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Sammanfattning 
Varje dag engagerar sig tusentals fackligt förtroendevalda på olika arbetsplatser i 
Sverige med mål att förbättra arbetssituationen för företagets anställda. Detta 
genom att representera anställda på arbetsplatsen och därmed vara en 
förbindelselänk mellan arbetsgivaren och fackets medlemmar. Således ställs den 
fackliga representanten mot arbetsgivarens krav som inte alltid stämmer överens 
med medlemmarnas önskemål. Det leder inte sällan till att den fackligt 
förtroendevalda möts av ett visst motstånd, som gör uppdraget krävande. Detta 
ställer krav på att som förtroendevald kommunicera såväl med arbetsgivare som 
medlemmar för att kunna förstå samt samarbeta med varandra. Denna studie 
beskriver fem fackligt förtroendevaldas upplevelser av att vara medlare, och syftar 
till att förstå hur de hanterar sitt uppdrag. Studien visar att faktorer som ärlighet, 
dialog och öppenhet, men också en förmåga att tänka sig in i andras perspektiv är 
centrala egenskaper hos de förtroendevalda för att kunna hantera uppdraget. 
Resultatet i studien är inte allmängiltigt, men kan ses som ett angeläget bidrag till 
forskning om fackligt förtroendevaldas position, men också som ett betydelsefullt 
bidrag för att förstå de fackligt förtroendevaldas upplevelser av att vara 
förbindelselänk mellan fackligt anslutna och arbetsgivare. 
 
Abstract 
Each day, thousands of union representatives engage in the wellbeing of employees 
of companies all around Sweden with the common goal of improving workplace 
conditions. They do this by represent the employees on the workplace, as a link 
between the unionized employees and the employer. The union representatives are 
put in between the demands from the employer and employees wishes and needs 
which often create some tensions or impending conflicts. To be able to handle these 
conflicts of interest, the union representatives must communicate well with the 
employer as well as the employees to create understanding and cooperation 
between the parties involved. This qualitative study describes the experiences of 
five union representatives when mediating and negotiate in different kinds of 
conflicts and aims to create a deeper understanding for how these representatives 
manage their assignments. The study shows that factors such as honesty, openness, 
dialog and the ability of putting yourself in another person’s perspective are central 
in the informant’s attempts to manage and solve the assignment at hand. The results 
found in the study are not to be generalized, but can be viewed as a contribution to 
the already existing research regarding union representatives position as a whole. It 
contributes in a meaningful way to the process of understanding the 
representative’s experiences of being a link between members of the unions and the 
employers.  
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Förord 
 
Bakgrunden till denna uppsats kan göras såväl lång som kort. När jag för tre år 

sedan sa adjö till mitt dåvarande arbete och mitt fackliga förtroendeuppdrag, för att 

börja studera, hade jag inte en tanke på ämnesval för min examensuppsats. Klart är 

att det var mitt fackliga uppdrag som inspirerade mig till att på allvar börja studera. 

Därtill känns det extra glädjande att få ge tillbaka ett bidrag och besöka er som 

dagligen ser till att den fackliga verksamheten fortlöper. Jag beundrar ert 

engagemang och vill tacka för er medverkan i denna studie. Det har varit spännande 

och givande att möta er, och jag hoppas att ni får användning av studien. Samtidigt 

vill jag tacka min handledare, Zeth Ståhl, som med sitt tålamod gett mig luft under 

vingarna att flyga iväg på fältet. Likväl ger jag en stor eloge till mina vänner, som 

gett av sin tid. Ert stöd har varit guld värt! 
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1. Inledning 

14 februari 2014, Tidningen Arbetet publicerar en helsida med insändare som diskuterar om 

fackliga förtroendevalda som bytt bana till chefer är klassförrädare eller goda ledare. 

Insändaren Stefan Bergmark anser att det är ”Skamligt av tidningen Arbetet att publicera artikel 

om hur fackligt aktiv kan bli chef!” (Arbetet 2014:17). En annan insändare resonerar kring att 

det förmodligen är ensamma förtroendevalda som byter till den ”mörka” sidan. En person 

tipsar om att inte bli ledsen när inbjudningar till afterwork uteblir och när de gamla vännerna 

skriker klassförrädare. Andra skulle gärna se att fler förtroendevalda blir chefer eftersom de är 

bra ledare (jmf. Arbetet 2014:17).  

 

Alla agerar vi inom flera sociala världar som bär på skilda perspektiv och förväntningar 

(Charon 2009:38). För att hantera det sociala livet menar Mead att människor är beroende av 

samarbete, som bygger på en förmåga att abstrakt inta varandras roller (Mead 1976:210-211). 

Han menar att individens agerande styrs av hennes förmåga att tänka sig in i andra individer 

och sociala gruppers förväntningar (Mead 1976:121-122). Detta kan ses som en nödvändighet 

för den fackligt förtroendevalda som innehar en central position för den fackliga 

organisationens utveckling och framtid (Bissonnette, Cantano & Kelloway 2002:220).  

 

Sverige har en lång facklig tradition som präglats av ett inflytelserikt samarbete mellan 

arbetsgivare och fackliga organisationer. Genom den fackligt förtroendevaldas sociala förmåga 

att interagera och samarbeta med andra (Nicholson 1976:21) kan representanten ses utgöra en 

förbindelselänk mellan arbetsgivaren och de fackliga medlemmarna på arbetsplatsen 

(Pilemalm, Hallberg & Timpka 2001:588). Grundförutsättningen för fackets styrka är således 

att anställda vill ansluta sig till facket samt styra upp det fackliga arbetet på sina respektive 

arbetsplatser (LO 2011:3). Alla fackförbund behöver därmed personer som är villiga att 

upprätthålla och underhålla relationerna mellan medlemmar, den fackliga organisationen och 

arbetsgivaren (Sverke & Hellgren 2002:23). Trots att fler medlemmar i facket kan tänka sig 

anta ett fackligt förtroendeuppdrag (LO 2011:21) är det sett utifrån alla sysselsatta på 

arbetsmarknaden, som under samma år var 5 020 000 personer (SCB 2012), en liten skara på 

325 800 personer (LO 2012:4) som faktiskt innehar ett fackligt förtroendeuppdrag. Orsaken till 

detta är säkerligen många, men ett intressant spår är den sociala spänning som den fackliga 

förtroendevaldas position kan ses innebära. Den grundläggande intressekonflikten handlar om 

att arbetsgivarens verksamhetskrav med fokus på framför allt effektivitet samt lönsamhet 
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(Lysgaard 2001:137) i vissa fall ställs mot de fackliga medlemmarnas intresse av inflytande på 

arbetsplatsen (TCO 1980:113). Dessa mer eller mindre motstridiga perspektiv kan således göra 

det fackliga ombudets vardag konfliktfylld. Det förväntas att den fackliga representanten ska 

lösa och medla mellan individer eller grupper som är oeniga på arbetsplatsen. Samtidigt är det 

inte ovanligt att ombuden själva utsätts för konflikter eller personliga påhopp (Pilemalm, 

Hallberg & Timpka 2001:583). Medlemmarna är inte alltid överseende med de beslut som den 

fackliga representanten medverkar i, likväl upplever flera fackligt förtroendevalda i Sverige att 

de kritiseras av arbetsgivarsidan eftersom de ifrågasätter företagets rätt att besluta över 

verksamheten (Pilemalm, Hallberg & Timpka 2001:588).  

 

Med anledning av den centrala betydelse som den förtroendevaldas position är för den fackliga 

organisationen, och den komplexitet som det tycks innebära att hantera de motstridigheter som 

uppstår inom arbetslivet visar detta ett intressant område som ytterligare behöver belysas.  

