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De svenska fackförbunden är beroende av förtroendevalda för att 

bedriva sin verksamhet samt för att rekrytera nya medlemmar. Sedan 

2006 har fackförbunden haft problem med minskat medlemsantal. 

Detta har även bidragit till svårigheter att hitta medlemmar som vill ta 

sig an förtroendeuppdrag. För att säkra tillgången på förtroendevalda är 

det viktigt att veta vilka drivkrafter som ligger bakom förtroendevaldas 

vilja att ta sig an uppdrag och stanna kvar i rollen. Syftet med denna 

uppsats var därför att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom 

förtroendevaldas fackliga engagemang. Åtta förtroendevalda från olika 

fackförbund deltog i undersökningen genom semi-strukturerade 

intervjuer. Intervjuerna analyserades tematiskt och fyra huvudteman 

samt åtta underteman identifierades. Resultatet visade att drivkrafterna 

grundar sig i negativa attityder gentemot orättvisor samt positiva 

attityder gentemot fackligt engagemang, vilket främjar agerande å 

fackets vägnar. Detta diskuteras i skenet av theory of planned behavior. 

Vidare forskning behövs för att säkerställa drivkrafterna bakom 

förtroendevaldas engagemang. 

 

 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på arbetstagarparten och arbetsgivarparten. 

Fackförbund ska verka för arbetstagares intressen och arbetsgivarorganisationer ska 

verka för arbetsgivares intressen. För att detta ska fungera balanserat krävs att 

arbetsgivarorganisationer och fackförbund är jämnstarka (Kjellberg, 2019). På senare år 

har fackligt medlemskap minskat drastiskt. Mellan 2006 och 2018 har medlemstalet i 

samtliga fackförbund sjunkit från 77% till 67%. Minskningen har varit störst bland 

arbetare. 2006 var 77% av både arbetare och tjänstemän medlemmar i facket. 2018 var 

59% av arbetare medlemmar i facket, medan 72% av tjänstemän var medlemmar i facket. 

Under samma period har arbetsgivarnas organisationsgrad förblivit stabil och legat 

omkring 88%, mätt i andel arbetstagare som arbetar hos en arbetsgivare vilken är ansluten 

till en arbetsgivarorganisation (Kjellberg, 2019). Fackförbundet Unionen sticker dock ut 

i trenden av minskad organisationsgrad. Unionen bildades 2008 och har sedan dess ökat 

sitt medlemstal från 483 000 till 650 000 2018. Trots denna ökning har förtroendevalda 

under samma period minskat med 13,4% (Rennstam, 2018, mars). Samma tendens 

återfinns hos Akademikerförbundet SSR. 2008 var andelen förtroendevalda 6,2% (J. 

Almbrandt, personlig kommunikation, 19 december 2019). Fram till 2019 har 

medlemstalet ökat samtidigt som antalet förtroendevalda har minskat. I dagsläget är 

andelen förtroendevalda i Akademikerförbundet SSR 4,3%. Även vårdförbundet larmar 

i sin årsrapport från 2018 om bristen på förtroendevalda (Höglund & Wernstedt, 2019). 

Förtroendevalda är en viktig del av fackförbunden och kan ha många olika uppdrag, 

exempelvis som ordförande eller styrelseledamot i ett fackförbunds styrelse, att hålla i 

utbildningar för medlemmar och andra förtroendevalda som studieansvarig samt 



 
2 

informera om fackförbundets försäkringar som försäkringsinformatör (Seko, 2019).  

Tidigare forskning (Waddington & Whitston, 1997) har visat att det ofta är 

förtroendevalda som kan hjälpa till att rekrytera nya medlemmar. För att säkra tillgången 

av förtroendevalda även i framtiden trots sjunkande medlemstal är det viktigt att 

undersöka vilka drivkrafter som ligger till grund för att ta på sig förtroendeuppdrag. 

 

Värderingar och attityder 

En betydelsefull faktor för en individs beteende är individens värderingar (Rokeach, 

1973). Rokeach (1973) påvisar att framförallt värderingen jämlikhet har ett samband med 

en mängd olika beteenden, exempelvis att vara engagerad och delta i aktiviteter för 

mänskliga rättigheter. Således bör en individs värderingar, framförallt värderingen 

jämlikhet, vara en viktig faktor för vilka organisationer en individ väljer att engagera sig 

i. En värdering kan beskrivas som ”…an enduring belief that a specific mode of conduct 

or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse 

mode of conduct or end-state of existence” (Rokeach, 1973, sid. 5). Värderingar betraktas 

ofta som ett tredelat fenomen med komponenterna kognition, affekt samt beteende. 

Kognitionen är den del som gör att vi har tankar kring ett visst fenomen, vad som är 

önskvärt och inte. Affekt är vad vi känner kring fenomenet och beteende är hur vi skulle 

agera i en situation utifrån värderingen. Värderingar hjälper oss alltså att vägleda 

beteendet i en viss riktning. Värderingar hjälper oss även på en rad andra sätt, exempelvis 

vägleder de oss när vi ska ta ställning i sociala frågor (Rokeach, 1973).  

 

Även attityder antas bestå av tre komponenter; affekt, kognition och beteendeintention 

(Breckler, 1984; Smith, 1947). Smith (1947) benämnde beteendeintention som ”policy 

orientation” och beskrev det som vilket beteende individen skulle föredra om den 

behövde agera. Rokeach (1973) hävdar att attityder skiljer sig från värderingar på så sätt 

att en värdering är en specifik övertygelse kring ett fenomen som är mer rotad i 

personligheten än vad en attityd är. Till skillnad från värderingar består attityder av flera 

övertygelser och är riktade mot ett specifikt objekt, företeelse eller situation. Ofta styr 

värderingar en individs attityder och beteenden (Rokeach, 1973). En attityd kan aldrig 

vara neutral, utan är alltid positivt eller negativt riktad mot objektet (Ajzen, 1988). 

Eftersom begreppen värdering och attityd har så pass lika innebörd kommer dessa 

begrepp likställas i denna uppsats. Hädanefter används begreppet attityd. 

 

Theory of planned behavior  

Det finns flera teorier om hur attityder och beteenden samverkar. Ajzen utvecklade theory 

of planned behavior utifrån en tidigare teori utvecklad av Ajzen och Fishbein, theory of 

reasoned action (Ajzen, 1988). Båda teorierna bygger på att en individs attityd och 

subjektiva normer påverkar beteendeintention, det vill säga avsikten att utföra beteendet. 

Beteendeintentionen kommer i sin tur påverka beteendet. Attityd och subjektiva normer 

påverkar därmed beteende indirekt via beteendeintention. Theory of reasoned action kan 

dock inte förklara varför beteendeintention inte alltid leder till beteendet i fråga. Ajzen la 

därför till ytterligare en dimension, upplevd kontroll av beteendet, och theory of planned 

behavior utvecklades. Nedan beskrivs begrepp i theory of reasoned action och theory of 

planned behavior. 
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Attityd och subjektiv norm. 

Attityd i theory of planned behavior syftar på en individuell bedömning av att utföra 

beteendet som attityden är riktat mot och kan antingen vara positiv eller negativ (Ajzen, 

1988). Attityden är alltså individens personliga uppfattning av om beteendet är positivt 

eller negativt och består av individens tankar kring beteendet, känslor kring beteendet 

samt intention att utföra beteendet. Denna bedömning som formar attityden kommer från 

olika övertygelser individen har. Har individen exempelvis övertygelser om att ett visst 

beteende leder till positiva konsekvenser kommer individen forma en positiv attityd 

gentemot beteendet (Ajzen, 1988).   

 

Subjektiv norm syftar på individens upplevelse av andra personers, av Ajzen (1988) kallat 

referenspersoners, uppfattning om beteendet. Dessa referenspersoner kan vara 

närstående, men även andra personer och grupper som har förväntningar om lämpligt 

beteende som individen gärna vill leva upp till. Individens positiva attityd gentemot det 

specifika beteendet samt uppfattningen att andra viktiga personer ser beteendet som 

positivt är enligt theory of reasoned action avgörande för intentionen att utföra beteendet. 

Intentionen leder till att beteendet utförs (Ajzen, 1988). Beroende på situation och individ 

kan det variera om attityden eller den subjektiva normen är viktigast för att 

beteendeintentionen ska infinna sig, men oftast samverkar dessa och är båda betydande 

för intentionen (Ajzen, 1988).  

