någon betydelse i dag? 

 Vilken hjälp kan facket ge vid omställning/kompetensutveckling? 

Hur tar ni tillvara på medlemmarnas intresse? 

 

9.2 Intervjuguide/facklig medlem 
 

Bakgrundsfrågor 

Vad jobbar du med? 

Hur länge har du varit på den här arbetsplatsen? 

Är du medlem i något fackförbund? 

Hur länge har du varit medlem? 

Varför gick du med i ett fackförbund? 
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Kollektivet - individen 

Har den ökade individualismen någon betydelse för synen på och identifikationen med 

kollektivet? 

 

Vad betyder facket för dig? 

Vad förväntar du dig av facket? 

Av vilken anledning är du med i facket? 

Tycker du att facket tar tillvara på dina intressen? 

Vad är syftet med facket?  

Ser du någon individuell nytta med facket?  

Har det funnits situationer då du behövt hjälp av facket? 

Känner du till vilken hjälp facket kan ge vid 

omställning/kompetensutveckling? 

Upplever du att facket erbjuder en trygghet på arbetsmarknaden? 

 

Förändring på arbetsplatsen 

Vilken betydelse har de så kallade företagsavtalen för de fackliga förhandlingarna? 

Vissa frågor avtalas centralt och vissa här på företaget.  

Hur ser du på det? För och nackdelar med det ena och det andra? 

Är de lokala avtalen något du märker av? 

Om något är fel på jobbet, vart vänder du dig (direkt till chefen eller facket?) 

Varför inte till chefen/facket?  

Hur påverkas relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagaren när lön blir en 

förhandlingsfråga mellan den enskilde och arbetsgivarföreträdare? 

Hur sätts din lön? Centralt, lokalt, individuellt?  

För- och nackdelar med centralt, lokalt och individuellt?  

Hur ser du på individuella avtal, som till exempel löneavtal? 

Hur tror du det fackliga uppdraget påverkas när lön och annat förhandlas direkt 

mellan arbetsgivare och anställd? 

Hur påverkar en mer företagsnära ledningsfilosofi relationerna mellan fack och anställd?  

Känner du att du har inflytande i ditt arbete och över din arbetssituation? 

Påverkar detta din relation till arbetsgivaren?  

Hur påverkas relationen till facket? 

Hur tror du att delaktig och inflytande i arbetet och på arbetsplatsen påverkar 

medarbetarens relation till arbetsgivaren?  

Hur påverkas facket? 

 

Förändring på arbetsmarknaden 

 

På vilket sätt påverkar en mer uppluckrad arbetsmarknad, vad gällande bemanningsanställda 

och visstidsansställda, synen på och identifikationen med facket? 

 

 Känner du till om dina arbetskamrater är med i facket? 

 Hur ser du på det sjunkande medlemsantalet? 
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Hur tror du utvecklingen på arbetsmarkanden skulle bli vid allt färre fackligt 

anslutna? 

Skulle detta kunna påverka relationerna mellan arbetstagare-arbetsgivare? 

Medlem-fack? Arbetsgivare-fack? 