 

1.1 Förförståelse och avgränsning 
Positionen som förbindelselänk mellan anställd och arbetsgivare är inte specifik för fackligt 

förtroendevalda, utan kan ses i mellanchefers positioner, som även de handlar om att medla 

mellan anställda och arbetsgivare (Patridge 1977:32). Att valet föll på att studera fackliga 

ombud, inte mellanchefer, motiveras av min fackliga bakgrund. Mina egna erfarenheter som 

tidigare anställd, adjungerad och förtroendevald inom olika fackliga organisationer för mig 

närmare den fackliga representantens förståelse än mellanchefens, vilket avgjorde valet. 

Samtidigt hoppas jag att denna studie ska stimulera andra att studera och till viss del belysa det 

tomrum som jag anser finns i forskning om fackligt förtroendevaldas position.  

 

Denna studie har begränsats till fem fackligt förtroendevalda inom fackförbunden IF Metall 

och Svenska byggnadsarbetarförbundet. Båda förbunden tillhör paraplyorganisationen LO, 

Landsorganisationen, som samlar majoriteten av de fackligt anslutna i Sverige. Genom denna 

begräsning har således inte anställda, medlemmar eller arbetsgivarens perspektiv inkluderats. 

Deras perspektiv hade tillfört en bredare bild av den fackligt förtroendevaldas position på 

arbetsmarknaden som helhet, men utifrån att studien söker efter individuella upplevelser och 

erfarenheter av uppdraget har fokus endast riktas till de förtroendevalda.  
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1.2 Problemformulering och syfte  
Denna studie avser att studera positionen som fackligt förtroendevald och är ett försök att förstå 

vad uppdraget som medlare kan innebära. Det medför att studien avser att fånga och rama in 

fem fackligt förtroendevaldas upplevelser av att som förtroendevald interagera med de sociala 

omgivningar som finns på respektive arbetsplatser. De innehar alla en position där de företräder 

medlemmar i relationen till arbetsgivaren. Det innebär att de genom att vara talesperson utgör 

en viktig del i samarbetet mellan fackets medlemmar och arbetsgivaren.  

 

Detta kommer att studeras utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv som anser att 

människan är socialt aktiv och ständigt förändras genom möten med omgivningen (Charon 

2009:38-39). Syftet är således att genom denna teoretiska ram förstå och beskriva fem fackligt 

förtroendevaldas position som förbindelselänk mellan medlemmarna och arbetsgivaren.  

 

1.3 Forskningsfråga 
Utifrån de förtroendevaldas erfarenheter och egna upplevelser söker studien svar på följande 

fråga:  

• Hur upplever och hanterar fackligt förtroendevalda positionen som förbindelselänk 

mellan medlemmar och arbetsgivare? 
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2. Tidigare forskning 

I LOs intervjustudie, ”Röster om facket och jobbet: Det fackliga uppdraget och det fackliga 

intresset”, framkommer det att de vanliga fackliga uppdragen är att bli vald som 

styrelseledamot, arbetsplatsombud eller skyddsombud på sin arbetsplats (LO 2011:14). 

Rapporten visar att intresset för det fackliga uppdraget ökat något, då fyra procent fler 

medlemmar kan tänka sig anta ett fackligt förtroendeuppdrag än för fem år sedan (LO 

2011:21). Under 2012 hade 325 800 personer inom samtliga fackförbund i Sverige ett fackligt 

uppdrag (LO 2012:4). En studie utförd av den fackliga Tjänstemännens Central Organisation, 

TCO, (1981:73) belyser att det ofta är oplanerat att bli fackligt aktiv. De menar att många 

börjar engagera sig genom olika konkreta omständigheter, som driver den anställde till att vilja 

påverka arbetsplatsen. Sverke och Hellgren (2002:23) menar att ett fackligt uppdrag i allmänhet 

kräver motivation som grundas i ideologiska värderingar. Detta kan även ses i Nicholsons 

studie, ”The role of the shop steward: an empircal case study”, som visar att förtroendevalda 

inom industrin i England styrdes in i uppdraget av antingen inre eller yttre omständigheter. De 

inre handlar om att individen motiveras att ta på sig uppdraget utifrån personliga eller 

ideologiska skäl. De som antog uppdraget av yttre omständigheter, gjorde det bland annat för 

att ingen annan ville ta på sig uppdraget eller att det uppstått kris. Dessa förtroendevalda visade 

sig senare utveckla en inre motivation (Nicholson 196:18-19). Behållningen i uppdraget angav 

de förtroendevalda i Nicholsons studie handlade om erkännande från andra och en inre 

tillfredställelse. Den fackligt förtroendevalda menar Nicholson upplever en tillfredsställelse av 

prestationen i sig, men även utifrån en moralisk aspekt, att ha stått upp för sina principer 

(Nicholson 1976:24). 

 

För TCO utgör samspelet mellan den fackliga representanten och medlemmarna en 

betydelsefull förutsättning för arbetet som ombud. De beskriver att medlemmarnas stöd samt 

uppskattning är avgörande för att den fackligt förtroendevalda ska orka med uppdraget (TCO 

1981:80-81). Som en del av detta samspel visar Partridge forskning, ”The activities of shop 

stewards”, betydelsen av kommunikation i det fackliga uppdraget. Hans studie visar att fackligt 

förtroendevalda i England i första hand ser sig som anställdas talesperson. Uppdraget innebär 

en rad olika uppgifter som till stora delar handlar om att ta del av och sprida information mellan 

arbetsgivaren och anställda (Patridge 1977:31). Studien visar att fackligt förtroendevalda 

samlar in information genom sin relation med enskilda individer, grupper och ledare inom 
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såväl den egna fackföreningen som arbetsorganisationen (Patridge 1977:31), vilket illustreras i 

bilden nedan. 
 

 

                                 ANSTÄLLDA    information        FACKLIGT          talesperson              FÖRETAGS- 

              övervaka             OMBUD               förhandling             LEDNING 

                 ledarskap                                          förlikning 

          

         Förbindelse 

 

FACK   

   ORG. 

        

Jämf. Figure 1: “The activity of shop stewards” (Patridge 1977:33).  

    

Patrigde delar även in de fackliga ombuden i vad han benämner som inaktiva eller aktiva 

ledare. Den inaktiva ledaren menar han spenderar mindre tid på fackliga uppgifter och har 

mindre kontakt med medlemmar och företagets avdelningsledare. Detta behöver dock inte tyda 

på bristande engagemang, utan handlar om att kommunikationen och samarbetet främst rör den 

fackliga centralorganisationen. Den aktiva ledaren är dess motsats, lägger ned mer tid på 

uppdraget och har mer kontakter med medlemmar och lägre tjänstemän inom företaget 

(Patridge 1977:38). Patridge´s studie visar även att uppmuntrande faktorer, så som fler antal 

medlemmar och bättre kunskap, kan få den förtroendevalda att uppleva sig själv som starkare 

(Patridge 1977:40-41). Positionen som förtroendevald beskriver Nicholson handlar till stora 

delar om att interagera och kommunicera med de olika parterna på arbetsplatsen (Nicholson 

1976:16). Den förtroendevalda beskriver sin uppgift som att vara en länk mellan anställda och 

ledning där samarbete upplevs som centralt. Även personliga förmågor som att lyssna, ha 

tålamod och empati ses som betydelsefulla (Nicholson 1976:21-22). Samma förmågor lyftes 

även fram i den svenska studien ”How do shop stewards perceive their situation and task? 

Preconditions for support of union work. De förtroendevalda menar att de personliga 

egenskaperna som insikt, lugn och empati krävs för att klara uppdraget (Pilemalm, Hallberg & 

Timpka 2001:587-588). Även i USA upplever flera, 38 procent, av de fackligt aktiva att 

kommunikation är viktigast i uppdraget enligt studien ”The experience of leadership: Women 

and men shop stewards´perspektives in ten trade union” (Bryant-Anderson & Roby 2012:278).  

