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1. Inledning 

Under 2012 fick jag följa med en kamrats introduktion på fackföreningen IF Metall i Halmstad där 

hon skulle börja arbeta aktivt. Under mötets gång kom ämnet anslutningsgrad upp, där det 

konstaterades att anslutningsgraden låg på runt 80 procent, vilket jag påtalade lät högt men fick 

klart för mig att det var katastrofalt lågt sett till hur det var förut. Under de senaste 30 åren har 

anslutningsgraden för den Svenska fackföreningsrörelsen varit fluktuerande och nedgående. Håller 

den Svenska modellen på att reformeras eller kanske tillochmed att försvinna, eller är det bara en 

tillfällig lågkonjunktur av fackligt engagemang? 

 

Klart är att Sverige likt övriga världens nationer har förändrats under de senaste 30 åren där 

globalisering är ett starkare fenomen än någonsin. Kommunikationsteknologin har minskat avstånd 

mellan människor på en mental nivå, och effektiva och snabba resvägar minskar avstånden fysiskt. 

Handel och arbetskraft blir också allt mer globala i sin karaktär, och förstås ekonomin blir allt mer 

sammanflätad mellan nationer.  

 

Hur kommer den svenska modellen överleva i en värld där spelreglerna och spelplanen ser väldigt 

annorlunda ut från nation till nation. Skandinavien har en stark fackföreningskultur, vilket skiljer sig 

från många andra länder i Europa och i övriga världen. Går det att anpassa regelverk för att behålla 

den situation som Sverige har, eller är nedgången under den senaste tiden ett tecken på att en 

utjämning håller på att ske? Håller den svenska modellen med start från Saltsjöbadsavtalet 1938 

möjligtvis på att långsamt erodera i modern tid. Ifall detta händer hur kommer Sveriges 

fackföreningar anpassa sig till förändringen, och hur kommer arbetsmarknaden att se ut i landet? 

Andra fenomen så som Lavalmålet, där problematiken med fritt flöde av arbetskraft inom EU 

uppenbarades och visade den Svenska modellens inkompabilitet med EU:s regelverk, samt den 

allmänna nyliberala politiska vinden som går i Sverige kan ses som möjliga orsaker. Men även 

andra fenomen lär sannolikt ligga bakom som exempelvis en ökad osäkerhet och vilja att vara 

flexibel bland nya generationer av arbetare. Möjligtvis finns en känsla av att fackföreningar är 

förlegade, och förhindrar den nya tidens arbetsstil så som lean production samt till och med 

anställningsmöjligheter inom vissa arbetsplatser. Även de kriser som har uppstått under tidsperioden 

1980-tal till 2012 som bland annat krisen under 1990-talet, IT bubblan 2000 samt börskraschen 

2008 har möjligtvis också medverkat för att skapa ett negativt klimat gentemot facklig anslutning. 

 

 

 



3 
 

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera den fackliga nedgången i anslutningsgrad som skett gradvis 

från slutet av 1900-talet och början av 2000-talet genom att visa på åsikterna på tre olika nivåer 

inom organisationen IF Metall samt att utröna orsaker till situationen som den ser ut idag. Jag vill 

visa hur tankegångarna går och hur man ser på dagens situation och dagens fackliga arbete mot 

bakgrund av moderna tidens fenomen och industriella utveckling i form av postfordism. 

 

Studien kommer att inrikta sig på IF Metall, vilket har valts på grund av den introduktion som jag 

fick deltaga i, studien är av typen samhälleligt uppkommet problem via denna observation.1Första 

delen av studien kommer att visa den historiska utvecklingen med inriktning på viktiga händelser 

som har påverkat fackföreningsrörelsen i Sverige. Jag vill beskriva situationen översiktligt för att 

sedan inrikta mig på medlemsantalsnedgången från 1975 till 2012. Det görs utifrån tidigare 

forskning inom området bedrivet av Anders Kjellberg vilket bildar forskningsläget för uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson &Wängerud (2012) s.31 
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3. Frågeställning 

Studien syftar till att visa den historiska bakgrunden för fackföreningar i Sverige kortfattat. För att 

därefter inrikta sig på situationen där fackföreningar har gått från ett starkt medlemsantal till ett 

svagare under tidsperioden 1975 till 2012. Det formar grunden och forskningsläget till uppsatsen 

som den senare kvalitativa analysen i form av intervjuer grundar sig på. Metoden syftar på att införa 

en möjlig ny infallsvinkel för studerandet av fenomenet. Intervjuerna läggs upp med tematiska 

frågor kring dessa huvudfrågor: 

 

1. Vilka orsaker anses ligga bakom den minskade anslutningsgraden inom rörelsen IF 

Metall? 

2. Är problemet med minskad anslutningsgrad uppkommet endast av externa faktorer eller 

även interna enligt rörelsen? 

3. Vilka metoder används för att bemöta situationen av rörelsen? 

4. Hur ser individerna på de olika nivåerna på det postfordistiska samhället, existerar det, 

och vilken roll har facket i detta samhälle? 

5. Hur ser individerna på de olika nivåerna på framtiden för fackligt arbete? 

 

Där frågor ett till tre är de mest grundläggande och formar denna datamatris som senare kommer 

redovisas i resultatet. 

Nivåer Orsaker för minskad 

anslutningsgrad 

Analys av orsaker 

  Interna        Externa 

Idéer om åtgärder för 

att bemöta problemet 

Lokal     

Regional     

Central     

Datamatris 1 

Fråga ett syftar till att visa de tankegångar som går inom fackföreningen över tänkbara orsaker. Vad 

ligger bakom problemet. Anslutningsgrad syftar här till procentuell del av de anställda som är 

ansluten fackligt. Alltså är anslutningsgrad och medlemsantal olika saker, exempelvis kan 

medlemsantal gå ner men anslutningsgrad gå upp beroende på hur många anställda som finns inom 

området. 

 

Fråga två är en följdfråga på detta som syftar till att utreda detta utifrån deltagarnas syn på om 

orsaken endast är beroende av externa faktorer eller om interna problem även är en bidragande 

orsak till problemet. Denna fråga ställs för att klargöra om orsaken står utanför den egna fackliga 

verksamheten eller om det finns interna orsaker som kan ha deltagit till att orsaka situationen. 
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Fråga tre syftar slutligen till att utreda hur IF Metall arbetar för att stävja problemet med de 

minskade medlemsantalen samt hur man går tillväga. Hur arbetar man för att rekrytera medlemmar 

och på vilket sätt försöker man få upp anslutningsgraden för det verksamhetsområde som är aktuellt 

för respektive nivå. Vilka tillvägagångssätt används för att få människor positiva till facklig 

anslutning?   

 

Fråga fyra och fem formar så denna matris som redovisas senare i resultatet. 

Nivåer Syn på postfordism Syn på framtiden 

Lokal   

Regional   

Central   

Datamatris 2 

 

Fråga fyra syftar till att utreda hur informanterna ser på arbetsplatserna i det moderna samhället. 

Har det skett en förändring och håller det på att bli en övergång till vad som brukar kallas det 

postindustriella samhället? Hur ser arbetsplatserna ut nuförtiden, och om det håller på att utvecklas 

ett postindustriellt samhälle, vilken roll har facket i det?  

 

Fråga fem syftar slutligen till hur man ser på framtiden för fackligt arbete och om medlemskap i 

framtiden för Sverige. Hur kommer facklig verksamhet fungera med det postfordistiska samhället? 
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4. Historisk bakgrund 

Detta är en sammanfattning av tre böcker som alla behandlar den fackliga historien i Sverige under 

slutet av 1800-talet och hela 1900-talet. Eftersom detta är en uppsats med historisk grund vill jag ge 

en snabb tillbakablick över viktiga händelser inom den fackliga historien i Sverige, för att därefter 

tillfoga med det mest relevanta från Anders Kjellberg som beskriver den fackliga nedgången från 

1975 och framåt. 

 

4.1  Historisk tillbakablick 

Christer Lundh går i sin bok Spelets regler igenom arbetsmarknadssituationen i Sverige från 1850 

till 2010. Hans utgångspunkt är att beskriva utvecklingen som en cyklisk process, där stabila 

perioder avlöses av omvandlingsperioder med jämna mellanrum.2 Situationen under 1800-talet 

beskrivs som merkantilistisk där staten aktivt reglerade löner och arbetstider. Sverige var vid denna 

tidpunkt ett agrart samhälle där 90 procent av befolkningen bodde på landsbygden.3 Förhållandet 

mellan arbetare och arbetsgivare var starkt ensidigt där arbetsgivaren hade makten i situationen. 

Värt att nämna är även den så kallade försvarslöshetsbestämmelsen som innebar att det var olagligt 

att vara arbetslös fram till 1885. I sådana fall kunde människor tvingas till arbete eller krigstjänst, 

vilket möjliggjorde ett stort utbud av arbetskraft för arbetsgivarna.4 

 

4.2  Industrialisering och liberalisering 

Den första industriella revolutionen som uppstått i Storbritannien i slutet av 1700-talet hade dock 

börjat spridas till Sverige. Fabriker, ångkraft och förbättrade kommunikationssystem infördes vilket 

började förändra det gamla bondesamhället.5 Även liberalistiska tankegångar började spridas från 

bland andra ekonomen Adam Smith som även utmanade det gamla ensidiga maktförhållandet 

mellan arbetsgivare och arbetare. Skråväsendet avskaffades, vilket hade varit starkt monopolistiskt i 

och med att kunskap hölls inom en sluten organisation och ofta även ärvdes från generation till 

generation. Fria avtal mellan parter blev den nya parollen.6 Reformerandet av den tidigare nämnda 

försvarslöshetsbestämmelsen underlättade även starkt den nya industrialiseringen eftersom 

människor inte längre behövde vara rädda för att röra sig över kommungränserna vilket hade varit 

situationen innan.  

 

                                                 
2 Lundh (2010) s.11 
3 Lundh (2010) s.45 
4 Lundh (2010) s.52 
5 Lundh (2010) ss.44-46 
6 Lundh (2010) s.46 
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Liberalismens idéer, främst då synen på arbete och näringsfrihetens införande, innebar även att 

arbetare nu hade rätten att organisera sig och strejka, detta via näringsfrihetsförordningen 1864.7 

Den merkantilism och protektionistiska linje som staten hade bedrivit började stadigt försvinna 

genom denna reform. Avtalen styrdes och bestämdes mellan parterna utan inblandning av staten. En 

föregångare till fackföreningen började uppkomma under 1870-talet, i form av olika 

sammanslutningar såsom bildningscirklar och arbetarföreningar. Christer Lundh beskriver dessa 

föreningar som en slags efterföljare till skråverksamheten och en tidig version av de senare 

fackföreningarna.8 

 

1898 bildades LO (Landsorganisationen) vilket var huvudorganisation för Sveriges olika 

arbetarfackförbund. Det främsta motivet var att stärka de lokala fackföreningarnas kamp gentemot 

arbetsgivarna, främst då de ofta hade för dålig ekonomi för att klara av längre offensiver via 

strejker.9 Det tvingade fram en reaktion från arbetsgivarsidan vilka även började organisera sig.  

1902 bildades så SAF (Svenska arbetsgivarföreningen), för att möta hotet från den ökande 

organiseringen från arbetarsidan. 

