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ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the cause behind the mass resignation from the 

Swedish unemployment insurance, which took place after the reformations implemented by 

the non-socialist regime. The study emphasizes on the structural changes that affect social 

action and the systematics of the mass resignation. The study is exploratory where the 

analysis is both causal and intended to reach a wider understanding of the phenomenon, this 

from a structural perspective. The empiric material is based on governmental information, 

membership statistics from unemployment funds and news articles. The structuration theory

by Anthony Giddens outline the theoretical framework. During the year 2007 over 400 000 

individuals resigned from the unemployment insurance, the majority of those who resigned 

were part-time workers, low waged and people approaching retirement age. The conclusion is 

that structural changes exercise both coercion and possibility for individual action. The 

possibility to be a member of the unemployment funds after the reforms is dependent on the 

actors resources.

Keywords: Sociology, Unemployment insurance reforms, Structuration theory.



SAMMANFATTNING

Syftet med denna uppsats är att undersöka massutträdet ur arbetslöshetskassorna, vilket ägde 

rum efter den borgerliga reformeringen av den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Uppsatsen 

är av explorativ karaktär, där analystypen både är orsaksorienterad och förståelseinriktad.

Vidare utgår uppsatsen ifrån ett makroperspektiv där strukturen antas påverkar mänskliga 

handlingar. Det empiriska materialet utgörs av myndighetsbaserad information, 

medlemsstatistik från arbetslöshetskassor samt nyhetsartiklar. Det teoretiska ramverket är 

baserad på Anthony Giddens struktureringsteori, vilket möjliggör förståelse av  massutträdet. 

Efter den borgerliga reformeringen utträdde under år 2007 över 400 000 människor ur 

arbetslöshetskassorna. Majoriteten av de som utträdde var deltidsarbetande, lågavlönade och 

personer nära pensionsåldern. De slutsatser som kan dras utifrån den teoretiska modellen är 

att strukturella förändringar innebär både tvång och möjlighet för mänskliga handlingar, att 

utträda eller att fortsatt stå kvar som medlem i en arbetslöshetskassa är beroende av aktörens 

resurser.

Nyckelord: Sociologi, Massutträde, Arbetslöshetsförsäkring, Struktureringsteori.
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1. INLEDNING

I riksdagsvalet 2006 vann den borgerliga alliansen bestående av moderaterna, folkpartiet, 

centerpartiet och kristdemokraterna som därmed bildade regering. Alliansregeringen för en 

nyliberalt präglad politik som skiljer sig ansenligt från den politik som den tidigare 

socialdemokratiska regeringen fört. Kort efter valsegern presenterades en del kraftfulla 

reformer rörande arbetsmarknadspolitiken. Några av dessa reformer berör bland annat den 

svenska arbetslöshetsförsäkringen där lagändringarna började gälla från och med den 1 

januari 2007. 

Ersättningsnivåerna vid arbetslöshet sänktes, arbetsvillkoret skärptes, möjligheten till 

skatteavdrag för medlemsavgift till fackförbund och arbetslöshetskassa slopades och 

studerandevillkoret avskaffades. En av de mest kontroversiella reformerna berör 

finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen.  Arbetslöshetsersättningen har sedan 1989 helt 

bekostats av staten. Arbetslöshetskassorna har däremot erlagt avgift till staten som motsvarar 

drygt en tiondel av den utbetalade arbetslöshetsersättningen, den så kallade 

finansieringsavgiften. De borgerliga reformerna har syftat till att göra 

arbetslöshetsförsäkringen mer försäkringsmässig och egenfinansierad och därmed minska den 

statliga finansieringen. Arbetslöshetskassornas finansieringsavgift till staten höjdes därför 

kraftigt. Detta har resulterat i stora utgiftsökningar för arbetslöshetskassorna vilket medfört en 

betydande höjning av medlemsavgifterna för att kunna möta dessa ökade utgifter. 

Med anledning av dessa reformer har hundratusentals människor utträtt ur 

arbetslöshetskassorna och därmed den inkomstgrundade arbetslöshetsförsäkringen under året 

2007. I medierna och i konsekvensanalyser rapporteras om ett massutträde. Mot bakgrund av 

dessa händelser är min avsikt att studera detta massutträde som fenomen. Massutträdet ur 

arbetslöshetsförsäkringen är något nytt och unikt för Sveriges del. Historiskt sett och i 

jämförelse med andra länder har svenskarna haft en hög grad av anslutning till både 

fackförbund och arbetslöshetskassa. I dagsläget har en markant förändring skett. Detta 

handlande, som ett ”massfenomen”, där en stor andel människor utför samma handling under 

en relativt kort tidsperiod, blir därför intressant att studera och analysera ur ett sociologiskt 

perspektiv.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är således att försöka besvara frågan: Vad beror massutträdet ur 

arbetslöshetsförsäkringen på?

1.2 Avgränsningar

Denna uppsats avgränsar sig till att beröra massutträdet ur arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 

under året 2007, detta ur ett makroperspektiv. Uppsatsen utgår ifrån det antagande att det 

generellt sett finns en vilja bland förvärvsarbetande att tillhöra fackförbund och 

arbetslöshetskassa.1 Vidare har uppsatsen sin huvudsakliga utgångspunkt i 

händelseutvecklingen efter reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen. Uppsatsen kommer

således inte att behandla eventuell gradvis förändring över tid av attityder och inställningar till 

facklig organisering eller anslutning till arbetslöshetskassor. Tidigare variationer av 

medlemstal kommer ej heller att beröras.

1.3 Disposition

I första kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen samt dess syfte och avgränsningar. 

Kapitel två behandlar metodologiska problem, tillvägagångssätt och etiska överväganden. I 

det efterföljande kapitel tre presenteras teoretiskt ramverk och analysinstrument. Kapitel fyra 

behandlar det svenska systemet för arbetslöshetsförsäkringen, därefter följer kapitel fem som 

innehåller information rörande den borgerliga reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

samt motiven bakom reformerna. Reformernas effekter samt massutträdet belyses i kapitel 

sex. En analys massutträdet ur arbetslöshetsförsäkringen presenteras i kapitel sju, 

diskussionen i kapitel åtta. Därefter följer förslag till vidare forskning. Uppsatsen avslutas 

med käll- och litteraturförteckning samt bilaga.

                                                
1 För en utförlig beskrivning av motiv till medlemskap i fackförbund och arbetslöshetskassa se Kjellberg, 1997.
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2 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN

”Det vetenskapliga förhållningssättet är antagandet att det för varje händelse finns en annan 
händelse som föregått den”.2

Uppsatsen är av explorativ karaktär, där analystypen både är orsaksorienterad och 

förståelseinriktad. Detta innebär att koppla samman det fenomen som ska undersökas och 

förstås, med en antagen orsak.3 Massutträdet kommer att försöka förstås utifrån strukturella 

förändringar på samhällsnivå. Detta med anledning av att en stor andel människor utfört en 

handling under en relativt kort tidsperiod. Således innehar studien en deduktiv ansats. I 

uppsatsens inledningsskede var massutträdet ur arbetslöshetsförsäkringen ett relativt nytt och 

samtidigt pågående fenomen, tusentals människor utträde ur arbetslöshetsförsäkringen 

månaderna efter reformen. Samtidigt som arbetslöshetskassornas medlemmar utträde, fanns 

indikationer på att fackförbundens medlemmar också utträdde. Det fanns dock svårigheter få 

en överblick, i synnerhet över de olika arbetslöshetskassornas och fackförbundens 

medlemsstatistik. Svårigheten att få en överblick över medlemsstatistiken berodde delvis på 

att många medlemmar valt att utträda genom att inte betala medlemsavgiften, först efter tre 

månader blev de uteslutna, således släpade statistiken över antalet utträdda ur 

arbetslöshetskassor och fackförbund efter med tre månader. 

Vid tiden för reformernas införande och efterföljande månader genomfördes nyhetsbevakning 

samt inläsning av ett stort antal nyhetsartiklar, tv- och radiosändningar. En systematik av 

massutträdet var i detta skede svår att finna, dock utkristalliserades vissa mönster såsom att 

medlemsantalen vid vissa arbetslöshetskassor minskade mer än vid andra. Med anledning av 

detta fanns även svårigheter att finna en lämplig teoretisk modell som möjliggjorde förståelse 

av fenomenet. Utträdet föreföll vara av slumpmässig karaktär varpå det mikroorienterade 

aktörsperspektivet blev intressant för att förklara sociala handlingar. Under hösten 2007 

publicerades sammanställd statistik och konsekvensanalyser från Arbetslöshetskassornas 

Samorganisation och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som visade på en systematik 

bland de som valt att utträda. Även sammanställd statistik över fackförbundens medlemsantal

publicerades. Då regelbundenheter fanns i massutträdet borde den teoretiska utgångspunkten 

således vara makroorienterad där strukturell påverkan fanns representerad. Detta medförde att 

det renodlade aktörsperspektivet avfärdades som förklaringsmodell. Handledningstillfällen 

                                                
2 Ruane, 2006: 93
3 Rosengren & Arvidson, 1992
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med lektor och docent i sociologi Antoni Lindgren ledde till struktureringsteorin som en 

lämplig teoretisk modell. För en mer utförlig redogörelse av den teoretiska modellen och 

perspektivdiskursen se kapitlet ”Teoretisk ram och analysinstrument”. 