 

Positionen som fackligt ombud beskriver TCO som att arbeta i motstånd där det är lätt att 

hamna i konflikt med såväl medlemmar som arbetsgivaren. Det naturliga agerandet för en 



10	  
	  

facklig representant, är att ifrågasätta arbetsgivaren, som enligt TCO kan leda till personliga 

påhopp i form av nedlåtande kommentarer. Likväl menar de att bristen på resultat eller 

kommunikation mellan arbetsgivare och anställd kan utgöra en grund för kritik och isolering 

(TCO 1981:77-80). Upplevelsen av att känna sig personligt påhoppad återkommer i ett flertal 

studier av fackligt förtroendevalda. I studien, “How do shop stewards preceive their siutatuion 

and task? Preconditions for support of union work”, redovisas att förtroendevalda i Sverige 

ofta känner sig personligt anklagade när både medlemmar och arbetsgivare inte är nöjda med 

resultatet. De uppger att de ofta känner sig motarbetade och trakasserade av arbetsgivaren. 

Likväl upplever många förtroendevalda att de ifrågasätts av medlemmarna på grund av att de är 

borta mycket från arbetstid (Pilemalm, Hallberg & Timpka 2001:582-583). Detta 

uppmärksammar även Lysgaard i sin studie, Arbeiderkollektivet, genom att belysa anställdas 

ogillande mot kollegor som upplevs stödja eller gå företagets ärende (Lysgaard 2001:125).  

Dessa personer ses som svikare (Lysgaard 2001:106) och kan utgöra en konflikt för den 

förtroendevalda. Fackliga ombud kan uppleva en rädsla för att balansera dessa olika intressen, 

precis som den brittiska studien ”Employee participation: Problems for the shop steward” 

visar. De fackliga representanterna upplever en rädsla att förlora kontakt med medlemmarna 

om de är alltför delaktiga i ledningens verksamhet (Machington & Armstrong 1981:51-52). 

Dessa mer eller mindre ansträngda relationer menar Pilemalm, Hallberg och Timpka 

(2001:586) leder ofta till frustration och känsla av maktlöshet, som i sin tur medför bland annat 

oro och sömnsvårigheter.  
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3. Teori 

3.1 Symbolisk interaktionism  
Studien bygger på ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv för att närmare förstå de fackligt 

förtroendevaldas upplevelser av positionen som medlare. Perspektivet betonar ömsesidigt 

samspel mellan individer i den sociala vardagen och ser människan som en del i en helhet. Jag 

utgår från en övergripande sammanfattning av detta perspektiv som Joel M. Charon, professor i 

sociologi vid Minnesota State University, presenterar i boken ”Symbolic 

Interactionism”(2009), samt tankar delade av filosoferna George Herbert Mead (1976) och 

Erving Goffman (1970).  

 
Språket används enligt Charon i sociala situationer för att förstå omgivningen (2009:46). Som 

grund för allt mänskligt samarbete använder människor sig av symbolisk eller språklig 

kommunikation. Således blir det möjligt att dela tankar och känslor med andra (Charon 

2009:62). Symboler eller språket är därmed synnerligen viktigt för att kunna definiera och 

föreställa sig olika situationer (Charon 2009:104). Den verklighet som människan relaterar till, 

menar Charon, utvecklas genom interaktioner med sig själv och andra (2009:43). Definitioner 

av omvärlden skapas genom att människan tar in olika perspektiv. Dessa är likt situationer och 

miljöer inte konstanta utan förändras över tid och genom interaktioner (Charon 2009:38-39). 

Definitioner av människans sociala världar är influerade av de sociala sammanhang människan 

involveras i och individens förmåga att tänka, det vill säga, föra inre konversationer med sig 

själv (Charon 2009:44). Utifrån det symboliskt interaktionstiska perspektivet kan således det 

sociala samspelet ses påverka och styra individers handlingsmönster (Charon 2009:67). Detta 

resonemang kan ses bygga på Meads förståelse av hur perspektiv och egenskaper förmedlas 

genom identifikation av olika symboler, som i sin tur reglerar människans agerande (1976:100-

102). 

 

3.1.1 Självmedvetande och ansiktskontroll 

Samarbete är enligt Charon möjligt eftersom människan kan föreställa sig andras synsätt och 

känslor (2009:73). Genom att inta andras perspektiv kan individen anpassa sitt agerande efter 

situationen. Detta fungerar som en form av självkontroll (Charon 2009:87). Självmedvetande 

handlar enligt Mead om människans förmåga att reflektera, vilket är grundläggande för att 

agera i överensstämmelse med den sociala gruppens förväntande handlingsmönster (1976:108). 

Genom att människan tolkar andras attityder skapas medvetenhet. Denna respons på en social 

situation är knuten till en persons tidigare erfarenheter (Mead 1976:133-135). 
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Självmedvetandet är därmed reflekterade kunskaper om gruppens attityder som styr responsen i 

sociala sammanhang (Mead 1976:134).  

 

Självbehärskning är enligt Goffman en betydelsefull ansiktsaktivitet som handlar om att undgå 

att tappa ansiktet. Han menar att människor definierar situationer genom att tyda omgivningens 

signaler som exempelvis kan uttryckas genom ansiktet. Goffman menar att ansiktet är en del av 

individens personlighet som förmedlas till omgivningen (1970:11-12). De innebär att 

människan innehar flera ansikten som används i olika situationer, beroende av vad individen 

vill förmedla. Säkerhet samt självförtroende är kännetecknade för människor som upplever att 

de har sitt ansikte i behåll. Motsatta känslor av underlägsenhet och skam anser han är 

reaktioner av en person som saknar ansikte (Goffman 1970:14). Ansiktet kan ses som en 

grundläggande form av självkontroll eftersom individer justerar sitt ansikte och därmed låter 

sig underkastas omgivningens förväntningar (Goffman 1970:14-17). Genom att individen blir 

bunden till ett visst ansikte menar Goffman att det uppstår en känsla av förpliktelse, som 

karaktäriserar gruppens handlingsmönster (1970:48). 

 
3.1.2 Organiserat jag 

Enligt Mead ingår individen i en social process som i vissa avseenden organiserar människans 

handlingar och förhållningssätt. Genom att människor intar varandras perspektiv på en 

tankemässig nivå, och anpassar sitt eget agerande därefter, kan hon ses vara styrd av de rådande 

föreställningarna i den sociala gruppen (Mead 1976:121-122). Det innebär att normer, attityder 

och förväntningar som kännetecknar olika grupper som personen tillhör påverkar hennes 

agerande. Ett organiserat jag är enligt Mead uppbyggt och styrt av gemensamma perspektiv 

som karaktäriserar gruppen. För att skapa ett organiserat jag menar han att grundförutsättningen 

är individens tillträde till en social grupp (Mead 1976:125).  

 

3.1.3 Rollövertagande 

Mead menar att människor förhåller sig till den sociala omgivningen genom rollövertagande. 

Det anser han sker genom självmedvetande och genom att individen ”abstrakt” övertar andras 

synsätt och utifrån det justerar responsen, det vill säga agerandet (Mead 1976:183). För att inta 

den andres perspektiv krävs samarbete, att den andre individen svarar och signalerar tillbaka 

(Mead 1976:210-211). Detta menar Mead kan ses i människans förmåga att känna sympati för 

andra. Sympati beskriver han, som ett resultat av människors interaktioner. Han menar att 

människor interagerar eller föreställer sig vara i varandras positioner och således genom 
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rollövertagande framkallar en medkänsla eller omsorg för varandra (Mead 1976:252). Om 

någon part isolerar sig och inte svarar tillbaka försvåras därmed möjligheten att sympatisera 

och samarbeta (Mead 1976:211). Rollövertagande kan således ses som en förutsättning för att 

förmedlaren ska respekteras och förstås (Charon 2009:110). Dock menar Charon att det är 

omöjligt att fullt ut förstå en annan individ, eftersom perspektiven alltid är individuella. Det 

innebär att människor ibland missförstår varandra, som enligt Charon kan ses i sociala 

konflikter (Charon 2009:105-106). Samtidigt pekar Mead på en viss typ av individ, den 

informella ledaren som har en förmåga att ta in en hel grupps attityder. Dessa personer 

beskriver han likt medlare, eftersom de möjliggör kommunikation mellan grupper. Deras 

betydande roll innebär att överta den andra gruppens attityd samtidigt som den egna gruppens 

förmedlas (Mead 1976:184).  
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4. Metoder och metodologier 

Studiens syfte är att försöka skapa förståelse av vad det innebär att vara fackligt förtroendevald. 