 

Upplevd kontroll av beteende. 

Ett problem med theory of reasoned action är som tidigare nämnt att den endast kan 

förklara beteenden där individen har full kontroll över om beteendet ska utföras eller inte. 

Teorin hävdar att om individen har en positiv attityd gentemot beteendet och uppfattar 

referenspersonernas uppfattning om beteendet som positiv kommer detta leda till en 

beteendeintention som därefter leder till agerandet. Detta är oproblematiskt så länge 

individen själv har full kontroll över om denne ska agera eller ej. I situationer då individen 

inte har full kontroll över agerandet blir dock denna teori bristfällig. Beroende på situation 

och handling som ska utföras har individen olika grad av kontroll. Kontrollen kan 

beskrivas som interna och externa faktorer. Interna faktorer syftar på faktorer hos 

individen som exempelvis kompetens och känslor. Saknar en individ kompetens eller är 

överväldigad av känslor, exempelvis stress, kan detta hindra en individ att utföra ett 

beteende som den har intentionen att göra. Externa faktorer syftar på faktorer som ligger 

utanför individen. Det handlar till exempel om hinder som uppstår, att möjligheten att 

utföra beteendet inte infinner sig samt om beteendet är beroende av att andra personer 

utför vissa beteenden (Ajzen, 1988).  

 

Detta problem med kontroll drev Ajzen att bygga på theory of reasoned action med 

dimensionen kontroll och theory of planned behavior utvecklades. Den upplevda 

kontrollen baseras liksom attityder och subjektiva normer på individens övertygelser om 

beteendet. Dessa övertygelser, oavsett om det handlar om övertygelser av kontroll, 

attityder eller andra personer syn på beteendet, befästs genom tidigare erfarenheter av 

beteendet samt kunskap om liknande beteenden och andra personers erfarenheter. 

Kontrolldimensionen skiljer sig dock från de tidigare nämnda dimensionerna. Den 

upplevda kontrollen kan precis som attityd och subjektiva normer påverka beteendet 

indirekt via beteendeintentionen. Den kan dock även påverka beteendet direkt, vilket inte 

är fallet med attityd och subjektiva normer. Om den upplevda kontrollen är densamma 
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som den faktiska kontrollen över beteendet kan kontrollen leda till att beteendet utförs 

utan att detta medieras av beteendeintentionen (Ajzen, 1988).  

 

Komponenterna i theory of planned behavior har tidigare visat sig vara betydelsefulla för 

intentionen att engagera sig i facket (McPhee, Sears & Wiesner, 2014). I studien fann de 

att 69,3% av variansen i beteendeintentionen att delta i fackligt arbete kunde förklaras av 

positiva attityder gentemot facket, positiva subjektiva normer samt upplevd 

beteendekontroll.  

 

Rättvisa  

De flesta människor har en negativ attityd gentemot orättvisor och en positiv attityd 

gentemot rättvisa. Människor tenderar att snabbt upptäcka om de får mer eller mindre 

jämfört med andra personer som utför samma saker (Adams, 1963). När de upptäcker 

dessa orättvisor kommer de troligen, oavsett om det är till sin egen fördel eller inte, 

försöka återställa balansen. Detta kan exempelvis göras genom att minska eller öka sin 

ansträngning alternativt att försöka få någon annan att öka eller minska sin ansträngning 

(Adams, 1963). Rättvisan mäts alltså enligt Adams (1963) inte i absoluta tal, utan är 

relativ till, och beroende av, vilken referensperson individen har. När rättvisa handlar om 

fördelningen av resurser kallas detta för distributiv rättvisa.  

 

Rättvisa handlar dock inte bara om fördelningen av resurser. En annan dimension av 

rättvisa är processen bakom hur resurserna fördelas och om denna process anses vara 

rättvis eller inte. För att en process ska anses vara rättvis identifierade Leventhal (1980) 

sex kriterier: att processen tillämpas lika mellan individer och över tid, att den är 

fördomsfri, att tillräckligt med information inhämtas i processen, att fel som upptäcks kan 

rättas till, att processen beaktar viktiga subgrupper och att dessa representeras i processen 

samt att processen upplevs som etisk och moralisk. Vilka kriterier som är viktigast för att 

en process ska upplevas som rättvis varierar mellan situationer och individer, men det 

antas att individer lägger störst vikt vid kriterier som gynnar de själva. Huruvida 

fördelningen av resurserna upplevs som rättvis eller orättvis påverkar också hur processen 

uppfattas. Om fördelningen anses vara rättvis är det mer troligt att även processen bakom 

fördelningen upplevs som rättvis (Leventhal, 1980).  

 

Inför LO-kongressen 1996 tillsattes en rättviseutredning där LO-medlemmarnas syn på 

rättvisa belystes. I en av rapporterna framkom att rättvisa enligt LO-medlemmarna kunde 

delas in i tre dimensioner: rättvisa spelregler, rättvis fördelning och frihet från förtryck. 

Dimensionen rättvisa spelregler kan liknas vid procedural rättvisa och innehöll 

uppfattningen att bestämmelser ska hållas och processer ska gå rätt till (Holmberg & 

Lönnberg, 1995). Rättvis fördelning syftade på distributiv rättvisa, det vill säga en rättvis 

fördelning av resurser, och delades i sin tur upp i tre komponenter. Prestationsrättvisa 

innebar att de som presterar bättre ska få mer, behovsrättvisa innebar att de som är i störst 

behov ska få mest och jämlik rättvisa innebar att alla får lika mycket oavsett behov och 

prestation. Den tredje dimensionen, frihet från förtryck, behandlar dominans och 

maktobalans som upplevdes som orättvis. LO-medlemmarna diskuterade orättvisor både 

på arbetsplatsen och i samhället. På arbetsplatsen upplevdes orättvisa löner som en av de 

största orättvisorna. Lönerna uppfattades som orättvisa vid en mängd olika situationer, 

bland annat när arbetstagare fick olika löner för likvärdigt arbete samt när de uppfattade 

att lönerna sattes godtyckligt. Uppfattningen av de största orättvisorna i samhället var 
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orättvisor på arbetsmarknaden, såsom arbetslöshet och arbetsrättsliga regler. Upplevelsen 

av ett klassamhälle med en maktobalans mellan olika samhällsklasser samt mellan 

politiker och medborgare ansågs också vara en av de största orättvisorna i samhället 

(Holmberg & Lönnberg, 1995). LO-medlemmarna framhöll att en facklig 

förändringsvilja var avgörande för att arbeta mot och bekämpa orättvisorna. Vidare ansåg 

dem att en av de viktigaste uppgifterna för facket är att arbeta med att stärka 

fackförbunden (Holmberg & Lönnberg, 1995).  

 

Drivkrafter att engagera sig fackligt 

Det finns många studier som har undersökt varför människor engagerar sig fackligt. 

Forskningen har dels fokuserat kring varför individer överhuvudtaget väljer att vara 

medlemmar i facket (se till exempel Waddington & Whitston, 1997) och dels varför vissa 

individer väljer att ta steget från passiv till aktiv medlem (se till exempel Flood & Turner, 

1996; Moore, 1980; Pekarek, 2009). Flood och Turner (1996) undersökte skillnader 

mellan förtroendevalda och medlemmar utan förtroendeuppdrag och fann visst stöd för 

att förtroendevalda hade mer framträdande attityder gentemot facket. De påpekade dock 

att likheterna var fler än skillnaderna samt att den vanligaste anledningen att ta sig an 

förtroendeuppdrag var för att andra uppmuntrade till det. Moore (1980) testade åtta 

hypoteser för att undersöka varför medlemmar väljer att ta på sig förtroendeuppdrag: att 

individen är en naturlig ledare, att individen har en stark känsla av ansvar, att individen 

redan är engagerad inom exempelvis politik, att individen söker makt, att individen vill 

stå till förfogande för andra, att individen söker status, att det upplevs som 

självförverkligande samt att individen har en auktoritär personlighet. Av dessa hypoteser 

var det endast hypotesen om att förtroendevalda besitter en stark känsla av ansvar som 

fick svagt stöd. Ansvaret beskrevs dels som ett socialt ansvar som var riktat mot 

kollegorna och dels som ett ansvar gentemot en själv. Genom att ställa upp som 

förtroendevald kunde de själva till viss del ha kontroll över vad som hände på 

arbetsplatsen (Moore, 1980). Pekarek (2009) identifierade externa samt interna faktorer 

som förklaringar till varför medlemmar i fackförbund väljer att ta sig an 

förtroendeuppdrag. Bland de interna faktorerna var altruism, självförtroende och 

identifiering med fackliga värderingar mest framträdande. Den mest framträdande 

externa faktorn var att andra ansåg en vara lämplig som representant och uppmuntrade 

personen att ställa upp. 