Käll- och litteratursökning har genomförts med hjälp av Luleå Universitetsbiblioteks 

sökmotor LUCIA, även sökmotorn Google har använts. Materialet till den teoretiska ramen

utgörs av tryckta källor som tillhandahållits genom Luleå Universitetsbibliotek. Nyckelord 

som använts för sökning i LUCIA är: arbetslöshetsförsäkring, arbetsmarknadspolitik,

fackförbund, fackföreningsrörelser, Giddens, socialförsäkring, socialpolitik, sociologi, 

sociologisk teori, strukturalism, struktureringsteori. Utifrån sökningar har ett urval skett av 

relevant information. Det empiriska materialet är till större delen hämtad från Internet och 

även Luleå Universitetsbibliotek. Nyckelord som använts i sökmotorn Google är: a-kassa, 

arbetslöshetskassa, arbetslöshetsförsäkring, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning, 

fackförbund, massutträde, medlemsras, proposition, utträde. Dessa sökningar har resulterat i 

ett urval av relevant information. De politiska ambitionerna med arbetslöshetsförsäkringen har 

studerats genom att undersöka socialdemokraternas samt alliansregeringens propositioner 

rörande arbetslöshetsförsäkringen. Uppgifter rörande utträdet är i huvudsak 

myndighetsbaserad information samt konsekvensanalyser från Arbetslöshetskassornas 

Samorganisation, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och nyhetsartiklar, även aktuell 

medlemsstatistik från arbetslöshetskassor samt fackförbund har hämtats från respektive 

organisationers hemsidor.

2.1 Etiska överväganden

Nedan presenteras olika hänsynstaganden i uppsatsarbetet för att säkerställa dess moraliska 

och etiska halt. I uppsatsarbetet har Vetenskapsrådets rekommendationer för 

samhällsvetenskaplig forskning följts. Vetenskapsrådets krav på forskning är att vid all analys 

och tolkning av resultat aldrig förvränger eller förskönar resultat för att få stöd för sin egen 

tes, ej heller att utelämna information som kan visa på motsatsen. Hederlighet och integritet

skall vara rådande i all forskning.4 En undersökning av konsekvenserna av en politisk reform 

kan uppfattas som en kritik mot den politiska ideologin i sig. De ideologiska aspekterna lyfts 

fram i uppsatsen, då dessa är bakomliggande faktorer bakom de politiska reformerna. Syftet är 

                                                
4 Gustafsson, B. et al.  2004
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dock inte att värdera eller bedöma de politiska ideologierna, uppsatsen förhåller sig således på 

ett objektivt plan där de politiska ideologierna varken ifrågasätts eller bedöms. För att hålla en 

kritisk distans och, så långt som möjligt bortse från förförståelse, har handledningstillfällen 

med Antoni Lindgren varit behjälpliga. Övriga etiska hänsynstaganden har varit att hålla 

skrivspråket så tydligt och precist som möjligt för att förmedla informationen på bästa sätt. 

All citering och källhänvisning har skett noggrant för att läsaren ska ha möjlighet att 

kontrollera källorna som uppsatsen refererar till.
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3 TEORETISK RAM OCH ANALYSINSTRUMENT

I nedanstående avsnitt redogörs för valet av teori samt den sociologiska diskursen rörande de 
olika tillämpbara perspektiven. Därefter följer den teoretiska ramen och en illustrering av 
denna.

3.1 Den sociologiska visionen

Förståelsen av sambandet mellan människa och samhälle är av yttersta vikt i undersökningen.

Mills (2002) betonar, i den sociologiska visionen, betydelsen av att förstå människan i sin 

strukturella och historiska kontext. Historien har en stor påverkan på individens inre och yttre 

livshistoria. För att kunna förstå förändringar i individens liv måste den samhälleliga 

strukturens påverkan beaktas, individens tillvaro skall ses ur ett större perspektiv. Människan 

har, enligt Mills, förmågan att anamma den sociologiska visionen och med hjälp av denna ta 

förnuftiga beslut. Mills formulerar även en distinktion mellan vad som anses vara ett allmänt 

problem och ett personligt bekymmer. Exempelvis, uttrycker Mills, om det enbart finns en 

arbetslös individ i ett samhälle med etthundratusen invånare så är detta ett personligt 

bekymmer. Ett bekymmer är en privatsak, en personlig angelägenhet. Om det däremot finns 

femton miljoner arbetslösa i ett samhälle med femtio miljoner invånare är arbetslösheten inte 

längre ett personligt bekymmer utan ett samhälleligt problem. Var går då gränsen mellan ett 

personligt bekymmer och ett samhälleligt problem? Enligt Mills är ett samhälleligt problem 

en allmän angelägenhet. Allmänna problem är relaterade till samhällsstrukturen och kan 

endast lösas av samhället.5

3.2 Valet av teori

Mot bakgrund av Mills sociologiska vision är valet av teori styrt av att dess 

förklaringsförmåga är tillfredsställande och berikar analysen, vidare är problemområdet

definierat som ett samhälleligt problem och därmed strukturellt betingat. Exempel på 

sociologiska teoretiska inriktningar som är tillämpbara för analys på problemområdet är 

rational choice, strukturalismen samt struktureringsteorin. Dessa inriktningar innehåller dock 

var för sig olika kunskapsteoretiska antaganden som är oförenliga. Inom sociologin finns 

oöverstigliga normativa meningsmotsättningar, motsättningarna grundar sig på synen på 

                                                
5 Mills, 2002
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människans natur. Är hon en individualistisk, rationell, egennyttig varelse eller kollektivistisk 

och solidarisk? Är individen en fri aktör eller är hon styrd och påverkad av samhället? 

”Är våra tankar och handlingar formade av (…) strukturer, eller utgör våra handlingar 

sociala krafter som fungerar styrande?” 6

Diskursen åskådliggörs i distinktionen mellan mikro- respektive makroperspektivet och om 

vilket av dessa perspektiv som har företräde. Denna diskurs har fortlöpt under sociologins 

historia och har djupa rötter inom filosofin.7 Medan rational choice är mikroorienterad, utgår 

strukturalismen ifrån makroperspektivet. I det strukturorienterade perspektivet bestrids det 

underförstådda antagandet om aktörernas oberoende. Perspektivet betonar istället 

samhällsstrukturens påverkan på individen. Strukturen ses som ett objektivt fenomen som inte 

kan förklaras utifrån individuella handlingar. Utgångspunkten i strukturalismen är inte 

individer med egna mål eller preferenser, utgångspunkten är strukturen som utövar ett mer 

eller mindre tvingande inflytande på människorna och deras handlingar. De individuella 

handlingarna ses som determinerade av strukturen och styrs av denna. Individen har enligt 

detta perspektiv litet eller inget handlingsutrymme. 

Det mikroorienterade aktörsperspektivet är inte gångbart för att analysera massutträdet, i detta 

avseende tar perspektivet inte någon större hänsyn till strukturell påverkan på individens 

handlingar. Teorin om den rationella människan beskriver inte relationen mellan olika möjliga

mål, endast mellan mål och medel. Vidare beskriver inte rational choice varför en individ 

prefererar ett visst mål framför ett annat och brister därför i förklaringsförmåga.8

Genomförandet av en undersökning på makronivå utesluter dessutom ett renodlat

mikroorienterat aktörsperspektiv. Studien förhåller sig i huvudsak till det överindividuella 

makroperspektivet där de strukturella förutsättningarna antas påverka det mänskliga 

handlandet. Att dock helt utelämna det mikroorienterade perspektivet är omöjligt då 

människors valsituationer presenteras. För genomförandet krävs alltså ett individperspektiv 

såväl som ett erkännande av strukturens påverkan, både mikro- och makroperspektiv. För att 

undvika en mer djupgående analys av denna diskurs kommer ett axiom att användas. Ett 

grundantagande om människan som påverkad av strukturen med stöd ifrån det 

                                                
6 Moe, 1999:17
7 Månson, 2003
8 Frick, 1997
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struktureringsorienterade perspektivet samt strukturalismen, detta antagande har legat till 

grund för valet av teori.9  Struktureringsteorin är en kombination mellan aktörs- och 

strukturperspektiven, teorin är både explanativ samt kausal och lämpar sig därför väl som 

teoretiskt ramverk.10 Den brittiske sociologen Anthony Giddens har formulerat 

struktureringsteorin, vilket är ett försök att överbrygga de centrala problemen inom den 

sociologiska idétraditionen, i huvudsak distinktionen mellan individ och samhälle eller mikro-

och makrosociologi.11

3.3 Att avsiktligt verka i världen

Innan struktureringsteorin presenteras krävs en definition av begreppet handling. Att handla 

innebär inom sociologin ett avsiktligt sätt att verka i världen. En person som handlar på ett 

intentionellt sätt kallas för ”aktör” (I uppsatsen görs ingen åtskillnad mellan person, individ 

eller aktör, med dessa avses samma sak). Handlingen innefattar ett subjekt som har ett motiv 

som handlingen syftar till. När en aktör handlar sker detta med en intention vilken är riktad att 

påverka någon eller något. En handling sker alltså på grundval av en avsikt. Genom att handla 

avsiktligt eller intentionellt sker en handling inte slumpmässigt, avsikten bakom en handling 

gör handlingen till en meningsfull företeelse. Att en handling är meningsfull innebär alltså att 

aktören har ett motiv till handlingen och därför kan förklara varför han eller hon handlat på ett 

specifikt sätt, därför kan en handling också förstås. En handling kan syfta till att bevara ett 

tillstånd som riskerar att förändras eller också syfta till att förändra ett tillstånd som annars 

riskerar att upprätthållas. Beroende av hur världen ser ut, ställs individen i olika situationer 

som underlättar eller begränsar olika slags handlingar.12

3.4 Handlingen som situationsbestämd 

Utgångspunkten i den sociala analysen är, enligt Sartre, den situation som individen befinner 

sig i. Situationen innehåller dels aktören och dels samhällsstrukturen och de sociomateriella 

villkor som hon omges av och ingår i. Samhällsstrukturen skapar aktören och genom den 

sociala situationen skapas samhället. Det är situationen som utgör den punkt där aktör och 

                                                
9 För en mer djupgående redovisning av de sociologiska traditionerna se Guneriussen, 2001, Månson, 2003 och 
Moe, 1999.
10 A. Lindgren, personlig kommunikation 15 Jan 2008
11 Engdahl, 2001
12 Ibid.
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samhälle (struktur) möts och samspelar med varandra.13 Det mänskliga handlandet utövas 

alltid i bestämda situationer. I den specifika situationen finns en uppsättning problem och en 

uppsättning resurser.14 För Sartre utgör den motiverade handlingen en vilja att förändra den 

uppkomna situationen. De strukturella ramarna är avhängiga för individens handlingar, men 

determinerar dem inte. Struktur eller sociomateriella villkor är snarare de förutsättningar som 

krävs för handlingsutövandet i en specifik situation. Förutsättningarna, eller snarare 

uppfattningen om vilka förutsättningarna är i situationen, är subjektiv för den enskilde aktören 

och därför situationellt bestämd. De villkor under vilka en handling utförs är enligt Sartre 

olika för olika aktörer och beroende av aktörens avsikter. Exempelvis är en bank en sak för en 

aktör som vill sätta in pengar och en annan sak för en aktör som avser att råna banken. 