Denna förståelse antas kunna förmedlas av fem intervjuade fackligt förtroendevaldas 

upplevelser av sin position som förbindelselänk mellan anställda och arbetsgivaren. För att 

åstadkomma detta har jag använt mig av en kvalitativ forskningsmetod, vars mål är att förstå 

människors livserfarenheter och förhållningssätt genom intervju och observation. De 

kvalitativa metoderna söker på olika sätt fördjupade kunskaper om individens syn och attityd 

till den egna livssituationen. Genom fördjupade insikter om individers erfarenheter av ett visst 

fenomen kan en förståelse för deras relationer till sin omgivning samt vardag skapas (Dalen 

2008:9–11).  

 

Genom en symbolisk interaktionistisk ansats försöker jag, som ”forskare”, att fånga och ”rama 

in” informanternas upplevelser samt tankar om uppdraget som fackligt förtroendevald. Jag har i 

denna studie låtit mig inspirerats av fenomenologin, den erfarenhetsfilosofi, som syftar till att 

förstå samt förmedla levda naturliga erfarenheter (Bengtsson 2001:27). För att tolka handlande 

menar Ödman att det krävs förståelse av en persons sinnestillstånd och livsriktning. Den 

existentiella tolkningen, menar han, söker efter att ”förstå individens tankar” som kan göras 

genom insamling av data samt tolkning av informanternas uttalanden (Ödman 2001:68-69). 

Resultatet har därmed tolkats genom en berättande metod som fokuserar på människans 

upplevelser av sin vardag (Johansson 2007:23).  

 

För att skapa bättre möjligheter till en fördjupad berättelse har data samlats in genom intervjuer 

(Skott 2004:73) med fem fackligt förtroendevalda. Jag ser ett värde i den spontanitet samt 

socialitet som karaktäriserar människan och bedömer därmed att berättarens sidospår kan 

tillföra betydelsefull information till studien. Således var samtalen med informanterna mindre 

styrt av intervjuguiden. Detta gav ett större utrymme till en fördjupad dialog och ledde till att 

vissa frågor tillkom såväl som vissa togs bort under samtalets gång. Samtidigt finns en risk att 

samtalet kan bli för utsvävande av sociala påverkan i situationen, det vill säga, av 

konversationen mellan mig och respondenten. För att minimera den risken och öka studiens 

validitet utgick samtalet därmed från en löst sammansatt intervjuguide som innehöll breda 

teman som informanterna kunde tala fritt om (Dalen 2008:31). Detta har medfört att materialet 

varit jämförbart att tolka. Jag ansåg att detta tillvägagångssätt var användbart för att nå en 

djupare förståelse av individernas erfarenheter. Intervjuerna har sedan tolkats i tron att det finns 
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flera sanningar (Johansson 2005:27). De förstås sedan genom att strukturera berättelserna i 

delar och urskilja mönster. Dessa jämfördes sedan med såväl empirisk som teoretisk kunskap 

genom att föra samman del till en helhet (Johansson 2004:95).  

 

4.1 Urval  

För att få tillgång till informanter med erfarenhet som fackligt förtroendevald användes ett 

snöbollsurval (Dalen 2008:64). Det innebär att jag utgick från två redan befintliga kontakter, 

som i sin tur hänvisade mig till de övriga informanterna. Denna urvalsmetod kan ifrågasättas 

eftersom den lätt leder till snedvridna urval (Dalen 2008:64). Eftersom den här studien söker 

efter personliga reflektioner bedöms denna urvalsmetod lämplig då tyngden ligger vid 

informanternas erfarenheter av det fackliga uppdraget. Därför har inte heller det begränsade 

antalet informanter varierats med tanke på ålder, kön och etnicitet, utan har valts med tanke på 

erfarenheter som fackligt förtroendevald. Att fokusera på någon eller några av dessa faktorer 

hade gett studien en annan utgångspunkt och sannolik belyst intressanta, men annorlunda 

slutsatser. Detta kan vara en tanke för framtida arbeten.  

 

4.1.1 Presentation av informanter 

Samtliga informanter är fackligt förtroendevalda på sin arbetsplats. Det innebär att de valts ut 

av fackföreningens medlemmar för att representera de anställda på arbetsplatsen. Inriktningarna 

på respektive uppdrag skiljer sig något, då tre stycken är klubbordförande och två stycken 

arbetsplatsombud. Närmare består urvalet av en kvinna och fyra män, som alla befann sig i en 

position som innefattade att vara förbindelselänk mellan de fackliga medlemmarna och 

arbetsgivaren. Åldersmässigt var tre av informanterna mellan 25 – 45 och två personer var 

mellan 55 – 62 år.   

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Eftersom jag som student har liten erfarenhet av ”forskarrollen” kan min hantverksskicklighet i 

jämförelse med yrkesverksamma forskare ses som svag, vilket bidrog till valet att genomföra 

två pilotintervjuer (Dalen 2008:36). Detta dels för att jag som intervjuare skulle få möjlighet till 

ett mer avslappnat förhållande till situationen och dels för att kontrollera utrustning samt 

intervjufrågorna innan mötet med informanterna. Efter pilotintervjuerna justerades frågorna 

utifrån förhoppningen att få ett mer träffsäkert resultat.  
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Alla intervjuerna, utom en, var individuella och varade mellan en till två timmar. De 

genomfördes i en för informanten välbekant miljö, vilket medförde en avslappnad stämning 

som öppnade för en bra konversation. Det innebar att alla intervjuer genomfördes på 

informanternas respektive arbetsplatser. Närmare befann vi oss i ett av fallen på informantens 

privata arbetsrum och resterande fyra intervjuer ägde rum på fackföreningens lokalkontor. 

Under en intervju var en av informanternas fackliga kollega närvarande i rummet men deltog 

inte i intervjun. Dock uppstod, i slutet av intervjun, en diskussion utifrån de teman som togs 

upp i intervjun. Citat från informantens och den fackliga kollegans resonemang förekommer i 

undersökningen. Närvaron av en kollega skulle kunna medverka till att samtalet försämras. 

Detta genom att informanten inte känner sig tillräckligt säker att tala om alla ämnen inför den 

andra personen. Eftersom personen valt, en för honom, bekväm miljö och inte upplevdes 

hämmad av den fackliga kollegans närvaro anser jag denna intervju likvärdig de andra. Alla 

informanterna gav beskrivande och uttömmande svar på frågorna. Jag upplevde även att alla 

informanterna var positiva till intervjusituationen och studien som helhet. För att underlätta 

bearbetningen spelades alla intervjuer in och transkriberades sedan som underlag för 

tolkningen. För att inte missa andra kommunikativa element som bland annat gester och blickar 

(Johansson 2005:299) fördes observation under samtalet med vissa stödanteckningar.  
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5. Bearbetning och tolkning av material 

Forskarrollen innebär att vara informanternas röst, det vill säga att indirekt föra deras talan och 

belysa deras verklighet som kan vara dold. Transkription är en selektiv process (Johansson 

2005:297-298) och detta ökar betydelsen för mig som ”forskare” att vara noggrann i denna 

redovisning. Att tillrättalägga berättarens språk skulle å ena sidan kunna leda till en bättre 

genomslagskraft, men kan å andra sidan göra att berättelsen förvrängs, vilket minskar studiens 

trovärdighet. Det gör att jag har valt att transkribera samtalen mer eller mindre ordagrant för att 

behålla känslan i materialet och den existentiella tyngd som språket bär på. För att få en mer 

sammanhängande och läsvänlig text har jag reducerat pauser och ifyllnadsord som inte tillför 

någon betydelse för sammanhanget. I vissa fall har jag även valt att ändra meningsstrukturen 

något från vardagstal till text för att således få en bättre struktur. Detta har gjorts i enstaka fall 

och med försiktighet för att inte ändra innebörden av resonemanget. Likväl har alla namn och 

verksamheter som nämns i texten ändrats till fiktiva namn för att informanterna inte på något 

sätt ska kunna spåras.  