 

Många av studierna som har undersökt olika typer av medlemskap i facket har kretsat 

kring fackligt engagemang (eng. Union commitment, hädanefter benämnt som fackligt 

engagemang) vilket beskrivs närmare nedan.  

 

Fackligt engagemang. 

Fackligt engagemang är en positiv attityd gentemot facket och kan enligt Gordon et al. 

(1980) delas upp i fyra faktorer: lojalitet med facket, medlemmens känsla av ansvar 

gentemot facket, vilja att arbeta för facket samt en uppfattning om att facklig organisering 

är något positivt. Senare forskning (Friedman & Harvey, 1986; Sverke & Kuruvilla, 

1995) har dock föreslagit att fackligt engagemang bör delas upp i två komponenter. 

Friedman och Harvey (1986) ansåg att det inte var helt klarlagt hur man hade kommit 

fram till just fyra faktorer och undersökte därför om frågeformuläret om fackligt 

engagemang som utvecklades av Gordon et al. (1980) kunde tolkas på ett annat sätt. De 

fann att fackligt engagemang istället kunde delas upp i två faktorer. Den ena faktorn avsåg 
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attityder, åsikter och affekter gentemot facket och den andra avsåg beteendeintentioner, 

närmare bestämt avsikten att agera å fackets vägnar. Dessa faktorer korrelerade med 

varandra och innebar således att positiva attityder, affekter och kognitioner gentemot 

facket ökade sannolikheten för att engagera sig fackligt och vice versa (Friedman & 

Harvey, 1986). Eftersom de fann en attitydkomponent och en beteendekomponent 

föreslog de att framtida studier bör undersöka fackligt engagemang i ljuset av theory of 

reasoned action (Friedman & Harvey, 1986). 

 

Precis detta gjorde Sverke och Kuruvilla i en studie 1995. I studien genererades en ny 

teori om fackligt engagemang genom att integrera theory of reasoned action med en 

tidigare teori genererad av Sverke och Kuruvilla. Den tidigare teorin om fackligt 

engagemang utvecklad av Sverke och Kuruvilla belyser fackligt engagemang utifrån 

instrumentellt samt värderingsstyrt engagemang. Instrumentellt engagemang innebär 

beräknade fördelar med fackligt engagemang och värderingsstyrt engagemang innebär att 

fackets ideologi, mål och värderingar ligger i linje med ens egna (Sverke & Kuruvilla, 

1995). Sverke och Kuruvilla (1995) föreslog således att fackligt engagemang består av 

två attitydkomponenter, den värderingsstyrda samt den instrumentellt styrda. De fann 

stöd för att den värderingsstyrda komponenten är en starkare prediktor för att engagera 

sig i fackligt arbete. Värderingsstyrt engagemang visade sig kunna predicera samtliga 

intentioner som mättes (att fortsätta vara medlem, att arbeta för facket, att ställa upp som 

förtroendevald, att delta i strejker samt att avstå löneförhöjning för att stötta 

låginkomsttagare i fackförbundet). Mellan instrumentellt fackligt engagemang och 

beteendeintention fanns det endast samband med en av intentionerna, att fortsätta vara 

medlem i facket (Sverke & Kuruvilla, 1995). Dessutom fann de att värderingsstyrt 

engagemang var den starkaste prediktorn för samtliga beteendeintentioner. Vidare fann 

de att attityder, det vill säga värderingsstyrt eller instrumentellt styrt fackligt engagemang,  

var en starkare prediktor för beteendeintention än vad subjektiva normer var.  

 

Utöver individens positiva attityder mot facket och positiva subjektiva normer har 

upplevd beteendekontroll (Fiorito, Padavic & Russell, 2014) samt strävan mot social 

rättvisa (Yu, 2014) visat sig vara viktiga drivkrafter bakom att aktivt engagera sig i facket. 

 

I en studie från 1994 fann forskarna att en individuell och informell socialiseringsprocess 

in i facket är en viktig faktor för att utveckla fackligt engagemang hos nya medlemmar, 

genom att de utvecklar en positiv attityd gentemot facket (Fullagar, Clark, Gallagher & 

Gordon, 1994). De fann även att förtroendevalda i sin tur är viktiga för den individuella 

och informella socialiseringsprocessen för nya medlemmar. Andra studier har även funnit 

att förtroendevalda är mycket betydelsefulla för rekryteringen av nya medlemmar. En 

studie visade att nära 30% av medlemmarna rekryterades av förtroendevalda 

(Waddington & Whitston, 1997).  

 

Trots att det finns mycket forskning om fackligt medlemskap saknas det forskning om 

varför vissa medlemmar väljer att bli förtroendevalda i Sverige. Sverige utmärker sig 

jämfört med andra länder i frågan om fackförbund. I Sverige är fackförbunden mycket 

betydelsefulla på arbetsmarknaden. Vi har exempelvis ingen lagstiftning kring 

minimilöner i Sverige, utan räknar med att lönerna ska regleras i kollektivavtalen som i 

sin tur förhandlas mellan fackförbund och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer. 

Fackförbundens sjunkande organisationsgrad och bristen på förtroendevalda är oroande 
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och bör tas på allvar. För att kunna säkra tillgången på förtroendevalda även i framtiden 

är det viktigt att ta reda på vad som motiverar passiva medlemmar till att bli aktiva 

medlemmar. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka drivkrafter som ligger 

bakom förtroendevaldas fackliga engagemang. 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

Totalt deltog fyra kvinnor och fyra män i åldrarna 27-51 år. Samtliga deltagare var 

förtroendevalda i olika fackförbund och hade varierande uppdrag. Alla deltagare hade 

flera olika förtroendeuppdrag. Den som hade varit förtroendevald längst hade haft olika 

typer av uppdrag i olika fackförbund med start för tjugo år sen och den som hade varit 

förtroendevald kortast hade varit det i ungefär ett år. En av deltagarna arbetade med 

förtroendeuppdrag på heltid och var därför tjänstledig från sitt ordinarie arbete. 

Resterande deltagare arbetade med sina förtroendeuppdrag i varierande utsträckning vid 

sidan om arbete. En av deltagarnas huvudsakliga sysselsättning var studier. Deltagarna 

tillfrågades om att delta i studien via en kontakt till författaren. En av deltagarna 

rekryterades av en annan deltagare.  

 

Datainsamling 

Datan samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. Författaren utformade en 

intervjuguide och till dessa frågor tillkom följdfrågor vid behov. Intervjuerna tog mellan 

30 och 45 minuter, med undantag för två som varade i 60 respektive 90 minuter. Två av 

intervjuerna hölls över Skype, två hölls på deltagarnas arbetsplatser och resterande hölls 

i grupprum på Stockholms universitet. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

därefter. Intervjuguiden bifogas som en bilaga.   

 

Analys 

Materialet analyserades med induktiv tematisk analys i sex steg enligt beskrivning av 

Clarke & Braun (2006). Transkriberingarna skrevs ut och lästes igenom. Varje del av 

transkriberingen kodades med hjälp av stödord i marginalen. Därefter sorterades citaten 

ur transkriberingarna i olika dokument för respektive kod. Varje dokument lästes därefter 

igenom och citat flyttades vid behov till andra koder där de passade bättre in. Därefter 

sorterades koderna som behandlade liknande fenomen och bildade ett preliminärt tema. 

Denna process pågick tills varje citat passade ihop med lämplig kod, och koderna som 

hade en gemensam nämnare passade ihop. Temanamnen har ändrats tills författaren 

slutligen bestämde sig för namn som passade resultatet.  

 

 

Resultat 

 

Författaren identifierade fyra huvudteman: Rättvisepatos, Facklig övertygelse, Relation 

till motpart – olika syn på samarbete samt Representant för facket. Till varje tema utom 

ett tillkom ett antal underteman. Totalt skapades åtta underteman. Alla huvudteman och 

underteman presenteras i figur 1 nedan. 
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Figur 1. Översikt av huvudteman och underteman.   

