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Sammanfattning 
Denna studie har som syfte att undersöka hur universitetsstuderande med en framtid som 

tjänstemän ser på medlemskap i facket, och om och hur denna syn kan kopplas till tesen om 

det individualiserade samhället. De forskningsfrågor som studien grundas på är: Hur pratar 

universitetsstudenter om facket, d.v.s. vad har de för kunskap/bild av facket och fackets roll i 

arbetslivet, vilka fördelar respektive nackdelar ser universitetsstudenter i ett fackligt 

medlemskap och vidare om universitetsstudenters syn på fackligt medlemskap kan förstås via 

tesen om det individualiserade samhället och hur detta i sådant fall tar sig i uttryck. 

Studien bygger på datainsamling genom fokusgrupper samt intervjuer. Urvalet för 

fokusgrupperna har skett genom snöbollsurval inom kravramen där deltagarna är inom 

åldrarna 20-30 år och studerar samhällsvetenskapligt eller ingenjörsprogram vid Luleå 

tekniska universitet. Datainsamlingen skedde sedan i form av två fokusgruppsdiskussioner 

med studenter samt intervjuer med en ombudsman samt en studerandeombudsman från ett 

fackförbund inom tjänstemannasektorn. Den insamlade datan har analyserats tematiskt med 

hjälp av frameworkmetoden.  

Resultatet visar på att studenters bild av, och kunskap om, facket och fackets roll i arbetslivet 

grundar sig hur studentens arbetslivserfarenhet ser ut. Om studenten helt saknar 

arbetslivserfarenhet eller bara har erfarenhet av tillfälliga anställningar saknas också både 

kunskap om, och relation till, facket. Detta visar sig också i de fördelar och nackdelar som 

studenterna ser i ett fackligt medlemskap då de ser mest fördelar i det som kan hjälpa dem in i 

arbetslivet medan nackdelarna handlar till stor del handlar om kostnad. Många av de tankar 

som studenterna har relaterar till tesen om det individualiserade samhället, främst genom den 

osäkerhet de känner inför arbetslivet. De ser ett fackligt medlemskap som ytterligare ett 

viktigt val i skapandet av deras egna liv och de frågar sig hur kollektiv organisering kan 

hjälpa dem i den, i deras ögon, otrygga framtiden i arbetslivet. 

Studiens slutsatser visar på att kunskap är ett nyckelord för framtiden, både för individens syn 

på fackligt medlemskap men även för utveckling av den svenska modellen och facklig 

organisering. Genom att införa kunskap om arbetsmarknad, den svenska modellen och 

fackföreningsrörelsens historia i svenska skolans läroplan kan samhället ge individerna rätt 

verktyg till sina val och till att skapa en ny typ av kollektiv, demokratisk organisering som har 

förutsättningar att fungera i det individualiserade samhället. 
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Abstract 
This study aims to investigate how university students with a future as white collar workers 

look at union membership, and if and how this view can be linked to the thesis of the 

individualized society. The research questions that the study is based on is: How are 

university students talking about unions, i.e., what is their knowledge / image of the union and 

the union's role in the workplace, the advantages and disadvantages of a union membership as 

perceived by the university students and further on if and how university students' views on 

union membership can be understood through the thesis of the individualized society and how 

this in this case takes the expression. 

The study is based on data collection through focus groups and interviews. The selection of 

the focus groups was based on snowball selection within the frame of requirements in which 

the participants are within the ages of 20-30 years and is studying a social science program or 

an engineering program at Luleå technical university. Data collection took place then in the 

form of two focus group discussions with students and interviews with a union agent and a 

student union agent from a trade union within the white collar sector. The collected data is 

analyzed thematically using framework method 

The results show that students' view of, and knowledge about, the union and the union's role 

in the workplace based on the extent of the student's work experience. If the student 

completely lacks work experience or just have the experience of temporary employment the 

student is also lacking both knowledge of, and relationship to the union. This is also reflected 

in the advantages and disadvantages that students see in a union membership as they 

appreciate the career related benefits the most, while the disadvantages are largely about cost. 

Many of the ideas that the students have relates to the thesis of the individualized society, 

mainly by the uncertainty they feel about working life. They see a union membership as a 

further important choice in the creation of their own lives and they ask how the collective 

organization can help them in that, in their eyes, insecure future in the workplace. 

The study's findings show that knowledge is a key word for the future, both for the individual 

approach to union membership but also for the development of the Swedish model and union 

organizing. By introducing knowledge about the labor market, the Swedish model and the 

trade union movement's history in the Swedish school curriculum can society provide 

individuals with the right tools for their choices and to create a new type of collective, 

democratic organization that has the potential to work in the individualized society. 
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1. Inledning 
Inom sociologin talas det om en pågående individualisering av samhället, om hur samhället i 

allt större utsträckning lämnar det kollektiva tänket och istället anpassas för att hjälpa 

individerna i samhället att själva skapa och leva sina egna liv. Ett liv som präglas av frihet och 

möjligheter till att göra egna val men där ett misslyckat val får allt större konsekvenser för 

individen. Som individ är du sårbar i din strävan mot ett lyckat liv. Tidigare var valen färre 

och vägen genom livet föll i mångt och mycket på sin plats genom val baserade på tradition, 

religion och sannolikhet. Du som individ var på ett sätt fånge i de traditioner och institutioner 

som präglade samhället i vilket du var en del av. Idag undrar sociologer som Ulrich Beck och 

Zygmunt Bauman över frågan om kollektivt samarbete överhuvudtaget är möjligt i det 

individualiserade samhället (Bauman, 2002; Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Om så skulle 

vara fallet kan en tänka att det kunde få konsekvenser för de många organisationer och 

institutioner som finns i vårt samhälle vilka bygger sin grund på kollektivt samarbete. Ett 

exempel på en sådan organisation skulle kunna vara fackföreningsrörelsen i Sverige. 

Att vara medlem i ett fackförbund har länge varit norm i Sverige. I jämförelse med många 

andra länder är organisationsgraden ovanligt hög men något har hänt och svaren till varför är 

få (Berglund & Schedin, 2009). En av anledningarna tros vara en reform utförd av 

Alliansregeringen 2007 vilken fick effekten att fackförbunden i Sverige tappade totalt 

235 000 medlemmar under åren 2007-2008, vilket är närmare åtta procent. Tjänstemännens 

Centralorganisation, TCO, och dess medlemsförbund tappade ca sju procent och nedgången 

var som störst bland de unga. Exempelvis sjönk organiseringsgraden bland personer i åldrarna 

25-29 år med sju procent (Kjellberg, 2009). Detta medförde oro, så för att hitta roten till 

problemen och för att på ett bättre sätt möta framtiden startades projektet Facket Förändras. 

TCO vände sig till unga individer med frågan – ”hur uppfattar du facket?” och svaren kom 

tillbaka i form av ord som omodernt, gårdagen och gubbigt (TCO, 2015). Enligt SCB (2014) 

ökar andelen individer med eftergymnasial utbildning i Sverige och TCO-förbunden insåg att 

det skulle krävas innovativa idéer för att nå ut till Sveriges unga akademiker (TCO, 2015).  

Med resultatet från projektet Facket Förändras som utgångspunkt valde TCO att visualisera 

fördelarna med fackligt medlemskap och kollektivavtal genom att visa på vad det innebär 

konkret för individen i ekonomiska aspekter (TCO, 2015). Idag växer TCO och dess 

medlemsförbund igen efter det stora tappet under år 2007-2008 och i början av 2015 var 

organisationsgraden uppe i 74 procent bland Sveriges tjänstemän. Det är en märkbar skillnad 

mot LO som är arbetarnas motsvarighet till TCO. LO visade under samma tid förra året på 

rekordlåga 63 procent i organisationsgrad (Kjellberg, 2016). Enligt forskare kvarstår dock 

problemet med att nå ut till de unga akademikerna då forskning visar att de är mindre benägna 

att gå med i ett fackförbund än andra kategorier (Kjellberg, 2009). Forskningen visar i många 

fall på en individualisering, framförallt bland yngre generationer, vilket enligt forskarna måste 

leda till en förändring inom fackföreningarna. De menar att frågor rörande demokrati, utbud 

av tjänster och marknadsföring är viktiga frågor för att nå ut till dessa individer (Björkman & 

Huzzard, 2005; Björkman, 2006; Furåker & Berglund, 2003). 

Sett ur ett sociologiskt perspektiv kan en ställa sig frågan om TCO har hittat nyckeln till 

framgång genom att rikta in sig på individens vinster i ett medlemskap som i grunden är byggt 

på kollektivet och solidaritet. I en tid där arbetsmarknaden framstår som allt osäkrare och där 

riksdagen behandlar motioner om lagstadgade ingångslöner kan en fundera över hur den 

svenska modellens framtid ser ut om framtidens arbetskraft, i form av unga tjänstemän med 

akademisk utbildning, inte ser samhällsnyttan i ett kollektivt samarbete.  
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur universitetsstuderande med en framtid som tjänstemän 

ser på fackligt medlemskap, och om och hur denna syn kan kopplas till tesen om det 

individualiserade samhället. 

Frågeställningar 
Studien kommer att utgå från följande frågeställningar: 

 Hur pratar universitetsstudenter om facket, d.v.s. vad har de för kunskap/bild av facket 

och fackets roll i arbetslivet? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar ser universitetsstudenter i ett fackligt 

medlemskap?  

 Kan universitetsstudenters syn på fackligt medlemskap förstås via tesen om det 

individualiserade samhället? Om så, hur tar sig detta i uttryck? 

Avgränsningar  
Begreppet universitetsstuderande syftar till studenter som idag studerar på universitet på en 

utbildning som leder till arbete inom tjänstemannasektorn. Urvalet i studien är avgränsad till 

individer inom åldersspannet 20 år till 30 år som utbildar sig vid Luleå tekniska universitet 

inom samhällsvetenskapligt program eller civilingenjörsprogram. 

Disposition 
För att ge läsaren en god förståelse för ämnet och problematiken har jag valt att i ett 

bakgrundskapitel presentera den svenska fackföreningsrörelsens historia och 

organiseringsgrad samt tidigare forskning inom ämnet facket och individualisering. I 

efterföljande metodkapitel återfinns utförlig beskrivning av tillvägagångssätt och metodval. I 

avsnittet diskuteras även förförståelse, problem under arbetets gång, etik samt studiens 

validitet och reliabilitet.  

I teorikapitlet presenteras de begrepp och tankar ur individualiseringsteorin som är relevanta 

för studien baserat på Zygmunt Bauman och hans bok Det individualiserade samhället (2002) 

samt Ulrich Beck och Elisabeth Beck- Gernsheims bok Individualization (2002). 

Det tolkade och analyserade resultatet presenteras sedan i ett resultatkapitel i form av teman. 

Resultatet diskuteras sedan i ett diskussionskapitel där det relateras till tesen om det 

individualiserade samhället och tidigare forskning. I diskussionskapitlet presenteras slutligen 

också de slutsatser som kan dras av studiens resultat och forskningsområden vilka kan vara 

intressanta att studera vidare.  
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1. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras en historisk återblick över den svenska fackföreningsrörelsens 

utveckling och den svenska modellens uppkomst. Vidare presenteras tidigare forskning som 

gjorts inom området facket och individualisering med fokus på unga akademiker och deras 

relation till facket. 

Historien om den svenska fackföreningsrörelsen och den svenska modellen 
Den svenska fackföreningsrörelsens historia leder hela vägen tillbaka till 1800-talet och 

industrialismens genombrott i Sverige. Grogrunden för facklig organisering uppkom från den 

otrygghet som fanns beträffande arbetarnas anställningsförhållanden som till stor del berodde 

på de allt mer liberala regleringar om exempelvis näringsfrihet som tillkommit. Dock innebar 

inte näringsfrihetsförordningen frihet enbart för näringsidkarna, den beskrivs även som 

strejkfrihetens genombrott i svensk lagstiftning då den innebar att koalitioner mellan arbetare 

inte lägre var förbjudet. Murarstrejken år 1869 brukar ses som startpunkten för bildandet av 

den första fackliga arbetarrörelsen vilket ledde till det som anses vara det första 

kollektivavtalet i Sverige (Glavå, 2011).  

Organiseringen fortsatte och år 1898 bildades LO, Landsorganisationen i Sverige, som är 

centralorgan för den fackliga arbetarrörelsen. Fyra år senare bildades sedan dess motpart på 

arbetsmarknaden, SAF – Svenska arbetsgivarförbundet. Det första avtalet som slöts mellan 

parterna kom år 1906 och kallas för decemberkompromissen. Avtalet gav arbetsgivarna rätt 

att leda och fördela arbetet samt fritt anställa och avskeda arbetare oavsett om dessa var 

organiserande eller ej. Som motvikt till detta skulle föreningsrätten för båda sidor lämnas 

okränkt, det vill säga att exempelvis avsked på grund av facklig organisering kunde bestridas. 

Föreningsrättens erkännande innebar även ett visst erkännande av förhandlingsrätten. År 1928 

kom kollektivavtalslagen som bland annat reglerande stridsåtgärder och år 1936 kom 

förenings- och förhandlingsrättslagen med allmän förhandlingsrätt och utökat skydd för 

föreningsrätten. För tjänstemännen, som sågs som arbetsgivarens folk, hade lagen från år 

1936 störst betydelse. Tillsammans med decemberkompromissen återfinns dessa lagar än idag 

som en grundsten i den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen (Glavå, 2011). 