 

Utifrån det transkriberade materialet genomfördes en grundlig genomgång för att utmönstra 

teman. Eftersom jag anser att människans tankar och värderingar inte är fasta, valde jag att inte 

utgå från en specifik tolkningsmodell. En fast tolkningsstruktur anser jag begränsar synsättet, 

vilket eventuellt skulle medför att viktiga delar i materialet förbises. Således valde jag att utgå 

från en mer rörlig struktur, som öppnade möjligheter att finna nya vägar för att belysa 

fenomenet. Efter att ha läst igenom det utskriva materialet ett antal gånger, jämfördes 

informanternas berättelser för att urskilja ett gemensamt mönster. Genom anteckningar och 

med stöd av färgkoder strukturerades sedan materialet i kategorier utifrån studiens 

forskningsfråga om upplevelser och hantering av det fackliga uppdraget. Denna process ledde 

närmare till underkategorierna rollövertagande, organiserat jag och värderingar. I de olika 

kategorierna markerades skillnader respektive likheter som uppmärksammades i förhållande till 

tidigare forskning. Aspekter, som inte hörde till forskningsfrågan skalades bort för att lämna 

utrymme för att belysa de faktorer som ger uttryck för den fackligt förtroendevaldas 

upplevelser och hantering av sin position.  

 

Tolkning av materialet gjordes sedan med stöd av de insikter som jag tagit del av från tidigare 

forskning. Men också från mina tidigare erfarenheter, det vill säga, den lärdom som mina 

studier inom socialpsykologi gett mig och min aktiva tid inom facket. 
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5.1 Trovärdighet 

God forskning, skicklighet och kunskap utökas med vana och utbildning (Kvale 2009:104). För 

att åtminstone något förbättra mina kompetenser för att genomföra studien, har jag förberett 

mig genom några pilotintervjuer. På så vis fick jag ett mer bekvämt förhållningsätt till 

situationen och en förbättrad skicklighet. 

Min personliga trovärdighet har jag ifrågasätt utifrån att jag själv har bakgrund som fackligt 

aktiv. Således har jag en viss förförståelse, som skulle kunna innebära svårigheter att 

upprätthålla en professionell distans (Kvale 2009:91). Det har gjort att jag både innan, under 

och efter studien själv reflekterat över mina egna åsikter för att kunna skilja ut dessa från 

informanternas. Genom att vara medveten om min eventuella påverkan har jag således 

reducerat mina egna värderingar och eftersträvat en professionell distans som situationen 

kräver. Samtidigt anser jag att mina egna erfarenheter av den fackliga världen har bidragit till 

ett rikare empiriskt material. Detta eftersom jag under intervjuerna kunnat relatera till och 

således ställa relevanta följdfrågor.   

 

5.2 Etiska överväganden 

Studiens syfte handlar om att skapa förståelse om fackligt förtroendevaldas upplevelser av det 

fackliga uppdraget. Det kan eventuellt medföra att känslig information om deras situation 

förekommer, vilket i sin tur skulle kunna bidra till konflikter för informanterna. För att undvika 

komplikationer eller obehag för informanterna är vikten av anonymitet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:12–13) betydande. Därav kommer 

identifieringen av de intervjuade inte att vara möjlig, då alla namn på personer och 

verksamheter som kan kopplas till informanterna är fiktiva. Enligt nyttjandekravet är 

deltagarna garanterade att allt insamlat material endast kommer att vara tillgängligt och 

användas av mig som ansvarig. Efter studien kommer allt insamlat material att förstöras 

(Vetenskapsrådet 2002:15).  

 

Undersökningen har utgått från vetenskapsrådets individskyddskrav. Det innebär att 

informantens rätt till ett integritetsskydd, i bästa mån, tillgodoses utifrån de fyra huvudkraven 

som är information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet 2002:5-6). För 

att tillgodose informationskravet (Vetenskapsrådet 2002:7) har jag på förhand gett 

respondenterna möjlighet att bilda sig en uppfattning om studien genom att förklara studiens 

syfte och vad ett medverkande innebär. På så vis kunde varje person själv avgöra om denne 

ville medverka eller inte enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002:9). 
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6. Analys och resultat 

Informanterna uppger en mer eller mindre samstämmig bild av anledningen till att de blev 

fackligt förtroendevalda. Sten beskriver: ” [...]det var ingen annan som ville ta det så därför 

tog jag det [...]” vilket kan ses belysa de yttre omständigheter som Nicholson menar kan 

engagera personer till att anta ett fackligt uppdrag (Nicholson 1976:24). Simon och Erik 

nämner att de blev ”lurade” att följa med som orsak till att de själva började engagera sig. Sten 

som i jämförelse med de andra informanterna hade en längre tids erfarenhet av arbetslivet både 

som anställd och som egenföretagare innan han blev förtroendevald säger att: ”[...]det var inte 

på något sätt planlagt utan det var bananskals metoden där [...]”. Detta kan ses styrka TCOs 

tes om att det fackliga uppdraget ofta sker oplanerat (TCO 1981:73). Samtidigt tycks alla 

informanter genom olika fackliga utbildningar utvecklat den inre motivation som Nicholson ser 

som en drivkraft (Nicholson 1976:24), vilket kan ses i Saras beskrivning: ”[...] det var ingen 

som ville vara förtroendevald på vår avdelning och då blev jag tillfrågad. Jag hade ju ingen 

aning om vad det var för något så de skickade mig på ett par kurser så ja, sen blev jag väldigt 

intresserad.”  

  

6.1 Skäll från alla håll 

Alla informanternas berättelser vittnar i varierande grad som Pilemalm, Hallberg och Timpka 

menar att fackligt förtroendevalda i vissa fall upplever sig anklagade och motarbetade av såväl 

arbetsgivare som medlemmar (Pilemalm, Hallberg & Timpka 2001:582-583). Göran beskriver 

vid ett tillfälle uppdraget som: ”[...] att stå där mitt i snålblåsten, för det blåser ju ganska rejält 

ibland, det är det svåra.” Detta kan även ses i Stens berättelse där han säger följande: ”Man får 

skäll från alla håll. Nu får man ju inte skäll från alla men det finns alltid någon som är 

missnöjd med de resultat man når.” Han beskriver samarbetet med chefen som bra men 

upplever att han till viss del ”får plikta” för sitt fackliga uppdrag genom bland annat sämre 

löneutveckling. Liknade berättar Sara som upplevde sig motarbetad genom att chefen tilldelade 

henne uppgifter som hon på grund av ryggproblem egentligen inte klarade av. För Erik och 

hans kollega Johan ledde det fackliga engagemang till år av konflikter samt tvister, som han 

beskriver uppkom av följande händelse:  
 

Till saken är den att Johan var inte jätte obstinat. Han hade egentligen en fråga som han drev som 

gjorde att han hamnade i den här skiten och det var att han tyckte att vi skulle ha toaletter på alla 

ställena där vi var och jobbade. På fullt allvar, han tog upp det på varje möte utan att de svarade… 

och Johan är en jätte enkel människa så hade han fått en potti potti att ha med sig i bilen så hade han 
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tagit det, men de svarade inte. [...] Det är en enmansfråga och det kostade honom jobbet då. [...] Jag 

hade ju lite fler frågor som jag drev till deras förtret.  