 

Rättvisepatos 

Deltagarna berättar på olika sätt om deras upplevelse av rättvisa och att orättvisor är en 

stark drivkraft till att arbeta fackligt. För många av deltagarna är rättvisa en ideologisk 

övertygelse som har lett fram till fackligt engagemang.  

 

”Ja, det är ett ideologiskt kall för mig. Det är så att det ligger nånstans i själ och 

hjärta att man ska aktivera sig för att förbättra vardagen för så många människor 

som möjligt. Sen kan man ju göra det på olika sätt, och fackligt aktiverande är ju 

ett sätt att göra det.” 

 

Rättvisa belyses dels genom rättvisa som jämlikhet mellan kön, etnicitet och ålder och 

identifieras i undertemat Jämlikhet. En annan aspekt av rättvisa är att göra rätt, det vill 

säga att följa regler och överenskommelser. I detta undertema, Följa regler, berättar 

deltagarna om sin ilska när folk inte följer regler som en drivkraft för att engagera sig. 

Slutligen diskuteras rättvisa i form av ett maktförhållande där arbetstagare är 

underordnade arbetsgivare. Undertemat Maktobalans belyser olika uppfattningar av 

beroendeställningen som arbetstagare har gentemot arbetsgivare samt andra typer av 

maktförhållanden i samhället.  

 

Jämlikhet. 

Under intervjuerna framträder en bild av att strävan mot jämlikhet är en viktig drivkraft 

för deltagarna. Flera av deltagarna betonar vikten av jämlikhet, både i arbetslivet och i 

resten av samhället. Vissa deltagare berättar att de har egna erfarenheter av att i arbetslivet 

ha blivit orättvist behandlade på grund av kön, bland annat genom att motpart, men även 

fackliga kollegor, använt härskartekniker mot dem. Detta har upplevts både som en 

avmotiverande och motiverande faktor. En deltagare berättar att hen motiveras av att ta 

plats från andra som hen upplever har större fördelar på grund av kön och ålder. En annan 

deltagare berättar att hen har upplevt att det ofta kommer naturligt för män att ta plats 

medan det inte gör det för kvinnor. Hen berättar om en situation på arbetsplatsen där en 

avdelning hade ett möte för att berätta om sina individuella resultat. När männen skulle 

berätta om sina resultat ställde de sig upp och berättade med stolthet i rösten. När det var 

kvinnornas tur satt de ner och viftade bort sina resultat trots att de ofta var bättre än 
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männens. Hen såg att detta var ett mönster och att männen ofta stöttade varandra och höll 

med varandra på möten. Detta ledde till att hen startade ett kvinnligt nätverk där 

kvinnorna har träffar där de stöttar varandra och uppmuntrar varandra att ta plats på 

samma sätt som männen.  

 

En annan deltagare berättar att dennes främsta motivationsfaktor är att hen vill se ett 

samhälle där alla har samma möjligheter oavsett förutsättningar och att det är detta som 

hen upplever som rättvisa. Hen tror att denna strävan efter att alla ska ha lika möjligheter 

trots olika förutsättningar är något som är gemensamt för de flesta som arbetar fackligt. 

När hen får frågan om vad de viktigaste fackliga frågorna är svarar hen:  

 

”Jämställdhet, eller jämlikhet. Det är väl typ, alltså, jag tycker den frågan liksom är 

grunden till alla fackliga frågor. Har vi ingen jämlikhet så har vi ju inte lika löner, 

då har vi inte lika villkor, då har vi en arbetsmiljö som är dålig för vissa och bättre 

för andra. Utan jämlikhet har vi ju absolut ingenting tycker jag. Så… Jämlikhet. ” 

 

Utöver jämlikhet mellan könen är en annan aspekt jämlikhet mellan etniciteter och åldrar. 

Konkret handlar det exempelvis om lika lön för lika arbete. En av deltagarna berättar om 

sin arbetsplats där de har individuell lönesättning, vilket innebär att hen upplever att 

lönerna sätts på godtyckliga kriterier och att lönen snarare grundas på hur duktig personen 

är på att prata i löneförhandlingar än på vad personen faktiskt gör på arbetet. Hen berättar 

att de arbetar i arbetslag och utför samma arbetsuppgifter, men att lönerna ändå kan skilja 

sig åt mycket mellan personerna i arbetslaget. Detta är något som driver hen att arbeta 

fackligt, eftersom hen tycker att arbetstagarna ska ha betalt för det dem utför på 

arbetsplatsen och inte för kriterier som arbetsgivaren har fastställt och som inte är kända 

för arbetstagarna.  

 

Följa regler. 

En annan aspekt av rättvisa som lyfts fram är att följa regler. En uppfattning bland några 

av respondenterna är att de besitter ett starkt rättvisepatos och att rättvisa innebär att följa 

regler och överenskommelser. Samtliga deltagare med denna uppfattning berättar att de 

blir upprörda när de upplever att saker inte går rätt till. En av deltagarna berättar att hen 

blir arg när folk bryter mot regler, oavsett om det är när hen spelar monopol eller om det 

är i verkligheten på arbetsmarknaden. Hen berättar även att hen motiveras av ilskan som 

kommer av detta. 

 

”När folk inte följer reglerna, då blir jag arg. Och jag tycker inte det är rätt. 

Framförallt är det inte rättvist för alla andra som faktiskt följer reglerna. En vanlig 

Svensson som följer reglerna blir ju drabbad tack vare att andra inte följer reglerna. 

Och det driver mig väldigt hårt.” 

  

Att följa regler gäller inte bara arbetsgivarna, utan även arbetstagare. En situation som 

kan uppstå är när arbetstagare har gjort fel gentemot arbetsgivaren men ändå har rätt till 

fackligt stöd. Detta beskrivs som en svår situation och det kan vara svårt att motivera sig 

att hjälpa medlemmar som uppenbart har betett sig illa. En deltagare berättar att hen 

försöker motivera sig genom att tänka på att alla medlemmar har rätt till fackligt stöd och 

liknar det vid en rättsprocess, där förövaren har rätt till en försvarsadvokat trots att den 

har begått ett brott.  
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Maktobalans. 

Deltagarna beskriver att det finns ett beroendeförhållande mellan arbetstagare och 

arbetsgivare där arbetstagaren är i underläge och att fackets uppgift är att öka balansen i 

detta maktförhållande genom att ge arbetstagare mer makt. De beskriver att arbetsgivarna 

går med vinst på bekostnad av arbetstagarna, vilket gör att fackets uppgift är att försvara 

arbetstagarnas rättigheter. Vissa deltagare går utanför facket och pratar om 

maktobalansen i olika förhållanden i samhället i stort. En av deltagarna beskriver att det 

är viktigt att stå upp mot överheten, oavsett om det är ledningen på arbetsplatsen eller 

politiker i samhället. En annan deltagare berättar att dennes motivation för fackligt arbete 

springer ur lojalitet med sin samhällsklass och att hen motiveras av klasskamp. Hen 

beskriver att arbetsgivare får större del av värdet som skapas på arbetsplatser än vad som 

är rimligt.  

 

”Det är, alltså såhär, det låter larvigt, men jag tror såhär att den grundläggande 

motivationen för mig är hela tiden att ta tillbaka det som är vårt på nåt sätt. Dom 

snor ju kakan hela tiden, varje dag från oss. Så konkret är väl det min motivation.” 

 

Deltagarna är dock inte eniga i denna syn på kapital och arbetstagare. En av deltagarna 

berättar att vissa fackliga kollegor på hens arbetsplats är konfliktinriktade och kan ha en 

marxistisk retorik vilket hen tycker är lite fånigt. Detta menar hen är för att hen arbetar 

på en arbetsplats med höga löner och bra villkor vilket gör att hen uppfattar att den 

marxistiska retoriken inte hör hemma där.  