Aktörens handlingar är därför situationsberoende tillsammans med aktörens intentioner och 

motiv. Det är när den uppkomna situationen inte uppfyller aktörens behov som aktören 

handlar för att rätta till detta förhållande.15

3.5 Giddens struktureringsteori

Giddens definition av struktur skiljer sig från det strukturalistiska perspektivet och kan liknas 

vid Sartres resonemang om strukturen. Giddens centrala ståndpunkt inom struktureringsteorin 

är att strukturen innehåller såväl begränsningar som möjligheter för individens handlingar. 

Strukturen ger form åt de individuella handlingarna men existerar inte, enligt Giddens, som en 

objektiv kraft oberoende av individers handlingar, strukturen skapas och reproduceras 

kontinuerligt genom människors handlingar. Mikro- och makroprocesser är på ett komplicerat 

sätt förenade med varandra och därför oskiljbara.16 Samhällsstrukturen är handlingsprocesser, 

om handlingarna skulle upphöra, upphör också samhällsstrukturen att existera.17 Människors 

reflexiva och rutiniserade handlingar bidrar till och skapar i förlängningen sociala och 

kulturella mönster. Samhällsstrukturen bärs med andra ord upp med hjälp av mänskliga 

handlingar.18 Strukturering är alltså benämningen på den mekanism som skapar och 

reproducerar samhället.19 Trots att samhällsstrukturen enbart existerar genom individers 

handlingar kan den ses som historiskt given för människorna.  Individen föds in i ett samhälle 

                                                
13 Nygaard, 2000
14 Frick, 1997
15 Nygaard, 2000
16 Engdahl, 2001
17 Nygaard, 2000
18 Engdahl, 2001
19 Nygaard, 2000
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med fastställda institutioner, lagar och regler. Dessa är stabila strukturer som upplevs som 

svårföränderliga och kan därför betraktas som ramar för tänkbara handlingar.20 Strukturen 

både struktureras av och samtidigt strukturerar sociala handlingar, men, vilket Giddens 

poängterar starkt, innebär strukturen både tvång och möjlighet för individens handlingar.21

Aktörer har förmåga och möjlighet att reflektera över sin situation och därför välja mellan 

olika handlingsalternativ. Individen har alltid möjlighet att handla annorlunda. Dock ska 

aktören inte enbart ses som fritt väljande, alla förutsättningar för och konsekvenser av 

handlingar är aldrig kända. Handlingen kan därmed få oavsedda konsekvenser som 

tillsammans med de avsedda, både återskapar och förändrar samhällsstrukturen.22 Strukturen 

ska istället ses som bakgrundsvariabler för individuella handlingar.23 Frick uttrycker detta 

resonemang på följande sätt:

”När människor och grupper handlar utifrån sina strukturella förutsättningar bidrar de 

samtidigt till samhällets strukturförändringar”.24

Strukturen består av regler och resurser. Regler är kommunikativt baserade kriterier för 

samspel. Dessa är meningsskapande och innebär begränsningar och sanktioner. Begreppet 

resurs kännetecknar förmågan att förändra den sociala omgivningen. Giddens definierar några 

typer av resurser: Allokativa resurser äger kapaciteten att påverka den materiella omgivningen 

medan auktoritativa resurser medför kapaciteten att kontrollera och styra människors 

handlingar. Resurser är därmed starkt förknippade med makt, enligt Giddens definition är 

makt förmågan att förändra och påverka sociala skeenden. Så länge människor innehar 

möjligheten att välja mellan olika alternativ så har de makt. Strukturering av det sociala livet 

innebär därmed en maktfaktor. Exempelvis så utövar politiska institutioner makt över 

människor genom sitt innehav av allokativa och auktoritativa resurser. Institutionerna har de 

ekonomiska medlen såväl som den juridiska rätten som behövs för att utöva makt. 

Institutioner som ingår i en samhällsstruktur existerar inte separat från människorna, utan 

skapas och bibehålls via struktureringen av människors handlande.25 Således ska 

                                                
20 Svallfors, 1989
21 Engdahl, 2001
22 Svallfors, 1989
23 Nygaard, 2000
24 Frick, 1997, kap V:44
25 Engdahl, 2001
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samhällsstrukturen ses som ett uttryck av de regler och resurser som aktörerna använder sig

av i sina handlingsprocesser.26

3.5.1 Praktiskt och diskursivt medvetande

Struktureringsteorin innehåller även ett centralt antagande om människans förmåga att 

reflektera över, samt kontrollera sina handlingar. En människa kan alltså motivera för och 

förklara de handlingar de utför. Enligt Giddens gör reflektioner handlingarna begripliga. I det 

vardagliga livets rutiner behöver människan oftast inte reflektera över varför de handlar på 

specifika sätt, vardagen präglas av automatik. Det är endast i situationer då det rutiniserade 

livet blir stört som det blir aktuellt att undersöka motiven bakom människors handlande. 

Människors möjlighet och förmåga att reflektera över sina handlingar är beroende av deras 

medvetande. Enligt Giddens finns det olika medvetandeformer som var för sig har olika 

kännetecken. Dessa former av medvetande är det praktiskt medvetna och det diskursivt 

medvetna. Människan växlar ständigt mellan dessa medvetandeformer när de ställs inför 

situationer som kräver en viss handling.

Det praktiska medvetandet innehåller kunskap och minnen som individen använder för att 

hantera vardagslivet och dess rutiner. Individen utför dagligen olika handlingar som inte 

kräver någon ständig reflektion över motiven bakom varje handling. Detta medvetande

innehåller exempelvis kunskaper om hur det sociala samspelet sker mellan människor. 

Handlingarna och samspelet fungerar utan att individen behöver reflektera över hur och varför 

individen handlar i olika situationer, handlingarna sker spontant. Det praktiska medvetandet 

saknar alltså reflektion och liknar snarare ett slags handlingsmönster. Vid specifika tillfällen 

krävs dock att individen reflekterar över sina handlingar. Detta sker i synnerhet när individens 

vardag förändras drastiskt och hon fråntas sina rutiner som hon blir medveten över deras 

betydelse. När detta sker inträder det diskursivt medvetna. Individen blir medveten om sina 

handlingar och dess motiv bakom dem, hon reflekterar därför över sina handlingar. Individen 

har här möjlighet att förändra sina oreflekterade handlingar och välja hur hon ska handla. Det 

diskursivt medvetna kännetecknas av noggranna överväganden av olika handlingsalternativ. 

Giddens identifierar även en tredje medvetandeform, det omedvetna, som inte kommer att 

tillämpas i analysen.27

                                                
26 Nygaard, 2000
27 Engdahl, 2001 
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3.6 Illustrering av teoretisk ram och analysinstrument

I den teoretiska ramen har ett flertal begrepp presenterats, dessa begrepp kommer att tillämpas 

i analysen av massutträdet. Med hjälp av ett antal förenklade illustrationer kan huvuddragen i

den teoretiska modellens påvisas. Strukturen består av regler och resurser, en förändring av 

dessa regler och resurser kan resultera i en situation i vilken människor handlar. Det är 

situationen som utgör den punkt där aktör och struktur möts och samspelar med varandra (se 

figur 1).

Figur 1. ”Situation”

Det mänskliga handlandet utövas alltid i bestämda situationer, det är när den uppkomna 

situationen inte uppfyller aktörens behov som aktören handlar för att rätta till detta 

förhållande.28 Människors möjlighet och förmåga att reflektera över sina handlingar är 

beroende av deras medvetande. Det praktiska medvetandet kännetecknas av spontana, 

rutiniserade handlingsmönster som inte kräver någon större reflektion över motiven bakom 

varje handling. Det diskursivt medvetna kännetecknas av noggranna överväganden av olika 

handlingsalternativ. Aktörer har förmåga och möjlighet att reflektera över sin situation och 

därför välja mellan olika handlingsalternativ (se figur 1.1).29

                                                
28 Nygaard, 2000
29 Engdahl, 2001

Situation

Struktur
(Regler/ resurser)
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Figur 1.1 ”Praktiskt och diskursivt medvetande”

Giddens struktureringsteori betonar strukturer som en ram för möjliga handlingsalternativ. 

Strukturen består av regler och allokativa och auktoritativa resurser vilka är förknippade med 

makt. Strukturen innehåller såväl begränsningar som möjligheter för individens handlingar, 

tvång och möjlighet. Beroende av situationen, underlättas eller begränsas olika slags 

handlingar. Så länge människor innehar möjligheten att välja mellan olika alternativ så har de 

makt. Resurser äger kapaciteten att påverka den materiella omgivningen och är därmed starkt 

förknippade med makt. Beroende av dessa resurser så innebär strukturella förändringar 

antingen tvång eller möjlighet för individuella handlingar (se figur 1.2).30

Figur 1.2 ”Tvång och möjlighet”

                                                
30 Engdahl, 2001
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Handlingarna i sin tur både återskapar och förändrar samhällsstrukturen. Handlingsprocesser 

och struktur är på ett komplicerat sätt förenade med varandra. Själva samhällsstrukturen är

handlingsprocesser som både återskapar och förändrar denna struktur.31 På detta sätt skapas 

och reproduceras strukturen genom handlingsprocesser, denna process benämns som 

strukturering (se figur 1.3).