 

Denna händelse bidrog till att arbetsgivaren ville förflytta Erik och hans kollega till en 

arbetsplats på en annan ort. När de vägrade åka trettio mil enkelresa till den nya arbetsplatsen 

avskedades de, men efter ett flertal förhandlingar upphävde arbetsdomstolen arbetsgivarens 

beslut som innebar att de fick sina arbeten tillbaka. Under tiden som konflikten pågick 

beskriver Erik att han: ”[...] var väldigt långt under isen emellan åt [...]” men upplevde 

medlemmarna som stöttade genom att: ”De var mycket klappar på ryggen och stå på er. Det är 

bra kämpat, bara ge dem jävlarna, mycket så.”  

 

6.2 Medlemsstöd 

På Eriks arbetsplats är nästan alla anställda anslutna till facket. Denna höga organisationsgrad 

är målande för alla informanterna. I Görans fall var det bara två personer som stod utanför 

facket. De intervjuade upplevde således inga bekymmer att värva medlemmar, vilket vid en 

första anblick kan tyda på ett starkt medlemsstöd. Detta styrks av Patridge studie som menar att 

fler medlemmar innebär starkare stöd (1977:40-41). Samtidigt tycks antalet medlemmar inte 

automatiskt garantera ett stort stöd, utan medlemmarnas stöd tycks i informanternas fall snarare 

vackla, vilket kan ses i Saras kommentar: “Så fort det var bra, var det klappen på axeln och 

vad bra jobbat. När det gick emot var man det där svarta fåret som hade ställt sig på 

arbetsgivarens sida.” Informanterna tar även upp flera situationer där de ensamma fått ta 

konflikter med arbetsgivaren. Detta antyder Erik i följande: ”Sen får man ju stå där och då kan 

man ju tycka att kollegorna skulle kunna föra lite mer väsen av sig, [...]” Om stödet från 

medlemmarna är sviktade, är det svårt att se som TCO hävdar att medlemmarnas stöd och 

uppskattning skulle vara avgörande för att klara av uppdraget (TCO 1981:80-81). Men 

sannolikt är stödet en betydande faktor, som ses i Saras berättelse där hon vid en situation 

upplevde stöd från medlemmarna:  

 
Ungdomarna stöttade upp i det jag sa. Jag hade många som backade upp och det var rätt kul när en 

20 åring ställde sig bakom en. Det är rätt kaxigt när de ställer sig upp mot en kanske 47 årig, att så 

här är det faktiskt. 

 

6.3 Organiserat jag  

Är uppbackningen från medlemmarna instabilt kan utifrån ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv även faktorer som ett organiserat jag (Mead 1976:125) vara betydelsefullt. 
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Informanterna uppger en överensstämmande politisk tillhörighet, vilket talar för att de delar 

liknade ideologiska värderingar och attityder som Mead menar är karaktäriserande för ett 

organiserat jag (1976:125). Således kan det stämma som Sverke och Hellgren menar att 

gemensamma värderingar är nödvändiga (2002:23). En gemensam attityd som är utmärkande 

för alla informanterna är inställningen till det fackliga uppdraget som mer än bara en position. 

Detta kan ses i att alla informanterna beskriver uppdraget som mer än ett heltidsarbete, vilket 

Görans kommentar antyder: ”[...] det är svårt att hänga av sig rocken, alltså är jag 

förtroendevald, är jag det tjugofyra timmar om dygnet. [...]”. Sara kan i sin berättelse tolkas 

som bunden till ett visst handlande. Det kan tyda på som Mead menar att Sara anpassar sitt 

agerande efter sociala förväntningar som finns inom det organiserade jaget (Mead 1976:121-

122), vilket följande kommentar uttrycker: 

 
Alltså att vara förtroendevald är du ju krasst sett dygnet runt, det är svårt att vara en privat person 

när du har tagit ett förtroendeuppdrag. För det du skriver på Facebook eller sociala medier det är inte 

Sara som säger det, utan det är facket som skriver det. Man är helt plötsligt en utåt person, även fast 

jag inte är en rikskändis eller inte ens känd här så blir det så. För du är inte, för mig är jag ju Sara 

men för andra är jag ju facket och då går det ju inte att häva ur sig vad som helst men det tog ett tag 

innan man förstod det.  

 

Det organiserade jaget kan ses som snarlikt med Goffmans tes om ansikte, som även det 

förpliktar individen att agera enligt gruppens handlingsmönster (Goffman 1970:48). Detta kan 

ses i Stens beskrivning där han förväntas inta en roll han inte i alla lägen tycks vara bekväm i: 

 
Alltså det är ju inte kul alla gånger att ställa sig emot en företagsledning som bröstar upp sig. Då 

måste man själv ha ett visst mod för att kunna stå emot det här då va. Men det är som jag säger, 

medlemmarna förväntar sig att man gör det, därför gör jag det, det är så. Skulle jag slira på det, då 

kommer de att välja någon annan, så är det ju.  

 

Samtidigt verkar det stämma att ansiktet kan vara stärkande (Goffman 1970:14). Detta ses i 

Simons berättelse, där han hanterat den obekväma situationen att förhandla bort medlemmars 

jobb, genom att: ”Alltså någonstans tror jag att man tar på sig en ja, arbetsmask, du åker ut 

och gör ditt jobb.” Därmed kan ett ansikte vara användbart för att hantera uppdraget som 

förtroendevald. 
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 6.3.1 Fackligt uppdrag på heltid 

Att spendera mer tid inom den fackliga centralorganisationen än på medlemarnas arbetsplats 

menar Patridge är vanligt för den inaktiv ledaren (1977:38). Detta kan ses skapa ett närmare 

förhållande till andra förtroendevalda, vilket Sten som har flera fackliga uppdrag utanför 

arbetsplatsen antyder. Som förtroendevald på heltid befinner han sig cirka en dag i veckan på 

arbetsplatsen och beskriver sig hantera svåra situationer enligt följande: “Bearbetar det med 

andra ordförningar, jag sitter ju också i avdelningsstyrelsen. Vi pratar ju om sådana här saker, 

de har ju samma bekymmer, så jag försöker ju ventilera där på olika sätt.” Patrigde benämner 

motsatsen som den aktiva ledaren, vilket är en person som inte rör sig lika mycket inom den 

fackliga centralorganisationen. Även om dessa två ledartyper målas upp som varandras 

motsattser finns det alltid en gråskala däremellan. Det gör det svårt att fullt ut kategorisera in 

informaterna i dessa stereotypiska ledarskap eftersom individuella faktorer alltid påverkar. 

Simon, som har ett fackligt uppdrag på ungefär trettio procent, skulle kunna ses en aktiv ledare 

(Patrigde 1977:38). Om detta stämmer rör han sig i mindre utsträckning inom den facklig 

centralorganisationens nätverk, vilket kan påverka hans hantering av uppdraget som uttrycks i 

följande kommentar: ”Finns ju egentligen inget bra sätt att hantera det på, man kan ju sitta 

och prata med varandra och sådana saker, men till slut när du går och lägger dig om kvällen 

så är du ensam med dina tankar.” Ensamheten som Simon ger uttryck för kan höra samman 

med att han inte fullt ut upplever samma tillhörighet med andra fackligt förtroendevalda. 

Samtidigt bekräftar flertalet av informanterna en rädsla att förlora kontakten med 

medlemmarna, som Machington och Armstrong belyser i sin studie, ”Employee participation: 

Problems for the shop steward” (Machington & Armstrong 1981:51-52). Sara som tidigare 

hade andra fackliga uppdrag utanför företaget säger: ”Innan så hade jag koll hela tiden vad 

som hände på jobbet, hur den mådde och hur den hade det, men i och med att jag var borta så 

mycket hann jag glömma lite.” Denna rädsla tycks i Simons fall höra samman med att inte vilja 

bli betraktad som svikare (Lysgaard 2001:106) och kan ses i följande kommentar: ”Du finns 

inte i deras vardag, utan du sitter ju på ett kontor här eller så går du runt och pratar lite och 

då blir det verkligen, de där i facket de gör inte samma arbete som oss.” Gemeskapen med 

andra förtroendevalda i liknade situation kan eventuellt stödja hanteringen av det fackliga 

uppdraget. Samtidigt verkar det finnas en rädsla att den skapar en distans mellan den 

förtroendevalda och medlemmarna.  
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6.4 Rollövertagande 

Om det således finns risk att det organiserade jaget skapar en distans, kan värdet av den 

fackliga representantens förmåga att inta såväl medlemmars som arbetsgivarens perspektiv öka. 