 

Facklig övertygelse 

Ur deltagarnas berättelser tolkas facklig övertygelse som en stark drivkraft till ta sig an 

förtroendeuppdrag. Facklig övertygelse belyses ur olika aspekter. En av aspekterna 

handlar om en övertygelse om att kunna åstadkomma en förändring som anses vara till 

det bättre genom att engagera sig fackligt. Förändringarna handlar både om små och stora 

förändringar, både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Detta belyses i 

undertemat Förändring. Slutligen identifieras även aspekten Facket som funktion. I detta 

tema behandlas deltagarnas upplevelser av fackets roll i samhället samt vikten av att 

kunskap om facket sprids och hur detta motiverar deltagarna att fortsätta engagera sig i 

facket.  

 

Förändring. 

Deltagarna berättar att de motiveras av att se förändringar som blir till det bättre för en 

enskild medlem, för arbetsplatsen, arbetsmarknaden och samhället i stort. Flera deltagare 

berättar att de känner glädje när fackförbundet når framgång genom att exempelvis få 

igenom en viktig fråga, men att de kan känna minst lika mycket glädje när de kan hjälpa 

en enskild medlem med ett problem.  

 

Flera deltagare berättar om att de har en önskan om att förändra sin arbetsplats till det 

bättre. Ett medel för att göra detta är att vara fackligt engagerad. Förändringarna handlar 

om exempelvis bättre villkor för arbetstagarna men även om mindre saker, som hur 

möbleringen av ett mötesrum ska utformas för att få till ett så bra möte som möjligt. En 

deltagare berättar att hen vill förändra arbetsplatsen till det bättre dels för omtanke om 

sina kollegor, men även för att hen tycker att arbetsplatsen är viktig och vill att det ska gå 
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bra för den. Därför vill hen att personerna som arbetar där ska trivas och inte lämna 

arbetsplatsen.  

 

Förutom att förändra arbetsplatsen är en drivkraft bakom fackligt engagemang att vilja 

förändra arbetsmarknaden och samhället. Detta görs genom att ha medvetna medlemmar 

som engagerar sig fackligt och genom att påverka politiskt. Flera deltagare berättar om 

vikten av facklig politisk samverkan för att verkligen kunna få igenom en förändring i 

samhället. En deltagare berättar att hen tycker att det är viktigare att engagera sig fackligt 

än politiskt, eftersom det ändå är så många som är politiskt engagerade men att det är få 

som engagerar sig fackligt. Hen funderar kring vad som skulle hända om alla slutade 

engagera sig fackligt och resonerar kring att det isåfall inte skulle finnas några som stod 

upp för arbetstagarnas rättigheter.   

 

En deltagare berättar att ju högre upp i den fackliga organisationen den förtroendevalda 

har ett uppdrag, desto större övertygelse måste hen ha om att hen kan bidra till en större 

förändring. 

 

”Du behöver tro att du kan förändra världen. Det måste du verkligen tro på. För 

annars kommer du ge upp, för det… Det är hårt arbete, det är svårt och man blir 

omotiverad, man blir förbannad, man blir ledsen, man blir helt förstörd. Så man 

måste nånstans tro att man kan förändra världen, definitivt [...] för lokalt så, ja men, 

man kan väl… Då måste man tro att jag kan förändra min arbetsplats. Men för varje 

steg du tar uppåt i organisationen måste du tro mer och mer på att du kan förändra 

nånting större” 

 

Facket som funktion.  

En grundidé inom facklig verksamhet är att organisera så många arbetstagare som möjligt 

för att tillsammans stå starkare mot arbetsgivaren än vad en enskild arbetstagare gör. 

Deltagarna beskriver att de delar denna övertygelse och beskriver vikten av att fler är 

engagerade. De lyfter även att det är problematiskt att många rättigheter som arbetstagare 

har ses som självklara, men att de aldrig hade funnits om det inte hade varit för facket. 

Flera deltagare uttrycker en oro för att fackligt medlemskap sjunker och beskriver en 

känsla av att många arbetstagare tar sina rättigheter för givet, utan att vara medvetna om 

att rättigheterna kan förändras om facken försvagas.  

 

En viktig uppgift för facket är därför att sprida kunskap om facket, både till medlemmar 

och icke-medlemmar. Detta är en stark motivationsfaktor för flera av deltagarna. De 

berättar om att de blir motiverade när de känner att de kan nå ut och märker att personer 

får en ”aha”-upplevelse. Det handlar delvis om konkreta kunskaper om vad facket kan 

hjälpa till med, men en deltagare berättar även att vissa börjar ändra sin ideologiska 

ståndpunkt efter att ha deltagit i fackliga utbildningar och att detta gör hen extra motiverad 

att fortsätta sprida sin kunskap. 

 

Kunskap ses överlag som något motiverande. Förutom att sprida kunskap berättar 

deltagarna att en fördel med att vara förtroendevald är att hela tiden få lära sig nya saker 

genom formella utbildningar, men även genom att träffa andra förtroendevalda och utbyta 

erfarenheter. En deltagare berättar att hen ser det som en fantastisk förmån att kunna 

fortbilda sig utan att behöva läsa kurser på exempelvis universitet och behöva ta studielån.   
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Flera deltagare beskriver facket som en viktig samhällsfunktion och att den svenska 

modellen bygger på att det finns två parter på arbetsmarknaden, fackförbund och 

arbetsgivarorganisationer. Deltagarna resonerar kring att utan fackförbund skulle 

arbetstagarna inte ha så mycket rättigheter som de har, lönerna skulle inte vara så höga 

som de är och arbetstagarnas makt skulle minska drastiskt. Deltagarnas upplevelse av 

facket som samhällsfunktion ger en bild av att facket är medlet för att ge arbetstagare 

makt på arbetsmarknaden. 

 

”Man kan väl nästan säga att fackföreningsrörelsen är statsbärande [...] 

fackföreningsrörelsen spelar en stor roll i samhället, den har potential att spela en 

ännu större roll liksom. Vi kan lägga ner vårt arbete och då fungerar inte samhället. 

Det är… Så enkelt är det liksom.”  

 

Relation till motpart – olika syn på samarbete 

Uppfattningen om hur relationen till motparten ska se ut går isär. Vissa lyfter att det är 

viktigt att ha inställningen att fackligt förtroendevalda ska samarbeta med arbetsgivaren. 

En deltagare berättar att många medlemmar inte är medvetna om det, utan tror att de 

behöver ha en konflikt med arbetsgivaren. Hen beskriver att hen försöker lära 

medlemmarna att de ska samarbeta med arbetstagaren istället. En annan deltagare 

beskriver att hen har varit arbetsgivare tidigare och därför kan ha en fördel av att ha det 

perspektivet.  

 

”Så det handlar väl egentligen om att jag är mån om verksamheten, och det skulle 

jag ju kunna vara som arbetsgivare också, eller liksom, i den månen har man ju 

samma intressen liksom, och det går ju att motivera då för arbetsgivaren att jag 

säger detta, inte för att liksom skapa konflikt utan för att jag också är mån om liksom 

arbetsplatsen.” 

 

En annan uppfattning är att det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivare och arbetstagare 

har motstridiga intressen. En deltagare beskriver det som att arbetstagare går till jobbet 

för att de vill ha lön, inte för att de nödvändigtvis tycker om själva jobbet. Hen beskriver 

att det kan ses som en bonus att vara personligt engagerad i arbetet, men att det inte är 

huvudsyftet, eftersom arbetstagaren är beroende av en inkomst. Hen lyfter att det är 

samma sak för arbetsgivaren, att arbetsgivaren anställer arbetstagare för att de behöver 

folk som utför arbete och gärna till så lågt pris som möjligt. 

 

”Jag har alltid i åtanke typ att min motpart är, ja men det är min arbetsköpare. Den 

köper mitt arbete, jag går inte till arbetet för att jag tycker det är kul eller på grund 

av välgörenhet, jag går till arbetet konkret för att jag vill ha en lön. Men konkret 

måste man ju ha det i huvudet, att vi går liksom inte i armkrok med vår motpart.” 

 

Representant för facket 

Att vara förtroendevald innebär att vara en representant för fackförbundet och 

medlemmarna. Deltagarna berättar om olika känslor och tankar kring detta. En aspekt 

som belyses är hur det är att ha rollen som förtroendevald. Denna upplevelse är både 

positiv och negativ. När de förtroendevalda upplever tillit från fackliga kollegor ökar 

motivationen. Omvänt minskar motivationen drastiskt och får vissa deltagare att tvivla på 
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att fortsätta som förtroendevalda när de upplever bristande engagemang och tillit från 

fackliga kollegor. I detta tema lyfts även vikten av att verkligen bidra med något till 

fackförbundet som förtroendevald, samt känslor kring andras uppfattningar om 

fackförbundet. En annan aspekt som lyfts i undertemat Ansvarskänsla är känslan av 

ansvar som riktas mot sig själv, sina kollegor och arbetstagare överlag. Slutligen belyses 

familj och vänners uppfattning av fackligt engagemang i undertemat Familj och vänners 

betydelse. 