I slutet av 1930-talet hade den svenska staten fått nog av ständiga konflikter och strejker. 

Staten ställde därför krav på en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, SAF och 

LO, under hotet om utökad lagstiftning. Detta ledde till det som i folkmun kallas för grunden 

till den svenska modellen, Saltsjöbadsavtalet. Avtalet som undertecknades den 20 december 

1938 i Saltsjöbaden reglerar relationen mellan arbetsmarknadens parter och deras relation till 

staten. De viktigaste punkterna i avtalet anses vara bland annat; ingen statlig inblandning i 

avtalsförhandlingarna, centrala avtalsförhandlingar, kollektivavtal grundade på frivillig 

överenskommelse samt fredsplikt under avtalsperioderna (Berglund & Schedin, 2009). 

Solidarisk lönepolitik fanns inte med i Saltsjöbadsavtalet men anses vara en del av den 

epoken inom den svenska modellen. Det handlar om parternas ansvar för lönebildningen på 

central nivå som även till viss del kan ses som en del i välfärdsbygget i Sverige (Glavå, 2011). 

Tjänstemännen började organisera sig lite senare än arbetarna. Under 1920-och 1930-talet 

uppmuntrades tjänstemännen till organisering och anslutning till fackförbund (Berglund & 

Schedin, 2009). Först år 1931 bildades Daco, de anställdas centralorganisation i Sverige och 

år 1937 bildades Tjänstemännens Centralorganisation, T.C.O. Dessa två förbund gick 

samman år 1944 och bildade gemensamma TCO, vilket betraktas som starten för det TCO vi 

känner idag (TAM Arkiv, 2016). En viktig faktor som skiljer TCO från LO är att TCO är en 

partipolitiskt fristående fackföreningsrörelse. Detta bidrar till att gränsen mellan 
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tjänstemannafack och arbetarfack är ovanligt tydlig i Sverige jämfört med andra länder 

(Kjellberg, 2009). 

I slutet av 1960-talet började ett missnöje gro inom fackföreningsrörelsen. Medan strejker och 

studentuppror världen över lyftes fram i media så blev 1969-1970 års gruvstrejk i Malmfälten 

en slags startpunkt i Sverige. Fler strejker följde under första delen av 1970-talet och även om 

det var arbetsgivarna som var i skottgluggen fick både fackföreningarna som 

Socialdemokraterna kritik. Detta innebar att den svenska modellen sattes i gungning 

(Berglund & Schedin, 2009). Facken ville få igenom mer inflytande och rättigheter för sina 

medlemmar och när de inte fick gehör hos motparten SAF gick de vidare till den politiska 

makten. Forskning har senare visat att kraven på ny lagstiftning egentligen inte kom från 

fackföreningsrörelsen utan att det var en allt bredare arbetslivsproblematik som gjorde att 

vissa partier hade allt svårare att respektera Saltsjöbadsavtalet. Det hela ledde till att 

arbetsrättslagstiftningen i stort sett exploderade efter en lång dvala. Det handlar till största 

delen om lagstiftning som begränsade arbetsgivarens prerogativ och ökade rättigheterna för 

arbetstagarna och fackföreningarna. Arbetsrättsliga lagar som tillkom var bland annat LAS, 

lagen om anställningsskydd, som reglerar exempelvis arbetstid och uppsägning samt MBL, 

medbestämmandelagen, som påverkade beslutsfattandeprocessen för arbetsgivare. Sedan dess 

har fackföreningarnas ställning stärkts bland annat genom utökning av MBL i form av 

kollektivavtalskomplettering (Glavå, 2011).  

Organiseringsgraden i Sverige 
Idag är fackföreningsrörelsen i Sverige och den svenska modellen känd i hela världen. Det 

sker regelbundna kollektivavtalsavtalsförhandlingar på både central och lokal nivå och det 

finns ett fackligt samarbete som når över landsgränserna. Fackföreningarna representerar 

arbetstagarna i frågor gällande allt från lön och anställning till arbetsmiljö. Sverige har den 

mest klassmässigt uppdelade fackföreningsrörelsen i världen och en väljer sitt fackförbund 

beroende på om en är tjänsteman, arbetare eller akademiker. När det talas om 

centralorganisationer finns det idag i huvudsak tre centralorganisationer i Sverige. LO 

organiserar arbetarförbunden, TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, organiserar 

tjänstemannaförbunden samt Saco, Svenska akademikers centralorganisation, som organiserar 

akademikerförbunden (Kjellberg, 2009). Både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan är 

välorganiserade vilket visar sig i att majoriteten arbetstagarna är anslutna till ett fackförbund 

och arbetar på ett företag som har kollektivavtal och som är anslutna till en 

arbetsgivarorganisation. Tillsammans med de nordiska grannländerna Finland och Danmark 

är Sverige bäst i världen sett till organiseringsgraden bland arbetstagare (Kjellberg, 2009). 

Idag är 74 procent av tjänstemännen och 63 procent av arbetarna anslutna till ett fackförbund 

vilket ger en total organiseringsgrad på 69 procent i Sverige (Kjellberg, 2016).  

Åren 2007-2008 är en viktig tid när det kommer till organiseringsgraden i Sverige. Under 

dessa år fick den borgerliga alliansregeringen igenom flertalet stora förändringar gällande 

finansieringen av de fackliga arbetslöshetskassorna, a-kassan. Förändringarna låg i kraftigt 

höjda medlemsavgifter till a-kassorna samtidigt som den tidigare skattereduktionen för 

fackavgift och a-kasseavgift slopades helt. Resultatet blev a-kasseavgifter som i många fall 

mångdubblades. Detta ledde till den största nedgången i organiseringsgrad någonsin i Sverige. 

Under åren 2007-2008 tappade fackförbunden i Sverige totalt 235 000 medlemmar vilket är 

närmare åtta procent. LO drabbades hårdast och tappade drygt elva procent. TCO minskade 

med ca sju procent medan Saco konstigt nog ökade med drygt en procent. Nedgången var som 

störst bland de unga. Totalt sjönk organiseringsgraden bland personer i åldrarna 16-24 år med 

tio procent och åldrarna 25-29 år med sju procent i jämförelse med fyra procent bland 

personer i åldrarna 45-64år. Även om den totala organiseringsgraden i Sverige har sjunkit 
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sedan 1990-talet då den låg så högt som 85 procent har den legat stabilt med en svagt 

uppåtgående trend sedan raset 2007-2008 (Kjellberg, 2009). Medan arbetarna har fortsatt att 

minska i antal organiserade har tjänstemännen istället ökat. Om en väljer att dela upp 

statistiken efter ålder ser det dock annorlunda ut. Antalet organiserade i åldrarna 25-29 år är 

endast 59 procent jämfört med åldrarna 45-64 år där hela 79 procent är fackligt organiserade 

(Kjellberg, 2016). 

Tidigare forskning om facklig organisering och individualisering 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet facklig organisering och 

individualiseringen vilka problematiserar organiseringen av framförallt unga akademiker men 

även utvecklingen av facket som demokratisk organisation med individualiseringen av 

samhället som kontext. Mycket av den tidigare forskningen inom ämnet facklig organisering 

och individualisering är gjord innan det stora medlemsraset 2007-2008 men det som lyfts 

fram speglar problematiken som TCO visar på i sitt projekt Facket Förändras. Just unga 

tjänstemän med akademisk utbildning är mer tveksamma till fackligt medlemskap vilket 

också visar sig i statistiken över organiseringsgrader. Exempelvis visar Anders Kjellberg 

(2009) på att fler unga valde att lämna facket och a-kassan under 2007-2008 men också att det 

är framförallt unga som är tveksamma till fackligt medlemskap överhuvudtaget.  

Något som konstaterats är att marknadsföring och utveckling av servicetjänster för individen 

har hamnat i fokus för fackförbunden. Det gäller att ha ett tydligt varumärke och många 

förbund använder idag olika typer av media för att framföra sitt budskap (Björkman, 2006). 

Ett exempel på detta är Unionen som idag är Sveriges största tjänstemannaförbund med över 

600 000 medlemmar. Unionen förmedlar sin vision om att vara den ledande kraften i 

arbetslivet genom att visa sina krafter som superhjältar i reklam som syns i olika typer av 

media. Många gånger är det förbundets förtroendevalda som i egenskap av superhjältar får 

förmedla budskapet (Unionen, 2016).  

Björkman (2006) menar att den ökade individualiseringen i samhället kräver tydliga strategier 

för att nå ut till och rekrytera nya medlemmar. Det handlar om att hitta och möta individuella 

behov i allt större utsträckning än förr. Unga akademiker anses vara problematisk att nå ut till 

och att denna grupp, om de väljer fackligt medlemskap, väljer att organisera sig med andra 

inom samma profession eller med samma utbildning. De söker ett medlemskap som kan 

erbjuda ett attraktivt paket med specifika tjänster utvecklade för just dem. Den individuella 

medlemmen har blivit allt mer viktigt för facken genom att förhandlingar sker närmare 

medlemmarna. Medlemmarna ar även fått en allt starkare möjlighet till påverkan vid 

utveckling och utvärdering av tjänster samt att utnyttjandet av erbjudna tjänster i allt större 

utsträckning används individuellt. Framförallt att ta till sig av medlemmarnas åsikter för att 

utveckla nya tjänster och utvärdera organisationen påtalas som viktiga faktorer (Björkman & 

Huzzard, 2005; Björkman, 2006). 

Björkman (2006) lyfter fram tre vägar som är tänkbara när det kommer till 

marknadsföringsstrategier för fackförbunden. Det första handlar om att sitta säkert i båten och 

förlita sig på ett utbud av individuella tjänster som tilltalar den stora massan. Det andra 

handlar om att dela upp sin målgrupp i mindre grupperingar och ha specifika strategier och 

tjänster för varje grupp för att på så sätt tilltala fler. Den sista vägen handlar om att inse det 

faktum att varje medlem är unik och att det är många faktorer som påverkar varje individs val. 

För att nå ut till alla unika individer behövs både grupperingar och ett brett spektrum av 

tjänster inom medlemskapet. Han påpekar dock i sin slutsats att marknadsföringsstrategier 

inte kan ge en garanterad väg till framgång. Fackförbund är demokratiska organisationer och 
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en modernisering av fackförbunden innebär ett dilemma där demokratiska processer ska 

samsas med en hög servicegrad till medlemmarna (Björkman, 2006). 

Furåker och Berglund (2003) påvisar att individualiseringen har ansetts öka inom grupper 

med likartad bakgrund, exempelvis akademiker, och att de tenderar till att isoleras i sin grupp. 

I sitt resonemang om individualisering har de en hypotes om att individualiseringsprocessen 

förväntas innebära att anställdas uppskattning av fackförbunden minskar och att de anställda 

istället ser ökade fördelar i att själva förhandla med arbetsgivaren. De slutsatser som 

framkommer i deras undersökning visar på en mer negativ inställning till fackförbund och en 

mer individualiserad inställning till förhandlingsmöjligheter bland tjänstemän jämfört med 

arbetare. Framförallt tjänstemän med högre utbildning påvisade en mer negativ inställning till 

fackförbund och att de i högre grad än övriga uttryckte att individen själv har bättre framgång 

i förhandlingar om de tar hand om förhandlingen själv (Furåker & Berglund, 2003).  

Furåker och Berglunds (2003) undersökning visar även på att yngre individer visar en mer 

individualiserad attityd jämfört med äldre och att yngre har en lägre organiseringsgrad. De 

menar på att det inte går att påvisa om det beror på en mer negativ inställning till kollektivism 

eller om de helt enkelt inte ser någon anledning till att gå med i ett fackförbund då unga idag 

ofta har en otrygg anställning. Dock menar de att båda perspektiven kan knytas an till de 

ungas allt mer individualistiska attityder. Sett ur ett samhällsperspektiv menar de att detta i 

kombination med att tjänstemännen ökar på arbetsmarknaden kommer att leda till att 

individualistiska attityder blir allt vanligare (Furåker & Berglund, 2003). 

Att individualiseringen som sker genom nya generationers inträde i arbetslivet kan komma att 

påverka fackföreningsrörelsen är något som Michael Allvin och Magnus Sverke (2000) 

diskuterar i sin forskning. De lyfter fram hur individualiserings- och differentieringsprocesser 

inom arbetskraften kan komma att underminera fackförbunden då de olika generationerna 

uttrycker olika krav och förväntningar på fackföreningarna. Forskningen visar på att faktorer 

som ålder och politisk inriktning påverkar attityden till fackförbunden och att individer med 

högre utbildning i större utsträckning är mer instrumentella och alienerade i sina fackliga 

medlemskap. Den sociala differentieringen är påtaglig men Allvin och Sverke (2002) menar 

att ålder ändå är den tydligaste faktorn som skiljer yngre och äldre åt i attityden gentemot 

facklig organisering och att det visar på en minskning av solidaritet och ökning av 

individualism (Allvin & Sverke, 2000). 

Fackföreningsrörelsen har, enligt Allvin och Sverke (2000) tre traditionella uppgifter som 

innebär att lyfta fram en socialistisk ideologi, kämpa för bättre villkor på och utanför arbetet 

samt bidra till en arbetscentrerad livssyn. De menar att fackförbunden får allt svårare att 

uppfylla dessa traditionella uppgifter och samtidigt uppfylla de allt mer diversifierade 

generationernas olika önskemål. Det andra problemet uppstår om eller när 

fackföreningsrörelsen väljer att fokusera på en av uppgifterna och lämna de andra vilket, i 

kombination med individualiseringen, skulle kunna innebära att fackföreningsrörelsen blir en 

myndighet, en klubb för inbördes beundran eller helt enkelt dör ut när den äldre generationen 

lämnar arbetslivet. Oavsett vilken väg mot förändring som fackföreningsrörelsen väljer menar 

författarna att det inte kommer att fortsätta på samma sätt som idag (Allvin & Sverke, 2000). 