Figur 1.3 ”Strukturering”

                                                
31 Engdahl, 2001
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4 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN I SVERIGE

Nedan presenteras en översiktlig redogörelse över det svenska systemet för
arbetslöshetsförsäkring.

Vid 1800-talets slut började fackföreningarna ge ekonomisk hjälp till arbetslösa medlemmar, 

denna hjälp bestod inledningsvis av ett resebidrag för att ge arbetslösa medlemmar möjlighet 

att söka arbete på annan ort. Resebidragen finansierades helt genom medlemsavgifter till 

fackföreningar. Detta var grunden till de fackligt inrättade arbetslöshetskassorna vilka byggde 

på solidaritet mellan arbetskamrater.32 Genom den växande arbetar- och 

fackföreningsrörelsens inflytande över statsmakten undersöktes under 1930-talet möjligheten 

till en statsunderstödd arbetslöshetsförsäkring. Detta resulterade i den frivilliga 

arbetslöshetsförsäkringen vilken började gälla år 1935. Den svenska modellen för 

arbetslöshetsförsäkring är organiserat enligt det så kallade Ghentsystemet, vilket medför att 

ersättningarna bekostas av egenavgifter och statsbidrag. Detta system för 

arbetslöshetsförsäkring är en del i den socialdemokratiska välfärdsmodellen, där staten har det 

huvudsakliga ansvaret för individernas välfärd och levnadsstandard. Välfärdsmodellen 

konstitueras av en kombination av arbetsrelaterade förmåner och medborgerliga rättigheter, 

det finns en stor offentlig sektor och en hög grad av skattefinansiering.33

Arbetslöshetsförsäkringen idag karaktäriseras av frivilligt medlemskap i statligt 

subventionerade arbetslöshetskassor. Det finns trettiosex arbetslöshetskassor som försäkrar 

arbetstagare inom skilda verksamhetsområden och yrkesgrupper, dessa omfattar hela landet.34

Trots att arbetslöshetskassorna är privata organ innehar de förvaltningsuppgifter vilket 

innebär myndighetsutövning. De flesta arbetslöshetskassorna har en nära samverkan med de 

fackliga organisationerna, men är dock fristående från dessa.35 Arbetslöshetsförsäkringen och 

styrs av riksdagen genom lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt förordningen 

(1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetskassornas verksamhet styrs genom lag 

(1997:239) om arbetslöshetskassor. Regeringen reglerar ersättningsnivåerna och utfärdar 

förordningar och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är den tillsynsmyndighet som 

kontrollerar arbetslöshetskassornas verksamhet.36 Arbetslöshetsersättningen som utbetalas till 

                                                
32 Historik om arbetslöshetsförsäkringen (SO)
33 Elmér et. al. 2000
34 Bra att veta om arbetslöshetsförsäkringen (SO)
35 Elmér et. al. 2000
36 Om arbetslöshetsförsäkringen (SO)
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arbetslösa finansieras som tidigare nämnts genom statliga medel, arbetslöshetskassorna 

betalar i gengäld en så kallad finansieringsavgift till staten, detta för att täcka en del av de 

statliga kostnaderna för arbetslöshetsersättningen. Den finansieringsavgift som kassorna 

betalar täcks helt genom medlemsavgifter, dessa avgifter finansierar också kassornas 

administration.37 Eftersom arbetslöshetsförsäkringen dels är frivillig och dels är begränsad till 

en viss grupp av människor, de förvärvsarbetande, ses det som naturligt från statens sida att 

denna grupp också skall betala försäkringsavgifterna. Detta är en av anledningarna till att 

försäkringen bland annat bekostas genom personliga avgifter och inte enbart genom en allmän 

skatt.38 Något som kännetecknar den svenska arbetslöshetsförsäkringen är den mycket höga 

andelen anslutna. Sedan 1980 då andelen försäkrade utgjorde 75 % av den svenska 

arbetskraften, har antalet anslutna till arbetslöshetskassorna ökat. År 2004 var 3,8 miljoner 

löntagare medlem i någon av arbetslöshetskassorna, den totala arbetskraften var då 4,4

miljoner. Andelen försäkrade vid arbetslöshet utgjorde hela 85 % av den totala arbetskraften, 

detta är jämförelsevis med andra länder en mycket hög anslutningsgrad.39 Den fackliga 

anslutningsgraden är också förhållandevis bland de högsta i världen. Sedan 1970 har den 

fackliga anslutningsgraden varit runt 80 % av den totala arbetskraften.40 I slutet av år 2004 

var 700 000 av totalt 3,8 miljoner personer, motsvarande 18 % av det totala medlemsantalet, 

enbart anslutna till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i fackförbundet som upprättat 

denna.41

4.1 Den socialdemokratiska trygghetsförsäkringen

I sammanhanget bör nämnas vilken roll och funktion arbetslöshetsförsäkringen har, samt vad 

präglat den, utifrån politiska ståndpunkter. I den socialdemokratiska välfärdspolitiken har 

arbetslöshetsförsäkringen varit av stor vikt för att förhindra dramatiska förändringar av 

levnadsvillkoren vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen innehar enligt

socialdemokraterna en viktig funktion för att förstärka välfärden och rättvisan i samhället, 

betoningen på arbetslöshetsförsäkringens karaktär är ”inkomstbortfallsförsäkring” eller 

”inkomsttrygghet”.

                                                
37 Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering och medlemsavgifterna (SO)
38 Elmér et. al. 2000
39 Medlemsutveckling 1980-2007 (SO)
40 Opinions on unions and work -Views on trade union membership and the unions’ tasks (LO)
41 Fler medlemmar är enskilt anslutna i a-kassan (IAF)
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”Arbetslöshetsförsäkringen är således en central del av välfärden och tryggheten och spelar
en viktig roll för en rättvis fördelning”.42

Arbetslöshetsförsäkringen i den socialdemokratiska välfärdsmodellen möjliggör att den 

enskildes risker för ett visst ersättnings- eller inkomstbehov fördelas över ett större kollektiv. 

Medlemmarna betalar avgifter kollektivt enligt solidaritetsprincipen, vilket innebär att 

kostnaderna fördelas solidariskt på alla försäkrade.43 Att finansieringen sker på solidarisk

basis innefattar också en viss rättviseaspekt.

”Genom en solidarisk finansiering blir kostnaden i stort sett densamma för alla, kvinnor 
såväl som män, oavsett risk att bli arbetslös och alla grupper av förvärvsarbetande kan 
omfattas av försäkringen på lika villkor”. (...) Försäkringsskyddet skall inte i någon större 
utsträckning vara beroende av risken för att bli arbetslös”.44

Arbetslöshetsförsäkringen har dock flera funktioner, enligt socialdemokraterna, såsom att 

motverka underbudskonkurrens på arbetsmarknaden samt att den arbetslöse skall ha möjlighet 

att få ett nytt arbete inom den arbetslöses yrkesområde, detta medför en möjlighet att neka 

tilldelade arbeten som den arbetslöse inte anser sig lämpad för. 

”Arbetslöshetsersättningen har således också den viktiga funktionen att ge arbetslösa en 

möjlighet att inte ta första tillgängliga arbete”.45

4.2 Grundförsäkring och inkomstrelaterad försäkring

Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar, dels en grundförsäkring och dels en frivillig 

inkomstrelaterad försäkring. Grundförsäkringen ger möjlighet till ersättning enligt 

grundersättningen. Grundersättningen betalas ut till de som inte är medlemmar i en 

arbetslöshetskassa i eller inte uppfyller de villkor som krävs för att få ersättning enligt den 

inkomstrelaterade försäkringen. Den högsta ersättningen enligt grundförsäkringen är 320 

kronor per dag.46 Den inkomstrelaterade ersättningen baseras på tidigare arbetsinkomst och 

utgår med en viss ersättningsgrad upp till ett tak. Ersättningen från den inkomstrelaterade 

                                                
42 Proposition 1999/2000:139 s.24
43 Elmér et. al. 2000
44 Proposition 1999/2000:139 s. 18 ff.
45 Proposition 1999/2000:139 s. 21
46 Bra att veta om arbetslöshetsförsäkringen (SO)
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försäkringen är alltså högre än grundförsäkringen.47 Alla arbetslöshetskassor betalar ut 

ersättning enligt den grund- och inkomstrelaterade försäkringen. Dock är ALFA-kassan i 

första hand upprättad för att utbetala grundersättning till de arbetslösa löntagare som inte 

kvalificerar sig för den inkomstgrundade arbetslöshetsersättning, detta oberoende av 

yrkeskategori. För att få ersättning enligt grundförsäkringen från ALFA-kassan ställs inget 

villkor på medlemskap, till skillnad från andra arbetslöshetskassor.48 Denna 

arbetslöshetskassa bildades 1998 av Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO). SO är en 

paraplyorganisation för samtliga arbetslöshetskassor och fungerar som en intresse- och 

serviceorganisation. ALFA-kassan är därför helt fristående från fackförbund.

4.3 Villkor för anslutning till inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring

För att kunna bli ansluten till den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen krävs 

medlemskap i en arbetslöshetskassa. Detta kräver vissa medlemsvillkor som måste uppfyllas, 

vilka är reglerade i lagstiftningen. Medlemskapet i arbetslöshetskassan styrs genom svensk 

lagstiftning och kan därför inte påverkas av förbund eller arbetslöshetskassa. Eftersom

arbetslöshetskassorna är uppdelade i olika verksamhetsområden krävs att medlemmen är 

yrkesverksam inom kassans aktuella verksamhetsområde. Medlemmen behöver dock inte vara 

ansluten till den fackliga organisationen som upprättat arbetslöshetskassan.49 De avgifter som 

berör medlemskapet skall även erläggas. För att beviljas inträde till en arbetslöshetskassa 

krävs även ett visst mått av arbetat tid, det så kallade ”arbetsvillkoret”. En närmare 

presentation av arbetsvillkoret finns under kapitlet ”Den borgerliga reformeringen av 

arbetslöshetsförsäkringen”.