 
Rollen som förtroendevald. 

Några deltagare berättar att de inte skulle ha tagit sig an sina uppdrag om det inte var för 

att andra hade kommit med idén och trodde på dem. De berättar även att de ibland känner 

tvivel kring sin egen förmåga. En deltagare berättar att hen ofta dubbelkollar saker med 

andra flera gånger för att hen känner sig osäker och rädd att göra fel. Hen berättar att hen 

inte hade trätt fram och sagt att hen ville ha uppdraget om inte andra hade kommit med 

idén. En annan deltagare berättar att hen inte hade kunnat fortsätta med sina uppdrag om 

det inte var för att andra inom facket trodde på hens förmåga att klara av det. Även denne 

deltagare känner tvivel kring sin förmåga och beskriver det som att hen halkade in på ett 

bananskal och inte riktigt förstod vad de fackliga kollegorna som ville att hen skulle ta på 

sig förtroendeuppdrag såg hos hen. Flera deltagare lyfter att just detta förtroende från 

andra fackliga kollegor är något som är oerhört viktig för motivationen. 

 

”Har man fått förtroende av sina medlemmar, då har också de andra som sitter i 

styrelsen ett förtroende för en utan att egentligen ha röstat fram en själv. Alltså de 

har ju inte röstat på mig, utan det är ju medlemmarna i organisationen som har gjort 

det. Och det, det är faktiskt något som gick över förväntan, att de verkligen har det 

förtroendet, det tycker jag känns väldigt skönt alltså, de litar på sina medlemmar 

helt enkelt, att de har gjort rätt val.” 

 

Deltagarna berättar att motivationen sjunker kraftigt när förtroendet från de andra fackliga 

kollegorna inte finns, och när arbetet de lägger ner inte uppmärksammas. De berättar att 

de har funderat på att avsäga sig sina förtroendeuppdrag i situationer när de upplevt att 

andra inte märker vad de gör för jobb eller när de fackliga kollegorna inte verkar ta sina 

uppdrag på allvar. Deltagarna berättar om olika situationer, exempelvis då de har skickat 

ut information om vad de har gjort och planerar att göra utan att få någon återkoppling 

samt situationer då de upplevt att fackliga kollegor inte vill samarbeta. En deltagare 

berättar att hen fick ett förtroendeuppdrag som en annan nära facklig kollega också ville 

ha. Efter detta upplever deltagaren att den fackliga kollegan beter sig annorlunda. 

Deltagaren beskriver att hen får obefogad kritik om hen yttrar en åsikt som avviker från 

kollegans och kan uppleva kritiken som personliga påhopp. Detta har gjort att hen känner 

att den fackliga kollegan inte längre har förtroende för hen.    

 

Deltagarna lyfter att det är viktigt att kunna bidra med något för att vara förtroendevald. 

Deras uppfattningar är att de kan bidra med specifika kompetenser, ett starkt intresse samt 

egna erfarenheter från branschen de verkar i. De lyfter att ett fackförbund är en 

demokratisk organisation och betonar att det är viktigt att den som medlemmarna tycker 

kan representera dem bäst gör det. Detta innebär också att de inte skulle ha några problem 

att kliva av sitt uppdrag om medlemmarna skulle tycka att de var olämpliga eller om de 

själva skulle uppleva att de inte har något mer att bidra med.  
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En aspekt som belyses är olika känslor kring att i rollen som förtroendevald representera 

facket. Känslorna består mestadels av stolthet, men även av skam. En deltagare berättar 

att hen upplever att dennes fackförbund har ett dåligt rykte i branschen, vilket gör att hen 

inte alltid skyltar med att hen arbetar för facket. Samtidigt berättar hen att hen kan bli 

riktigt upprörd när personer i branschen har uppfattningar om fackförbundet på grund 

utav rykten, utan att ha egen erfarenhet. Detta har fått hen att agera genom att ifrågasätta 

varför personerna har dessa uppfattningar och ge saklig information om fackförbundet. 

En annan deltagare berättar om känslan av stolthet och att kunna gå rakryggad vilket hen 

har upplevt när hen har stått upp för något som hen tror på och gjort något tillsammans 

med andra, för andra: ”Jag har stått upp för andra, jag har känt att jag är backad i ryggen, 

jag har hört min röst tala för dom som inte vågar tala själva.” 

 

Ansvarskänsla. 

Deltagarna beskriver en känsla av ansvar. Denna ansvarskänsla riktas både mot 

kollegorna på arbetsplatsen men även mot arbetstagare inom branschen och övriga 

arbetstagare på arbetsmarknaden. Samtliga deltagare berättar att de känner ett ansvar 

gentemot medlemmarna i fackförbundet och beskriver att det är ett ärofyllt uppdrag att 

vara förtroendevald som bör tas på allvar. Ansvarskänslan belyses ur olika perspektiv. 

Flera deltagare lyfter att trots att det är ärofyllt att företräda medlemmarna är det ibland 

också läskigt. De berättar om förhandlingar där de är ansvariga för att förhandla om bra 

löner till sina kollegor, vilket kan kännas skrämmande. I samband med detta kan en känsla 

av tvivel infinna sig. Vissa deltagare berättar att de i vissa situationer undrar om de kan 

tillräckligt mycket och tvivlar på sin egen förmåga. Dessa känslor tillsammans med 

ansvaret för kollegornas löner kan framstå som skrämmande.  

 

En annan aspekt av ansvar är en känsla av plikt att stå upp för, och göra sin röst hörd för 

personer som av olika anledningar inte själva kan kliva fram och yttra sin åsikt. En 

deltagare berättar om en situation då flera på arbetsplatsen var missnöjda med ett beslut 

som de inte hade fått tillräcklig information om. Hen tog då kontakt med ledningen och 

berättade om detta missnöje. I denna situation hade hen en rädsla för att bli uppsagd om 

hen sa något, men beslutade sig för att göra det ändå.  

 

”Nej men alltså, nån måste ju göra nåt. Och lite den grejen har jag haft redan innan 

jag blev facklig. Att okej, jag offrar mig för världen (skratt), lite såhär jesus-

syndrom har jag haft, att jag kliver fram och bara; nej jag skiter i det här, dom får 

ge mig sparken. Bitvis har vi haft väldigt dålig ledning här och då har jag varit 

såhär; jag skiter i allt, det här är så vidrigt så jag måste agera, jag kan inte se mig 

själv i spegeln om jag inte gör nåt.” 

 

Familj och vänners betydelse. 

Intresset för fackliga frågor kommer i vissa fall från uppväxten och handlar om att 

respondenten är uppvuxen i en familj där fackligt medlemskap alltid har varit en 

självklarhet. Det kan även handla om att respondenten vuxit upp i en familj som har 

uppmuntrat en att ta ställning i politiska frågor och bilda sig egna uppfattningar om 

samhället.  
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”Nej, det har jag faktiskt alltid haft med mig. Jag kommer ju från en gråsosse-familj 

i Värmland så att säga (skratt)… Man var med i facket helt enkelt, det var liksom 

så det var. Sen var det min farfar en gång för väldigt många år sen som sa ’Har du 

gått med i facket än?’ när jag hade fått mitt första arbete då, och då sa jag ’Nej det 

har jag inte’, ’Men då går du med i facket’, ’Ja det ska jag’ sa jag.”  