 

4.3  Liberalism 

I boken Makten över arbetsmarknaden går Svante Nycander igenom den svenska 

arbetsmarknadshistorian under 1900-talet utifrån en liberalistisk synvinkel. Precis som Lundh 

stipulerar han att det var liberalismen som tillät formandet av fackföreningsrörelsen. Dessa växte 

helt enkelt upp ur friheten att dels skapa kontrakt och överenskommelser, delsfriheten att organisera 

sig. Han påtalar att många liberaler kastades ut ur de tidiga fackföreningarna eftersom dessa krävde 

att medlemmarna även skulle inskrivas i det socialdemokratiska partiet via kollektivanslutning. 

Detta trots att liberala värderingar möjliggjorde skapandet av facken och senare integrering i 

samhället och politiken.  

 

I andra länder där samma öppenhet för fackföreningar inte fanns blev arbetarorganisationer ofta 

extrema och revolutionära enligt Nycander.10Nycander ställer sig mot den klassiska bilden av att 

fackföreningsrörelsen skapades i en kamp mot staten och de konservativa politiska värderingar som 

fanns på den tiden. Eller som Olof Palme uttryckte sig, ”med oändligt tålamod och med en 

                                                 
7 Lundh (2010) s.87 
8 Lundh (2010) s.68 
9 Lundh (2010) s.92 
10 Nycander (2002) s.95 
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värdighet som stått i skarp kontrast mot den konservativa överhetens inskränkta och ofta brutala 

uppträdande”.11 Nycander ser inte det som en korrekt historisk beskrivning, staten var aldrig mot 

formerandet utan striden vanns på arbetsmarknaden gentemot arbetsgivarna.  

 

Den som förbiser att tolerans mot fackföreningar, inte repression, var det för Sverige 

särskiljande förstår inte orsakssammanhangen bakom arbetarrörelsens utveckling.12 

 

Således går Nycander i polemik med en stor del av svenska historiska arbetslivsforskarna 

exempelvis Lars Ekdahl och Lars Olsson.13Personligen anser jag att det bör ha varit ett stort 

motstånd gentemot fackligt engagemang både från näringsliv och stat, dock gör Nycander en bra 

poäng med att om det hade varit starkare motstånd hade de fackliga organisationerna blivit mer 

extrema och kanske revolutionära. Dock skulle det förmodligen krävas mer extrema förhållanden 

för att en revolution skulle uppstå ur arbetarrörelsen, om man exempelvis jämför med Ryska 

revolutionen som uppstod ur ett starkt förtryck från tsarväldet samt första världskrigets 

konsekvenser. 

4.4  Den svenska modellens omvandling 

Såväl Nycander som Lundh tar upp de händelser som ledde till lagstiftning från svenska statens 

håll, vilket med andra ord avslutade den så kallade Saltsjöbadsandan där tanken var att 

arbetsmarknaden skulle regleras mellan arbetare och arbetsgivare, och staten skulle vara neutral. 

Det är lagarna LAS (lagen om anställningsskydd) och MBL (Medbestämmandelagen) som åsyftas. 

LAS infördes 1974 och MBL 1977.  

Så här skriver Lundh om händelsen. 

 

Till den svenska modellens upplösning har också bidragit att staten frångått sin neutrala och 

passiva position och alltmer kommit att ingripa i arbetsmarknadsfrågorna, t.ex. genom 

inkomstpolitik och arbetsrättslig lagstiftning.14 

 

När lönerörelserna började bli mer fragmentiserade och strejker, såväl fackligt ledda som 

vilda, blev mer vanliga, ökade motiven för staten att tillgripa inkomstpolitiska åtgärder.15
 

 

Således kan man ur Lundhs beskrivning påstå att den svenska modellen förstörde sig själv 
                                                 
11 Nycander (2002), citat av Olof Palme ss.96-97 
12Nycander (2002) s.97 
13Lars Olsson, Lars Ekdahl, Klass i rörelse (2002) 
14Lundh (2010) s.266 
15Lundh (2010) s.266 
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genom att misslyckas med förhandlingarna mellan parterna LO och SAF, vilket ledde till att 

staten var tvingad att ingripa. Nycander påtalar att både LO och SAF var tveksamma till 

lagstiftning, tvärtemot den klassiska bilden där LO var förespråkare för förändringen.16Olika 

former av anställningsskydd hade uppkommit i den gamla modellen, dels vid Saltsjöbadsavtalet 

1938, dels även vid avtalsrörelsen senare under 1960-talet.17 Frågan politiserades däremot starkt 

inom den socialdemokratiska rörelsen, och som Nycander skriver så var det svårt att göra frågan 

till en stark poäng om man hela tiden var tvungen att hänvisa till Saltsjöbadsandan, det vill säga 

att parterna skulle förhandla själva.18
 

 

När politikerna visade sig beredda att lagstifta till löntagarsidans fördel och bjöd över 

varandra i radikalism, var det svårt för de fackliga organisationerna att motivera ett nej inför 

medlemsopinionen.19 

 

Varför var då LO kritiska till lagstiftning som Nycander påstår. Han lägger fram dessa tänkbara 

motiv; risk för att organisering skulle minska, risk för att parternas ansvar skulle minska samt att 

arbetsmarknadsfrågorna skulle byråkratiseras vilket skulle ha påverkat effektiviteten.20 Att LO 

skulle kunna vara emot lagstiftning låter inte helt orimligt. Detta påverkar förstås 

förhandlingssituationen och flexibiliteten i förhandlingarna, vilket kan vara negativt även vid denna 

situation då det främst ur en första anblick gynnade arbetstagarna men senare kanske medförde 

negativa konsekvenser. 

5. Forskningsläge 

Anders Kjellberg går i sin bok Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige igenom 

situationen med det minskade medlemsantalet inom facklig verksamhet under perioden 1975 till 

slutet av 1990-talet. Kjellberg inleder med den tankebild att facklig verksamhet anses som stark i 

Sverige och många gånger tas för given, och att den svenska modellen i dess moderna form skiljer 

sig starkt gentemot andra länder just i detta avseende.21 Situationen inom andra västerländska länder 

är av betydligt svagare facklig organisering. Exempelvis är mer än två tredjedelar av löntagare 

utanför facklig verksamhet i Tyskland och Storbritannien, i USA är endast var sjunde anställd 

individ med i något fack.22 

                                                 
16 Nycander (2002) s.284 
17 Nycander (2002) s.261 
18 Nycander (2002) s.275 
19Nycander (2002) s.284 
20 Nycander (2002) s.268 
21 Kjellberg (2001) s.21 
22 Kjellberg (2001) s.21 



10 
 

Den svenska modellen är dock inte så stabil som den många gånger utpekats som. Händelser inom 

konjunkturen och situationen på arbetsmarknaden har bland annat orsakat svängningar inom den 

svenska fackliga delaktigheten. Kjellberg har via forskning kunnat peka på vissa åldersgrupper som 

är känsliga för detta fenomen, samt händelser som orsakat denna fluktuering.  

 

Han inriktar sig på perioden 1975 till1995, där han visar att året 1987 var ett speciellt år eftersom 

det var första gången antalet fackligt anslutna under en period gick nedåt. Detta var dock ett 

tillfälligt dopp då perioden 1993/1994 var ett rekordår med en anslutningsgrad på 85,4 procent. Det 

är alltså den sammanslagna siffran för alla fackföreningar inom Sverige under den perioden. Det 

förefaller vara kopplat till den svaga konjunkturen och den ekonomiska krisen under 1990-talet.23 

Vad berodde då nedgången under senare delen av 1980-talet på? Kjellberg visar genom sin studie 

att den fackliga nedgången för offentligt anställda individer var negligerbar. Den största nedgången 

skedde bland de privatanställda. Där sjönk medlemstantalen i åldersgruppen 16-29 med cirka elva 

till tolv procentenheter under årsperioden 1987-1991.24 Detta inträffade främst inom 

storstadsområdena och för yngre individer på arbetsmarknaden.  

 

Det är ett fenomen som Kjellberg återkommer mycket till, att det är den yngre arbetskraften som är 

bosatt inom större städer som är mest benägna att avsluta eller aldrig påbörja ett fackligt 

medlemskap. Kjellberg visar även på andra grupper där facklig tillväxt under perioden 1975 till 

1995 var relativt konstant. Genom att skilja på arbetare och tjänstemän visar det sig att exempelvis 

offentliganställda faktiskt ökat under denna period. Även en expansion bland kvinnliga arbeta kan 

konstateras under denna period.25 Och detta inte bara bland offentlig anställda utan även inom 

privat sektor. Således skönjas en skillnad mellan man/kvinna angående viljan att ansluta sig fackligt 

på arbetarsidan. Kjellberg konstaterar att skillnaden är mindre på tjänstemannasidan och 

privatanställda då det kommer till kön.  

 

Ökningen under 1993-94 var dock en tillfällig topp. Vid årsskiftet 1999/2000 var 

organisationsgraden nere 80 procent.26Ser man till tiden från millennieskiftet till 2010 så har 

organisationsgraden stadigt gått ner. 2005 låg den på 78 procent, 2007 på 73 procent och 2010 på 71 

procent.27Värt att nämna här är att organisationsgraden låg på 71 procent från 2008 till 2010, med 

andra ord så avstannade medlemsraset. Orsaken till detta bör vara enligt Kjellberg den ekonomiska 

                                                 
23 Kjellberg (2001) s.65 
24 Kjellberg (2001) s.67 
25 Kjellberg (2001) s.71 
26 Kjellberg (2001) s.263 
27 Kjellberg (2012) s.9 
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kris som pågick under den tidsperioden. Den fackliga anslutningsgraden brukar generellt stiga 

under lågkonjunkturer, dock ökade inte organisationsgraden som skedde under 1990-talskrisen utan 

låg alltså kvar på 71 procent vilket är anmärkningsvärt.  

 

Det är värt att påpeka att LO-förbunden gick ned allra mest i medlemsrasperioden 2007-2008 och 

tappade även medlemmar under 2009 till skillnad från TCO och SACO. Sammanlagt under de tre 

åren 2007-2009 tappade LO hela 14 procent av medlemmarna vilket förstås är en enorm nedgång 

sett ur svensk standard.28 TCO tappade totalt sex procent av sina medlemmar under samma period 

som LO:s 14 procentiga medlemsnedgång. Sett bara till 2009 tappade de inte medlemmar utan fick 

en ökning, dock en minimal sådan på +0,4 procent.29 SACO ökade med fem procent under samma 

period 2006-2009 och ökade enskilt fyra procent under 2009.30 

 

Med andra ord så ökar akademikerna starkt sitt fackliga medlemskap gentemot arbetarförbunden 

inom LO. Vad detta säger är förstås intressant att diskutera. Kanske handlar det bara om skillnader 

på medlemsavgifter, eller att studier och vidareutbildning är något som fokuseras på i dagens 

samhälle vilket gör att SACO:s medlemsantal kan öka. Denna poäng tar Kjellberg upp och passar 

även på att poängtera LO:s minskade antal medlemmar som en konsekvens av den totala nedgången 

av antalet arbetare i Sverige.31Eftersom denna studie inriktar sig på IF Metall, är siffrorna för LO 

mest relevant då IF Metall är ett förbund inom LO.  