Med utgångspunkt i detta resonemang har jag valt att undersöka vidare hur 

universitetsstuderande med en framtid som tjänstemän tänker om fackligt medlemskap, dess 

fördelar och nackdelar, samt hur det kan relateras till tesen om individualiseringen. Om en ser 

till den tidigare forskning som presenterats kan faktorer som att fackförbunden är för 

traditionella och att arbetsmarknaden för yngre generationer präglas av otrygga arbetsvillkor 

spegla det faktum att unga akademiker inte ser en nytta i facklig organisering.  
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för studien, vilka metodval och urval som gjorts 

samt vilka problem som uppstått under arbetes gång. I kapitlet diskuteras även etik samt 

studiens validitet och reliabilitet. 

Tillvägagångssätt 
I ett första skede valdes ämnesområde och sedan en insamling av tidigare forskning för att ge 

stöd åt den problemställning som studien ämnat att problematisera. Tesen om det 

individualiserade samhället valdes som teoretisk grund baserat på den förförståelse som jag 

hade om ämnet och problemställningen. Studien har en deduktiv ansats då den ämnat 

undersöka hur universitetsstuderande med en framtid som tjänstemän ser på fackligt 

medlemskap i en kontext med tydlig teoretiskt utgångspunkt i tesen om det individualiserade 

samhället. En deduktiv ansats innebär att forskaren härleder nya hypoteser ur befintlig teori. 

Motsatsen till deduktion är induktion vilket innebär att forskaren härleder nya teorier genom 

hypoteser och erfarenheter (Bryman, 2011). Även om ansatsen från början var deduktiv 

upplevdes det svårt att helt hålla sig inom ramen för deduktion. Detta är inte något ovanligt 

utan förekommande när det kommer till forskningsprocessen, och att skifta mellan de två 

olika ansatserna kallas för abduktion (Patel & Davidson, 2011). 

Med detta resonemang som grund formulerades sedan det syfte och de forskningsfrågor som 

studien ämnat att besvara. Detta presenterades sedan i ett PM tillsammans med ett 

grundläggande angreppssätt gällande datainsamling och analys. Efter att ämne och 

problemställning godkänts för vidare bearbetning utfördes litteraturstudier av metodlitteratur 

som behandlade olika typer av kvalitativa datainsamlingsmetoder för att hitta rätt 

tillvägagångssätt. För att på bästa sätt nå den kunskap som behövs för att besvara syfte och 

frågeställningar valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer samt fokusgrupper 

som datainsamlingsmetoder.   

Urval 
Urvalet till intervjuer har skett genom målinriktat, det vill säga strategiskt, urval där jag valt 

att ta kontakt med personer som arbetar som värvare och ombudsmän inom TCOs 

medlemsförbund. Enligt Bryman (2011) är målinriktat urval en bra metod för att välja 

intervjupersoner som är direkt relevanta för syftet och problemställningen och med ett särskilt 

forskningsmål i åtanke. Valet föll på att intervjua en värvare/ombudsman och en 

studerandeombudsman vilka är anställda på samma förbund då dessa personer antogs kunna 

bidra med en bred bild av den problematik som finns samt fackförbundets strategi för att nå ut 

till målgruppen. De kunde även genom egna erfarenheter ge en bild av hur unga akademiker 

inom tjänstesektorn förhåller sig till fackförbunden och fackligt medlemskap.  

Till fokusgrupperna valde jag att basera mitt urval på statistik som visar att flest individer 

påbörjar sin universitetsutbildning inom åldersspannet 20 år till 30 år (SCB, 2014). Med 

utgångspunkt i denna statistik samt med tjänstemannasektorn som avgränsning valde jag att 

göra ett snöbollsurval. Bryman (2011) menar att snöbollsurval är en annan typ av målinriktat 

urval där grunden finns i ett urval med personer, platser och så vidare som är relevanta för att 

nå förståelse för en social företeelse. Grundtanken med urvalsformen är att genom kontakt 

med personer inom urvalsgruppen sedan använda den befintliga kontakten för att nå ut till 

ytterligare tänkbara deltagare (Bryman, 2011). 

För att få till en snöbollseffekt valde jag att lägga ut en förfrågan på sociala medier där jag 

sökte deltagare inom åldersspannet 20 år till 30 år som utbildar sig till ekonom eller 

civilingenjör vid Luleå tekniska universitet. Jag besökte även föreläsningar inom valda 
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utbildningar i försök att nå ut till deltagare. Dock var det få som ville ställa upp. Jag valde då 

att justera urvalsgruppen till studenter inom samhällsvetenskapliga program och 

civilingenjörsprogram. Genom förfrågningar på sociala medier som satte snöbollen i rullning 

lyckades jag sedan hitta åtta deltagare vilket var nog för att kunna utföra två fokusgrupper. 

Målet var minst tre deltagare i varje grupp för att stimulera till en öppen diskussion och max 

fyra deltagare i varje grupp då det skulle vara hanterbart för mig som forskare att leda 

diskussionen som moderator.  

Empiriinsamling 
I denna studie har både fokusgrupper och intervjuer använts som metoder för insamling av 

data. Att använda två olika metoder för datainsamling kallas för metodtriangulering och 

Bryman (2011) menar att det är ett sätt att få fler perspektiv vid studier av sociala företeelser 

och syftar till skapa bättre förutsättningar för kontrollen av resultatets relevans och giltighet 

(Bryman, 2011). Med utgångspunkt i Brymans resonemang valde jag att använda mig av både 

fokusgrupper med studenter och intervjuer med fackliga representanter för att, genom olika 

perspektiv, söka svar på studiens syfte. Metodtrianguleringen gav mig möjligheten att studera 

studenternas syn på facket i parallell till tesen om det individualiserade samhället genom att 

tolka både deras egna ord men också genom att tolka de fackliga representanternas 

upplevelser av det samma. Genom att lyfta fram två olika perspektiv i resultatet skapades en 

tydlighet och relevans i förhållandet till den teoretiska ram i vilken studien haft sin grund. 

Fokusgrupper 
För att hitta ett optimalt sätt att studera just tankar och attityder hos en viss population 

studerades först metodlitteratur för att få större kunskap om olika forskningsmetoder. Då 

studien handlar om att undersöka studenternas attityder och tankar om fackligt medlemskap 

stod valet till slut mellan ett kvalitativt angreppssätt genom fokusgrupper eller ett kvantitativt 

angreppssätt genom enkäter. Fördelen med enkäter hade varit att metoden möjliggjort för 

forskaren att undersöka en större population och där igenom kunnat ge större möjlighet till 

generella slutsatser (Esaiasson et al, 2012; Bryman, 2011). Valet av forskningsmetod föll till 

slut på fokusgrupper då metoden bäst kunde ge svar på studiens syfte i kombination med tesen 

om det individualiserade samhället. Fokusgrupp som forskningsmetod handlar om att samla 

en grupp deltagare och låta dem, guidade av en moderator, tillsammans diskutera ett utvalt 

ämne. Moderatorn, till skillnad från en intervjuare, leder samtalet genom att initiera nya 

aspekter av ämnet med målet att få deltagarna att fritt diskutera med varandra. Denna metod 

ger forskaren ett bra sätt att studera exempelvis attityder och värderingar som deltagarna 

uttrycker gällande det valda ämnet (Wibeck, 2010).  

Eftersom fokusgrupper handlar om att samla in empiri genom gruppinteraktion är det viktigt 

att deltagarna känner sig komfortabla i miljön där diskussionen äger rum. Victoria Wibeck 

lyfter i sin bok Fokusgrupper (2010) fram fyra viktiga punkter att tänka på när det kommer till 

den materiella omgivningen. Hon menar att den fysiska omgivningen är av stor vikt. En 

neutral plats utan distraherande föremål är att föredra samt att små rum har en tendens att 

stimulera interaktionen och öka åsiktspolariseringen. Territorialitet handlar om deltagarnas 

beteende i hänseende till olika objekt och områden. Det är viktigt att deltagarna känner sig 

trygga och att de kan skydda sitt territorium om de känner sig utsatta. Rumsliga arrangemang 

och rumsliga avstånd handlar om placeringen av deltagarna för att optimera interaktionen 

(Wibeck, 2010).  

För att svara på ovanstående resonemang utfördes fokusgrupperna i denna studie i grupprum 

på Luleå tekniska universitets campus i Luleå. Valet av miljö baserades på att samtliga 

deltagare studerar på universitet och uppfattningen om att de därför bör känna sig bekväma i 
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den miljön. Lokalen hölls neutral i den mening att det inte fanns något onödigt som kunde 

distrahera deltagarna från diskussionen. För att lätta upp stämningen och minska eventuell 

nervositet fanns kaffe och fika tillgängligt för deltagarna.  

Till fokusgruppsdiskussionerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1) med tre huvudteman 

som relaterade till studiens syfte och frågeställningar. Varje tema hade en större öppen fråga 

som huvudfråga samt flertalet mindre frågor av både öppen och stängd karaktär. Detta 

upplägg valdes för att stimulera en öppen diskussion samtidigt som det blev en tydlighet för 

mig som moderator i arbetet att leda diskussionen (Wibeck, 2010).  

Steinar Kvale (1996) för ett resonemang om vikten av att få deltagarnas informerade 

samtycke vid en forskningsintervju. Han menar att deltagarna bör informeras om studiens 

övergripande syfte och upplägg samt eventuella risker och fördelar som kan komma genom 

deltagandet. Det är även viktigt att deltagarna informeras om hur mycket information som de 

förväntas bidra med samt att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande (Kvale, 

1996). För att svara på Kvales resonemang om informerat samtycke fick samtliga deltagare 

tydlig information om studiens syfte och förutsättningarna för diskussionen. De informerades 

om att det inte fanns något som var mer rätt eller fel i diskussionen och att de när som helst 

hade rätt att avbryta. Till detta gav samtliga deltagare informerat samtycke. För att kunna 

fokusera fullt ut på diskussionen och deltagarna spelades diskussionen in på en diktafon efter 

deltagarnas godkännande.  

Intervjuer 
För att få ytterligare perspektiv till problematiken i att nå ut till och organisera unga 

universitetsutbildade tjänstemän valde jag att utföra två semistrukturerade intervjuer med 

representanter från ett av Sveriges största fackförbund för tjänstemän. Den första 

intervjupersonen arbetar som studerandeombudsman och har dagligen kontakt med 

universitetsstudenter genom samtal, deltagande på mässor och exempelvis föreläsningar ute 

på universiteten, bland annat på Luleå tekniska universitet. Den andra intervjupersonen 

arbetar som ombudsman och värvare på ett regionalt kontor. Som ombudsman och värvare 

har hen i uppgift att värva nya medlemmar och även stötta medlemmar till att engagera sig 

genom att bilda så kallade klubbar ute på företagen. Hen möter ofta potentiella medlemmar 

när de är nya i arbetslivet och kan därför ge en inblick i hur unga tjänstemän med akademisk 

utbildning agerar gällande fackligt medlemskap när de lämnat universitetet och nått ut på 

arbetsmarknaden.  

Semistrukturerade intervjuer är en metod vilken genom öppna frågor med anknytning till 

studiens syfte och frågeställningar ger möjlighet att nå oväntade svar och djupare förståelse 

intervjupersonens tankar om det givna ämnet (Bryman, 2011). För att uppnå detta utformades 

ytterligare en intervjuguide (se bilaga 2) med ett fåtal öppna frågor där intervjupersonerna 

gavs utrymme till egna resonemang och funderingar om den problematik som de upplever och 

hur de arbetar för att nå ut till unga akademiker inom tjänstesektorn. Intervjun med 

studerandeombudsmannen utfördes via e-post då hen inte hade möjlighet att delta fysiskt i en 

intervju. Ombudsmannen intervjuades genom en fysisk intervju på hens kontor. Deltagarna 

informerades om studiens syfte samt vad deras deltagande innebar för studien och båda gav 

sitt informerade samtycke till deltagandet.  

Analys och bearbetning 
Bryman (2011) menar att inspelning och transkribering av intervjuer är att föredra framför 

anteckningar då det ger bättre förutsättningar för att analysera vad människor sagt vid 

intervjutillfället genom att forskaren kan lyssna igenom materialet hur många gånger hen 
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önskar. På så sätt kan även omedvetna eller felaktiga tolkningar av vad som sades 

kontrolleras.  

Med utgångspunkt i Brymans (2011) resonemang spelades samtliga intervjusituationer in med 

hjälp av en diktafon. Den inspelade intervjun och fokusgruppsdiskussionerna har i nästa steg 

transkriberats och utskrifterna har sedan lästs igenom flera gånger för att få grepp om vad som 

sagts och vilka frågor som besvarats. Transkriberingarna har sedan kodats genom öppen 

kodning. Öppen kodning innebär att forskaren konceptualiserar och tematiserar datan genom 

att bryta ner och studera den (Bryman, 2011).  