4.4 Villkor för erhållandet av inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning

För att sedan få rätt att erhålla arbetslöshetsersättning efter anslutning till en 

arbetslöshetskassa finns specifika villkor som måste uppfyllas. För det första krävs givetvis att 

medlemmen är arbetslös, för det andra krävs det enligt medlemsvillkoret, att personen skall ha 

varit medlem i arbetslöshetskassan under en viss tidsperiod innan denne har rätt till den 

inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. Medlemsvillkoret innebär anslutning till en 

                                                
47 Nordegren, J. 2006
48 Bra att veta om arbetslöshetsförsäkringen (SO)
49 Elmér et. al. 2000
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arbetslöshetskassa under en sammanhängande tid av minst 12 månader. Arbetsvillkoret som 

fastställer mängden arbetad tid före arbetslöshet, skall också vara uppfyllt. Det finns även 

grundvillkor som måste uppfyllas för att över huvud taget ha rätt att erhålla 

arbetslöshetsersättning.  Grundvillkoren innebär att aktivt söka arbete, vara inskriven som 

arbetssökande på arbetsförmedlingen, samt att kunna och vilja ta lämplig arbeten. 

Grundvillkoren samt arbetsvillkoret måste uppfyllas för att få rätt arbetslöshetsersättning 

enligt grundersättningen samt den inkomstrelaterade ersättningen. Arbetslöshetsförsäkringen 

är uppbyggd på ett sätt som innebär sanktioner om den arbetslöse exempelvis avvisar ett 

lämpligt arbete eller som utan giltig anledning lämnar sitt arbete. Sanktionerna kan bland 

annat innebära nedsättning av ersättningsnivåerna samt att ersättningen upphör. Rätten till 

arbetslöshetsersättning regleras alltså genom arbete.50

                                                
50 Bra att veta om arbetslöshetsförsäkringen (SO)
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5 DEN BORGERLIGA REFORMERINGEN AV 

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

Nedan presenteras vilka förändringar av arbetslöshetsförsäkringen som genomförts samt
motiven till dessa.

I proposition 2006/07:15 ”En arbetslöshetsförsäkring för arbete” som lämnades till riksdagen 

efter allianspartiernas valseger, motiverar den borgerliga alliansregeringen de reformer som 

de avser införa.

”Den politik som hittills har förts har präglats av en övertro på arbetsmarknadspolitiska 
insatser och på en generös arbetslöshetsförsäkring som ett sätt att bryta de arbetslösas 
utanförskap. (…) Lösningen för att bekämpa arbetslösheten, anser regeringen, är att 
förutsättningar för nya arbeten skapas så att fler kan erbjudas ett arbete samtidigt som det 
skall finnas starka incitament att ta de lediga arbetena”.51

Betoningen på arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring är viktig del i 

alliansregeringens politik. Den socialdemokratiska modellen samt ersättningsnivåerna anser 

regeringen vara alltför generösa.

”En alltför generös arbetslöshetsförsäkring riskerar däremot att motverka människors vilja 
att vid arbetslöshet hitta ett nytt arbete”.52

De starka incitamenten är därför att strama åt ersättningsnivåerna för 

arbetslöshetsersättningen, detta för att öka kraven på de arbetslösa att söka arbeten och 

därmed minska arbetslösheten. De reformer av arbetslöshetsförsäkringen som sedermera trätt 

i kraft efter riksdagsbeslut sedan den 1:a januari 2007 är bland annat:

 Beräkningen av den normalarbetstid som ligger till grund för arbetslöshetsersättningen 
förändras, ersättningen grundas istället på förvärvsinkomsterna under de senaste tolv 
månaderna, även månader utan arbete. Tidigare var denna tidsperiod 6 månader och 
endast yrkesverksam tid beräknades.

 Möjligheten till skattereduktion för medlemskap i fack och arbetslöshetskassa avskaffas.

Sedan 2002 har avgifter för medlemskap i fackförbund och arbetslöshetskassa varit 

avdragsgillt, denna förändring gör att medlemskapet blir dyrare för medlemmarna.

                                                
51 Proposition 2006/07:15 s.16
52 Proposition 2006/07:15 s.17
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Även regler och villkor för att erhålla arbetslöshetsersättning skärps.

 Arbetsvillkoret vilket reglerar rätten till arbetslöshetsersättning enligt den 
inkomstrelaterade ersättningen, skärps. Under den senaste 12-månadersperioden före
arbetslösheten krävs 6 månaders förvärvsarbete med minst 80 timmars arbete per månad,
före reformen krävdes 70 timmar per månad. Det alternativa arbetsvillkoret skärps till 480 
timmars arbete under en sammanhängande period av 6 månader med minst 50 timmars 
arbete per månad. Detta innebär att mer arbetad tid krävs, före reformen gällde 450 
respektive 45 timmar.

 Studerandevillkoret avskaffas, och därmed möjligheten att kvalificera sig för
arbetslöshetsersättning genom studier.

Från och med den 5 mars 2007 genomfördes även sänkningar i ersättningsnivåerna

 Den högsta dagpenningen som kan betalas ut enligt den inkomstrelaterade ersättningen 
minskar från 730 kronor per dag till max 680 kronor per dag. Arbetslöshetsersättningen 
baseras på 80 % av tidigare inkomst under de 200 första ersättningsdagarna. Efter 200 
dagar trappas ersättningen ned till 70 % och efter 300 dagar blir ersättningen 65 % av den 
tidigare inkomsten. Den 80 %-iga ersättningen gällde före reformen under hela 
ersättningsperioden.53

Från och med den 2 juli 2007 infördes begränsningar i tidsperioden att uppbära 

arbetslöshetsersättning.

 Längsta period att kunna få arbetslöshetsersättning blir 300 dagar. Möjligheten att 
förlänga ersättningsperioden med 300 dagar tas bort. Föräldrar till barn under 18 år får 
förlänga sin ersättningsperiod med 150 dagar till totalt 450 ersättningsdagar, 
kompensationsnivån för de 150 dagarna är dock 70 %.54

Den mest genomgripande förändringen är dock den förändrade finansieringen av 

arbetslöshetsförsäkringen. Den borgerliga regeringens huvudsakliga ståndpunkt i denna 

proposition var att arbetslöshetskassorna skulle bekosta en större del av kostnaderna för 

arbetslösheten och att den statliga subventionen skall minska. Detta skulle ske genom att öka 

försäkringsmässigheten i arbetslöshetsförsäkringen. Att utöka egenfinansieringen i 

arbetslöshetsförsäkringen, enligt regeringen, gör kostnaderna för arbetslösheten mer tydlig.

”Utformningen av egenavgifterna bör återspegla risken för arbetslöshet i de olika 
verksamhetsområden som arbetslöshetskassorna omfattar. En högre arbetslöshetsrisk bör 
således synliggöras genom en högre egenfinansiering. Avgifterna till de olika 

                                                
53 Proposition 2006/07:15
54 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under 2007 (ALFA-kassan)
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arbetslöshetskassorna bör tydligt variera med arbetslösheten. På så sätt skapas också motiv 
för kassorna att skärpa kontrollen så att ersättning inte felaktigt betalas ut. Kopplingen 
mellan fackförbund och arbetslöshetskassa ger fackförbundet incitament att medverka till att 
arbetslösheten hålls tillbaka och minskar”.55

Arbetslöshetskassorna ska enligt § 48 i ”lagen om arbetslöshetskassor” betala en förhöjd

finansieringsavgift från och med den 1 januari 2007. Den förhöjda finansieringsavgiften ska

vara proportionell mot arbetslöshetskassans arbetslösa medlemmar. En arbetslöshetskassa

med fler arbetslösa medlemmar skall därför betala mer i förhöjd finansieringsavgift till staten

än en arbetslöshetskassa med ett färre antal arbetslösa medlemmar. I lagen stipuleras att avgift 

ska betalas av de medlemmar som inte är öppet arbetslösa.

”Med arbetslös avses i 41 § en person som för den kalendermånad som den förhöjda 
finansieringsavgiften avser fått arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd och som inte utfört 
förvärvsarbete eller haft rätt till ersättning enligt 13 § lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring den månaden”.56

Detta har föranlett att arbetslöshetskassorna har tvingats ta ut den förhöjda 

finansieringsavgiften från sina medlemmar. Dock skall denna förhöjda avgift vara som lägst 

150 och som högst 300 kronor i tillägg på medlemsavgiften per månad. Sammantaget har de 

borgerliga reformerna resulterat i att medlemskapet i arbetslöshetskassorna blivit markant 

dyrare samt att villkoren för att få ersättning vid arbetslöshet skärpts.57

                                                
55 Proposition 2006/07:15 s. 33 ff.
56 Proposition 2006/07:15 s. 64
57 Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering och medlemsavgifterna (SO)
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6 REFORMENS EFFEKTER

Nedan presenteras de verkningar reformerna gav upphov till, rörande massutträdet.

6.1 Utträdet ur arbetslöshetskassorna

Efter reformens införande vid årsskiftet 2007 höjde arbetslöshetskassorna medlemsavgifterna

för att kunna möta de ökade kostnaderna. Den genomsnittliga medlemsavgiften för 

medlemskap i både fackförbund och arbetslöshetskassa under år 2006 var 98 kronor per månad.  