 

5.1  Direktanslutna medlemmar 

Fenomenet att individer endast ansluter sig till en A-kassa och inte till facket i övrigt är mer utbrett 

än tidigare visar Kjellberg. Exempelvis ökade direktanslutningen till a-kassa inom SIF från 15 

procent 1993 till 19 procent 1999, HTF ökade från 23 procent till 30 procent under samma period.32 

(HTF och SIF slogs ihop för övrigt till Unionen 2008). Det är på den privata sidan som den största 

delen direktanslutna a-kassa medlemmar alltså återfinns, främst tjänstemän men även arbetare inom 

exempelvis handels, transportbranscherna, fastighetsskötsel och hotell & restaurang. Alla dessa har 

minst en 14 procents nivå av direktanslutna.33 Ser man till fördelningen över åldersgrupperna visar 

det sig enligt Kjellbergs studie att under senare delen av 1980-talet var det framförallt äldre män 

                                                 
28 Kjellberg (2012) s.14 
29 Kjellberg (2012) s.14 
30 Kjellberg (2012) s.14 
31 Kjellberg (2012) s.16 
32 Kjellberg (2001) ss.107-109 
33 Kjellberg (2001) s.107 
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inom HTF-området som var direktanslutna.34 

1990 hade en utjämning skett förutom för de yngre grupperna som faktiskt var mer fackligt anslutna 

än övriga. Detta förändrades dock under konjunkturskrisen på 1990-talet då exempelvis 

direktanslutningen för handelstjänstemän i åldern 16-29 fyrdubblades.35 Således kan man kanske 

göra tolkningen att yngre människor är mer svaga för konjunktursvängar i detta avseende, vilket 

känns som en rimlig slutsats då det kommer till ekonomisk situation och övriga saker som kan 

tänkas påverka (bostadssituation, ej fastanställd, bristande arbetserfarenhet osv.). Motiveringen att 

inte vara med i facket kan förstås vara av ekonomiska skäl eller av insikten att man ändå ofta 

innefattas av kollektivavtal även om man inte är facklig medlem.  

 

5.2  Förslag till förändringar 

Kjellberg nämner även vissa idéer som kan verka som motvikt mot det minskade intresset för 

fackligt medlemskap och engagemang. En bättre tvåvägskommunikation mellan de förtroendevalda 

och medlemmarna anses viktig. Det genom exempelvis mindre möten och informella träffar där 

fasta dagordningar inte existerar utan där en mer uppsluppen stämning råder.36Att bryta den 

situation där medelålders svenska män dominerar inom facket anser Kjellberg också viktig.37 Han 

nämner bland annat ett mer direktdemokratiskt arbetssätt, detta för att locka ungdomar, invandrare 

och kvinnor, och speciellt de individer där dessa saker går samman intersektionellt.38 

 

Möjligheten finns även att undvika situationen där fackligt aktiva arbetar heltid med frågorna, och 

istället sprida ut arbetsuppgifterna över ett bredare område bland de fackligt aktiva vilket dels skulle 

göra jobbet mindre betungande, dels få in nya individer på arbetsområdet och locka till ökat 

intresse.39 Det låter som en stark idé vilket man lätt skulle kunna se som en motivationsökande 

förändring, genom att människor får möjligheten att komma in i det fackliga arbetet och aktivt 

engagera sig. Att ha en situation där man endast ibland är med på gruppmöten är förstås inte den 

mest passionsväckande för de individer som är fackligt anslutna. 

 

 

                                                 
34 Kjellberg (2001) s.119 
35 Kjellberg (2001) s.119 
36 Kjellberg (2001) s.207 
37 Kjellberg (2001) s.207 
38 Kjellberg (2001) s.208 
39 Kjellberg (2001) s.208 
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6. Metod 

Studien är kvalitativ och av beskrivande natur i det avseende hur utvecklingen har gått inom 

fackföreningsrörelsen från 1980-talet fram till 2012.40 Kvalitativt tillvägagångssätt har använts för 

att utröna genom semistrukturerade intervjuer hur individer som är aktiva inom rörelsen ser på 

utvecklingen som har skett under sagda tidsperiod samt orsaker och eventuella lösningar.41 Valet av 

denna metod ser jag som mest passande för att förklara de frågeställningar jag har inom detta 

område. Holistiskt vill jag beskriva situationen enligt hur den ser ut i tidigare forskning samt ge det 

perspektiv som existerar ute på "fältet" inom fackförbundet.42 

 

Fallstudie valdes som mest passande metod utifrån Creswells definition angående datainsamling 

och arbetssätt.43Intervjuerna bedrevs på ett semistrukturerat sätt med temafrågor som berörde varje 

frågeställning, där det fanns en stark möjlighet för att gå in djupare och även på sidospår som kunde 

tänkas vara relevanta för att besvara frågeställningen. Jag valde även att inkludera andra temafrågor 

som går utanför frågeställningen som redovisats, detta för att det kan vara relevant gentemot 

forskningsbakgrunden. 

 

Efter intervjuerna transkriberades dessa och tolkades för att besvara frågeställningen. Detta för att få 

ut innehållets innebörd och relevans för studien. Studien har således en hermeneutisk inriktning och 

analysmetod med en induktiv ansats, genom att tolkningen skedde utifrån empirin som samlades in 

under studiens gång för att skapa en slutsats. Transkriberingen av intervjun på centralnivå uteblev 

dock på grund av tekniska orsaker och ersattes av anteckningar och vidare mailkontakt. 

 

6.1  Urval 

En fallstudie bedrevs över fackföreningsrörelsen IF Metall med semistrukturerade intervjuer på tre 

nivåer. I Halmstad utfördes en intervju på klubbnivå samt en på avdelningsnivå. Därefter utfördes 

en intervju centralt på IF Metall i Stockholm. En nyckelinformant användes inom delningen för 

Halland som ordnade kontakt med en intervjuperson på klubbnivå. Intervjun på centralnivå 

ordnades via kontakt med handledaren för denna uppsats.   

 

Nackdelen med metodvalet att använda intervjuer är förstås att det inte går att generalisera i samma 

utsträckning som vid exempelvis en kvantitativ undersökning. Detta bedömde jag dock som främsta 

                                                 
40 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud (2012) s.36 
41 Bryman (2009) ss.301-302 
42 Creswell (2007) s.47 
43 Creswell (2007) ss.148-149 
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metoden eftersom jag är ute efter att just se till en attityd inom den organisation jag skall studera.  

Målsättningen med metoden är att bidra med en ny infallsvinkel inom forskningsområdet genom 

intervjuer på tre nivåer inom IF Metall. 

 

Att utföra intervjuer med de individer som inte är fackligt anslutna hade förstås också varit en 

intressant och relevant metod. Detta har jag dock valt bort av praktiska skäl för att inte överskrida 

tidsbegränsningen som finns för denna studie. I detta skede såg jag endast se till de individer som är 

fackligt aktiva på respektive nivå inom organisationen. Jag ansåg att individer på dessa nivåer 

skulle ha en intressant och relevant åsikt över rådande situation och dess tänkbara orsaker. Därav är 

det en informantundersökning som bedrivs, där jag anser individerna på de olika nivåerna besitta 

bra kunskap över problematiken som jag skriver om.44 

 

Temafrågorna till intervjuerna har dels skapats utifrån introduktionsmötet på Hallands avdelning 

inom IF Metall, dels utifrån forskningsbakgrunden samt teorivalet. Temafrågorna till intervjuerna 

innehåller även andra frågeställningar än den primära för studien, detta för att jag bedömt många 

frågor som intressanta ur både ett historiskt perspektiv samt ur ett nutidsaktuellt perspektiv. Jag 

undviker dock att skriva upp frågorna i frågeställningen för att begränsa den till huvudinriktningen 

för studien. Temafrågorna i dess helhet återfinns som bilaga. 

 

6.2  Etiska överväganden 

Intervjupersonerna i studien skall göras medvetna om i vilket syfte de deltar samt att de spelas in 

under intervjuerna. Participanterna skall göras medvetna om deras rätt att se det material som 

produceras. Studien skall bedrivas med stark transparens, där insikt för deltagande parter skall vara 

möjlig och utan problem. 

 

6.3  Förförståelse och bakgrund 

För att skriva en bra kvalitativ studie vill jag klargöra mina egna åsikter och upplevelser angående 

facklig verksamhet.45 Under en sex årig period av mitt liv arbetade jag som servicetekniker inom en 

stor kedja i Sverige. Under denna period var jag aldrig fackligt ansluten utan bara medlem av A-

kassan. Jag motiverade detta beslut med att jag jobbade på en mindre firma inom franchisen och 

bedömde att jag inte behövde fackets trygghet och tyngd bakom mig då jag ansåg ha en tillräckligt 

bra relation med chefen samt att jag ville klara mig själv. Således hade jag en liberalistisk synpunkt 
                                                 
44Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud (2012) ss.227-228  
45 Creswell (2007) ss.214-215 
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där jag bedömde ett kollektiv som något jag personligen inte ville vara ansluten till. Jag upplevde 

även att om problem skulle uppstå ville jag inte hålla mig kvar genom att använda facket på ett eller 

annat sätt. Min egen relation till facklig verksamhet har således varit allt annat än aktiv.  

Således ser jag även den generation som jag tillhör (80-talist) som en generation där liberalism har 

varit en stark faktor, även om den inte har varit politisk motiverad i många fall. Jag tror många i 

denna generation har uppfostrats till att vara starkt självständiga och undvika att hamna i ett 

grupptänk vilket förstås kan ha inverkat negativt på engagemang inom föreningar i det senare livet, 

i detta fall då fackligt engagemang. Denna uppfostran har i min åsikt kommit både från 

föräldragenerationen samt det starka inflytande från västvärlden i form av filmer och underhållning. 

Protagonisten i de flesta berättelser som denna generation har växt upp med brukar generellt besitta 

någon form av stark självständighet och ofta utanförskap, det ligger ofta en stark betoning på ensam 

är stark i många berättelser som min generation har växt upp med. Dessa berättelser kommer ofta 

från USA vilket har en kultur av stark liberalism vilket på så sätt kanske spridit sig till Sverige 

genom denna influens som har skett i stor grad ända från förmodligen 1960-talet.  

 

Dock ser jag den fackliga institutionen som en viktig samhällelig pelare för att upprätthålla goda 

förhållanden samt stabilitet på arbetsmarknaden. Speciellt i det svenska systemet som har 

uppkommit under 1900-talet utifrån det som har beskrivits kortfattat i forskningsbakgrunden. 