Den kodade datan analyserades genom tematiskt analys. Analysmetoden syftar till att 

identifiera teman i datan genom söka ofta förekommande teman och företeelser som relaterar 

till studiens syfte, frågeställningar och teoretiska grund (Bryman, 2011). För att underlätta vid 

analysen av koderna valde jag att sammanställa en matris där koder från datan med 

beröringspunkter i syftets och frågeställningarnas centrala punkter fördes in. Denna metod 

kallas även för framework då matrisen utgår från ett ramverk bestående av teman och 

subteman som härrör från syfte och frågeställningar (Bryman, 2011).  

De teman som kodningen utmynnade i och som användes vid analysen har också använts 

genomgående i den skriftliga presentationen av resultatet för att skapa en tydlig struktur 

ämnat att underlätta för läsaren. Dessa teman är studenternas relation till facket och fackligt 

medlemskap, fördelar och nackdelar med fackligt medlemskap, utbildningens roll samt 

fackets upplevelser. 

Problem under arbetets gång 
Under arbetets gång har det uppstått vissa problem i genomförandet av studien. Det största 

hindret att ta sig över var att hitta deltagare till de två fokusgrupperna där empirin för studien 

till största del skulle hämtas. Att använda sociala medier för att nå ut till potentiella deltagare 

fungerade till en viss grad då det bidrog med kontakter som kunde starta snöbollsprocessen. 

Dock kan jag i efterhand fundera om det funnits ett smidigare sätt att nå ut till studenterna. 

Efter handledning framkom ett möjligt sätt som innebar att ta kontakt med en lärare på något 

av de valda utbildningsområdena för att få komma till en föreläsning och presentera studien 

för att nå ut till potentiella deltagare. Dock ledde det inte till fler deltagare och jag anser att 

problematiken till stor del handlade om att individerna inte såg någon personlig vinning i ett 

deltagande. Med bakgrund i detta fick därför urvalet justeras.  

Vid tillfället för sammankomsten för första fokusgruppen var det en deltagare som inte infann 

sig. Detta kunde lösas genom att en av deltagarna som var på plats kontaktade två 

klasskamrater som uppfyllde kraven för urvalet och vilka befann sig i närheten. Då båda hade 

möjlighet att vara med vid tillfället beslutade jag mig för att det vore fördelaktigt för studien 

att låta dem båda delta. Vid tillfället för sammankomsten för den andra fokusgruppen blev en 

deltagare sjuk och på grund av kort varsel fanns inte möjlighet att hitta någon ytterligare 

deltagare. Det blev därför totalt fyra deltagare i den första fokusgruppen och tre deltagare i 

den andra gruppen. Det föll på så sätt ändå inom den ram om minst tre och som mest fyra 

deltagare per fokusgrupp vilket jag satte som grundkrav vid mitt urval och metodval. 

Under arbetets slutskede framkom kritik gällande användandet av ordet syn i den form det 

använts i studien då det kunde uppfattas likt talspråk. Detta ledde till funderingar om att byta 

ut ordet till ett mer accepterat synonym, exempelvis uppfattning eller åsikt. Dock tog jag 

beslutet, efter flera genomläsningar och rådfrågning, att behålla det ursprungliga ordet då det 

bäst representerade och beskrev det jag avsett undersöka på ett samlat och övergripande sätt. 
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Förförståelse  
Katrine Fangen lyfter i sin bok Deltagande Observation (2005) upp begreppet förförståelse 

och dess inverkan på forskaren och dennes forskning. Hon menar att även om det idealt att 

påbörja forskning som en tabula rasa, det vill säga som ett blank papper utan någon som helst 

förförståelse eller kunskap om ämnet, är det en omöjlighet. Därför bör forskaren, enligt 

Fangen (2005), presentera sin förförståelse och problematisera den genom att studera tidigare 

forskning inom ämnet. Hon menar att det finns fördelar i att ha kunskap om sin förförståelse 

och att den i ett senare skede kan användas som kontrast till den empiri som framkommer i 

forskningen (Fangen, 2005). 

Bakgrunden till valet av ämnesområde och den problematik som syftet avsett avspegla 

återfinns till stor del i den förförståelse som jag besitter. Tidigare erfarenheter som värvare av 

studentmedlemmar för ett av Sveriges största fackförbund gav mig en uppfattning om att en 

problematik förelåg i studenternas relation till, och kunskap om, facket och fackligt 

medlemskap. I mitt yrkesutövande har jag mött studenter och tagit del av deras tankar om 

fackligt medlemskap och dess fördelar respektive nackdelar. Min förförståelse har således 

givit mig den uppfattningen att ett individualiserat tankesätt präglat studenternas relation och 

attityder gentemot fackligt medlemskap och att de uttryckte svårigheter i att relatera till 

problematik i arbetslivsfrågor och den kollektiva solidaritet som facket och den svenska 

modellen står för. Mina upplevelser pekade mot att studenterna istället sökte individuella 

fördelar i ett fackligt medlemskap, fördelar som på olika sätt, på kort sikt, kunde hjälpa dem 

att nå sina mål inom sin yrkesutövning. 

Validitet och reliabilitet 
Inom framförallt kvantitativ forskning används validitet och reliabilitet för att bedöma 

kvaliteten på en undersökning. Begreppen delas in i extern och intern validitet samt intern och 

extern reliabilitet. Extern validitet syftar till huruvida resultaten kan generaliseras till andra 

sociala sammanhang. Intern validitet visar på överensstämmelsen mellan de teoretiska idéer 

som forskaren utvecklar och hens observationer. Extern reliabilitet står för vilken grad en 

undersökning kan återupprepas och intern reliabilitet syftar till överenskommelse inom ett 

forskarlag om hur datan ska tolkas (Bryman, 2011). 

Begreppen validitet och reliabilitet anses inte alltid vara förenliga med forskning av kvalitativ 

art. Bryman (2011) menar att exempelvis validiteten inte är av större betydelse för kvalitativa 

undersökningar då dess främsta intresse inte ligger i mätning. Han för därför ett resonemang 

om hur begreppens betydelse bör omformuleras för att anpassas till att bedömning av 

kvalitativ forskning. Istället för att använda intern/extern validitet och intern/extern reliabilitet 

använder Bryman(2011) sig av begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet som kan 

jämföras med intern validitet, extern validitet samt reliabilitet (Bryman, 2011). 

Trovärdigheten i en studie handlar, enligt Bryman (2011), om huruvida forskarens 

beskrivning av en social verklighet kan accepteras av andra människor. För att skapa god 

trovärdighet i studien måste forskaren säkerställa att studien följer de regler som finns samt att 

forskarens uppfattning bekräftas av de individer som ingår i den sociala verklighet som 

studerats. Vidare menar Bryman att överförbarheten i en studie ligger i hur pass resultatet är 

överförbart till en annan social miljö. För att nå en god nivå på överförbarhet i en kvalitativ 

studie bör resultatet beskrivas på ett fylligt och utförligt sätt. På detta sätt får läsaren en god 

förståelse för att bedöma överförbarheten. Pålitlighet bygger enligt Bryman (2011) på 

granskning av forskningsprocessen. För att en studie ska bedömas som pålitlig enligt Brymans 

resonemang måste forskaren redogöra för samtliga faser av forskningsprocessen på ett 
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fullständigt sätt. Granskningen syftar till att bedöma i vilken utsträckning som studiens 

slutsatser är rimliga och berättigade (Bryman, 2011). 

För att problematisera denna studies validitet och reliabilitet har jag valt att utgå från Brymans 

(2011) resonemang om trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. Trovärdigheten i denna 

studie kan uppfattas som god då regler har följts och deltagarna i studien har gett ett unisont 

intryck gällande sina tankar och sin syn på fackligt medlemskap vilket belyses i 

resultatkapitlet. Därför kan det, i kombination med min förförståelse, bedömas som att det 

finns en god trovärdighet. Dock kan detta ifrågasättas då studien är tämligen liten i den 

bemärkelse att antalet deltagare inte kan anförleda en generaliserbarhet mot samtliga i 

urvalskategorin universitetsstuderande med framtid inom tjänstemannasektorn.  

För att nå en god överförbarhet har resultatet tematiserats och presenterats i deskriptiv form 

med citat som illustrerar deltagarnas tankegångar och resonemang. Detta för att läsaren, i 

enlighet med Brymans (2011) resonemang, ska få en god förståelse för ämnet. Att överföra 

resultatet till en annan social miljö kan vara möjligt men det föreligger problem i form av 

exempelvis kontext då fackligt medlemskap och traditionen däri varierar beroende på var i 

Sverige studenten kommer från.  

Genom att på ett ingående och genomskinligt sätt presentera forskningsprocessens samtliga 

delar öppnas studiens pålitlighet upp för granskning. Tillvägagångssätt, metodval och urval så 

som metod för analys och etisk problematisering berörs i studiens metodkapitel på ett 

ingående sätt med fördelar och nackdelar som motiveras genom litteraturreferenser vilket kan 

anses bidra till att öka studiens pålitlighet. Dock kan rimligheten i studiens slutsatser alltid 

ifrågasättas på så sätt att det i slutänden handlar om mig som forskare och min subjektiva 

tolkning och förståelse av ämnet och det resultat som framkommit.  

Etik  
I sin bok Interviews- An introduction to qualitative research interviews (1996) presenterar 

Steinar Kvale en trappa över etiska problem i forskningens sju steg. Han delar upp stegen i 

tematisering, design, intervjusituation, transkribering, analys, verifikation och publicering. 

För att problematisera studien ur ett etiskt perspektiv har jag i detta avsnitt valt att följa hans 

forskningstrappa och försökt att svara på hans resonemang genom att problematisera stegen i 

min egen studie. 

I det första steget tematisering menar Kvale (1996) att syftet inte bara ska ha ett vetenskapligt 

ändamål utan också visa på hur den mänskliga situationen kan förbättras inom ämnet. I nästa 

steg, design, problematiserar han det etiska ställningstagandet i informerat samtycke, att 

säkerställa konfidentialitet och vilka eventuella konsekvenser som kan uppstå för de som 

deltar i studien. Även i intervjusituationen menar han att konfidentialiteten och eventuella 

konsekvenser för deltagarna måste förtydligas. Exempelvis stress och förändrad självbild är 

något som bör problematiseras enligt Kvale (1996). Vid transkriberingen bör ärligheten i 

återgivningen av deltagarnas olika muntliga utsagor problematiseras samt även här graden av 

konfidentialitet. I analysen menar Kvale (1996) att forskaren bör fundera över hur ingående 

och kritiskt intervjudatan kan analyseras samt frågan om deltagarna borde ha möjlighet att 

uttrycka sin åsikt om hur deras ord tolkas. Han menar också att det är viktigt ur etisk synpunkt 

att datan som forskaren presenterar är säkerställd och verifierad. När det kommer till att 

publicera, eller offentliggöra, sin forskning bör forskaren återigen fundera över 

konfidentialitet och vilka konsekvenser som kan uppstå för studiens deltagare, både som 

individer och som grupp (Kvale, 1996).  
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Syftet med denna studie har varit att undersöka studenternas attityder och tankar om facket 

och fackligt medlemskap och försöka förstå den problematik som fackförbunden står inför när 

det handlar om att nå ut till dessa individer. Sedan genom att koppla empirin till tesen om det 

individualiserade samhället vidare försöka föra ett resonemang om det finns utrymme för 

kollektivt samarbete i en förmodat allt mer individualiserad värld. Konfidentialitet är 

genomgående för Kvales (1996) resonemang om etik och för att svara på detta presenterades 

studiens syfte för deltagarna samt vilken roll deras medverkan ämnade att ha i studien och 

samtliga deltagare har sedan gett informerat samtycke till sitt deltagande.  

För att minska risken för konsekvenser i form av exempelvis stress påtalades vikten av att 

ingen kommer att dömas för sina åsikter och ingen åsikt var mer rätt eller fel än någon annan. 

Det samma gäller konfidentialiteten vid offentliggörande av den färdiga uppsatsen. Som 

forskare har jag varit medveten om riskerna som kan uppstå vid intervjuer så väl som vid 

fokusgruppernas diskussioner. Framförallt den situation som fokusgrupperna befinner genom 

den uppenbara risken i den påverkan som deltagarna kan utöva mot varandra kan se som 

problematisk. Risken för konsekvenser för deltagarna som individer eller som grupp får anses 

som små då syftet berör dem som grupp på ett allmänt plan utan att peka ut gruppens åsikter 

på ett negativt sätt.  

All insamlad information i form av inspelningar och transkriberingar har behandlats med 

sekretess och har förstörts efter färdigställandet av uppsatsen. Dock har ingen av deltagarna 

haft möjlighet till att uttrycka sin åsikt vad gäller tolkningen av deras ord. Ämnet lyftes vid 

samtliga intervjutillfällen och deltagarna avsade sig möjligheten till att kommentera 

tolkningen. Detta då de varit medvetna om att studien söker svar på sitt specifika syfte och att 

deras ord och uttalanden därför skulle komma att tolkas och analyseras med syftet som grund. 

För att verifiera datan och säkerställa tolkningen har citat från intervjuerna använts i 

presentationen av resultat och analys. Citat har återgivits i sin ursprungliga form från 

intervjutillfällena. Detta för att visa på resonemang som inte är uppkomna genom överdriven 

kodning och analys.  
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras relevanta delar ur individualiseringsteorin baserat på begrepp och 

tankegångar från sociologerna Zygmunt Bauman och hans bok Det individualiserade 

samhället (2002) samt Ulrich Beck och Elisabeth Beck- Gernsheims bok Individualization 

(2002). 