Denna förmåga, att överta andra gruppers synsätt, som Mead anser är framträdande hos 

informella ledare (1976:184) återkommer i informanternas berättelser. Alla informanter ger 

uttryck för en förståelse för såväl medlemmarna som arbetsgivaren genom att själva föreställa 

sig situationen utifrån deras synvinkel. Detta kan ses i Simons berättelse, där han vid flera 

tillfällen tagit emot samtal från medlemmar efter arbetsdagens slut och beskriver: ” [...] Barnen 

kanske är utflugna eller så kanske de separerat och sitter själva hemma, du har ingen att prata 

med och då är det klart att de kanske ringer till någon som de kanske inte ska på halvfyllan.” 

Simon tycks således reflektera över medlemmens utgångspunkt och perspektiv. Denna inre 

konversation (Charon 2009:44) kan ses hjälpa honom att förstå medlemmens bakgrund och 

därmed närmare anpassa sitt handlingsmönster. I följande kommentar kan liknade 

rollövertagande vara till nytta för att Sten närmare ska förmedla sin förståelse vidare till 

medlemmarna: 
 

Det är egentligen bara vi nördar som jobbat med det som förstår varför, då får man förklara det här 

om och om igen. Klart, då kommer man ju dragandes med termer och grejer som de inte förstår. Jag 

vet ju hur svårt det är när IT-killarna talar sitt språk och då fattar jag ju inte vad de menar, vad fan, 

det är ju klart det är samma sak här. Om vi pratar fackliga saker som är självklart för mig så är det 

inte alls det för de, för de jobbar ju inte med det här.  

 

6.4.1 Isolering 

Ovanstående kommentar kan även ses belysa språket och de gemensamma symboler som 

Charon anser är grundläggande för samarbete (Charon 2009:62). Om det stämmer att 

människan, som Mead menar, läser av situationen och tar in andras perspektiv med stöd av 

symboler (Mead 1976:100-102) tycks det krävas ärlighet. Detta kan styrkas i Eriks situation 

som, i motsatts till de andra informanterna, upplever svårigheter att samarbeta med 

arbetsgivaren. Under samtalet återkommer han ofta till att företaget ljuger och säger vid ett 

tillfälle: ”[...] Vissa av människorna går inte att ha en dialog med, det går ju inte. Vi kan ju 

inte lita på dem och de litar inte på oss för fem öre. De håller ju på med sina lögner och knep 

med en gång, så vad fan ska vi prata om. [...]” Företagets oärlighet kan ge uttryck för den 

isolering som Mead menar försvårar samarbetet (1976:211). Denna isolering, att arbetsgivaren 

inte talar sanning och därmed inte framträder ur sitt rätta perspektiv tycks göra det svårt för 
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Erik att förstå och sedermera sympatisera med arbetsgivarens synsätt. Det kan ses belysa vikten 

av dialog och språklig kommunikation för att samarbeta, som Charon anser är grundläggande 

för att människor ska förstå varandra (2009:62). För Erik kan samtalet med en tredje part ses 

underlättat hanteringen av situationen, som ses i följande: 
 

 Första mötet, då jag kom tillbaka igen, som jag skulle ha själv med den har personalaren, han som 

hade varit så jävla elak mot mig, då hade jag träffat… jag hade varit hos en psykolog, eller, ja det är 

hon ju inte, ja, en förståsigpåare då. Hon hade förklarat för mig att så här fungerar en psykopat. Jag 

trodde ju fram tills jag träffade psykologen att chefen bara var elak, att han var ute efter oss, det var 

jag helt övertygad om men hon förklarade för mig att så här fungerar det, han tänker så här. När jag 

och personalaren sen gick in i mötet och han brusade upp med en gång så gjorde jag som 

psykologen sagt. Jag kläppte till och med en gång så satte han sig ned och var lugn. Jag tänkte att 

fan, det här är ju helt fantastiskt, nu kan jag ju styra honom som en nickedocka. När man bara visste 

hur det fungerade, det var skit häftigt. Jag bara satt där och blev gladare och gladare, vad fan, det är 

ju såhär det är, han är ju psykopat. Det var ju skit lätt då ju, inget svårt alls.  

 

Sannolikt skulle samarbetet underlätta ytterligare om Erik hade intagit arbetsgivarens synsätt 

och inte psykologens tolkning av det. Isolering kan även ses i Saras berättelse där hon i ett 

ärende haft tystnadsplikt, vilket tycks bidragit till att hon möttes av oförståelse från 

medlemmarna. När förhandlingen var klar beskriver hon: ”[...] för då var det ju ingen 

tystnadsplikt längre, då fick jag äntligen säga vad som hade hänt i det här rummet och då fick 

man ju tillbaka förståelsen från medlemmarna.” En ärlig dialog och en tydlig ömsesidig 

språklig kommunikation (Charon 2009:62) kan därmed ses som en central del för att hantera 

uppdraget eftersom den underlättar samarbetet. Detta kan vidare ses i Saras beskrivning av den 

första förhandlingen med arbetsgivaren. Hennes uppriktighet och att hon tydligt visat sitt 

perspektiv kan ses skapat ett bättre samarbete, som beskrivs enligt följande: 

 
 Första gången jag gick in kallade han mig lilla gumman och det här förstår du väl och ja, jag i 

princip slog näven i bordet och sa att för det första så heter jag Sara och jag heter inte lilla gumman 

och så här tycker jag. Och då blev han, han tog nästan ett steg tillbaka chefen och oj, oj, oj, så kan 

man visst inte prata här. I och med det fick faktiskt jag och min chef en bättre relation. 

 

Samtidigt säger Sara att den dåvarande arbetsgivaren: ”[...] jobbade fackligt på chefernas sida 

[...]”. Utifrån Meads syn på medvetenhet kan även arbetsgivarens erfarenhet av eget fackligt 

arbete underlättat för honom att inta Saras perspektiv (Mead 1976:133). Även Sten instämmer i 
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att erfarenheten har viss betydelse, som illustreras i följande kommentar där en av Stens 

fackliga kollega som säger: 

 
Sten bär ju ändå med sig att han är egen företagare och att han vet hur en företagare tänker och det är 

så man måste jobba för att veta vad som kommer från andra sidan förhandlingsbordet. Man måste 

vara kapabel till att läsa avtalet som fan läser bibeln kan man säga för då är du beredd på vad som 

komma skall. Jag har ju suttit i förhandlingssituationer där jag läser samma mening som killen på 

andra sidan bordet och kan inte för mitt liv begripa, a men du, menar att det här alltså ger dig rätt att 

säga upp tjugo personer, det är samma mening jag lutar mig mot när jag säger att du inte får säga 

upp tjugo personer.  

 

Således tycks de fackligt förtroendevaldas rollövertagande, intagande av både arbetsgivarens 

och medlemmarnas perspektiv, leda till en djupare förståelse av situationen. Denna förståelse 

verkar i sin tur göra att de närmare kan anpassa sitt agerande, vilket därmed praktiskt 

underlättar hanteringen av uppdraget.  