Facket agerar som en stark buffert i min åsikt mot orättvisa förhållanden som exempelvis 

”svältlöner” eller oskäliga arbetstider. Denna åsikt strider förstås mot mitt tillvägagångssätt inom 

arbetslivet. Jag tror även att detta är en vanlig åsikt ute på arbetsplatserna (speciellt inom industrin) 

bland individer i min åldersgrupp. Många besitter förmodligen vänsterlutande ideologier där förstås 

facklig verksamhet är en stark stöttepelare, men undviker engagemang utifrån andra orsaker som i 

detta fall då möjligtvis uppfostran och kultur.  
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7. Teori 

Den teori som kommer användas i denna studie är vad som brukar kallas det postfordistiska 

samhället, eller den tredje industriella revolutionen. Det intressanta med denna teori är hur 

övergången från andra industriella revolutionen till tredje möjligtvis har skapat en situation där 

fackföreningsrörelsen har tappat sin starka position. Den gamla fordistiska arbetsplatsen, där 

arbetarna genom en långt gången arbetsdelning var fokuserade på ett arbetsmoment, vilket även 

medförde att individen var relativt lätt utbytbar vilket skapade ett klimat som var fördelaktigt för 

fackföreningarna då det fanns ett starkt incitament att vara delaktig i nämnd organisation. Även det 

Tayloristiska upplägget på många arbetsplatser skapade en atmosfär som många gånger kunde vara 

otrevlig och förtryckande. Gruvstrejken på 1970-talet i Kiruna är ett bra exempel där man 

protesterade mot hårda krav från tidsstudiemännen. I och med uppkomsten av vad som brukar 

kallas postfordism, eller Lean production där arbetarna har större möjligheter att agera på ett 

bredare plan inom arbetsplatsen, har arbetaren möjligtvis en starkare individuell position gentemot 

arbetsgivaren. 

 

7.1  Industriella revolutioner 

Den industriella revolutionen i världen brukar klassiskt delas upp i tre faser bland 

ekonomihistoriker. Förändringarna som inträffar under dessa revolutioner kan sägas vara beroende 

på teknikutveckling i samhället men även andra faktorer så som nya idéer för hur produktionen 

skall utföras. Den första inträffade under 1700-talet då den tekniska innovationen ångkraft infördes, 

men även inrättades fabriker där man centraliserade produktion till ett mindre område för 

effektivitetsökning.46 Den andra industriella revolutionen uppstod då produktionen förändrades i sin 

utformning till massproduktion, där man fokuserade på att massproducera enkla standardiserade 

varor, detta under tidigt 1900-tal.47Biltillverkaren Henry Ford har etsats in i det allmänna 

medvetandet som symbol för den andra industriella revolutionen genom användandet av 

löpandebandprincipen i sina fabriker.  

 

Även ingenjören Fredrick Winslow Taylor är förknippad med perioden, främst för sitt arbete med 

att utveckla det vetenskapliga arbetssättet och arbetsledningen.48 Genom att bryta ned ett 

arbetsmoment i alla dess beståndsdelar när det kommer till rörelser och hur man utför momenten 

var tanken att effektivisera hela processen då det kommer till tid och utförande. Detta kom så att 

kallas Taylorism. 
                                                 
46 Magnusson (2006) s.78 
47 Magnusson (2006) s.80 
48 Magnusson (2006) s.81 
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 Den andra industriella revolutionen kom relativt sent till Sverige. Lundh beräknar att det först var 

på 1940/1950-talet som begreppen och arbetssättet började införas.49 Som exempel kan man nämna 

tidsstudiemännen som förut var ute på arbetsplatserna för att Tayloristiskt mäta upp hur lång tid 

arbetsmomenten tog, i syfte till att effektivisera produktionen. 

7.2  Tredje industriella revolutionen 

Vad har då den tredje industriella revolutionen uppkommit av? Ur det teknologiska perspektivet så 

är det uppkomsten av datorteknik eller vad som brukar kallas ICT (information and Communication 

Technology). Enligt många forskare uppstod denna tekniska förändring under 1970 och 1980-

talet.50 ICT är inte bara uppkomsten av internet och datorteknik, utan inverkar starkt på industrin i 

form av verktyg och maskiner, kontrollsystem, kommunikation och bokföring.  

 

Med andra ord har ICT medfört en effektivitetsförbättring inom produktionen som är oerhört bred. 

Genom att ingenjören har gått från det gamla ritbordet till att använda datoriserade lösningar 

(CAD), och dessa arbeten kan skickas direkt till produktionssidan via ICT lösningar så har 

skillnaden mellan ”golvet” och kontoret på fabriken minskat. Industriarbetare har på så sätt närmat 

sig en tjänstemannaroll, och genom det så har även kunskapskraven ökat på arbetare inom industrin. 

ICT har även förändrat produktionssättet, där man förut i den fordistiska produktionen var tvungen 

att satsa på enorma serier av enklare standardiserade produkter så kan man nu via den effektiva 

kommunikationen och flexibiliteten även skapa mindre serier med anpassade produkter. 

Som Magnusson säger är potentialen att styra komplexa processer i produktionen enorm.51 

 

7.3  Postindustrialism 

Postindustrialism brukar definieras som situationen när produktionen av varor övergår till 

produktion av tjänster. Detta hör hemma med övergången från en arbetarroll till en mer 

tjänstemannaroll. Magnusson motsätter sig dock detta och menar att tjänsterna som utförs ändå är 

nära förknippade med produktionen i slutändan.52 Han syftar då till att även om antalet tjänster ökar 

via ICT-revolutionen, exempelvis serviceyrken för de nya tekniska lösningarna så är dessa tjänster 

ändå knutna till den slutgiltiga produktionen av varor. Service av datorer eller maskiner inom 

industrin, vilket förstås ökat som konsekvens av den nya tiden är alltså logiskt knutna till de 

produkter som maskinerna och datorerna bidrar till att skapa.  
                                                 
49 Lundh (2010) s.165 
50 Magnusson (2006) s.91 
51 Magnusson (2006) s.94 
52 Magnusson (1999) ss.26-27 
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7.4  Postfordism 

Postfordism är ett uttryck som populariserats av Michael Piore och Charles Sabel i deras bok The 

second Industrial Divide. De syftade till produktionens övergång från det gamla fordistiska till en 

mer flexibel uppläggning där skräddarsydda produkter kunde skapas och anpassas till kundens 

önskemål.53 Inuti detta begrepp rymmer sig uttrycken Lean production och Just in time production. 

Dessa innefattar helt enkelt ett nytt upplägg för industrin där just flexibilitet och effektivisering är 

grundläggande. Man syftar till effektivisering genom exempelvis att hålla ett litet lager och endast 

lagerhålla det som för tillfället används och produceras, detta för att minska kostnader och 

maximera vinsten. Detta har även medfört att arbetarna har fått bli mer mångsidiga i sin roll och 

inte längre bara stå på ett visst arbetsmoment på det gamla fordistiska löpande bandet. Således har 

utbildning och en större kunskapsbredd blivit attraktivt i anställningsprocessen.  

 

Om man förr anställde personer på grundval av utbildning och specifika kvalifikationer, 

söker nu många arbetsgivare individer som är anpassningsbara och som snabbt kan lära sig 

nya färdigheter.54 

 

Genom detta så har även en fokusering på vidareutbildning inom industrierna uppkommit, detta för 

att möjliggöra att arbetaren är så pass flexibel och kan arbeta med flera arbetsuppgifter istället för 

att vara specialiserad på ett moment.55 Företaget som använder Lean production förväntas därmed 

på så sätt att investera i sin personal i form av utbildning för att få en effektivare arbetsstyrka som 

kan agera mer flexibelt i en marknad som just kräver detta. Detta medför möjligheter för arbetaren 

att stiga i lön och utveckla sin karriär inom företaget. Det kan även medföra som bieffekt att 

anställningen är tryggare, eftersom en investering i en anställd från företagets håll blir mer 

oattraktiv att göra sig av med, till skillnad från det gamla fordistiska systemet där personalen 

förmodligen var betydligt mer lätt att avskeda och ersätta. Giddens påtalar dock att det är viktigt att 

se att detta nödvändigtvis inte gäller alla, endast personal som har en bred kunskap och bra 

kvalifikationer är värda att investera i.56Detta kan innebära att vissa anställda inom ett företag blir 

kvar i det gamla fordistiska systemet om man så vill. 

 

 

 

 

                                                 
53 Giddens (2007) s.564 
54Giddens (2007) s.570 
55 Giddens (2007) ss.570-571 
56 Giddens (2007) s.571 
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7.5  Globalisering 

Globalisering är ett fenomen som förstås kan ha stor påverkan på den fackliga sfären. I och med 

anslutningen till EU är tanken att arbete skall kunna flyta fritt över gränserna inom Europa. Även 

den ekonomiska globaliseringen bör också kunna ha stark inverkan. Då arbetsfördelningen blir 

global finns risken att arbetslöshet uppkommer i de gamla industriländerna då arbeten exporteras 

för vinstmaximering, detta medför då att industrin nedbantas. Detta inverkar förstås på facklig 

verksamhet då arbeten försvinner. Hur globalisering inverkar på den Svenska fackliga kulturen 

skriver Kjellberg följande om. 

 

Med finansmarknadernas och näringslivets internationalisering har manöverutrymmet för 

nationalstaternas ekonomiska politik krympt, vilket tenderat minska de fackliga 

organisationernas samhällspolitiska roll.57 

 

Han fortsätter att det internationella samarbete som bedrivs av fackliga organisationer inte kunnat 

kompensera för de problem som uppstått. De svenska facken är i stort sett begränsade till samarbete 

med endast EU:s fackliga förbund ETUC (European Trade Union Confederation), och även om det 

inte saknar betydelse så har detta samarbete svårt att mäta sig med de globala marknadskrafterna 

och storföretagen.58 

 

I flera fall har företagens internationalisering medfört ett påtagligt minskat fackligt 

inflytande, som då Pharmacia blev ett amerikanskt företag och flyttade huvudkontoret till 

USA eller då skogsbolaget Stora slogs ihop med finländska Enso. I det senare fallet 

placerades huvudkontoret i Finland, varvid de fackliga organisationerna miste sin 

representation i företagets styrelse.59 

 

Detta minskade inflytande från fackens håll visar på sårbarheten i den svenska fackliga rörelsen 

gentemot globalisering som fenomen. 

 

 

 

 

 

                                                 
57Kjellberg (2001) s.320 
58 Kjellberg (2001) s.320 
59Kjellberg (2001) s.320 
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8. Undersökning 

Här följer intervjuer med tre individer alla aktiva inom IF Metall på tre olika nivåer. Intervju 1 är 

med en individ aktiv på klubbnivå på en arbetsplats, intervju två med en facklig ombudsman för 

Hallandsregionen samt intervju tre med ordföranden för IF Metall i Stockholm. Intervjuerna har 

genomförts på ett semistrukturerat sätt vilket inneburit att temafrågor har funnits för de områden 

som frågeställningen tar upp i denna studie.  

8.1  Klubbnivå 

Mirko Lukic är anställd på Pilkington i Halmstad och är aktiv inom fackklubbens styrelse på 

arbetsplatsen. Han har inte varit aktiv längre än 3-4 år men varit inblandad tidigare då han har 

studerat bland annat arbetsrätt och kunnat ge råd då han hade goda kunskaper inom detta område. 

Lukic är under en situation av varsel på arbetsplatsen och riskerar att förlora jobbet vilket förstås är 

relevant för denna intervju. Intervjun genomfördes i Lukics hem. 

 

 Lukic ser den främsta externa orsaken till den fackliga nedgången att miljön har förändrats i 

samhället till att bli mer att man ska ta hand om sig själv och strunta i andra. Som han utvecklar så 

har x och y generationen (människor som är födda mellan 1975 och 1985) blivit mer 

självförverkligande, och detta har som bieffekt att solidariska engagemang kommer i andra hand. 

Det är en ändrad kultur mot ett mer egoistiskt levnadssätt helt enkelt.  