 

Flera deltagare berättar att de har vänner som har varit fackligt aktiva och inspirerat dem 

att engagera sig i facket. En deltagare uttrycker att dennes vänner var de som fick hen att 

förstå att facket var viktigt. Andra deltagare berättar att de inte minns varifrån deras 

intresse för fackliga frågor kommer. Ingen av deltagarna uttrycker dock en upplevelse av 

att familj och vänner skulle ha en negativ uppfattning kring facket eller fackligt 

engagemang. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom 

förtroendevaldas fackliga engagemang. Fyra övergripande teman och åtta underteman 

som kan förklara drivkrafter bakom fackligt engagemang identifierades. Det första 

huvudtemat var Rättvisepatos. Här åskådliggörs strävan efter olika aspekter av rättvisa 

som en drivkraft att ta sig an förtroendeuppdrag. LO’s rättviseutredning (Holmberg & 

Lönnberg, 1995) delar upp medlemmarnas syn på rättvisa i tre olika aspekter som 

stämmer överens med resultatet i denna uppsats. Att följa regler och överenskommelser, 

vilket även kan beskrivas som procedural rättvisa (Leventhal, 1980), är en aspekt som 

beskrivs som viktig av deltagarna. Upplevelsen av orättvisa blir stark när detta bryts. 

Jämlikhet är ytterligare en aspekt av rättvisa som upplevs som viktig. Jämlik rättvisa kan 

både kopplas till procedural (Leventhal, 1980) och distributiv (Adams, 1963) rättvisa. Ett 

av kriterierna som identifierades av Leventhal (1980) är att processen bakom 

fördelningen ska vara lika för alla, vilket deltagarna i denna undersökning framhåller 

genom att exempelvis berätta om upplevelsen av orättvisa när godtyckliga kriterier för 

lönesättning används. Jämlikhet kan även kopplas till att resurser delas lika mellan alla. 

Även denna aspekt framhävs av deltagarna genom en önskan om att alla människor ska 

ha samma möjligheter oavsett förutsättningar. Den sista aspekten av rättvisa som belyses 

är rättvisa i form av en obalans i makt. Här går uppfattningarna isär. Vissa anser att synen 

på maktförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är överdriven när marxistiska 

teorier appliceras. Andra drivs av just marxistiska teorier om klassamhälle, kapital och 

arbetare. Trots de olika uppfattningarna är författarens tolkning att deltagarna är eniga 

om att det finns en obalans mellan arbetsgivare och arbetstagare som skapar upplevelser 

av orättvisor. Även detta ligger i linje med LO-medlemmarnas uppfattning (Holmberg & 

Lönnberg, 1995) som beskriver förtryck från arbetsgivare, men även ett strukturellt 

förtryck i samhället. Överlag tolkar författaren att samtliga förtroendevalda i denna 

undersökning har ett starkt rättvisepatos som manifesteras genom en stark negativ attityd 

gentemot olika typer av orättvisor vilket ligger till grund för att som förtroendevald arbeta 

fackligt.  

 

Temat Facklig övertygelse behandlar uppfattningarna om facket som funktion i samhället 

och facket som verktyg för att åstadkomma förändring. Även förändringsvilja 

behandlades av LO’s medlemmar i rättviseutredningen (Holmberg & Lönnberg, 1995) 
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där det framkom att facket bör vara en källa till förändring av orättvisorna. Detta ligger i 

linje med resultatet i denna undersökning. Deltagarna i denna uppsats drar dock denna 

aspekt ett steg längre och beskriver facket som statsbärande eftersom samhället inte skulle 

fungera om facken och arbetstagare beslutade sig för att lägga ner arbetet. Deltagarna 

beskriver även att det är avgörande att tro på att man som individ kan åstadkomma en 

förändring för att arbeta fackligt. Tidigare litteratur (Friedman & Harvey, 1986; Fullagar, 

Clark, Gallagher & Gordon, 1994; Gordon et al., 1980; Sverke & Kuruvilla, 1995) har 

beskrivit denna fackliga övertygelse i termer av fackligt engagemang som en positiv 

attityd gentemot facket. Sverke och Kuruvilla (1995) delar upp denna fackliga 

övertygelse i två attitydkomponenter, instrumentellt styrd samt värderingsstyrd. I denna 

uppsats är den värderingsstyrda komponenten den mest framträdande. Detta ligger i linje 

med Sverke och Kuruvillas (1995) uppdelning, då de fann att den värderingsstyrda 

komponenten var den starkaste prediktorn för beteendeintentioner riktade mot aktiviteter 

inom facket.  

 

Ett intressant resultat i denna studie är att olika uppfattningar om motparten kan verka 

som drivkraft för fackligt engagemang. Detta behandlas i temat Relation till motpart – 

olika syn på samarbete. Vissa deltagare uttrycker vikten av att samarbeta med 

arbetsgivaren, medan andra uttrycker vikten av att inse att arbetsgivare och arbetstagare 

har motstridiga intressen. Detta kan tolkas som att olika attityder, där den ena är av 

negativ karaktär gentemot motparten och den andra är av positiv karaktär, kan leda till 

samma beteende, det vill säga att vara fackligt aktiv. Detta skulle vara intressant att 

undersöka närmare och skulle därmed kunna vara föremål för framtida forskning.  

 

Det sista huvudtemat som identifierades var Representant för facket. Upplevelserna av 

att representera facket är tudelade. Mestadels är känslorna kring detta förknippade med 

stolthet, men i vissa situationer kan känslor av skam infinna sig, framförallt om 

fackförbundet har ett dåligt rykte i branschen. Detta kommer diskuteras närmre längre 

fram. Känslorna av stolthet pekar på en positiv attityd gentemot facket, samt en positiv 

attityd gentemot att vara fackligt aktiv. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

(Ajzen, 1988; Breckler, 1984; Rokeach, 1973; Smith, 1947) som har funnit samband 

mellan attityder och beteende. Av resultatet kan det utläsas att de förtroendevalda har en 

stark känsla av ansvar både gentemot sig själva och andra. Detta kan kopplas till Moore’s 

(1980) hypotes om att det är troligare att en ansvarskännande individ tar på sig uppdrag 

som förtroendevald. Hypotesen fick dock endast svagt stöd och det bör därför inte göras 

alltför långtgående tolkningar kring detta.  

 

Ytterligare en aspekt kring att vara representant för facket handlar om känslan av att andra 

tror på ens förmåga att göra ett bra jobb och anser en vara lämplig för uppdraget. Vissa 

deltagare berättar att de från början inte självmant hade trätt fram om inte andra hade 

uppmuntrat dem till det, trots att de uppfattar facket som något viktigt. Tidigare forskning 

(Flood & Turner, 1996; Pekarek, 2009) visar att uppmuntran från andra är en viktig faktor 

för att välja att ta på sig förtroendeuppdrag. Detta ligger även nära idén om subjektiva 

normer i theory of reasoned action och theory of planned behavior (Ajzen, 1988). En 

tolkning av resultatet är att de subjektiva normerna upplevs som positiva av de 

förtroendevalda. Detta tillsammans med en positiv attityd gentemot att vara fackligt aktiv 

är en förklaring till avsikten att ställa upp som förtroendevald.  
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Flera deltagare berättar att de har fått information om facket från familjemedlemmar och 

vänner. De berör att de är uppvuxna med en uppfattning om att facket är något positivt 

samt att de har vänner som har varit fackligt aktiva innan de själva blev det. Andra berättar 

att de inte riktigt kommer ihåg varifrån intresset för facket kommer. Det är dock ingen av 

deltagarna som beskriver att uppfattningen från vänner och familj angående facket har 

varit negativ. Även detta resultat kan tolkas i ljuset av subjektiva normer enligt theory of 

reasoned action och theory of planned behavior (Ajzen, 1988).  

 

En intressant aspekt av resultatet är som tidigare nämnt att känslor av skam för att 

representera facket kan infinna sig när fackförbundet har ett dåligt rykte i branschen. 

Detta går emot antagandet om subjektiva normer i theory of reasoned action och theory 

of planned behavior. När individen uppfattar att andra viktiga personer, det vill säga 

referenspersoner, har en negativ uppfattning om ett beteende, i detta fall att engagera sig 

fackligt, minskar det sannolikheten för att beteendeintentionen ska infinna sig (Ajzen, 

1988). En möjlig förklaring till att detta inte verkar vara fallet kan vara att den subjektiva 

normen inte är avgörande i intentionen att engagera sig fackligt, utan att individens attityd 

väger tyngre. Detta ligger i så fall i linje med Sverke och Kuruvillas (1995) resultat, då 

de fann stöd för att individens attityd gentemot facket är en starkare prediktor för att 

engagera sig fackligt än vad subjektiva normer är. En annan möjlig förklaring kan vara 

att personerna i branschen som har en negativ uppfattning av facket i själva verket inte 

upplevs som viktiga personer med uppfattningar som individen gärna vill leva upp till, 

det vill säga att de helt enkelt inte är individens referenspersoner.  