 

6.4.2 Emotionell påverkan 

Samtidigt tycks informanterna mentalt och emotionellt påverkas av uppdraget, som kan tyda på 

att rollövertagande som Mead menar framkallar en medkänsla för andra (1976:252). Denna 

omsorg tycks bidra till ett engagemang som gör det svårt för informanterna att inte ta med sig 

det fackliga arbetet hem, vilket Sara uttrycker:  

 
Jag kan ju sitta på kvällarna och dra iväg ett mail bara för att kolla, har jag gjort rätt i det här, till en 

ombudsman eller någonting. Har lite svårt att släppa men det tror jag har mycket att göra med att jag 

är så engagerad och att jag vill så mycket och då kan jag bara inte släppa det på jobbet, och då tar 

jag med det hem och det är både på gott och ont. 

 

Denna sympati kan således ses orsaka perioder av sömnsvårigheter som även studien, ”How do 

shop stewards perceive their situation and task? Preconditions for support of union work”, 

(Pilemalm, Hallberg & Timpka 2001:586) visar, vilket Sten beskriver enligt följande: 
 

[...] Som nu med den här killen som har blivit avskedad nu. Jag ligger ju och funderar på det här på 

nätterna alltså, hur jag ska tackla det här, hur jag ska göra det bästa så att han får vara kvar och 

såhär. [...] Det ställer ju till jätte problem för han som blir utsatt för det här, han har två barn, fru, en 

fru som är arbetslös då, hur jäkla kul är det. [...]  
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De negativa sidorna av uppdraget tycks vägas upp av positiva upplevelser som förtroendevald. 

Alla informanterna betonade möjligheten att påverka som tillfredställande. Det kan ses som en 

inre personlig motivation (Nicholson 1976:18-19), som Olles kommentar uttrycker: ” [...] det 

kan ju faktiskt många gånger vara uppfyllande, att känna att det finns en mening med det du 

gör.” För Erik som mött flest personliga motgångar i sitt uppdrag och som upplevt sig sviken 

av både företaget och till viss del även av facket tycks drivkraften vara av en moralisk aspekt 

då han säger: 
  

Egentligen skulle jag bara vilja sitta på en sten ute i skogen och lyssna på fåglarna ju, men det går ju 

liksom inte, det är för mycket elände och jag vet att det går att göra någonting åt det. Det är mycket 

jobb, men det går ju. Det går att ändra, bara för att chefen säger att man ska göra så betyder det inte 

att det behöver vara så, ingenting egentligen, du kan ändra på vad som helst.  
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7. Slutsatser och diskussion 
7.1 Sammanfattning 

Hur upplever och hanterar fackligt förtroendevalda, positionen som förbindelselänk mellan 

medlemmar och arbetsgivare? 

 

Samtliga förtroendevalda i studien upplever det fackliga uppdraget mer som en livsstil, än som 

en position, som de ger uttryck av att vara förpliktade till genom de gemensamma värderingar 

som ligger till grund för uppdraget. De anger alla att positionen som förtroendevald är ett 

dygnet runt jobb. Uppdraget ser de mer eller mindre som att stå i snålblåsten, då de upplever att 

de ofta möts av kritik från alla håll. De förtroendevalda ger uttryck för att ha svårt att göra alla 

parter nöjda och upplever att det fackliga uppdraget i varierande grad innebär att mötas av 

motstånd från såväl medlemmar som arbetsgivare. Merparten av de förtroendevalda anger att 

de till viss del får plikta för sitt fackliga uppdrag, men upplever positionen som positiv, vilket 

uttrycks genom en inre motivation och en möjlighet att påverka. Medlemmarnas stöd är 

stärkande för de förtroendevalda men upplevs vara instabilt.  

 

För att hantera uppdraget och agera mellanlänk, är den språkliga kommunikationen central. De 

förtroendevalda ger uttryck för att genom dialog inta såväl medlemmarnas som arbetsgivarens 

perspektiv för att förstå och därefter justera sitt handlingssätt. Faktorer som ärlighet och 

öppenhet uttrycks vara en förutsättning för att samarbetet i merparten av fallen ska fungera väl. 

Ett sätt att hantera uppdraget kan förstås genom informanternas uttryck av att se sig som en del 

av ett organiserat jag. Genom att skapa ett organiserat jag kan de förtroendevalda upprätthålla 

ett fackligt ansikte, som upplevs stärka deras självförtroende. Samtidigt är gemenskapen inom 

det fackliga organiserade jaget en ventil och trygghet för ombuden.  

 

7.2 Slutdiskussion 
Det finns egentligen inget samstämmigt eller simpelt svar på människors upplevelser och 

hantering av ett visst fenomen. Även om människor delar samma värderingar och tillhör 

samma sociala grupp, utgår tolkningar i grunden från individens perspektiv. Det finns således 

en mängd nyansskillnader som jag gärna hade velat inkludera i denna studie, men utifrån syftet 

med studien har en begräsning varit nödvändig. Därtill kommer säkert inte alla, men 

förhoppningsvis flera fackligt förtroendevalda, att känna igen sig i denna studies tolkningar av 

de förtroendevaldas upplevelser och handlingsmönster.  
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En nyans som jag har reflekterat över under studiens gång är att informanterna, alla utom Sten, 

antog ett fackligt uppdrag redan under sin första anställning efter avslutad skolgång. Om det är 

en tillfällighet eller inte låter jag vara osagt. Intressant är att uppdraget tycks skapa ett livslångt 

engagemang med gemensam värdegrund för ombuden. Det vore givande att närmare undersöka 

hur denna socialisationsprocess går till. Det vore också givande att i en större studie närmare 

studera vilka normer som karaktäriserar det fackliga organiserade jaget.  

 

Att en facklig representant byter position till chef, som diskuteras i den inledande artikeln, kan 

vara en handling som bryter mot den fackliga normen. Eventuellt kan artikelns starka 

reaktioner vara ett uttryck för att skydda det organiserade jaget genom att tydligt visa att 

agerandet bryter mot den fackliga värdegrunden. Att tillhöra ett organiserat jag tycks därmed 

innebära att begränsa sitt eget handlingsutrymme. Detta kan ses som en försvarsmekanism. Att 

byta position, från chef till facklig och vice versa, kan sett utifrån människans rörlighet samt 

spontanitet vara en naturlig del av livet eftersom den fackliga representanten befinner sig i båda 

dessa miljöer. Eftersom människan inte är konstant utan förändras med sin omgivning skulle 

människor eventuellt må bättre av att inte vara allt för bundna till ett organiserat jag. Samtidigt 

innebär grupptillhörigheten en trygghet som människan behöver. Likväl, om människans 

spontanitet togs till vara skulle eventuellt en större tolerans och samarbete mellan 

grupptillhörigheter kunna skapas. Detta eftersom erfarenheter från andra organiserade jags 

perspektiv kan berika individens förmåga att ta över andras än sitt eget perspektiv.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 
 

Ålder  
Arbete? Hur länge har du varit anställd här? Hur upplever du stämningen på 
arbetsplatsen? 
Hur länge har du varit fackligt förtroendevald? Vad hade du för erfarenheter av facket 
innan du blev förtroendevald? 
Hur många medlemmar företräder du? Hur stor är arbetsplatsen? 
Hur upplever du det generella intresset för facket? 
 
Vilka ämnen, kopplade till ditt fackliga uppdrag vill du ta upp under intervjun?            
 
Berätta om när du blev fackligt förtroendevald? 
Vad hände? Vad förändrades? Din berättelse. Beskriv gärna känslor, upplevelser, 
tankar.  
 
Berätta om ditt fackliga arbete, vad gör du? Vad upplever du är viktigt för att klara av 
uppdraget? Vad innebär uppdraget för dig emotionellt och praktiskt? Hur upplever du 
att andra ser på din roll? Vilket stöd upplever du att du har i din roll? 
 
Du har varit facklig länge… berätta om en situation du minns? 

 
Berätta om de utmaningar du upplever i rollen? Upplever du att det finns svårigheter 
med att som fackligt förtroendevald befinna sig i mitten av organisationen? Hur 
hanterar du avvägningen mellan anställdas intressen och ledningens behov? 

 