 

Även från regeringshåll så bedrivs propaganda mot facklig verksamhet anser Lukic, samt så har det 

blivit dyrare genom a-kassa höjningen vilket inverkat på så sätt att vissa inte har råd att vara med i 

facket eller a-kassan eller någon av dem. Regeringens agerande med att göra det lättare att få F-

skatt sedel, vilket innebär att man startar ett privat företag ser även Lukic som ett hot mot facklig 

verksamhet. Detta genom att arbetsplatser kan ta in människor för ett arbete men kräva att dessa 

människor skall teckna en F-skatt sedel för att sedan få betalt som en entreprenör. På detta sätt 

frångår arbetsgivaren sitt ansvar gentemot arbetstagaren. På detta vis kan även kollektiv avtal 

undvikas i vissa situationer, om nu inte andra fackliga verksamheter använder stridsåtgärder för att 

stävja detta. 

 

Interna orsaker ser Lukic som främst den kultur av rädsla som uppkommit under tider av 

lågkonjunktur. Han nämner som exempel att människor kanske är rädda att stöta sig med chefer om 

det är en negativ stämning gentemot klubbdeltagande på en arbetsplats. Lukic beskriver det som att 

det måste finnas ett bra klimat på en arbetsplats för att en bra klubb och motpart gentemot 

arbetsgivaren skall kunna uppstå, och på så sätt kan företagen välja om de vill ha en stark eller svag 
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motpart enligt Lukic. En stark motpart är betydligt bättre om man vill lösa något till bästa anda 

medan en svag skapar problem, han forsätter: 

 

Du måste få en miljö inom ett företag att kunna tillgodose dom fackliga aspekterna på 

klubbnivå exempelvis. Och har du då ett företag som absolut inte vill ha en stark 

fackförening, ja då hoppar man ju på dom olika ledamöterna och ersättarna, dom som är i 

styrelsen och jag vet ett exempel här en VD kom fram till en utav medlemmarna i styrelsen, 

klubbstyrelsen och säger att ja hur fan har du råd med Mercedes? Men vad han inte vet är att 

dom har både eget företag åt andra hållet och att dom sysslar med massa annat förutom att 

bara jobba.60 

 

I lågkonjunkturer är det svårare att få folk att engagera sig i klubbarbetet enligt Lukic. Rädslan 

ligger i att man kan förlora jobbet om man blir alltför obekväm. Lukic ser dock inte att facket har 

brustit i sin uppgift gentemot medlemmarna, även om det alltid kommer att finnas missnöjda 

individer, där det ofta förekommer smutskastning. Äldre människor klagar över detaljer som 

försäkringar och ob tillägg och dylikt. Yngre människor klagar över att de inte kommer in på 

arbetsplatserna. Detta på grund av som Lukic säger att det blivit allt färre och färre arbetstillfällen 

då många flyttas ut till så kallade låglöneländer och då många äldre arbetare har varit länge på sin 

arbetsplats och inte kan bli uppsagda. Han anser dock att de yngre arbetarna som engagerar sig i 

denna kritik är kortsiktiga eftersom även de kommer hamna i den situationen där dom är äldre och 

riskerar att bli utbytta mot yngre arbetskraft. Därför är de arbetsrättsliga regler som skyddar 

anställningarna väldigt positiva enligt Lukic.  

 

Angående hur man arbetar för att få upp medlemsantalet så påtalar han att det har varit en ganska 

stabil anslutningsgrad på hans arbetsplats Pilkington under den tiden han har varit anställd. Han 

uppskattar att drygt tio procent är ej anslutna på arbetsplatsen. Vidare är det ofta svårt att få in unga 

människor i facklig aktivitet eftersom det har varit varsel under de senaste fem åren och de ofta 

hinner försvinna och aldrig får en chans att komma in. Lukic har även varit i kontakt med de 

medlemmar som är anslutna men inte aktiva att gå utbildningar för att komma in i arbetet i 

klubbstyrelsen.  

 

Sen finns det de individer som inte är anslutna överhuvudtaget. Vissa av dessa är inte med av 

ideologiska skäl, andra för att de är arga och besvikna på facket. Vissa individer har blivit arga på 
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vissa fackliga ledare och därav gått ur. Han har lyckats få människor dock att ansluta sig fackligt, 

som exempel en individ som inte hade varit med på tio år. Sen hade han fått en annan individ att bli 

intresserad men varslet som skedde just vid det tillfället gjorde att personen inte kunde gå med.  

Lukic ser det postindustriella samhället som något negativt i det avseendet att produktionen är det 

mest basala i det svenska samhället som bestämmer levnadsstandarden. Övergång till att producera 

mer tjänster än varor är negativt eftersom det inte skapar något mervärde. 

 

Du skapar inget mervärde någonstans, jag menar, du kan klippa mig 100 gånger för 100 

kronor, och jag blir bara 100 kronor fattigare varje gång, och då får bara 100 kronor. Det 

skapas liksom ingenting, det håret som har klippts bort slängs bara i soporna. Men om jag nu 

hade odlat hår i 5 år vilket jag själv inte kan göra men och så tar, går jag och klipper håret 

efter 5 år, och låter det håret bli en peruk. Ja då har du förädlat det håret till att bli en peruk 

som du kan ta betydligt mer betalt för, samtidigt som jag får betalt för mitt hår också.61 

 

Alltså ser Lukic att det postindustriella samhället inte har ett förädlingsvärde om man ser till den 

ökande tjänstesektorn. Det är mervärdet som skapas via produktionen av varor för export som 

möjliggör till den levnadsstandard och välfärd som Sverige har menar han. 

 

Sett till den nya arbetsplatsen i det postfordistiska samhället, det som brukar kallas lean production 

ser Lukic det som högst kompatibelt med facklig verksamhet. Han påtalar att han har kamrater som 

arbetar på sådana arbetsplatser där så är fallet. Han har åsikten att lean production används inte av 

företag för att hålla personalen frisk eller för personalens skull utan för att vinstmaximera, och att 

eventuella fördelar för de anställda är en bieffekt. Han ser även vissa moment av lean production 

som omöjliga och ger som exempel att vissa anställda aldrig kommer vilja vara flexibla i sina 

arbetsuppgifter och föredrar att stanna på samma ställe och utföra samma arbetsmoment som alltid i 

gammal fordistisk tradition. Facket kommer även alltid ha en roll som kontrollanter för arbetsmiljö 

och säkerhetsaspekter inom det postfordistiska arbetet anser han.  

 

Framtiden för facklig verksamhet anser Lukic vara att det kommer finnas en period av nedgång nu 

men för att senare stabiliseras. Han anser att den fackliga organisationen kommer bli mer 

nationalistiskt präglad och menar då att efter att fyrtiotalisterna har avslutat sin arbetsbana kommer 

x och y generationen bli mer etablerade och mer upplysta angående facklig anslutning. De kommer 

se sina egna jobb hotade av externa influenser utifrån Sverige och därav samlas för att skydda den 
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svenska modellen och dom svenska arbetena genom facklig anslutning. Och då den svenska 

modellen som den har varit och inte som borgarna eller högern vill se den forsätter han.  

 

Han menar även att hotet från andra länder är kortsiktigt och inte långsiktigt. Han ger som exempel 

att han har vänner som är polacker vilka flyttade i stor grad till England då Polen gick med i EU och 

idag flyttar de tillbaka eftersom lönerna har blivit så pass höga i hemlandet. Han fortsätter med 

tanken att andra länder håller på bli de nya ”låglöneländerna” med exempel som Tjeckien, 

Slovakien och även Ukraina. Det finns en möjlighet i framtiden anser han att lönerna kanske blir så 

pass utjämnade i dessa länder så att hotet att arbeten skall exporteras från Sverige försvinner.   

 

Det stora hotet som existerar nu gentemot facket ser Lukic som de låga ersättningarna från 

skyddsnäten, vid arbetslöshet och sjukdom exempelvis. Detta gör att människor blir mer benägna 

att ”stjäla” jobb från varandra eller med andra ord gå ner i lön för att få arbete, samt i kombination 

med tecknande av F-skatt sedel skapar en situation där individer kan frångå kollektiv avtal och 

komma under fastlagd minimilön. 

8.2  Avdelningsnivå 

Tony Stané är facklig ombudsman i Halmstad på Hallandsavdelningen. Han har varit aktiv sedan 

slutet av 1980-talet och arbetade tidigare på Pilkington. Intervjun genomfördes på IF Metalls 

avdelningskontor i Halmstad. Stané anser att två stora orsaker är betydande för nedgången av 

facklig anslutningsgrad. Den första orsaken är det förändrade avgiftssystemet i a-kassan som 

infördes efter att borgarna kom till makten 2006. Avgiften höjdes och drabbade speciellt grupper 

som redan var svaga för arbetslöshet, och därav valde många av dessa individer att gå ur facket och 

stanna kvar i a-kassan för att spara pengar.  

 

Andra orsaken anser Stané precis som Lukicvara den nya kultur inom nya generationen där det 

finns en större känsla av att klara sig själv och inte vara beroende av andra människor betydligt mer 

än förut. Stané beskriver det som en tanke att det liksom löser sig självt och att man förmodligen 

inte kommer behöva ha juridiskt företräde eller annan form av stöd på arbetsplatsen, vilket då man 

inte kan veta innan men att man definitivt behöver det. Han ser det dock inte som en form av 

liberalism som politiskt ideologi eller ett politiskt medvetande utan mer en form av individualism. 

Han påpekar även att ungdomar generellt har ganska dålig insikt i Svensk politik och verkar ofta ha 

en känsla av att det inte spelar någon roll var man lägger sin röst. Detta kan möjligtvis orsakas av att 

skolan inte tar upp detta i tillräckligt stor utsträckning, vilket även kan inverka negativt på fackligt 

intresse då man inte är insatt i vad det innebär. Han påtalar att det förstås finns en falang av 
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människor som väljer att ställa sig utanför fackligt engagemang av ideologiska skäl men att denna 

grupp är försvinnande liten inom industriområdet. Av dessa två externa huvudorsaker ser dock 

Stané den höjda a-kassa avgiften som den med absolut störst inverkan på den fackliga nedgången. 

 

Som interna orsaker ser Stané lite olika faktorer. Bland annat ser han den politiska 

sammanknytningen med socialdemokratin som möjligtvis avskräckande för vissa individer. Den 

politiska sammanknytningen är som han uttrycker det ”inget vi hymlar om” och kanske inte tilltalar 

alla, sen så kan nog vissa individer se organisationen som toppstyrd, vilket han påtalar inte är fallet.  

En viss friktion kan också uppstå mellan individer från fackligt håll gentemot medlemshåll: 

 

Visst kan det vara folk som retar sig på den lokala klubbordföranden eller att man har träffat 

en ombudsman som man inte tycker om eller i den stilen, det finns allt, men du vet dom blir, 

dom, i numerärt antal är dom väldigt få.62 

 

Stané anser även att facket som organisation skulle kunna visa sig bättre i samhället genom att hitta 

någon stridsfråga för att få uppmärksamhet bland annat av media. Det för att helt enkelt visa att det 

är en stridbar organisation som inte är rädd för att som han utrycker det ”stå på barrikaderna om det 

behövs”.  Vid frågan om det är mer strejker eller sådana aktioner som behövs anser han att det inte 

är rätt sätt att strejka för sakens skull utan att det snarare handlar om att kunna markera att 

organisationen är stridbar genom specifika aktioner. Det för att helt enkelt synas och att få 

människor att tänka sig att det där är något de vill vara en del av. Som exempel nämner han 

organisationerna AFA och Syndikalisterna i Sverige, den svenska modellen av förhandling är inte så 

glamourös alla gånger helt enkelt för att kunna locka ungdomar till anslutning. Vid frågan om facket 

lever upp till medlemmarnas förväntan anser Stané att så är fallet, dock finns alltid exempelvis en 

önskan om att få högre lön och att facket skall se till så att det blir så. Facket uppfyller sin funktion 

som motpart på alla lokala arbetsplatser och ser till att allt som rör de anställda. 