Individualisering 
I sin bok Det individualiserade samhället (2002) beskriver Zygmunt Bauman hur 

individualiseringen av samhället påverkar individens sätt att handla och tänka. Han visar på 

hur modernismens framåtsträvan har gått i stå, att människor idag istället lever från dag till 

dag och att samhället präglas av att allt ständigt omförhandlas. Detta leder till en frånvaro av 

offentliga rum och sociala skyddsnät som inte längre bär. Han menar vidare att 

individualiseringen inte är något som en kan välja att delta i, det är ett öde utan möjlighet att 

dra sig ur eller neka sitt deltagande. En bör därför skilja på individualitet som öde och 

individualitet som förmåga att hävda sig. Klyftan som uppstår däremellan går inte enligt 

Bauman inte att överbygga (Bauman, 2002).  

Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim (2002) använder sig av begreppet 

institutionaliserad individualism som innebär hur individernas ansvar, skyldigheter och 

rättigheter inte längre är självreproducerande som system. De menar att individerna utövar 

kollektiva påtryckningar på ett samhälle som inte längre enbart binds ihop genom traditioner. 

Istället är det ett samhälle som avvecklar utan att återupprätta och som i allt högre grad 

utvecklar en ömsesidig individualisering vilken genomsyras av ambivalens. De menar vidare 

att det sociologiska perspektivet på individualisering visar på en struktur med mycket 

differentierade samhällen och att individualiseringen egentligen inte sätter individens 

integration på spel utan istället möjliggör den. Det handlar om hur individerna kan 

avmystifiera den falska bilden av självförsörjning, det vill säga att individen klarar sig bäst 

själv, genom att förstå att det handlar om självets ofullständighet och inte om individens 

valfrihet (Beck & Beck-Gernsheim, 2002).  

Beck och Beck- Gernsheim (2002) lyfter fram en stereotyp vilken säger att 

individualiseringen är lika med ett samhälle där jaget går före laget men de menar att detta är 

fel uppfattning. För även om det handlar om individens rätt att leva och skapa sitt eget liv 

påvisar de att individualiseringen, och den ökade uppdelningen av olikheter, leder till 

kollektiva upplevelser. Genom individualisering måste därför samhället och individerna söka 

nya vägar och former för kollektiva sätt att samverka till problemlösning. Något svar på exakt 

hur detta ska ske ger inte Beck och Beck-Gernsheim men de menar att det kan leda till nya 

sätt att verka inom exempelvis demokratiska organisationer (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). 

Enligt Bauman (2002) styrdes relationer och samhället tidigare till stor del av traditioner och 

till skillnad från den solidaritet och det kollektiva handlande som präglade de tidigare 

generationerna menar han att det idag inte finns plats för kollektivt handlande i det 

individualistiska samhället. Individerna hyser i en allt mindre utsträckning förhoppningar om 

att vi genom att gå samman i ett kollektiv på något sätt kan tvinga fram en förändring av 

spelreglerna. För även om det kanske finns ett kollektivt, socialt, ursprung i de katastrofer och 

risker som idag får oss att känna rädsla så tycks de på måfå drabba oss som individuella 

problem. Problemen är, som Bauman uttrycker det, inte additiva. Han menar att de inte kan 

förenas i en gemensam sak utan kan, om de överhuvudtaget kan avhjälpas, bara lösas 

individuellt genom enskilda ansträngningar (Bauman, 2002). 
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I det individualiserade samhället vill individen leva och skapa sitt eget liv. Enligt Bauman 

(2002) har individualiseringen av samhället gett individen ett liv i frihet men denna frihet för 

med sig en otrygghet. Det uppstår en frihet att experimentera samtidigt som det medför en 

risk i att behöva ta hand om konsekvenserna. Alla är utbytbara och därmed också sårbara, 

oavsett din sociala position. Bauman menar vidare att individen tenderar att vara skeptisk när 

det kommer till det goda samhället och allmänhetens bästa då de inte ser meningen med 

gemensamma intressen om dessa inte tillåter individen att få sina egna intressen 

tillfredsställda. Det handlar inte längre om att uppnå den identitet som eftersträvas och sedan 

få den erkänd av andra. Istället handlar det enligt Bauman (2002) om vilken identitet som 

aktivt ska väljas och hur individen måste hålla sig uppmärksam på om identiteten förlorar sin 

dragningskraft och ett nytt val krävs. Individen uppfylls av stress och jagar ett mål som 

utlovar tillfredställelse men när målet nås infinner sig inte lugnet utan stressen kvarstår då 

individen ständigt fortsätter vidare mot nya mål (Bauman, 2002). 

Enligt Bauman (2002) kan ett samhälle som anstränger sig för att vara risksäkert och utan 

överraskningar inte längre hantera problemen som uppstår, exempelvis den krympande 

arbetsmarknaden eller global uppvärmning. Den politiska viljan sviktar hos individerna när 

det uppstår en känsla av att förlora greppet om nuet, vilket bidrar till tvivel om solidariska 

handlingar verkligen kan leda till radikala förändringar i individens livssituation. Den 

offentliga makten bidrar endast genom respektera mänskliga rättigheter och låta individen 

leva i fred. Individen tillåts gå sin egen väg och samhället skyddar individens kropp och 

ägodelar. Här talar Bauman (2002) om att individualisering innebär problem för bland annat 

politik som bygger på medborgarskap. Detta då individen knuffar ut allt annat från den 

offentliga diskursen och genom sina egna intressen gör anspråk på hela det offentliga rummet 

(Bauman, 2002).  

Bauman (2002) lyfter fram den demokratiska problematiken med det individualiserade 

samhället genom sitt resonemang om institutioner som skapats för att ta ansvar för den 

kollektivt garanterade tryggheten. Han menar att dessa, förr i tiden, skapade hinder för 

mänsklig frihet vilket i sin tur var en risk för demokrati. Idag hotas demokratin istället från 

motsatt håll och dess roll som politiskt mål och försvarbart värde håller på att överges, mycket 

på grund av att den kollektivt garanterade tryggheten inte längre är tillfredställande. Även om 

brist på frihet kan leda till en oförmåga i att göra motstånd och ta ställning kan brist på 

trygghet leda till att individen inte ser några rimliga skäl till att förena sig som samhälle. 

Enligt Baumans resonemang kan båda fallen leda till likartade problem genom försvagning av 

demokratin genom oförmåga till politiskt handlande som yttrar sig i form av 

avståndstaganden från medborgarskap och politik (Bauman, 2002). 

Bauman (2002) liksom Beck och Beck- Gernsheim (2002) för ett resonemang om hur 

traditioner kontra frihet påverkar individen. Bauman menar på att ju mer begränsad individen 

är i sina alternativ och valmöjligheter så blir livet desto enklare. Om valmöjligheterna istället 

är större och fler blir den reella världen mindre självklar och betvingande. Tanken om vad 

individen vill göra kontra vad individen kan göra skapar en ambivalens. Om möjligheterna är 

större än viljan skapas en ambivalens som yttrar sig i oro och rastlöshet men i motsatsen där 

viljan är större än förmågan att utföra den skapas en ambivalens i form av en önskan att fly 

eller dra sig undan. En permanent obalans mellan vilja och förmåga håller enligt Bauman på 

att bli en styrande princip för identitetsbildning, systematisk reproduktion och social 

integration (Bauman, 2002). 

Enligt Bauman (2002) handlar det om struktureringen av människans villkor där struktur står 

för manipulering genom sannolikheter i en hierarki. Ett samhälle är strukturerat om vissa 
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händelser är mer sannolika att ske än andra vilket leder till att hierarkin av sannolikheter 

bibehålls. Han menar att om att minska sannolikheten för vissa beteenden och öka 

sannolikheten för andra beteenden och på så sätt bibehålla ordningen för mänskliga 

angelägenheter. Lyckas detta blir konsekvenserna och händelseutvecklingen förutsägbar och 

det skulle innebära att framtiden blir möjlig att forma på egen hand (Bauman, 2002). 

Beck och Beck-Gernsheim (2002) menar att samhället och framförallt välfärdsstaten och 

frågor som arbetsmarknad, arbete och social lagstiftning är formade för individer och inte för 

familjer. Det förutsätts i de flesta fall en vilja till att ha en anställning och att arbeta. En 

anställning medför ofta en utbildning och båda fallen förutsätter en slags rörlighet eller vilja 

att förflytta sig. Genom dessa krav öppnas det upp möjligheter för individen att fritt skapa sitt 

eget liv. De kan planera och skapa sitt liv som individer men oavsett om de lyckas eller 

misslyckas får de leva med sina val (Beck & Beck-Gernsheim, 2002).   

Något som Beck och Beck-Gernsheim (2002)  resonerar om är, likt Bauman (2002), att 

individualisering är tvingande och individen måste därför hantera och ta hand om, inte bara 

sig själv som individ, utan även relationer och nätverk i vilken preferenserna ständigt 

förändras. Det handlar om arbetsmarknad, utbildningssystem, välfärdsfrågor med mera. För 

även om individualiseringen ger individen frihet kräver den ett aktivt deltagande då fler 

möjligheter även innebär fler beslut. Om individen inte ska misslyckas måste hen vara 

anpassningsbar och öppen för förändringar. Hen måste kunna sätta upp mål, upptäcka hinder 

men även acceptera nederlag och ha en förmåga att starta om på nytt (Beck & Beck-

Gernsheim, 2002). 

Beck och Beck-Gernsheim (2002) använder Baumans begrepp om det individualiserade 

samhället och menar likt Bauman (2002) att det inte finns ett individualiserat samhälle utan 

att individualiseringsprocessen ter sig olika beroende på miljö, region och grupp. De menar 

vidare att det bästa sättet att tydligt visa på individualiseringsprocessen ter sig i samhället och 

hur kraven på individen har ökat är genom jämförelse mellan generationer. Likt Baumans 

(2002) resonemang om att begränsade valmöjligheter innebär ett enklare liv för individen att 

hantera menar Beck och Beck-Gernsheim att individualiseringen gör individen till en homo 

optionis, en varelse av valmöjligheter. Sexualitet, äktenskap, föräldraskap, kön, religion, 

identitet, allt blir valbart ner till minsta detalj. Till och med liv och död fragmenteras till 

valmöjligheter som individen ställs inför (Beck & Beck-Gernsheim, 2002).  

I sin bok använder sig Beck och Beck-Gernsheim (2002) äktenskapet som institution likt ett 

exempel för att visa hur tradition och individualisering har skapat ambivalens. De menar att 

äktenskapet tidigare uppfattades som något större än individen som, ofta på religiösa och 

materiella grunder, satte reglerna för hur det dagliga livet i form av ekonomi, arbete och 

sexualitet skulle hanteras. Det var inte kärlek som höll samman ett äktenskap utan det var 

religiösa och materiella aspekter som formade äktenskapet som institution. Äktenskapet var 

inte till för att ge individen lycka och glädje utan för att säkerställa familjens fortlevnad och 

den sociala ordningen (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). 

Beck och Beck-Gernsheim (2002) menar att individualiseringen har skett stegvis genom 

separationen av äktenskapet från den ekonomiska enhet som man och hustru en gång ansågs 

stå för. Idag är äktenskapet mer likt en produkt, en konstruktion, som formas av individerna 

som ingått äktenskap. Istället för den materiella eller religiösa grunden ligger fokus nu på 

individerna, människorna. Varför eller hur länge ett äktenskap håller styrs inte längre av 

sociala eller religiösa normer utan är nu helt upp till de individer som ingått äktenskapet. Beck 

och Beck-Gernsheim menar att individualiseringen av äktenskapet även har skett på 

institutionella grunder genom att exempelvis lagstiftning förändrats. Lagstiftningen utgår inte 
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längre från man och hustru som en ekonomisk enhet utan förutsätter, till skillnad från förr, att 

båda är inkomstbringande och ansvarar för sin ekonomiska säkerhet. Äktenskapet är 

fortfarande en institution men på helt andra grunder än förr och det speglas i individens 

valmöjligheter (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). 

Det Beck och Beck-Gernsheim (2002) menar är att även om individualisering innebär ökad 

frihet för individen betyder det inte upplösning av ordning. Individen ställs inför utmaningen 

att skapa och leva sitt eget individuella liv utanför de gamla sociala banden som familj, klass 

och religion tillförde och reglerna sätts av stat, byråkrati, arbetsmarknad etc. Till skillnad från 

sociologerna Georg Simmel och Emilé Durkheim som resonerat om att det individualiserade 

samhället kan integreras genom värden menar Beck och Beck-Gernsheim att det blir allt mer 

orealistiskt när individerna inte längre omsluts av klassisk form av integration i grupper som 

familj och klass. Genom utvecklingen av det moderna samhället ställer sig därför Beck och 

Beck-Gernsheim, likt Bauman, frågan om det är möjligt för kollektiva handlingar att existera i 

det individualiserade samhället (Beck & Beck-Gernsheim, 2002; Bauman, 2002).  
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4. Resultat analys 
I detta kapitel presenteras det analyserade resultatet från fokusgrupperna respektive 

intervjuerna. Resultatet presenteras på en deskriptiv nivå i form av teman som framkommit 

vid analysen för att belysa det syfte och frågeställningar som studien ämnat att besvara. 

Universitetsstudenters syn på fackligt medlemskap 
Nedan presenteras resultatet från fokusgrupperna. 