Efter reformen är den genomsnittliga medlemsavgiften för medlemskap i både fackförbund och 

arbetslöshetskassa 344 kronor per månad.58 Eftersom den förhöjda finansieringsavgiften skall 

variera med antalet arbetslösa i varje arbetslöshetskassa blev också medlemsavgifterna 

differentierade och starkt varierande mellan olika branschområden. Exempelvis kostar 

medlemsavgiften för medlemmar anslutna till Hotell och Restaurangfacket och dess

arbetslöshetskassa 321 kr per månad i inkomstkategorin 10 800-12 499 kr, till detta tillkommer 

den förhöjda finansieringsavgiften på 264 kr. Den slutliga kostnaden blir därför 585 kr per 

månad.59 Medlemskap i Jusek och dess arbetslöshetskassa kostar 376 kr per månad.60 Även 

medlemsavgifterna till den fristående ALFA-kassan höjdes från 115 till 366 kronor i 

månaden.61 Efter en stadig ökande anslutningsgrad till arbetslöshetskassorna sedan 1970-talet 

har medlemsantalet legat på ungefär samma nivå från december 1995 till december 2006, drygt 

3,8 miljoner medlemmar (se tabell 1).  

Tabell 1. Medlemsutveckling arbetslöshetskassorna, 

1974-2006.62

                                                
58 Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering och medlemsavgifterna (SO)
59 Vad kostar det? (HRF) 
60 Medlemsavgifter (JUSEK)
61 Laurén, L. ”Fler går ur alfa-kassan”
62 Iaf 2007:10 s.18
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Under hösten 2006 då de annalkande reformerna presenterades, började en tydlig nedgång i 

medlemsantalet ske. Det största medlemstappet skedde dock efter januari 2007 då reformen 

trädde i kraft och medlemsavgifterna höjdes (se tabell 2).

Tabell 2. Medlemsutveckling arbetslöshetskassorna,

1:a kvartalet 2004 – 1:a kvartalet 2007.63

Antalet utträdande medlemmar var som störst mellan mars och april 2007 då 77 466 

medlemmar utträdde ur arbetslöshetsförsäkringen. Det var vid denna tidpunkt då 

medlemmarna blev uteslutna ur arbetslöshetskassorna då de inte erlagt medlemsavgift sedan 

årsskiftet. Många valde att utträda genom att inte betala medlemsavgiften, enligt 

arbetslöshetskassornas och förbundens stadgar blir medlemmar därför uteslutna efter att inte 

betalat medlemsavgifter efter tre månaders tid.64 Det totala antalet medlemmar i 

arbetslöshetskassorna minskade mellan den 30 september 2006 och den 31 december 2007

från 3 806 945 till 3 387 922 medlemmar, vilket innebär en minskning av 419 023 personer, 

eller cirka 10 % av det totala medlemsantalet under 15 månaders tid (se bilaga 1). 65 Det totala 

antalet kvinnor som var medlemmar i arbetslöshetskassorna minskade från 1 928 320 år 2006 

till 1 723 566 år 2007, vilket innebär en minskning av 10,6 %. Motsvarande siffror för män 

anslutna till arbetslöshetskassorna var 1 850 708  år 2006 och 1 664 356 år 2007, där 

motsvarar minskningen 10,1 %. Ur ett könsmässigt perspektiv är fördelningen av utträdda 

kvinnor respektive män lika.66

                                                
63 Iaf 2007:10 s.19
64 Frykskog, L. ”Drygt 17 000 lämnade a-kassorna i december”
65 Antal medlemmar per a-kassa för tiden mars 2006 - december 2007 (IAF)
66 Antal medlemmar per a-kassa fördelat på kön för åren 2003-2007 (IAF)
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Arbetslöshetskassornas Samorganisation har genomfört en konsekvensanalys av reformen och 

undersökt vilka som utträtt ur arbetslöshetsförsäkringen. Dessa utgörs i huvudsak av de med 

liten risk för att bli arbetslösa, som innehar ofta en trygg anställning och är nära till sin 

pensionering. En stor andel av de som utträtt är även de med låga inkomster som samtidigt 

riskerar arbetslöshet, där utsikten för berättigandet till arbetslöshetsersättning är liten. Dessa 

är till överhängande del långtidssjukskrivna, deltidsarbetslösa samt studerande.  Per definition 

är dessa grupper inte öppet arbetslösa och skall därför betala de högre medlemsavgifterna. 

Bland deltidsarbetande har en större andel uppgivit utträde eller planerar utträde ur 

arbetslöshetskassorna än bland heltidsarbetande. I stort sett samtliga som utträtt har angett 

finansiella skäl som orsak till utträdet. För arbetslöshetskassor med överlappande

verksamhetsområden har en priskonkurrens om medlemsavgifter uppstått. Det finns också 

tendenser på att medlemmar, istället för att utträda, valt att flytta sitt medlemskap till kassor 

med lägre avgifter.67 Samtliga arbetslöshetskassor minskade sitt medlemsantal efter denna 

reform. Vid vissa arbetslöshetskassor har dock medlemsantalet sjunkit mer än vid andra.68

De arbetslöshetskassor vilka upprättats av fackförbund inom LO-förbundet är också de 

arbetslöshetskassor vars medlemsantal har reducerats mest i jämförelse med 

arbetslöshetskassor upprättade av fackförbund inom TCO och SACO. En av de som tappat 

störst andel medlemmar är Hotell och restauranganställdas arbetslöshetskassa vilken tappat 

24,7% av medlemmarna under år 2007.69 Svenska Kommunalarbetareförbundets

arbetslöshetskassa har också upplevt ett av de största medlemstappet då 63 757 personer 

utträtt mellan den 30 september 2006 och den 31 december 2007 (se bilaga 1).70 Svenska 

Kommunalarbetareförbundets arbetslöshetskassa är också en av de kassor som höjt sina

medlemsavgifter kraftigt

6.2 Utträdet ur fackförbunden

Den 1 december 2007 hade LO-förbunden tappat 122 395 medlemmar sedan reformens 

införande, vilket motsvarar 7 % av det totala medlemsantalet. Inom LO har samtliga förbund 

förlorat fler medlemmar än de fått in under året. TCO-förbunden minskade med 4 % eller 

                                                
67 Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering och medlemsavgifterna (SO)
68 Iaf 2007:10 - Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften
69 Antal medlemmar per a-kassa fördelat på kön för åren 2003-2007 (IAF)
70 Antal medlemmar per a-kassa för tiden mars 2006 - december 2007 (IAF)
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49 373 personer. SACO-förbundens medlemmar har dock inte utträtt i lika hög utsträckning, 

minskningen var 1 % eller 5902 personer. LO-förbunden har alltså tappat fler medlemmar än 

TCO- och SACO-förbunden tillsammans.71 LO-förbundet innehåller nästan enbart 

arbetarfackförbund, till skillnad från TCO och SACO som uteslutande innehåller 

tjänstemannafack.72 Svenska Kommunalarbetareförbundets granskning visar att de som 

lämnat fackförbundet med anledning av höjningen av medlemsavgifterna är de med låg 

inkomst och äldre personer nära pensionsåldern. Detta är främst personer som är över 55 år 

och äldre.73 Efter regelförändringarna har de utträdande karaktäriserats av de som varit 

medlemmar en kort tidsperiod, samt de som arbetar deltid som inte längre har rätt till 

ersättning. Det är bland inkomstgruppen upp till 14 000 kronor i månaden som är 

överrepresenterade i utträdet. Det är i synnerhet den ekonomiska aspekten som har ett 

samband med utträdet. För många lågavlönade deltidsarbetande hamnar medlemsavgifterna 

till fackförbund och arbetslöshetskassa ofta runt 10 % av nettolönen.74 Den totala fackliga 

organisationsgraden minskade med 4,4 % efter reformen, vilken är en betydande reducering 

av antalet medlemmar. Minskningen av antalet medlemmar är av mycket större omfattning än 

tidigare variationer av medlemsantalet. Anslutningsgraden till fackföreningar bland samtliga 

löntagare reducerades under år 2007 till 72 % av arbetskraften och är därmed den lägsta 

anslutningsgraden sedan 1970-talet. Denna stora minskning av medlemstal i fackförbund och 

arbetslöshetskassor har skett under en relativt kort tidsperiod och är därför en unik händelse, 

detta kan relateras till att det totala medlemsantalet under en lång period har varit konstant.75

En anledning till, eller ett samband mellan, utträdet ur arbetslöshetsförsäkringen och utträdet 

ur fackförbunden kan vara att anslutning till fackförbund ofta medfört obligatoriskt 

medlemskap i fackförbundets arbetslöshetskassa. Fackförbunden och arbetslöshetskassorna 

har historiskt sett ett nära samarbete med varandra, dock är deras verksamheter avskilda. 

Eftersom det är fackförbunden som upprättat arbetslöshetskassorna har också en anslutning 

till ett fackförbund ofta medfört ett obligatoriskt medlemskap i dess arbetslöshetskassa, enligt 

de olika förbundens stadgar. Ett utträde ur arbetslöshetskassan har också ofta inneburit ett 

utträde ur det aktuella fackförbundet. Det finns numer möjlighet att enbart vara direktansluten 

till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i fackförbundet. Efter de borgerliga reformerna 

                                                
71 Nilsson, C. ”Förbundet ökade mest under 2007”
72 Kjellberg, 1997
73 Avflyttade i åldersspann från 200611 till 200705 (Svenska Kommunalarbetareförbundet)
74 Axelsson, C. ”Medlemmar flyr LO-förbunden”
75 Laurén, L. ”Snabbt fall har raderat 35 års medlemsuppgång”
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genomförde ett flertal förbund stadgeändringar där medlemskap i fackförbund och 

arbetslöshetskassa separerades, detta för att reducera antalet utträdande medlemmar ur

fackförbunden. Efter stadgeändringarna finns inte längre en skyldighet att tillhöra förbundets 

arbetslöshetskassa vid anslutning till fackförbundet. Således finns det efter stadgeändringarna 

tre olika typer av medlemskap. Den första typen av medlemskap är direktanslutning till 

arbetslöshetskassan, andra typen är dubbelanslutning, det vill säga medlemskap i både 

förbund och arbetslöshetskassa, den tredje typen är enbart medlemskap i fackförbundet. 