 

För att möta problemet med minskad anslutning ser man till att försöka rekrytera medlemmar i stor 

grad samt så arbetar man även aktivt inom det politiska området. Även ett internationellt samarbete 

bedöms som viktigt i en framtidsaspekt. Rekrytering sker som Stané uttrycker det bäst på det sättet 

att man helt enkelt ställer frågan ”är du med i facket?”. Detta är fortfarande det som rekryterar mest, 

att helt enkelt rikta sig direkt till de individer, antingen från klubbnivå eller från avdelningen och 

fråga om de vill ansluta sig till facket. Annars används exempelvis riktade metoder enligt Stané, i 
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form av att avdelningen aktivt riktar sig mot exempelvis ungdomar som är nyanställda genom 

radiokampanjer och uppsökande verksamhet. Det innebär att de går ut till arbetsplatserna och 

”dammsuger av dem” som han säger. Och det fungerar, även om det är tidskrävande, kostar mycket 

energi och kostar ganska mycket resursmässigt i form av pengar.  

 

Långsiktigt ser dock Stané att man måste få en förändring i den liberalistiska mentaliteten, att få 

folk att inse att den har konsekvenser, helt enkelt få människor att förstå att ett kollektiv alltid är 

starkare än en enskild individ. Det är dock inget som kan utföras på lokal avdelningsnivå utan måste 

vara ett arbete på nationell nivå. Detta kan knytas an starkt till den ideologiska sammanflätningen 

som nämnts tidigare som existerar mellan fackföreningen och det socialdemokratiska partiet, där 

solidaritet förstås är en stark ideologisk idé. Det är även värt att nämna som rekryteringsmetod att 

alla arbetsplatser som ingår i Hallands avdelning får minst ett besök varje år, antingen av 

ombudsmannen, uppsökande verksamhet eller regionala skyddsombudet. Oftast två till tre gånger 

per år, och vid dessa tillfällen tas ofta tillfället att öppna en dialog över facklig verksamhet och då 

frågan om fackligt medlemskap är av intresse enligt Stané.  

 

Han nämner att den lean production som används på arbetsplatserna ofta skapar ett negativt klimat 

för fackligt deltagande och klubbaktiviteter. Ibland från företagets sida som ser produktions och 

effektivitetsförluster men främst från arbetskamraterna. Som Stané menar så var det förr i tiden mer 

vanligt att man tog in extra arbetskraft vid tillfällen av frånvaro. Nu menar han att så inte är fallet 

och effektivisering ofta på så sätt går ut över arbetsmängden för arbetaren. Tanken är då att 

arbetskamraten kan bli irriterad då den fackligt aktive försvinner för att deltaga på klubbmöten och 

dylikt. Stané ser heller inte frångången från fordism i det postfordistiska samhället som något 

faktum, snarare påstår han att det är på väg tillbaka. Under 1980 och en bit in på 1990-talet fanns 

postfordism och lean production. Situationen idag är snarare att man håller på gå tillbaka till att det 

ska vara så enkla arbetsuppgifter som möjligt säger Stané. 

 

Arbetsuppgifterna ska vara så enkla som möjligt, man ska kunna byta ut folk, det är ju 

därför bemanningsbranschen funkar också. Hade du haft dom här komplicerade och breda 

arbetsuppgifterna som du pratar om då hade inte bemanningsföretagen funnits.63 

 

Företagen renodlar de tjänster som de vill hyra ut, som senare bemannas av bemanningsföretag. 

Han är dock inte emot konceptet med postfordism utan ser det som något positivt om det fungerar, 
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och han tror heller inte att det kommer bli något hot mot facklig verksamhet.  

 

Ja nej jag tror inte ett dugg på det, jag tror så länge man har en arbetsgivare och ett 

anställningsförhållande sinsemellan, så har man behov av någon som kan företräda en.64 

 

Stané ser på så sätt framtiden som ljus, även om förändringar kanske kommer ske inom 

arbetsmarknaden kommer det alltid finnas en grogrund för att ha en fackförening, det kommer alltid 

finnas en kollektiv lösning på andra sidan för att göra sig till tals mot motparten, avslutar han. 

8.3  Central nivå 

Anders Ferbe är förbundsordförande på IF Metall i Stockholm och har varit det sedan 27 januari 

2012. Han var dessförinnan vice förbundsordförande mellan 2006 och 2012. Han har lång 

erfarenhet av fackligt arbete ända sedan 1970-talet, då han arbetade inom industrin. Ferbe började 

arbeta fackligt på klubb och avdelnings nivå och från 1983 på förbundet centralt. Intervjun 

genomfördes på Ferbes kontor i IF Metall byggnaden i Stockholm. 

  

Ferbe anser att den främsta orsaken till nedgången i medlemsantalet är att industrijobben har blivit 

färre som en följd av att de direktanställda inom industrin har blivit färre. Detta har medfört att IF 

Metall idag har färre medlemmar än vad som fallet i slutet av 1980-talet. Totalt sett fanns drygt en 

miljon anställda inom industrin så sent som mitten av 1990-talet, idag är det cirka 600 000 

fördelade på de olika industrifacken. 

 

Samtidigt är organisationsgraden idag något lägre än tidigare. Orsaken till detta är flera. 

Främsta nedgången i organisationsgraden kom 2007 då a-kasseavgiften höjdes kraftigt. Den 

innebar att många medlemmar inom alla branscher lämnade a-kassan och sitt fackliga 

medlemskap. Andra orsaker finns i att allt fler idag har tidsbegränsade anställningar eller 

jobbar inom bemanningsföretag. Dessa osäkra anställningar gör att många ser sina jobb bara 

som tillfälliga och att det därför inte är lönt att bli fackliga medlemmar.65 

 

Ferbe anser inte som övriga intervjupersoner att nedgången är på grund av en liberalisering av de 

senare generationerna, dock kan han tänka sig att skolvärlden många gånger missar att utbilda 

dagens ungdomar om politik och framförallt fackligt engagemang. Om ungdomarna inte vet vad det 

innebär att ansluta sig och vad facket har för funktion drabbar det förstås anslutningsgraden 
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negativt. Ferbe anser att individer som inte anslutit sig i unga år dock senare i livet då man stadgat 

sig på arbetsmarknaden samt skaffat familj och hus ofta inser vikten med fackligt engagemang. 

  

Som interna faktorer anser han att IF metall missade den stora omställningen i arbetsmarknaden 

under 1990-talet då bemanningsföretag och allt fler visstidsanställningar blev ett stort inslag för 

företagen. Detta gjorde att situationen för facket blev mer komplicerad än innan beroende på att det 

inte vara lika homogent över vilka som var anslutna och till vilket fack de tillhörde. IF Metall borde 

tidigt ha tagit fram en arbetsmodell för att komma åt och stävja denna situation. 

 

Problemet med minskad anslutningsgrad försöker man lösa via rekrytering på arbetsplatserna och 

samtal med de anställda. Man försöker också informera på skolorna men även via direktrekrytering 

inom de industrirelaterade linjerna inom gymnasievärlden. Detta innebär att individer som 

fortfarande studerar har möjligheten att ansluta sig vid tidig punkt för att sedan komma ut i 

arbetslivet med ett medlemskap med den trygghet det innebär. Ferbe anser precis som Tony Stané 

att den bästa rekryteringen är att ställa frågan till individer som inte är anslutna om de vill gå med. 

Ferbe upplever att det oftast inte finns något motstånd gentemot fackligt engagemang så som 

ideologiskt eller av andra orsaker. Orsaken är främst att dessa individer inte tänkt på saken eller 

tidigare fått frågan, och därav när frågan ställs ofta är positiva till att ansluta sig fackligt. 

 

Internationellt samarbete anser Ferbe vara av stor vikt och uppskattar att det tar 20 till 30 procent av 

hans fackliga arbetstid. Det viktiga är att vara solidarisk. Inte minst inom Europa eftersom många 

beslut fattas i EU som påverkar arbetsvillkoren i Sverige, men också för att skapa en starkare 

organisation som kan agera över gränser, samt för att säkerhetsställa de svenska villkoren. Enligt 

Ferbe går det att vara solidarisk samtidigt som man eftersträvar det egennyttiga tänkandet för den 

egna situationen. 
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Postindustrialism är ett fenomen som existerar enligt Ferbe, men likt Lars Magnusson så har han 

åsikten att de tjänster som produceras i slutändan ändå är starkt knutna till industrin. Ferbe skriver 

följande: 

 

En utveckling av jobben sker hela tiden och idag består ett arbete inom industrin för IF 

Metalls medlemmar också av en del mer tjänstemannaliknande arbetsuppgifter. Dessutom 

har utvecklingen inom industrin med outsourcing etc. medfört att mycket av det som kallas 

tjänstesektor är starkt industrirelaterat. En stor del av nuvarande tjänstesektorn är helt 

beroende av industrin.66 

 

Ferbe ser det postfordistiska samhället som en möjlighet och inte ett hot gentemot facklig 

verksamhet, samt att Sverige är inne i en period där lean production och nya synsätt på produktion 

är stort utbredda. Facket behöver dock anpassa sig till den nya situationen, där industrin frångår det 

fordistiska och anammar det nya moderna så som lean production. Facket får en ny roll där det ska 

förhandla bra villkor som ser till kompetensen inom arbetsplatsen. Helt enkelt fungera som en 

stödfaktor i den nya arbetsplatsen och arbetslivet. Således ser Ferbe positivt på framtiden, där facket 

kommer ha en stark roll även i det nya postfordistiska samhället. Även om nya problem så som 

bemanningsföretag har skapat nya situationer för fackliga verksamheten kommer det finnas ett 

fortsatt starkt behov av facket i framtidens samhälle. 
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9. Resultat 

Individerna inom dessa nivåer som undersökts har en relativt samstämmig orsaksbild över 

problematiken och dess orsaker, även om vissa åsikter skiljer sig i detalj. Alla nivåer ser regeringens 

agerande som starkt påverkande på den fackliga anslutningsnivån i och med höjningen av a-

kasseavgiften. Alla nivåer tar även upp den situation av anlitande av entreprenörer som en viktig 

och försvårande faktor för det fackliga arbetet. 

 

Intervjuerna här sammanställda i den datamatris som togs upp i frågeställningen för frågor 1-3. 