Universitetsstudenternas relation till facket och fackligt medlemskap 
Deltagarna i studien visar på blandade erfarenheter vad gäller fackligt medlemskap. Några av 

deltagarna har studentmedlemskap i ett fackförbund och en har varit fackligt medlem innan 

studierna. Dock påtalar de att ingen av dem har varit aktiva i sina medlemskap utan det 

handlar om ett instrumentellt medlemskap. Övriga är och har aldrig varit medlemmar i något 

fackförbund. Något som deltagarna har gemensamt är att de har lite eller ingen 

arbetslivserfarenhet. De talar om kortare visstidsanställningar som sommarjobb och extrajobb 

men inget långvarigt arbete vilket de själva ser som en av anledningarna till att det fackliga 

engagemanget och behovet har uteblivit. Vad som skulle få dem att gå med i facket vet inte 

deltagarna men de menar att fackligt engagemang nog kommer mer naturligt när de har en 

fast anställning. Detta förtydligas i citatet nedan: 

”Man har väl som tänkt att då jag nån gång får ett heltidsjobb i framtiden. För jag har bara 

sprungit runt som vikarie, alltid. Då kommer jag som vara med i facket. Nu är jag med som 

student. Jag har som tänkt att jag har ändå inga rättigheter...” 

Fackligt medlemskap och fackliga frågor är inget som studenter talar om enligt deltagarna. De 

menar att det ibland talas om lönefrågor inför den framtida karriären eller när det söks 

sommarjobb och extrajobb. Anledningen till detta menar deltagarna ligger i att arbetslivet ofta 

känns avlägset och abstrakt som student. Många är unga, kommer direkt från gymnasiestudier 

och har lite eller ingen arbetslivserfarenhet alls. De menar att det då helt enkelt är svårt att se 

fördelar i eller ett behov av ett fackligt medlemskap. Medlemskapet ses istället som ytterligare 

en kostnad när pengarna hellre läggs på exempelvis nöjen. Som flera av deltagarna påtalar är 

det då svårt att se ett behov. De upplever att de vid en visstidsanställning ändå inte har något 

att säga till om. När det handlar om tillfälliga anställningar under exempelvis sommaren ska 

en inte ifrågasätta sina rättigheter utan mer vara tacksam för att överhuvudtaget ha ett jobb 

vilket illustreras i citatet nedan: 

”Då är man ju som så glad över att man har ett jobb så det är det som är det viktiga. Man vill 

inte sätta någonting på spel så att man skulle bli av med jobbet.” 

Anställningsvillkor är en fråga som samtliga deltagare ser som viktig. De upplever 

arbetsmarknaden som osäker och att den förändras mot allt mer otrygga anställningsformer. 

Att få en tillsvidareanställning efter universitetsstudierna ses inte som självklart och de menar 

att en akademisk utbildning inte automatiskt innebär tryggare anställningsformer. Till skillnad 

mot deras föräldrars generation menar deltagarna att de själva förmodligen kommer att byta 

arbete mer aktivt. Möjligheterna till att klättra inom en organisation framstår som svårare än 

förr och de vidhåller att en nu klättrar mellan organisationerna istället. 

”Förut gick det ju att klättra inom branscher. Du behövde inte ha gymnasiekompetens eller 

någonting utan du kunde börja på ett ställe och så kunde du klättra upp inom företaget men 

det går ju inte längre. Nu krävs det att du har en universitetsutbildning...” 
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De flesta av deltagarna kommer från familjer med fackligt engagerade föräldrar där facket ses 

som en naturlig del av arbetslivet. Det har talats om facket och fackligt medlemskap 

hemmavid dock utan övertalningsförsök från föräldrarnas håll, och även om deltagarna 

respekterar sina föräldrars åsikter i frågan menar de att de själva vill ta ett beslut baserat på sin 

egen uppfattning om vikten av att organisera sig. En av deltagarna säger att hens pappa också 

är ingenjör och att han därför är någon som hen lyssnar på. Där kommer också den 

akademiska utbildningen in som faktor. Att organisera sig med kollegorna på arbetsplatsen 

eller med individer som har samma utbildning är något som deltagarna ställer sig delade till.  

De ser många fördelar med att organisera sig inom sin egen profession, exempelvis ingenjörer 

eller personalvetare. På så vis, menar deltagarna, kan förbundet har större kunskap om och 

rikta in sig på den specifika problematik som finns inom just deras yrkeskategori. De upplever 

att olika yrkeskategorier har olika områden som behöver arbetas med, vissa mer än andra, och 

ger exempel på byggbranschen där jämställdhet och föräldraledighet är stora frågor medan det 

bland tjänstemän ofta handlar om stress och psykisk ohälsa. Nackdelen med att organisera sig 

i yrkeskategorier eller branscher ligger enligt deltagarna i att det då skulle bli många små 

fackförbund med få medlemmar i varje vilket i sin tur minskar fackens makt att påverka. De 

kan inte komma överens om vilket sätt som är det bästa men enas över att de kan se ett behov 

av organisering då det enligt dem behövs någon typ av motpart till arbetsgivarna. 

Fördelar och nackdelar med fackligt medlemskap 
Deltagarna har svårt att se direkta nackdelar i ett fackligt medlemskap och de påtalar att deras 

bristande erfarenhet av både arbetslivet och fackligt medlemskap är bidragande orsaker. En 

faktor som dock samtliga deltagare framhåller likt en nackdel är den kostnad som ett 

medlemskap innebär. Att som student betala några hundralappar i månaden för att de arbetar 

under en sommar eller extra på sidan av studierna vägs mot de knappa ekonomiska resurser 

som studentlivet innebär, vilket illustreras i citatet nedan: 

”Jag kollade upp det där och då vart ju mitt problem att då skulle jag ju betala. Det var 

Handels och jag skulle betala typ 500 spänn i månaden för att jag jobbade så extremt mycket. 

Va fan nä, det är ju tio öl liksom! När man är 19 så krävs det ju ingen större motivation än tio 

öl på krogen liksom...” 

Något som också påtalas är att en som inte är medlem själv ändå får ta del av de fördelar som 

ett kollektivavtal innebär och att om en bara är visstidsanställd upplever deltagarna det som 

att det inte finns något krav på att engagera sig eftersom en ändå bara är där tillfälligt. En 

annan nackdel som påtalas av deltagarna är rädslan för att missgynnas av arbetsgivaren på 

grund av ett fackligt medlemskap och ett eventuellt fackligt engagemang. De menar även att 

inte vara fackligt medlem och istället välja att själv förhandla när det med arbetsgivaren näe 

det gäller exempelvis lön och villkor istället kan uppfattas som en styrka av arbetsgivaren. 

Fördelar som deltagarna ser i ett fackligt medlemskap är desto fler, både på individuella och 

samhälleliga plan. De påtalar framförallt vikten av arbetsrättslig rådgivning och den hjälp som 

facket kan bistå sina medlemmar med när problem uppstår på arbetsplatsen. Som ny i 

arbetslivet finns en osäkerhet i sitt eget värde och vilka rättigheter du har gentemot 

arbetsgivaren och där ser deltagarna att de, genom ett fackligt medlemskap, kan få ett stöd och 

lite extra muskler om det skulle dyka upp problem på arbetsplatsen. Deltagarna ser 

arbetsgivarna som en motpart med stor makt över deras arbetsliv och uppbackning i form av 

fackets kollektiva storlek och kunskap skulle bidra med en känsla av trygghet.  
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Att ha någon att vända sig till när det uppstår tvivel om exempelvis avtal, rättigheter och 

skäliga löner när de själva inte har någon egen arbetslivserfarenhet upplever deltagarna som 

en mycket viktig fördel i ett fackligt medlemskap, vilket lyfts i citatet nedan: 

”Jag jobbade ett år på ett ställe där jag skulle få skriva på avtal men jag fick aldrig det. Dom 

sköt upp det för att jag inte var med i facket. Men då var man för ung så då visste jag inte om 

vad jag skulle göra riktigt...” 

Något som deltagarna lyfter fram som positivt i ett fackligt medlemskap är de karriärtjänster 

som många gånger erbjuds till de som är medlemmar. Tjänster som intervjuträning och 

granskning av ansökningshandlingar som personliga brev och cv uppskattas och deltagarna 

anser att det är tjänster som är relevanta för deras situation och säkert kan påverka dem i valet 

att bli medlem i ett fackförbund. Det relateras till ett framtida arbetsliv där deltagarna tror att 

de aktivt kommer att söka sig till nya anställningar och arbetsplatser, se citatet nedan:  

”För liksom, ja CV-granskning finns, man kan ringa dit och fråga dom grejer, och vad jag vet 

så kan man få sån där intervjuträning också. Vilket ju är för att förbereda oss för jobb. Vilket 

jag tycker är väldigt, väldigt bra...” 

Andra fördelar som deltagarna påtalar handlar om ekonomiska fördelar. Att ha facket som 

stöd i löneförhandlingar och att exempelvis löneförhöjningar förhandlas fram i kollektivavtal 

ser de som fördelar. De säger att lön är en fråga som en kan relatera till oavsett tidigare 

arbetslivserfarenhet och var i livet en befinner sig. Många fackförbund erbjuder även 

försäkringar i olika former, exempelvis inkomstförsäkring och personförsäkringar vilket 

deltagarna ser som positivt i sin jakt på trygghet. Dock är det flera av deltagarna nämner 

medlemskap i a-kassan som högre prioriterat än medlemskap i facket då det till största del 

handlar om att säkra sin ekonomiska situation. 

”Alltså det viktigaste har väl varit att man ska gå med i a-kassan. Alltså det är större vikt i 

det ibland än facket då...” 

I samtalen kommer deltagarna in på hur ett fackligt medlemskap kan bidra till förändringar i 

större frågor på en högre, samhällelig nivå. Exempelvis arbetstagarnas rättigheter när det 

gäller pensionsfrågor, föräldraledighet och jämställdhet i arbetslivet är frågor där deltagarna 

kan se konkreta fördelar och förändringar. De lyfter vikten av det finns en stark motpart till 

arbetsgivarna för att få till jämvikt på arbetsmarknaden. Tanken beskrivs i citatet nedan: 

”För när du går med i ett fackförbund, jo dom har bra grejer, men du säger ju ändå att du 

stödjer det dom gör. Deras maktposition är ju i hur många som är med...” 

Deltagarna väger hela tiden de individuella fördelarna mot de samhälleliga fördelarna och för 

ett resonemang om hur de individuella fördelarna så som karriärtjänster och försäkringar ofta 

kan vara det som lockar till ett fackligt medlemskap i ett första skede men att de samhälleliga, 

stora förändringarna egentligen så som bättre pension och säkrare arbetsplatser ger större 

fördelar i långa loppet. De menar att dessa större fördelar inte är lika uppenbara för någon 

som inte har någon större erfarenhet av arbetslivet men att en förmodligen inser dess fördelar 

när erfarenheten byggs på. 

Utbildningens roll i valet om fackligt medlemskap 
Att gå en universitetsutbildning handlar enligt deltagarna om ett måste för att skapa bättre 

möjligheter för sig själv. Direkt efter gymnasiet är en inte mycket värd på arbetsmarknaden 

och en akademisk utbildning ser deltagarna som en möjlighet till bättre karriär än de hade haft 

utan utbildning. De menar att det kan föra med sig en högre och framförallt säkrare position 
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då du som akademiker innehar en specifik kompetens jämför med den som är outbildad. 

Deltagarna upplever att en genom akademisk utbildning inte är lika utbytbar vilket illustreras i 

citatet nedan:  

”Du har ju någonting. En kompetens som arbetsgivaren eftersöker. Så du kan inte bytas ut 

lika lätt...” 

Något som påtalas är att en person med akademisk utbildning alltid kan gå ner till en tjänst 

utan utbildningskrav men det går inte att göra omvänd resa, det vill säga att en outbildad 

klättar uppåt till en tjänst med utbildningskrav. Detta menar deltagarna har en påverkan när 

det kommer till viljan och valet om att gå med i ett fackförbund. Genom utbildningen lär sig 

akademiker att söka och ta till sig information och därefter ta beslut. De menar att det är 

viktigt att grunda sina val i kunskap och fakta. Att gå med i facket vägs upp mot vad de som 

akademiker och individer faktiskt kan genomföra själv i form av anställningsvillkor, förmåner 

och att undvika risker. Som en av deltagarna uttrycker det: 

”Det är ju svårare att byta ut den som adresserar löner, schemalägger och liksom kollar vart 

jobben finns än den som slår in en spik. Den som är akademiker kan alltid slå in en spik men 

inte tvärt om...” 

Något som deltagarna är eniga om är att det finns yrkeskategorier som behöver facket och 

fackligt medlemskap mer än andra. De lyfter fram kategorier som låglöneyrken med låga eller 

inget utbildningskrav och ger bland annat restaurangbranschen och de inom omsorgsarbeten 

som exempel. Faktorer som att det är fysiska arbeten, många yngre anställda inom de 

branscherna och att de därför inte känner till sina rättigheter är något som deltagarna funderar 

över. Detta illustreras i citatet nedan:  

”Nä men jag tror att det har en del med utbildning att göra, i grund och botten. Det är nog 

också därför att dom inom hotell och restaurang, där har dom det sämre faktiskt. Så jag vet 

inte om det är lättare också när man är utbildad för man är van att söka och hitta 

information...” 