Samtliga förbund, förutom Svenska Metallindustriarbetareförbundet, har genomfört dessa 

stadgeändringar, i detta förbund kan medlemskapet i fackförbund och arbetslöshetskassa inte 

delas. 76

6.3 Effekterna av regelförändringarna

Regelförändringarna påverkar samtliga anslutna till arbetslöshetsförsäkringen. Dock påverkas 

vissa grupper mer än andra. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens konsekvensanalys visar 

att de som blir mest påverkade av skärpningen av arbetsvillkoret från 70 till 80 timmar per 

månad, huvudsakligen utgörs av fler kvinnor än män. Kvinnor får i högre grad än män mindre 

eller ingen ersättning med anledning av att kvinnor deltidsarbetar i högre utsträckning än män. 

Även yngre är överrepresenterade vad gäller effekterna i form av sänkt eller utebliven 

ersättning. Ungdomar upp till 24 år påverkas mest av de förändrade villkoren, detta på grund av 

att yngre ofta har en svagare anknytning till arbetsmarknaden och ofta innehar deltids- och 

tidsbegränsade anställningar såsom timvikariat. Ungdomar blir också arbetslösa oftare efter 

kortare anställningar. Det är även denna grupp som påverkas mest av borttagandet av 

studerandevillkoret. Var tredje ungdom som fick arbetslöshetsersättning under 2006 hade rätt 

till ersättning baserad på studerandevillkoret.77

Samtidigt som en stor del människor utträtt ur den inkomstgrundade arbetslöshetsförsäkringen 

har regeländringarna och de nedsatta ersättningsnivåerna resulterat i minskade utgifter för 

arbetslöshetsersättningen. Under år 2007 har utbetalningarna av arbetslöshetsersättningen 

nästan halverats. I augusti 2007 utbetalades 1,6 miljarder kronor ut i arbetslöshetsersättning, 

vilket är mer än en miljard kronor mindre än samma månad föregående år. Ungefär 172 000 

                                                
76 Porath, U. ”Metallare får inte gå ur a-kassan”
77 Iaf 2007:24 - Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen
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personer fick arbetslöshetsersättning under augusti månad 2007, det är 84 000 personer färre än 

föregående år. Detta kan dels förklaras genom en stärkt efterfrågan på arbetskraft, men även 

genom de förändrade reglerna för arbetslöshetsförsäkringen.78 Samtliga regelförändringar har 

inneburit att statens utgifter för arbetslöshetsförsäkringen minskat. Före reformen har 

finansieringsavgiften till staten utgjort cirka 10 % av den totala arbetslöshetsersättningen.

Enligt Arbetslöshetskassornas Samorganisation beräkningar blev arbetslöshetskassornas 

finansieringsavgifter till staten under år 2007 på grund av denna reform fyra gånger större och 

därmed finansierar medlemsavgifterna en väsentligt större del av arbetslöshetsförsäkringen, 

närmare 45 %.79

                                                
78 ”A-kasseutbetalningar halverades på ett år” (Sveriges Radio)
79 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
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7 ANALYS

Uppsatsens syfte är att försöka besvara frågan Vad beror massutträdet ur 

arbetslöshetsförsäkringen på?

Alla förutsättningar för en handling är aldrig kända.80 Med anledning av den oerhörda mängd 

variabler som kan påverka mänsklig handling är en analys svårt och nästan omöjlig att 

genomföra om alla skall inräknas. Men om analysen begränsar sig till specifika 

förutsättningar som krävs för handlingsutövandet i en situation kan handlandet förstås och 

göras generaliserbart. I denna analys är de specifika förutsättningarna strukturens regler och 

resurser som utövar påverkan på aktören och dennes handlingar. Vidare tas i förbehåll att 

aktörens resurser är den viktigaste variabeln för massutträdet. Den teoretiska modellen 

möjliggör därmed att förstå massutträdet, det vill säga människors samfälliga handlande, som 

fenomen.

7.1 Reformerna - en förändring av strukturens regler och resurser 

Tiden före den borgerliga reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen har de strukturella 

förutsättningarna främjat en hög grad av facklig organisering samt anslutning till 

arbetslöshetskassorna. I jämförelse med andra länder har den svenska anslutningsgraden till 

fackförbund och arbetslöshetskassa varit bland de högsta i världen.81 Kostnaderna för 

arbetslöshetsförsäkringen har tidigare fördelats solidariskt på alla försäkrade och 

arbetslöshetsförsäkringen har haft karaktären av ”inkomstbortfallsförsäkring”.82 Den 

historiskt höga anslutningsgraden kan tyda på förekomsten av praktiskt medvetande hos 

aktörerna, då en ständig reflektion över motiven att tillhöra arbetslöshetsförsäkringen 

strukturellt sett inte fordrats. Det praktiska medvetandet innehåller kunskap och minnen som 

aktörerna använder för att hantera vardagslivet och dess rutiner.83

                                                
80 Svallfors, 1989
81 Medlemsutveckling 1980-2007 (SO), Opinions on unions and work -Views on trade union membership and 
the unions’ tasks (LO)
82 Elmér et. al. 2000
83 Engdahl, 2001 
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De borgerliga reformerna har syftat till att frångå den solidariska finansieringen och öka 

försäkringsmässigheten i arbetslöshetsförsäkringen, där högre avgifter skall återspegla 

arbetslöshetsrisken samtidigt som statens finansiering minskar. Denna reformering är en del i 

en omvandling av arbetslöshetsförsäkringen till en ”omställningsförsäkring”.84 De borgerliga 

reformerna har resulterat i att medlemskapet i arbetslöshetskassorna blivit markant dyrare, 

mer ekonomiska resurser krävs av individen för att denne ska kunna vara medlem i en 

arbetslöshetskassa. Vidare har villkoren för att få arbetslöshetsersättning skärpts.85

Reformerna innebär således en förändring av strukturens regler och resurser, därmed har de

strukturella förutsättningarna förändrats. Förändringar av reglerna ifråga om skärpta villkor

samt förändring av resurserna ifråga om sänkta ersättningsnivåer och ökade kostnader för att 

tillhöra arbetslöshetsförsäkringen. Dessa strukturella förändringar utmynnar i en situation i 

vilken människor handlar (se figur 1.1). Det är när den uppkomna situationen inte uppfyller 

aktörens behov som aktören handlar för att rätta till detta förhållande. 86

Figur 1. ”Situation”

7.2 Det rutiniserade livet blir stört

I det vardagliga livets rutiner behöver människan oftast inte reflektera över varför de handlar 

på specifika sätt, vardagen präglas av automatik. När vardagen förändras och det rutiniserade 

livet blir stört inträder det diskursivt medvetna. Individen blir medveten om sina handlingar 

och motiven bakom dem. Det diskursivt medvetna kännetecknas av noggranna överväganden 

av olika handlingsalternativ.87 Då kostnaderna för att tillhöra arbetslöshetsförsäkringen blir 

                                                
84 Proposition 2006/07:15
85 Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering och medlemsavgifterna (SO)
86 Nygaard, 2000
87 Engdahl, 2001 
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högre och villkoren för att erhålla arbetslöshetsersättning har skärpts inträder det diskursivt 

medvetna vilket innebär att aktörerna ifrågasätter tidigare handlingar och därmed 

ifrågasättandet av medlemskapet i arbetslöshetskassorna i just den uppkomna situationen (se 

figur 1.2). Viktigt att notera är att anslutningsgraden sedan 1970-talet ökat för att från 1995 

till 2006 hållits på en relativt konstant nivå. 88 De strukturella förändringarna får 419 023

människor att utträda ur arbetslöshetsförsäkringen under en tidsperiod av 15 månader.89

Figur 1.1 ”Praktiskt och diskursivt medvetande”

7.3 Massutträdet - både tvång och möjlighet

Det mänskliga handlandet utövas alltid i bestämda situationer, i den specifika situationen 

finns en uppsättning problem och en uppsättning resurser.90 Struktur eller sociomateriella 

villkor är de förutsättningar som påverkar handlingsutövandet i en specifik situation. 

Strukturen innehåller såväl begränsningar som möjligheter för individens handlingar, både 

tvång och möjlighet. Beroende av situationen, underlättas eller begränsas olika slags 

handlingar. Så länge människor innehar möjligheten att välja mellan olika alternativ så har de 

makt. Resurser äger kapaciteten att påverka den materiella omgivningen och är därmed starkt 

förknippade med makt. Beroende av dessa resurser så innebär strukturella förändringar

antingen tvång eller möjlighet för individuella handlingar (se figur 1.2).91

                                                
88 Iaf 2007:10
89 Antal medlemmar per a-kassa för tiden mars 2006 - december 2007 (IAF)
90 Frick 1997
91 Engdahl, 2001
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Figur 1.2 ”Tvång och möjlighet”

I den uppkomna situationen finns således några tänkbara utfall samt handlingsutrymme för 

aktörerna. Handlingsutrymmet kan konstateras korrelera med aktörernas ekonomiska resurser. 

I exemplet nedan antas, för att underlätta analysen, att individen är dubbelansluten, det vill 

säga ansluten till både fackförbund samt dess arbetslöshetskassa. 

Det strukturella tvånget yttrar sig i uteblivandet av valmöjligheter i situationen och därmed 

uteblivandet av makt.  Tvånget innebär ett utträde ur arbetslöshetskassa samt förbund. 