Nivåer Orsaker för minskad 

anslutningsgrad 

Analys av orsaker 

Interna        Externa 

Idéer om åtgärder  

Lokal Regeringsbeslut, kultur 

bland yngre generationer 

Otrygg atmosfär på 

grund av 

påtryckningar från 

arbetsgivaren 

a-kassehöjningen, den 

kultur som råder bland 

yngre generationer, F-

skatt sedel för arbete 

Lokal rekrytering på 

arbetsplatsen, skapa en 

god atmosfär för fackligt 

arbete 

Regional Regeringsbeslut, kultur 

bland yngre generationer, 

möjligtvis otillräcklig 

utbildning från 

skolvärlden 

Politisk 

sammanknytning 

med det social-

demokratiska partiet 

a-kassehöjningen, den 

kultur som råder bland 

yngre generationer, 

entreprenörer, 

utbildning 

Hitta en stridbar fråga, 

rekrytering på arbets-

platser, 

informationskampanjer i 

media och skolvärlden 

Central Regeringsbeslut, 

tidsbegränsade 

anställningar, möjligtvis 

otillräcklig utbildning 

från skolvärlden 

Missad omställning 

till utökat 

användande av 

entreprenörföretag 

inom industrin 

a-kassehöjning, 

bemanningsföretag och 

tidsbegränsande 

anställningar, 

utbildning 

Informations-kampanjer i 

media och skolvärlden, 

Rekrytering på 

arbetsplatser 

Datamatris 1 

 

Både på lokal nivå och regional ser man den kultur av självständighet bland yngre generationer som 

ett problem och orsak till vikande anslutningsgrad, det finns ett inslag av liberalism, även om Stané 

påtalar att den inte är politiskt motiverad bland ungdomar idag vilket kan vara ett hinder för fackligt 

engagemang. Ferbe på centralnivå ser dock inte det som en orsak utan hänvisar snarare till 

undermålig utbildning samt kunskap bland yngre människor över vad facklig verksamhet är samt 

vad den går ut på. Den åsikten har även Stané på regional nivå. Han misstänker att utbildningen 

inom skolvärlden angående facklig verksamhet och vad det innebär är otillräcklig. 

 

Åsikter över vad som kan vara interna orsaker inom IF Metall skiljer sig mer mellan individerna på 

dessa tre nivåer. Lukic på lokal nivå menar att det måste skapas ett bra klimat på en arbetsplats för 

att ett fackligt arbete skall kunna bedrivas. Det kan ses som både ett internt och ett externt problem. 
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Internt på så sätt att den fackliga klubben behöver bedriva en bra verksamhet gentemot medlemmar 

och arbetsgivaren samt att företaget möjliggör ett bra klimat. Anders Ferbe påtalade att förbundet 

missade omställningen som skedde på 1990-talet då företag allt mer började anlita entreprenörer, 

detta har även påtalats av de övriga nivåerna som ett stort problem i dagens verksamhet. Stané 

påtalar även möjligheten att den politiska sammanknytningen med det socialdemokratiska partiet 

kan vara avskräckande för vissa individer, samt även att organisationen kanske kan upplevas som 

toppstyrd.  

 

Externa orsaker råder det större enighet om, och då i form av tidigare nämnda a-kassehöjningen och 

den självständighet bland yngre generationer. Anders Ferbe nämner även bemanningsföretag och 

tidsbegränsade anställningar som ett problem. Vid tidsbegränsad anställning kan tankar om fackligt 

medlemskap anses vara onödiga eller att det inte är lönt som Ferbe beskriver det. Lukic på lokal 

nivå pekar på problemet där arbetare uppmuntras att teckna en F-skatt sedel vilket gör denne individ 

till en fri aktör eller då en entreprenör, vilket gör att kollektivavtal kan undvikas. Stané på regional 

nivå påtalar även problematiken, och att det i hans erfarenhet har blivit vanligare att företag 

renodlar arbetsuppgifter för att just ta in entreprenörer på dessa arbeten. Det gör att det är betydligt 

enklare att göra sig av med denna arbetskraft senare vid behov. Denna utveckling är förstås 

problematisk då fastanställningar minskar för att ersättas med tillfälliga entreprenörer vilket drabbar 

den fackliga världen. 

 

För att motverka problemet är alla eniga över att rekrytering förstås är viktigt och bör bedrivas på 

arbetsplatserna. Stané och Ferbe har här samma åsikt om att den enklaste rekryteringsprocessen är 

helt enkelt bara att ställa frågan om det finns intresse att ansluta sig då det sällan finns ett motstånd 

mot detta. Även informationskampanjer bedöms vara ett viktigt verktyg, både i media och inom 

skolvärlden. Det görs för att fånga upp de individer som kommer arbeta i framtiden inom industrin, 

exempelvis inom de linjer som agerar förberedande för sådana arbeten på gymnasiet.  

Stané på regional nivå ser även att facket skulle behöva hitta en stridbar fråga för att bli mer 

attraktiv som organisation för ungdomar. Tanken är att ungdomar har större benägenhet att ansluta 

sig till en organisation som är mer beredd att strida aktivt för att få igenom sina mål. 
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9.1  Postfordism och framtiden 

Vid frågan om postfordism råder det viss oenighet mellan intervjupersonerna. Lukicser det inte som 

något negativt gentemot fackligt engagemang. Stané ser det som på nedgång och det gamla 

fordistiska systemet med enkla arbetsuppgifter används ofta idag för att möjliggöra inhyrning av 

entreprenörer för att sedan enklare göra sig av med arbetskraften vid behov. Ferbe på central nivå 

ser fenomenet som ett starkt inslag inom industrin i Sverige idag. Samtliga nivåer är dock eniga om 

att det alltid kommer finnas ett behov för facklig verksamhet i framtiden och i det postfordistiska 

samhället.  

 

Intervjuerna här sammanställda i den datamatris som togs upp i frågeställningen för frågor fyra-fem. 

Nivåer Syn på postfordism Syn på framtiden 

Lokal Postfordism finns på vissa arbetsplatser, samt 

det är inte negativt gentemot facklig 

verksamhet. Dock kommer det aldrig bli en total 

förvandling, nordistisk tradition kommer finnas 

kvar 

Det kommer alltid finnas ett behov av en facklig 

institution i samhället, även i det postfordistiska 

samhället. Det kommer vara en period av nedgång nu 

för att sedan stabiliseras efter generationsskifte.  

Regional Postfordism har försvunnit mer, fanns mycket 

på 1980 och 1990-talet, nu renodlas 

arbetsuppgifterna för att det ska bli enklare att 

byta ut anställda och för möjligheten att ta in 

bemanningsföretag. Ser dock positivt på det om 

det fungerar 

Postfordism kommer inte att slå ut fackligt arbete. Så 

länge det finns arbetsgivare och anställnings-

förhållanden kommer det alltid finnas ett behov av en 

motpart för att företräda de anställda. 

Central Postfordism är ett starkt inslag i dagens Sverige 

och framtiden, ser det som en möjlighet och inte 

något som motverkar facklig aktivitet 

Facket behöver anpassa sig till den nya 

postfordistiska situationen och fungera som en 

stödfaktor för de anställda. Samt anpassa sig till den 

nya situationen som bemanningsföretag skapat.  

Datamatris 2 

På lokalnivå anser Lukic att postfordism inte är ett hot mot facklig verksamhet. Han har kamrater 

som arbetar på sådana arbetsplatser, och han påtalar att företagen inte använder detta 

produktionssätt för att skapa bättre förhållanden för de anställda utan att man är ute efter att 

vinstmaximera. De fördelar som sker för arbetarna är en positiv bieffekt. Han menar även att det 

alltid kommer finnas individer som föredrar det gamla traditionella fordistiska arbetssättet, där man 

specialiserar sig på ett område och har samma arbetsmoment under lång tid. Det bör då även finnas 

företag som har samma syn och föredrar det gamla produktionssättet.  

 

Stané på regional nivå ser detta som ett faktum, då företag ofta renodlar arbetsuppgifter och håller 

de så enkla som möjligt just för att möjliggöra en situation där arbetskraft, då via 
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bemanningsföretag är enklare att ersätta och göra sig av med. Han menar att det var mer 

förekommande på 1980 och 1990-talet med postfordism och att det håller på att försvinna i och med 

detta förhållningssätt bland företagen i dagens situation. Han menar även att företag som använder 

lean production ofta skapar ett negativt klimat gentemot facklig verksamhet då det finns mindre tid 

för detta arbete. Det på grund av effektiviseringar och att dålig stämning kan uppkomma bland 

arbetskamraterna då fackligt aktiva individer frångår sina arbetsuppgifter för att arbeta fackligt. 

Stané är dock inte negativ gentemot konceptet i sig så länge det fungerar och inte skapar sådana 

negativa situationer. På centralnivå menar Anders att det är ett starkt förekommande fenomen att 

företag använder lean production och är postfordistiska i sitt produktionssätt. Således råder olika 

åsikter om situationen mellan regional och centralnivå.  

 

Samtligaintervjupersoner ser positivt på framtiden för facklig verksamhet och då även i ett 

postfordistiskt perspektiv. Det kommer även i detta produktionssätt finnas ett behov av facklig 

verksamhet för att säkerhetsställa korrekt behandling av arbetskraften. Lukic anser att den nedgång 

som skett nu kommer stabiliseras, speciellt då när 40-talisterna tar pension och yngre arbetskraft 

kommer in på arbetsplatserna och då ser fördelarna och även hotet av externa influenser utifrån 

Sverige och då ansluta sig fackligt för att försvara den svenska modellen. Stané anser att det alltid 

kommer finnas ett behov av facklig aktivitet, även inom det postfordistsika samhället precis som 

Ferbe. Ferbe påtalar även att facket har en ny utmaning i att anpassa sig till de nya postfordistiska  

 

10.   Diskussion 

Stané och Lukic påtalar att det är ett nytt tänkande och agerande från yngre generationer som till 

viss del orsakat nedgången av fackligt anslutande. Vilket överensstämmer med min bild och även 

den bakgrund som jag själv har då jag arbetade. Det bedömer jag som en trolig orsak till vikande 

fackligt deltagande bland yngre människor som Kjellberg även visat på. Anders Ferbes åsikt om 

senare engagemang efter ungdomen då familj och hus införskaffats ser jag även som en trolig och 

sannolik bild. Då självständigheten bryts och ansvar för andra människor i individens närhet blir 

viktigare och en starkare önskan efter trygga förhållanden och stabil framtid blir prioriterade bör 

även åsikter om fackligt engagemang bli mer åtråvärt. Stané på regional nivå tror inte att det är en 

politiskt motiverad liberalism, vilket förmodligen stämmer. Dock anser jag att den nyliberalism som 

spreds på 1980-talet med Ronald Reagan och Margaret Thatcher som förgrundsfigurer hade ett 

starkt inflytande på generationen som växte upp då och efterkommande generationer. Även om det 

inte är ett direktinflytande i form av politisk påverkan så tror jag västkulturen i stort under denna 

tidsperiod omvandlades mer i denna riktning än tidigare, vilket spred sig till Sverige och de 
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individer som växte upp under den tidsperioden. Även om dessa individer kanske inte är direkt 

medvetna om det själv. 