De menar att dessa individer behöver det kollektiva stödet på ett annat sätt än vad en 

akademiker behöver då akademikern har en styrka i sin utbildning. Både själva kompetensen 

som ligger i en akademisk examen men även i den förmåga till hämtning och inläsning av 

information, kritiskt tänkande och analys som akademiska studier bidrar med. 

Oavsett utbildningsnivå upplever ändå deltagarna att ålder och erfarenhet är två faktorer om 

individen överhuvudtaget känner ett behov av att vara fackligt medlem. Om en är ung har en 

inte hunnit samla ihop någon större livserfarenhet eller, ännu mindre, någon 

arbetslivserfarenhet. Utan erfarenhet från arbetslivet menar deltagarna att det är svårt att 

relatera till problematik inom det området och att det handlar helt enkelt om brist på kunskap 

om fackens roll på svensk arbetsmarknad. 

Fackets erfarenheter av universitetsstudenters syn på fackligt medlemskap 
Nedan presenteras resultatet från intervjuerna med fackliga representanter. 

Universitetsstudenternas relation till facket och fackligt medlemskap 
De fackliga representanternas erfarenheter av unga akademikers syn på facket och fackligt 

medlemskap går hand i hand med studenternas egna ord. När de träffar unga akademiker som 

är nya i arbetslivet och studenter under utbildning upplever de att det finns en okunskap om 

fackföreningar i stort. Ombudsmannen berättar att hen har arbetat i över 20 år med fackliga 

organisationer och den största förändringen som hen upplever i mötet med unga akademiker 
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som är nya i arbetslivet är att fackligt medlemskap inte längre är något självklart. Precis som 

deltagarna i fokusgrupperna påpekade så ses istället medlemskap i a-kassan som viktigare då 

den säkrar upp det ekonomiska. Hen menar att förr var facket en fråga som lyftes redan 

hemma hos föräldrarna och föräldrarnas ideologiska perspektiv fördes på så vis över till nästa 

generation vilket illustreras i nedanstående citat: 

”När jag fick mitt första jobb och kom hem första dagen frågade farsan: Hur var det då? 

Gick du med i facket? Nä sa jag. Ja men bra sa han, då gör du det imorgon då.” 

Båda intervjupersonerna arbetar med värvning men riktar sig till olika målgrupper. Medan 

ombudsmannen träffar tjänstemän som är nya i arbetslivet möter studerandeombudsmannen 

studenter på olika universitet i Sverige. Studentmedlemskapet som erbjuds är nischat för 

studenter med en låg engångskostnad och innehåller en rad tjänster så som återbäring för 

inköp av kurslitteratur, CV-granskning och intervjuträning. Förbundets tanke med 

studentmedlemskapet är att minska steget till ett yrkesverksamt medlemskap när studenten 

tagit examen.  

Studerandeombudsmannen upplever, likt sin kollega och deltagarna i fokusgrupperna, att det 

finns en kunskapsbrist hos studenterna om vad facket faktiskt gör i arbetslivet vilket har sin 

grund i brist på arbetslivserfarenhet. Idag finns det ett behov av kunskap och information för 

att individen ska kunna förstå vad ett fackligt medlemskap betyder, både på individ- och 

samhällsnivå. Detta kan bidra till att studenterna, i kombination med stor tilltro till effekten av 

sin utbildning, därför har svårt att se nyttan i ett fackligt medlemskap ur ett större perspektiv.  

Utbildningens roll i valet om fackligt medlemskap 
Just tilltron till sin utbildning är en annan faktor som studerandeombudsmannen ser som 

problematiskt i sina möten med studenter. Hen menar att många ser sin utbildning som en del 

av deras identitet vilket medför att de vill visa solidaritet med sina kurskamrater och därför gå 

med i fackförbund för respektive yrkesval, exempelvis för ingenjörer, arkitekter och så vidare. 

Detta är något som ombudsmannen också ofta upplever som ett nutida problem för deras 

förbund. Framförallt hur förbundets breda organisering i förhållande till individens specifika 

utbildning ifrågasätts, se citat nedan: 

”Varför ska vi vara med i samma som kreti och pleti?” 

Båda intervjupersonerna menar att förbundet ständigt arbetar för att nå framförallt unga 

akademiker. De menar att det behövs ett progressivt nytänk för att bemöta dessa individers 

behov och att rikta in sig på deras respektive utbildningsområde och bransch är en av 

strategierna som förbundet undersöker möjligheterna för just nu.  

Fördelar och nackdelar med fackligt medlemskap 
När det gäller fördelar respektive nackdelar med fackligt medlemskap ser framförallt 

studerandeombudsmannen att det finns tydliga ekonomiska motiv i studenternas resonemang 

om ett eventuellt medlemskap. Hen menar att studenterna ser även den, i sammanhanget, lilla 

kostnaden som ett stort beslut och ser därför till de individuella fördelarna i sitt beslut om 

fackligt medlemskap. Vad ger det mig? är en fråga som allt som oftast dyker upp i 

sammanhanget. Ofta är det tanken på återbäring och mervärdet i tjänsterna som väger över till 

fördel för fackligt medlemskap. Att studenterna inte ser fler nackdelar än kostnaden ligger i 

det deltagarna i fokusgrupperna också talade om, det vill säga oförmågan att se nyttan i 

medlemskapet då tanken på arbetslivet inte är applicerbart på deras nuvarande livssituation 

som studenter.  
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Ombudsmannen berättar att en del yngre som är nya i arbetslivet själva kontaktar 

fackförbunden inom deras sektor och kollar upp vad de kan få ut av ett fackligt medlemskap. 

Då handlar det i första hand om konkreta tjänster som riktar sig till individen, så som 

inkomstförsäkring eller annat med ekonomisk grund. 

”Vad får man för pengarna och så vidare. Mer den inställningen. Inte 

solidaritetsinställningen. Utan nu ska jag betala några hundralappar och vad får jag för 

det?” 

Hen menar att det fortfarande är lätt att sälja in solidaritet och det samhälleliga perspektivet i 

ett fackligt medlemskap vid ett möte ute på en arbetsplats då hen får chansen att prata om 

fackets och den svenska modellens historia. Att skapa förståelse för fackföreningarnas roll i 

utvecklingen av arbetstagarnas rättigheter, exempelvis semester och föräldraledighet är något 

som kommit genom fackligt arbete i generationer. Ombudsmannen upplever de unga i sin 

okunskap ofta tar dessa rättigheter för givet och menar att det därför är viktigt att delge dessa 

individer den kunskapen, ju tidigare desto bättre. 

”Den borde vara en otroligt viktig del i ämnen som samhällskunskap och så vidare, för det är 

ju en otroligt viktig faktor i det svenska arbetet.” 

Då unga inte längre får information om facket hemifrån på samma sätt som tidigare 

generationer och det inte omfattas av läroplanen så är det enligt de fackliga representanterna 

fackens uppgift att sprida den fackliga ideologin vidare till nästa generation. För även om inte 

den svenska modellen upplevs som hotad i dagsläget konstaterar ombudsmannen att en ofta 

inte inser hur bra något är förrän det är borta.  
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till studiens syfte och de forskningsfrågor som 

den ämnat besvara samt hur resultatet kan förstås genom tesen om det individualiserade 

samhället samt tidigare forskning inom ämnet. Vidare presenteras och diskuteras studiens 

slutsatser samt hur den kan öppna upp för vidare forskningsansatser. 

Syftet med studien var att, genom fokusgrupper och intervjuer, undersöka hur 

universitetsstuderande med en framtid som tjänstemän ser på fackligt medlemskap, och om 

och hur denna syn kan kopplas till tesen om det individualiserade samhället. De 

forskningsfrågor som studien ämnat att besvara var följande:  

- Hur pratar universitetsstudenter om facket, d.v.s. vad har de för kunskap/bild av 

facket och fackets roll i arbetslivet?  

- Vilka fördelar respektive nackdelar ser universitetsstudenter i ett fackligt medlemskap  

- Kan universitetsstudenters syn på fackligt medlemskap förstås via tesen om det 

individualiserade samhället och hur detta i sådant fall tar sig i uttryck? 

Det blir tydligt i resultatet att studenters syn på, och kunskap om, facket och fackets roll i 

arbetslivet grundar sig på hur studentens arbetslivserfarenhet ser ut. De studenter som helt 

saknar arbetslivserfarenhet eller bara har erfarenhet av tillfälliga anställningar så som 

sommarjobb saknar också både kunskap om, och relation till, facket. Detta visar sig också i de 

fördelar och nackdelar som studenterna ser i ett fackligt medlemskap då de ser mest fördelar i 

det som kan hjälpa dem in i arbetslivet medan nackdelarna handlar till stor del handlar om 

kostnad. Många av de tankar som studenterna har relaterar till tesen om det individualiserade 

samhället, främst genom den osäkerhet de känner inför arbetslivet. De ser ett fackligt 

medlemskap som ytterligare ett viktigt val att ta ställning till i skapandet av deras egna liv och 

de frågar sig hur kollektiv organisering genom fackligt medlemskap kan hjälpa dem i den, i 

deras ögon, otrygga framtiden i arbetslivet. 

Universitetsstudenter, facket och det individualiserade samhället 
Att kunskap om facket är en viktig del i hur och om studenter pratar om fackligt medlemskap 

och dess fördelar respektive nackdelar framgår tydligt i resonemanget som förs i resultatet. 

Det handlar främst om en brist på kunskap genom en brist på arbetslivserfarenhet. Om en inte 

har någon erfarenhet av arbetslivet är det svårt att relatera till vad fackens arbete innebär och 

de förändringar som arbetet resulterat i. Enligt studenterna är fackligt medlemskap inte ett 

vanligt förekommande samtalsämne i deras gemenskap och resonemanget bygger på att det 

inte kommer naturligt då de inte befinner sig i arbetslivet. Tillfälliga anställningar, som att 

arbeta extra vid sidan av studierna eller sommarjobba, upplevs likt att tillfälligt få tillträde till 

arbetslivet men en anses inte vara likvärdig med övriga arbetstagare när det kommer till 

rättigheter och arbetsvillkor. En kan uppleva att känslan av att vara lägst i rang bidrar till att 

fackligt medlemskap upplevs likt något som bara är till för de fast anställda och att det därför 

inte skapas någon relation till fackligt medlemskap vid dessa tillfälliga anställningar. 

En del av deltagarna har viss relation till facket genom sina föräldrar och deras engagemang i 

olika fackföreningar. Det har dykt upp som samtalsämnen runt middagsbordet, framförallt när 

deltagarna närmat sig arbetslivet. Resonemanget i resultatet visar på en bild av hur facket var 

en mer given del för den äldre generationen, en generation där akademisk utbildning inte var 

en förutsättning för att nå högre positioner inom organisationer på samma sätt som det idag 

upplevs likt ett krav. I likhet med det som Beck och Beck-Gernsheim (2002) och tidigare 

forskning inom ämnet (Allvin & Sverke, 2000; Furåker & Berglund, 2003) har påvisat blir 

individualiseringen än tydligare vid jämförelse mellan generationer, i detta fall mellan 
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studenterna och deras föräldrar. Av resultatet framkommer skillnader mellan generationerna 

och studenterna är eniga om att de går en tuffare framtid till mötes än sina föräldrar då 

möjligheterna och friheten de själva har fått genom individualiseringen av samhället inte alltid 

är önskvärda.  

I sina resonemang upplever studenterna sig se en styrka i ett fackligt medlemskap, både på ett 

individuellt och ett samhälleligt plan men det är framförallt de ekonomiska och 

karriärrelaterade faktorerna som i resultatet lyfts fram som uppenbara fördelar när det gäller 

fackligt medlemskap. Tjänster som ger individerna en känsla av trygghet och hjälper dem i 

jakten på drömjobbet uppskattas. Det handlar om tjänster som ger känslan av styrka och 

trygghet och som hjälper individen i hens strävan efter att stärka sin position i arbetslivet.  

Likt det Björkman (2006) talar om i sin forskning visar detta på hur individen sätts i fokus 

genom servicetjänster och tydlig marknadsföring inriktad på uttalade målgrupper. Detta är 

något som även ombudsmannen menar att fackförbundet måste använda sig av för att skapa 

intresse hos individer som saknar relation till facket. Detta i sin tur ger också upphov för ett 

mervärde till de medlemmar som är instrumentella i sitt fackliga medlemskap. Det 

instrumentella medlemskapet leder istället till att individen inte ser nyttan i det kollektiva 

samarbetet som fackligt medlemskap innebär vilket kan bidra till att den rent ekonomiska 

aspekten på kostnaden som föreligger ett fackligt medlemskap också blir den nackdel som 

styr studenterna mest i sitt val. 

En kan även tolka reflektionerna om problematiseringen i att organisera sig, antingen baserat 

på titel eller arbetsplats, som en parallell till sociologernas ifrågasättande om det är möjligt 

med kollektivt samarbete i det individualiserade samhället överhuvudtaget. Detta då 

studenterna också funderar om fackligt medlemskap kan vara en nackdel i deras relation till 

en arbetsgivare och hur det kan få konsekvenser för en framtida karriär. Det vill säga om 

kollektivt samarbete ger en lösning på individuella problem eller rent av skapar problemen för 

individen. 