 

Ett annat intressant resultat är uppfattningarna om självförtroende. Flera deltagare 

beskriver att de i olika situationer, både innan de tog sig an uppdragen och i situationer 

som kommer med uppdragen, tvivlar på sin egen förmåga. Detta går emot Pekarek’s 

(2009) resultat som fann att självförtroende var en viktig intern faktor för att ta sig an 

uppdrag som förtroendevald. En möjlig förklaring kan vara att stödet de känner från andra 

fackligt aktiva skulle kunna väga upp för det dåliga självförtroendet. Något som pekar på 

att så är fallet är att deltagarna berättar att de övervägt att avsäga sig sina uppdrag vid 

situationer då de upplevt bristande stöd från fackliga kollegor. Det låg dock utanför denna 

studies ramar att undersöka detta, så det går endast att spekulera om. En annan möjlig 

förklaring är att självförtroendet kring förtroendeuppdraget skiftar mellan situationer. 

Resultatet pekar på detta, eftersom deltagarna uppfattar att man måste tro på att man som 

individ kan åstadkomma en förändring, vilket kan tolkas som ett tecken på gott 

självförtroende. 

 

Metoddiskussion 

Förtroendeuppdrag inom fackförbund varierar enormt. Man kan vara förtroendevald på 

olika nivåer i organisationen och ha en mängd olika uppdrag. Är individen förtroendevald 

lokalt på arbetsplatsen arbetar denne med frågor som berör arbetsplatsen individen är 

anställd på. Har man regionala uppdrag i en avdelning arbetar man med frågor som berör 

regionen man är verksam inom. När man är förtroendevald på central nivå arbetar man 

med frågor som rör hela fackförbundet. I denna studie varierade det i vilken nivå 

deltagarna hade förtroendeuppdrag på, dock var det ingen som endast hade uppdrag på 

lokal nivå. En fördel hade möjligen varit att ha med deltagare på samma nivå i 

undersökningen då det kan tänkas att drivkrafter bakom fackligt engagemang varierar 
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beroende på vilken nivå man innehar ett uppdrag. Detta hade dock varit svårt, då samtliga 

deltagare var verksamma med olika uppdrag inom flera nivåer.  

 

Urvalet bestod av bekanta till författarens kontakt som är fackligt aktiv. Möjligen kan 

detta ha lett till homogenitet i urvalet vilket kan ha gjort att viktiga aspekter i populationen 

inte finns representerade. I urvalet ingick dock både kvinnor och män med relativt stor 

åldersspridning, vilket bör ha ökat täckningen och därmed representativiteten i 

populationen. Ytterligare en fördel med urvalet var att förtroendevalda från flera olika 

fackförbund fanns representerade.  

 

En aspekt som kan kritiseras är att intervjuerna hölls i olika kontexter. Två av intervjuerna 

gjordes över Skype. Detta kan ha medfört brister i det sociala samspelet mellan 

intervjuperson och intervjuare som kan ha lett till att vissa uppfattningar missades. Två 

av intervjuerna hölls på deltagarnas arbetsplatser och resterande på Stockholms 

universitet. Även detta kan ha bidragit till en skillnad i intervjupersonernas svar. Det är 

möjligt att personerna som blev intervjuade på sina arbetsplatser kände sig mer bekväma 

under intervjusituationen. Det finns dock ingen skillnad som tyder på detta, men det kan 

vara bra att ha i åtanke.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan resultatet tolkas som att drivkrafterna bakom att engagera sig 

fackligt som förtroendevald grundas i starka negativa attityder gentemot orättvisor, starka 

positiva attityder gentemot facket samt starka positiva attityder gentemot att arbeta 

fackligt. Detta ligger i linje med att attityderna är värderingsstyrda och således driver 

medlemmar att ta sig an uppdrag som förtroendevald (Sverke & Kuruvilla, 1995). 

Resultatet kan även tolkas i skenet av theory of planned behavior (Ajzen, 1988). De 

positiva attityderna kring att engagera sig i facket tillsammans med upplevelsen att andra 

uppfattar facklig aktivitet som något positivt leder till intentionen att arbeta fackligt. 

Möjligheten att göra detta har infunnit sig då andra fackligt aktiva har uppmuntrat dem 

och föreslagit dem för olika uppdrag inom fackförbundet. Detta möjliggör för 

beteendeintentionen att leda till beteendet, det vill säga att bli förtroendevald. En aspekt 

som framkom av undersökningen var att upplevelsen av stöd från andra fackligt aktiva 

ansågs vara avgörande för drivkraften. När stödet inte fanns eller när de förtroendevalda 

kände sig motarbetade minskade drivkraften drastiskt. Utifrån denna kvalitativa ansats 

med relativ litet urval går det inte att dra några slutsatser kring detta, men det är något 

som bör undersökas vidare för att kunna ge förtroendevalda så bra stöd som möjligt.  

 

För att säkra den svenska arbetsmarknadsmodellens fortlevnad måste fackförbundens 

position på arbetsmarknaden säkras. Med tanke på att en studie (Waddington & Whitston, 

1997) har visat att nära 30% av fackförbundens medlemmar rekryteras av förtroendevalda 

är det av yttersta vikt för fackförbundens överlevnad att säkra tillgången på individer som 

vill ta sig an förtroendeuppdrag. För att se till att förtroendevalda inte avslutar sina 

uppdrag i förtid bör fackförbunden vara uppmärksamma på om deras förtroendevalda 

upplever att de får stöd från sina fackliga kollegor och snabbt agera om så inte är fallet. 

För att säkra tillgången på förtroendevalda bör fackförbunden arbeta för att både 

medlemmar och potentiella icke-medlemmar utvecklar starka positiva attityder gentemot 

facket. Enligt Fullagar, Clark, Gallagher och Gordon (1994) kan detta göras genom en 

informell socialiseringsprocess för nya medlemmar. Att studera detta låg utanför den här 
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studiens ramar, men framtida forskning bör undersöka hur positiva attityder gentemot 

facket utvecklas. Att förstå förtroendevaldas drivkrafter är angeläget för att i framtiden 

säkra tillgången på förtroendevalda i en tid av sjunkande fackligt medlemskap. Därför är 

det av största vikt att fortsätta forska kring detta område. 
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Intervjuguide 

 
1. Hur gammal är du? 

 

2. Vad arbetar du med? 

 

3. Vad har du för uppdrag som förtroendevald? Vad innebär ditt/dina uppdrag? Berätta 

om dina arbetsuppgifter, ge gärna exempel på typiska uppgifter.  

 

4. Hur länge har du varit förtroendevald? 

 

5. Är uppdraget/uppdragen tidsbestämt? Om tidsbestämt: skulle du vilja fortsätta när 

tiden löper ut? Med samma eller något annat inom facket? Varför/varför inte? 

 

6. Varför tog du dig an ditt/dina uppdrag?  

 

7. Hur och när väcktes ditt intresse för fackliga frågor? 

 

8. Vad tycker du är fackets viktigaste uppgift? Varför?  

 

9. Vad motiverar dig i ditt/dina uppdrag? Ge gärna exempel. 

 

10. Kan du berätta om en situation då du kände dig extra motiverad eller engagerad?  

 

11. När känner du dig mindre motiverad? Ge gärna exempel.  

 

12. Kan du komma på någon situation då du känt att du vill sluta som förtroendevald 

eller känt tvivel kring ditt uppdrag? Berätta gärna hur du kände kring den situationen.  

 

13. Berätta om ansvaret att företräda medlemmar. Hur upplever du det?  

 

14. Vilka är de viktigaste fackliga frågorna för dig? Varför? (Konkreta) 

 

15. Har ditt fackförbund värderingar som är viktiga för dig? Berätta gärna om dem. 

 

16. Kan du berätta om de positiva aspekterna med att vara förtroendevald? Vad är det 

bästa med ditt/dina uppdrag? Ge gärna exempel.  

 

17.  Skulle du rekommendera andra medlemmar att ta på sig förtroendeuppdrag? 

Varför/varför inte? 

 

18. Finns det andra saker du skulle vilja ta upp, eller har du några frågor till mig? 

 

19. Vill du att jag skickar uppsatsen när den är klar?