Regeringens agerande och höjande av a-kasseavgiften ser alla nivåer som en klart bidragande 

faktor. Det ser förstås ut som en enkel och självklar orsak som jag även ser som stark påverkan. Det 

är i min åsikt intressant att diskutera ytterligare motiv till valet att gå ur fackligt medlemskap till 

följd av denna höjning. De individer som helt enkelt inte hade råd har förstås ett klart motiv. Dock 

bör det ha varit ett flertal som helt enkelt valde bort medlemskapet utifrån andra orsaker, 

exempelvis missnöje eller bristande intresse eller kanske till och med bristande solidaritet om man 

ser det ur ett ideologiskt perspektiv. Det bör säkerligen ha funnits ett flertal individer som hade råd 

att betala den höjda avgiften men som valde att inte göra det, och höjningen blev den utlösande 

faktorn för avslutandet av det fackliga medlemskapet. Det öppnar då upp frågan om fackligt 

medlemskap är av ideologiska eller praktiska skäl. Vid intervjuerna tog jag upp denna fråga vid 

lokala och regionala nivån och fick som svar att den fackliga organisationen alltid kommer ha mer 

ideologi än serviceinriktning, även om det andra förstås även är viktigt. Detta svar visar att rörelsen 

ser sig själv mer som en politisk organisation än något annat. Frågan kvarstår då hur de medlemmar 

som valde att avsluta sitt medlemskap ser på saken. 

 

Informationskampanjer i media samt skolvärlden bör vara en god åtgärd för att informera ungdomar 

om vad facklig verksamhet går ut på samt fördelarna med ett medlemskap. Det bör även vara ett bra 

verktyg för att bemöta den möjliga kultur av självständighet som tagits upp tidigare, där vikten och 

fördelarna med en kollektiv kraft gentemot motparten poängteras. Undermålig utbildningen 

angående facklig verksamhet från skolvärlden ser Stané på regional nivå samt Ferbe på central nivå 

som en tänkbar orsak till lågt intresse att ansluta sig. Detta ser jag som en klart tänkbar och trolig 

orsak, även om det säkerligen bedrivs utbildning är den förmodligen bristande för att skapa en bild 

av vad det innebär för ungdomar som strax skall komma ut i arbetslivet. Den största 

informationskällan för ungdomar kommer förmodligen mer av familj, vänner eller senare kollegor 

som manar på individen att ansluta sig fackligt. Om det samtidigt sker en nedgång bland dessa 

informationskällor av fackligt deltagande blir bristen förmodligen ännu större bland de yngre 

individerna. Situationen kan förstås även uppkomma att det är vänner och familj som försöker få 

individen att gå ur eller aldrig ansluta sig fackligt. Det kan vara på grund av missnöje och negativa 

upplevelser exempelvis. Både Stané och Ferbe påtalar dock att när rekrytering sker ute på 

arbetsplatserna är det sällan någon är emot det eller negativ. Det stödjer tankarna om att 

utbildningen inom skolvärlden är bristfällig och vid en snabb pratstund så anser de flesta individer 

att fackligt medlemskap är positivt. Det går möjligtvis emot tankarna om att ungdomar har en 

självständig syn och ogärna aktiverar sig kollektivt men det kanske handlar i slutändan om en 
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omedveten tanke om vikten att vara självständig vilket lätt bryts vid argument för det motsatta. 

IF Metalls politiska sammanknytning med det socialdemokratiska partiet ser Stané som en möjlig 

förklarande faktor. Detta har jag tvivel om utifrån den beskrivning som annars görs om den kultur 

av självständighet bland ungdomar som orsak till ovilja att ansluta sig fackligt. Den politiska 

inriktningen inom IF Metall bör i min åsikt inte vara en påverkande orsak, dels för att det 

förmodligen är mest ideologiskt vänsterorienterade individer inom industrin, och dels att om det 

finns individer med högerideologier så kan man se facket som en serviceorganisation för hjälp vid 

anställningsfrågor istället för att se till dess politiska inriktning. 

 

Stané tar även upp vikten av att hitta en stridbar fråga som kan fånga ungdomars intresse genom att 

visa att facket är en stridbar organisation. Detta kan mycket väl vara en bra infallsvinkel för att 

fånga upp de yngre individer som söker något att engagera sig och som där får uppleva att ett viktigt 

arbete utförs. Detta kan ses mot bakgrund av andra organisationer som ofta attraherar ungdomar 

som bedriver en ”kamp” för något eller mot något i samhället. Exempelvis Greenpeace, 

djurrättsrörelser, Attac eller liknande organisationer som för en passionerad kamp vilket i min 

mening just ofta lockar ungdomar. Det är förstås som Stané menar viktigt att välja rätt strid och inte 

agera bara för agerandets skull då det kommer till den fackliga sidan. 

 

Lukic ser postfordism som enbart en tanke om vinstmaximering för företagen, och de positiva 

effekter det har på de anställda endast är en bieffekt. Om man ser till definitionen av postfordism är 

detta nödvändigtvis inte sant eftersom man även ser de anställda och den utbildning samt flexibilitet 

som erbjuds som en investering. Och för att senare behålla denna kompetens som företaget har 

investerat i finns det en motivation att ge bra förhållanden till de anställda. Motivet som Lukic tar 

upp är dock ändå relevant då vinst förstås är slutmålet för företag i näringslivet. 

 

Stané på regional nivå anser att postfordism är på nedgång i Sverige och att många företag renodlar 

arbetsmoment mycket för att kunna ta in bemanningsföretag. Detta är intressant eftersom det skiljer 

sig gentemot Ferbes åsikt på centralnivå, vilket ser postfordism som ett brett förekommande 

fenomen. Vad detta beror på är svårt att avgöra, men möjligtvis handlar det om regionala skillnader 

beroende på var man tittar inom landet. Tolkningen kan göras att det finns ett visst motstånd 

gentemot konceptet utifrån negativa upplevelser och misstro mot dess motiv. Och att dessa åsikter 

finns närmare den egentliga verksamheten, till skillnad från central nivå som besitter ett 

helhetsperspektiv. Hursomhelst är perspektivet att fordism är på väg tillbaka intressant. Kanske är 

det en pågående trend efter en testperiod av postfordism och lean production bland arbetsplatserna. 

Jag ser det som en mycket tänkbar möjlighet att så är fallet.  
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Speciellt ur den synvinkeln som Stané tar upp att det är med motivationen att kunna enklare byta ut 

eller göra sig av med arbetskraften vid behov. Detta såg jag spår av inom gruvindustrin i min 

hemstad Kiruna, där stort fokus lades på entreprenörer och minskande av den egna fasta 

arbetarskaran inom LKAB. Jag kan se detta som en farlig situation som kan bidraga till osäkra 

förhållanden på arbetsmarknaden, det genom att tryggheten med fast anställning försvinner och mer 

fokus läggs på flexibilitet. Det är förstås även ett stort hot gentemot facklig verksamhet då 

situationen blir betydligt mer komplex och förmodligen många oklara situationer kan uppkomma. 

Gör man en snabb eftersökning på internet märker man att det finns mycket diskussioner just om att 

fordism och taylorism är på väg tillbaka. Kanske är landet och produktionen i ett skede av återgång 

till beprövade koncept som anses funka bättre, där man ser de anställda mer som resurser än 

investeringar. Det skulle vara en negativ utveckling i min åsikt, men det kanske skulle möjliggöra 

en utjämning eller ökning av den fackliga anslutningsgraden återigen. 

 

Postfordism och lean production i dess rena koncept låter som ett bra verktyg för mig personligen, 

speciellt i den bemärkelsen att ett företag tar hand om sin arbetsstyrka och investerar i utbildning 

samt möjliggör flexibilitet i arbetsuppgifterna som innebär ett brett kunskapsområde. Teori och 

praktik skiljer sig dock starkt förstås. Men om utvecklingen går åt rätt håll kanske det finns dessa 

utopiska arbetsplatser i framtiden, där även facklig verksamhet existerar för att se till att konceptet 

håller sig inom ramarna och garanterar utveckling och bra förhållanden för de anställda. 

 

10.1  Avslutande kommentarer 

Efter att ha undersökt åsikterna på dessa tre nivåer om situationen har nya frågor uppstått. Det hade 

exempelvis varit väldigt intressant att se till de individer som inte har och aldrig haft fackligt 

medlemskap och se till dess orsaker. Även de individer som valde att avsluta sitt medlemskap vid a-

kasse-höjningen hade varit intressanta att undersöka och utreda deras motiv. Speciellt de individer 

som hade råd med den ökade avgiften men som ändå valde att stå utanför. Jag finner frågan om man 

ser på fackligt engagemang som politiskt eller praktiskt vara relevant och intressant. Man hade även 

kunnat se till arbetsgivarsidan och deras syn på facklig verksamhet, exempelvis ett industriföretag 

med en aktiv klubb och få det kompletterande perspektivet till denna studie. 
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12.   Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 
 
 
1. Hur ser situationen ut då det kommer till anslutningsgrad, hur har den uppkommit? 

-Vad anses vara externa faktorer? 

-Om interna anses finnas, vilka är dessa? 

 

2. Hur har fackliga arbetet utvecklats, vad har förändrats, borde något förändras? 

-Ta upp upplevelser om förändringar inom det fackliga arbetet, kultur och syn på facklig aktivitet 

 

3. Hur arbetar man för att förändra situationen och få upp anslutningsgraden? 

-Vilka arbetsmetoder använder man? 

-Var bedrivs rekrytering och informationskampanjer? 

-Kan man bredda sig? 

 

4. Bedrivs aktivt arbete för att få in kvinnor och invandrare? 

-I så fall på vilket sätt? 

 

5. Hur är synen på statens inblandning under 1970-talet genom införandet av LAS och MBL?  

-Var detta positivt?  

-Har det förstärkt eller försvagat dagens fackföreningsrörelse ur ett förhandlingsperspektiv? 

 

6. Kommunikation mellan nivåerna klubb, avdelning och centralt, hur anses de fungera? 

-Vad funkar bra respektive dåligt 

  

7. Bedrivs ett internationellt samarbete? 

-Hur ser detta ut, multilateralt eller bilateralt? 

-Är detta framtiden för att bemöta arbetsmarknadssituationen i EU samt i ett globalt perspektiv? 

  

8. Hur anses framtiden se ut för facklig verksamhet? 

-Hänvisa till fenomen så som globalisering, liberalisering, konjunkturer, det nya arbetssättet i form 

av horisontellt styrsätt (frångång av fordism till postfordism) 
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13.   Sammanfattning av uppsatsen 

Uppsatsen består av en fallstudie av IF Metall där intervjuer utförts på tre nivåer inom 

fackförbundet, lokal, regional och central. Uppsatsen syftar till att visa på åsikter över rådande 

situation av anslutningsgradsnedgång inom facket, även sett ur en postfordistisk synvinkel.  

 

Uppsatsen använder sig av Anders Kjellbergs forskning kring facklig anslutningsgradsnedgång som 

forskningsläge vilket visar på en stadig nedgång med tillfälliga fluktueringar från 1970-talet till 

2012, och syftet är att ge ett perspektiv inifrån IF Metall över rådande situation. 

 

Resultatet visar att det finns en diskrepans mellan regional och central nivå huruvida postfordism är 

ett utbrett fenomen och om det är ett arbetsätt som kommer spridas mer inom industrin i Sverige. 

Samtliga nivåer är överens om att regeringens agerande och höjningen av a-kassan var en stark 

orsak till senaste tidens anslutningsgradsnedgång. Även liberalisering och rådande kultur av 

individualism bland yngre generationer samt undermålig utbildning över facklig verksamhet från 

grundskolans nivå nämns som tänkbara orsaker till nedgången inom den fackliga rörelsen. 