Utträdet ur både arbetslöshetskassa samt förbund är i första hand beroende av resurserna, dels 

har förbundens regler månaderna efter reformerna inte medgivit möjlighet att kvarstå som 

medlem i fackförbundet när individen utträder ur arbetslöshetskassan. Således har individen  

även blivit utesluten ur fackförbundet.92 Aktörer med mer resurser har å andra sidan större 

valmöjligheter. Individer har istället för att utträda, valt att flytta sitt medlemskap från 

arbetslöshetskassor med höga medlemsavgifter till kassor med lägre avgifter.93 Att kvarstå 

som dubbelansluten medlem är också beroende av resurser.

                                                
92 Porath, U. ”Metallare får inte gå ur a-kassan”
93 Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering och medlemsavgifterna (SO)
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7.3.1 Systematiken i massutträdet

Konsekvensanalyser pekar på att i stort sett samtliga som utträtt har angett finansiella skäl 

som orsak till utträdet. En stor andel av de som utträtt är de med låga inkomster som samtidigt 

riskerar arbetslöshet, där utsikten för berättigandet till arbetslöshetsersättning är liten. Dessa 

är till överhängande del långtidssjukskrivna, deltidsarbetslösa samt studerande.94 Vid vissa 

arbetslöshetskassor har medlemsantalet sjunkit mer än vid andra. De arbetslöshetskassor vilka 

upprättats av fackförbund inom LO-förbundet är de arbetslöshetskassor vars medlemsantal 

har reducerats mest. LO-förbundet innehåller nästan enbart arbetarfackförbund, till skillnad 

från TCO och SACO som uteslutande innehåller tjänstemannafack.95

Det strukturella tvånget inträder när aktörens ekonomiska resurser är otillräckliga för att 

denne ska kunna ha tillgång till arbetslöshetsförsäkringen. I den uppkomna situationen syftar 

aktörernas handlingar (att utträda) till att förändra ett tillstånd som riskerar att upprätthållas.

Problemet i den uppkomna situationen är att aktörerna dels inte har tillräckligt av de 

ekonomiska resurser som krävs för att kunna kvarstå som medlemmar i arbetslöshetskassorna 

och fackförbunden, dels att reglerna inte längre beviljar dem arbetslöshetsersättning. 

Medlemsavgiften till fackförbund och arbetslöshetskassan kan uppgå till 10 % av en 

deltidsarbetandes nettolön, vilket är en betydande andel av resurserna. 96 Med anledning av 

detta blir utträdet för dessa en effekt av ett strukturellt resursrelaterat tvång vilket drabbar 

arbetare i större utsträckning än tjänstemän.

En annan grupp utträdande karaktäriseras av individer med liten risk för att bli arbetslösa, som 

innehar en trygg anställning och är nära till sin pensionering, runt 55 år och äldre.97 Denna 

grupp innehar å andra sidan de ekonomiska resurser som ger större valmöjligheter i den 

uppkomna situationen och är därmed inte tvingade på samma sätt jämfört med yngre 

deltidsarbetande samt långtidssjukskrivna. Äldre med en långvarig fast anställning drabbas 

inte heller i lika stor utsträckning av regelförändringarna. Regelförändringarna i form av 

skärpt arbetsvillkor påverkar kvinnor i större utsträckning än män. Kvinnor får i högre grad än 

män mindre eller ingen ersättning med anledning av att kvinnor deltidsarbetar i större

                                                
94 Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering och medlemsavgifterna (SO)
95 Kjellberg, 1997
96 Axelsson, C. ”Medlemmar flyr LO-förbunden”
97 Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering och medlemsavgifterna (SO)
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utsträckning. Detta tycks dock inte ha något samband med utträdet då andelen kvinnor och 

män som utträtt är lika. Ungdomar upp till 24 år påverkas mer än äldre av skärpt arbetsvillkor 

samt avskaffandet av studerandevillkoret.98 Detta kan också stå i korrelation till att yngre 

personer utträtt i större grad än äldre.

                                                
98 Iaf 2007:24 - Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen
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8 DISKUSSION

Frågan är om massutträdet kan förstås utifrån de enskilda aktörernas avsikter och rationella 

handlande, eller om ett strukturellt mönster utkristalliseras som är oberoende av de enskilda 

människornas vilja och vetskap. Då en systematik i massutträdet finns, som är starkt 

förknippat med ekonomiska resurser, är det felaktigt att resonera i termer av oberoende, 

rationella individer vars samfälliga handlande resulterat i ett slumpmässigt utfall. Inte heller 

kan diskussioner föras om en plötslig förändrad attityd till facklig organisering och anslutning 

till arbetslöshetsförsäkringen. Istället måste handlingarna sättas i samband med de strukturella 

förändringarna som föregått dem. Den nya situation som uppkom orsakade en handling av 

över 400 000 människor vilken ägde rum under en relativt kort tidsperiod. Aldrig tidigare i 

Sveriges historia har en så stor andel människor utträtt ur arbetslöshetsförsäkringen, i själva 

verket har det under lång tid funnits en vilja att tillhöra den. Sedan 1995 har andelen anslutna 

till arbetslöshetsförsäkringen utgjort 85 % av den totala arbetskraften.99 I dagsläget har en 

reducering av anslutningsgraden skett med 10 %.100

Merparten av de individer som ingår i massutträdet är lågavlönade i inkomstgruppen upp till 

14 000 kronor i månaden, deltidsarbetande, långtidssjukskrivna och studerande. Det är också 

dessa som karaktäriserar de utträdda ur fackförbunden.101 Ett strukturellt tvång uttrycker sig i 

form av att en stor andel av de som utträtt inte har tillräckliga resurser för att ha tillgång till 

den försäkring mot arbetslöshet som medlemskapet i en arbetslöshetskassa medger. De 

personer som inte har tillräckliga resurser är överrepresenterade i de yrkesgrupperna som LO-

förbunden representerar. Det är en större andel arbetare som utträtt ur arbetslöshetsförsäkring

samt fackförbund än akademiker och tjänstemän. Dessa grupper får betala högre avgifter för 

arbetslöshetsförsäkringen eftersom arbetslösheten är högre i deras arbetslöshetskassors 

branschområde. Utträdet ur fackförbunden har ett samband med den borgerliga reformeringen 

av arbetslöshetsförsäkringen. Månaderna efter reformerna genomförde flertalet fackförbund 

stadgeändringar i vilka medlemskapet i arbetslöshetskassa och fackförbund separerades.102

Huruvida denna stadgeändring har gett verkan och minskat medlemsminskningen, till förmån 

för de som vill vara fortsatt fackligt organiserade, kommer inte att redovisas närmare. Viktigt 

att påpeka är dock att medlemsavhoppen från fackförbunden är hälften så stora som 

                                                
99 Medlemsutveckling 1980-2007 (SO)
100 Antal medlemmar per a-kassa för tiden mars 2006 - december 2007 (IAF)
101 Axelsson, C. ”Medlemmar flyr LO-förbunden”
102 Porath, U. ”Metallare får inte gå ur a-kassan”
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medlemsavhoppen från arbetslöshetsförsäkringen. Tyvärr finns det inga uppgifter ifall att det 

var flest enskilt eller dubbelanslutna som har utträtt.

En andel av de som utträdde utgjordes av personer 55 år och äldre. 103 Viktigt att notera är att 

de förmodligen haft ett långt medlemskap under sin yrkesverksamma tid, men väljer just vid 

den tidpunkt då medlemskapet blev dyrare, att utträda. Även om ”behovet” att tillhöra 

försäkringen eller risken att bli arbetslös inte funnits under en längre tid. Detta bekräftar 

handlingen som situationsberoende.

Utifrån den teoretiska modellen kan slutsatsen dras att strukturen bevisligen har en påverkan 

på de individuella handlingarna men det förefaller även att aktörerna i den uppkomna 

situationen har ett visst handlingsutrymme. Detta handlingsutrymme är beroende av aktörens 

resurser. Strukturens tvång synliggörs dock då det finns en systematik i vilka som utträtt ur 

arbetslöshetsförsäkringen. När strukturens regler och resurser förändras så förändras 

strukturen, utträdet är således en effekt av strukturen. 

Då ett borttagande av den solidariska finansieringen till förmån för ökad försäkringsmässighet 

i arbetslöshetsförsäkringen införts, vilket resulterat i att över 400 000 människor nu står utan 

möjlighet för skydd vid arbetslöshet, kan massutträdet konstateras vara ett samhälleligt 

problem som är tydligt klasspräglad. De skärpta villkoren och de höjda avgifterna ger även 

verkningar för de som är på väg in till på arbetsmarknaden och som vill ansluta sig till 

fackförbund och arbetslöshetskassa. Detta föranleder en viktig fråga: - Är 

arbetslöshetsförsäkringen en arbetslöshetsförsäkring för de som har råd?

                                                
103 Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering och medlemsavgifterna (SO)
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”När människor och grupper handlar utifrån sina strukturella förutsättningar bidrar de 

samtidigt till samhällets strukturförändringar”.104

9 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING

 Hur påverkas den svenska modellen av självreglering på arbetsmarknaden när den 

borgerliga reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen bland annat syftar till att 

fackförbunden skall vara måttliga i sina lönekrav?

 Vilka blir konsekvenserna för fackförbunden och arbetslöshetskassorna av den stora 

medlemsminskningen?

 Arbetslösheten mäts bland annat genom antalet anmälda arbetssökande på 

arbetsförmedlingen, vilket är ett grundkrav för att få arbetslöshetsersättning. Då cirka 

400 000 människor har utträtt ur arbetslöshetsförsäkringen, skapar då detta ett större 

mörkertal av arbetslösa, en ökad så kallad ”dold arbetslöshet”?

 Ökar andelen människor som får försörjningsstöd då så många människor lämnat den 

inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen?

                                                
104 Frick, 1997, kap V:44
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Bilaga 1. Antal medlemmar per a-kassa för tiden mars 2006 - december 2007. (IAF)