Ett begrepp som är ofta förekommande i resultatet vilket tydligt reflekterar tesen om det 

individualiserade samhället likt Bauman (2002) beskriver det är den otrygghet som 

individerna känner. Studenterna talar om en osäkerhet inför det framtida arbetslivet där 

tillfälliga anställningar och arbetslöshet skapar en känsla av otrygghet. Resonemanget tyder 

på att de aktivt gjort valet att börja studera för att skapa en bättre position åt sig själva. Att 

hela tiden vara tvungen att göra aktiva val för sin egen framtid och lycka är en del av Beck 

och Beck-Gernsheims (2002) resonemang om hur individen är fri att skapa sitt eget liv men 

att det kräver motprestationer i form av val och vägskäl och individen kan inte längre förlita 

sig på de sociala bandens guidning genom sannolikhetsval. Att gå med i ett fackförbund är 

ytterligare ett val som individen ställs inför och utan kunskap om dess fördelar kan individen 

istället uppleva det likt en risk.  

För att återknyta till min förförståelse om problematiken i studenters syn på fackligt 

medlemskap bekräftas det till viss del i resultatet. De fördelar och nackdelar som studenterna 

anser sig se i ett fackligt medlemskap grundar sig till stor del i den livssituation de befinner 

sig i som student. Arbetslivet känns abstrakt och därför vill studenterna se fördelar som 

attraherar dem i deras nuvarande livssituation som studenter, fördelar som väger upp för den 

nackdel som kostnaden innebär i en ansträngd ekonomi. Många delar av resonemanget går att 

förklara genom tesen om det individualiserade samhället, men inte fullt ut som förväntat. Att 

studenterna vill veta vad de själva som individer får ut av ett fackligt medlemskap handlar inte 

enbart om fördelar i sin positionering och livsval utan om att de inte kan visualisera hur det 

kollektiva samarbetet ska organiseras för att fungera i det samhälle som de befinner sig i.  
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När studenterna talar om vikten av facket och dess arbete menar de att det kan vara svårt att 

relatera till problematiken i arbetslivet när en är ung och oerfaren. De ser att det finns stora 

framsteg gällande exempelvis arbetsmiljö och lagstiftning vilket de menar kan påverka dem i 

valet att själva bli medlem. I detta resonemang kan paralleller dras till Beck och Beck-

Gernsheim (2002) exempel om äktenskapet. Förut var facket och fackligt medlemskap något 

större än den enskilde medlemmen. Det fanns ett gemensamt och befogat syfte i en kamp mot 

arbetsgivarna. Alla ville ha bättre arbetsvillkor, både löne- och säkerhetsmässigt, och det 

handlade om att vara solidarisk med detta mål. På samma sätt som lagstiftningen förändrats i 

förhållande till äktenskapet har även den arbetsrättsliga lagstiftningen förändrats. Detta i 

kombination med den stora utbredningen av kollektivavtal gör att även de som inte är 

medlemmar i ett fackförbund har tillgång till samma rättigheter och villkor som medlemmar. 

En kan på individnivå förhandla sina villkor med arbetsgivaren och i likhet med 

reflektionerna i resultatet kan det bli svårare att se det stora perspektivet när en som individ 

inte upplever problem i den egna arbetssituationen. 

Resonemanget kan även kopplas till det Furåker och Berglund (2003) påvisat i sin forskning 

om hur individualiseringen innebär att exempelvis akademiker isoleras i sin grupp. I det 

individualiserade samhället har sociala band inte längre samma värde som förut vilket innebär 

att individen inte kan förlita sig på dem utan måste istället följa spelreglerna som sätts upp av 

exempelvis staten och arbetsmarknaden. En kan anse att om det är svårt att få arbete måste 

individen göra val som ökar sannolikheten till att hen får ett arbete vilket kan vara exempelvis 

kompetensutveckling genom akademisk utbildning. Detta kan sedan leda till att individen 

genom sin utbildning identifierar sig med sina studiekamrater vilket skapar en annan typ av 

sociala band i form av en egengrupp.  

Studenterna kan se fördelar i ett kollektivt samarbete men är osäkra på om det är rätt för just 

dem då de anser att de risker som finns i dagens arbetsliv i större utsträckning påverkar andra 

yrkeskategorier än deras egen grupp. De särskiljer den egna gruppen från andra 

yrkeskategorier och menar på att problem som uppstår inom många branscher inte alltid är 

relevanta för dem som akademiker.  Även om de ser att arbetsmarknaden är tuff också inom 

deras eget yrkesval menar de att de själva i egenskap av akademiker har en efterfrågad 

kompetens vilket gör dem mindre utbytbara än exempelvis outbildade. Genom att aktivt välja 

sin identitet, i detta fall genom akademisk utbildning, avser de att minska risker och skapa en 

säkrare position för sig själva. 

I detta kan en se hur paralleller uppstår mellan dels studenternas syn på det fackliga 

medlemskapet och kollektivt samarbete som något positivt och dels problematiken som 

uppstår när det gäller förutsättningarna för denna typ av samarbete i det individualiserade 

samhället. I teorin ställer sig Bauman (2002), Beck och Beck-Gernsheim (2002) frågande till 

om det finns utrymme för kollektivt samarbete i det individualiserade samhället och de för ett 

resonemang om svårigheter i att nå kollektiva lösningar på individuella problem. Trots att 

studenterna i mångt och mycket visar på en individualisering av samhället kan en ändå anse 

att de ser fördelar i kollektivt samarbete. Detta då de främst ser facket och fackligt 

medlemskap som ett sätt att gemensamt samla kraft mot arbetsgivarsidan som blir för stor att 

möta som enskild individ vilket speglar fackföreningarnas grundideologi om solidaritet som 

byggsten. Det studenterna är tveksamma till är om den typen av samarbete är det bästa för just 

dem som individer och akademiker vilket också är det som Allvin och Sverke (2000) menar är 

fackföreningsrörelsens stora problem, att överbrygga klyftan mellan generationernas olika 

attityder och behov.  
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Slutsatser 
I inledningen problematiserades det faktum att bland annat TCO valt att lyfta fram 

individuella fördelar i ett medlemskap som i grunden bygger på kollektivt samarbete och 

solidaritet. Frågan om universitetsstudenters tankar och attityder om fackligt medlemskap kan 

innebära konsekvenser för den svenska modellen kan te sig som omöjlig att svara på. Även 

om det kan upplevas som att individualiseringen medför ett negativt förhållningssätt till att 

kollektivt arbeta för förändringar på samhällelig nivå kan en se att den osäkerhet och strävan 

efter trygghet som deltagarna ger uttryck för ger en motvikt till problematiken. Om 

fackföreningarnas makt skulle försvagas och arbetsvillkoren på sikt försämras kan det vara 

det som öppnar ögonen på individerna och får dem att se fördelarna i det kollektiva 

samarbetet som fackligt medlemskap innebär.    

En faktor som både studenterna och representanterna för facket framhåller som en viktig del i 

studenters, många gånger obefintliga, relation till fackligt medlemskap är bristen på kunskap 

om innebörden av fackföreningarnas arbete, den svenska arbetsmarknaden och den svenska 

modellen. Det reser en fråga på samhällelig nivå om utbildningens del som lösning på 

problematiken. Att unga idag inte får kunskap om facket och fackligt medlemskap från sina 

föräldrar likt tidigare generationer kan antas ha samband med individualiseringen inverkan på 

sociala band och individens önskan om att leva sitt eget liv. Föräldrarnas åsikter tas i åtanke 

men som akademiker vill en söka information själv. Om kunskap om arbetslivet och 

arbetsmarknaden, däri fackföreningsrörelsens historia och den svenska modellen, hade varit 

en del av utbildningen inom exempelvis samhällskunskap på gymnasienivå skulle individerna 

få en kunskapsgrund som hjälper dem när de själva ska ta beslut i frågor gällande arbetslivet i 

allmänhet och fackligt medlemskap i synnerhet. De skulle ha bättre kunskap om vilka roller 

och villkor som arbetslivet medför samt öppna upp för att söka ytterligare kunskap om sina 

rättigheter och möjligheter i sitt framtida arbetsliv. 

Här i ligger den stora utmaningen för dagens fackliga organisationer inom den växande 

tjänstemannasektorn. För att nå ut till dagens studenter, de som inom en snar framtid startar 

sitt arbetsliv inom nämna sektor, måste de se till grundproblemet som både de själva och 

studenterna påtalat vilket är bristen på kunskap. Marknadsföringsstrategier som lyfter 

ekonomiska fördelar och tilltalande tjänster attraherar möjligen nya medlemmar på kort sikt 

men risken är att dessa medlemmar förblir instrumentella i sitt medlemskap vilket gör valet att 

avsluta ett fackligt medlemskap desto enklare. Om fackföreningarna vill vara starka även på 

lång sikt behöver de aktiva och engagerade medlemmar som tror på solidariteten och den 

svenska modellen. Därför borde centralorganisationer som TCO och LO använda sin styrka 

för att bilda opinion och genom det få in kunskap om den svenska arbetsmarknaden och den 

svenska modellen som en del i den svenska skolans läroplan. Något som riksdagen borde vara 

positiva till om de vill värna den svenska modellen. Detta skulle leda till bättre kunskap för 

individen vilket i sin tur kan ge individerna trygghet och rätt verktyg till sina val och vidare 

till att skapa en ny typ av kollektiv, demokratisk organisering som har förutsättningar att 

fungera i det individualiserade samhället. 

Vidare forskning 
Då denna studie har grundat sin datainsamling på kvalitativa datainsamlingsmetoder vore det 

intressant att kvantifiera studien genom en enkätundersökning. Detta skulle möjliggöra en 

undersökning på en större population av studenter, exempelvis alla sistaårsstudenter vid Luleå 

tekniska universitet eller rent av alla sistaårsstudenter i Sverige med framtid inom 

tjänstemannasektorn. Det skulle medföra en bättre grund för att kunna generalisera resultaten 

av undersökningen, men även ge möjlighet att undersöka hur faktorer som genus samt social 

och geografisk kontext kan ha en påverkan på studenternas syn på fackligt medlemskap. 
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Något som också skulle vara intressant att gå vidare med efter denna studie är att vidare 

undersöka hur akademiker som är nya i arbetslivet ser på facket och fackligt medlemskap. Då 

de har kommit in i arbetslivet borde de, med denna studies resultat som grund, rimligtvis 

genom arbetslivserfarenheten också ha kommit i kontakt med facket. Att med samma typ av 

frågeställningar som i denna studie undersöka hur dessa individer ser på facket och fackligt 

medlemskap vore intressant både för mig men även gissningsvis för fackföreningsrörelsen i 

deras ambition att nå ut till unga akademiker. 
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Bilaga 1. 
Intervjuguide Fokusgrupper 

1. Relation till facket och fackligt medlemskap 

Vilken erfarenhet har ni av fackföreningar och fackligt medlemskap? 

- På vilket sätt pratar ni och era studiekamrater om facket? 

- Ska en organisera sig med kollegor på samma arbetsplats eller med personer som har 

samma utbildning? Varför? 

- Behövs fackliga organisationer i arbetslivet? Om ja, På vilket sätt? Om nej, varför 

inte? 

- Finns det grupper/yrkeskategorier som ni tänker behöver facken mer än andra? 

- Har facken någon makt? Varför/Varför inte? På vilket sätt? 

- Vilken typ av service och tjänster tycker ni att ett fack ska erbjuda sina medlemmar? 

- Vilka frågor anser ni vara de viktigaste frågorna för facken att arbeta med? 

- Vad är det viktigaste, enligt er, som facken bidragit med i utvecklingen av 

arbetsmarknaden? 

 

2.  Fördelar & Nackdelar med fackligt medlemskap 

 Vilka fördelar och nackdelar upplever ni att ett fackligt medlemskap har?(vi kan 

börja med fördelar). 

- Vilka personliga/individuella fördelar ser ni i fackligt medlemskap? 

- Finns det ekonomiska fördelar? 

- Vilka fördelar finns det för samhället? 

- Är någon av er med i ett fackförbund idag? Varför/varför inte? 

- Vem/Vad skulle kunna få er att gå med?  

- Vem/Vad fick er att gå med? 

- Vilka personliga/individuella nackdelar finns det? 

- Finns det ekonomiska nackdelar? 

- Vilka nackdelar finns det för samhället? 

 

3. Individualiseringen  

Om ni ser till er själva som är akademiker, tror ni att ni är starkare/har fördelar 

eller nackdelar i arbetslivet jämfört med andra utan utbildning? 

- Om ja, på vilket sätt? Förhandlingar? Villkor? 

- Om nej, varför inte?  

- Finns det några skillnader som ni upplever när det gäller arbetslivet och exempelvis 

arbetsvillkor om ni jämför er själva, och den generation som ni tillhör, med era 

föräldrar och deras generation?  

Om ja, på vilket sätt? Bättre eller sämre? Om nej, varför tror ni att det är så? 

- Tror ni att utbildning har någon inverkan på valet om att gå med i ett fackförbund eller 

inte? Varför/varför inte? 

 



 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide Värvare/ombudsmän 

Kan du berätta om din roll inom organisationen/förbundet? 

Hur arbetar fackförbundet för att nå ut till och värva unga tjänstemän med akademisk 

utbildning? 

Finns det övergripande strategier och mål för förbundet? 

Vilken del har du och ditt arbete i detta? 

Hur upplever du intresset för facket hos unga tjänstemän med akademisk utbildning? 

Hur upplever du kunskapen om fackets roll på arbetsmarknaden hos unga tjänstemän med 

akademisk utbildning? 

Vad upplever du är det som lockar dem mest till fackligt medlemskap? 

Finns det något du som problematiskt i värvningen av just unga akademiker? 

- Som vad? Exempel? 

Hur ser du på fackens roll framåt i tiden?  

 


