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1. Sammanfattning 

I takt med att den svenska arbetsmarknaden blir allt mer globaliserad, individualiserad och 

flexibel ställs nya krav på fackföreningarnas tjänster. Från att under en lång tidsperiod ha kunnat 

vila på den svenska partsmodellens goda rykte, talas det nu om att fackföreningarna måste anta 

en ny roll och nya strategier för att överleva på arbetsmarknaden. Syftet med denna uppsats är 

att undersöka hur fackföreningar inom tjänstemannasektorn diskursivt konstruerar sin roll på 

arbetsmarknaden samt legitimerar sin verksamhet. Materialet som har använts har bestått av 

handlingsprogram och videor från Tjänstemännens Centralorganisation och dess två största 

medlemsförbund Unionen och Vision. På materialet har vi utfört en diskursanalys där Foucaults 

diskursbegrepp har stått som teori. Med hjälp av Berger & Luckmanns institutionella teori och 

legitimeringsbegrepp har vi sedan kunnat analysera resultatet ur en samhällelig kontext. 

Resultatet av diskursanalysen gav att tre legitimerande diskurser har kunnat identifieras i TCO, 

Unionen och Visions handlingsprogram och filmer. Dessa var Arbetsmarknadsdiskursen, 

Förändringsdiskursen och Medlemsdiskursen. Vår Analys gav att fackföreningarna genom 

dessa diskurser konstruerar en bild av sig själva som en grundstomme i svensk arbetsmarknads 

uppbyggnad. Genom diskursiva konstruktioner av problem och dess lösningar, kombinerat med 

erbjudanden och lockande beskrivningar av medlemmarna så placerar de sedan sig själva som 

en essentiell part på dagens och framtidens arbetsmarknad.  

 

 

Nyckelord 

Fackföreningar, Legitimering, Diskursanalys 
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Under det senaste halvåret har videon Like a Swede (a way of living), producerad av 

Tjänstemännens Centralorganisation (hädanefter TCO), cirkulerat på nätet (Youtube, 2015). 

Filmen förklarar hur fackföreningar och den svenska partsmodellen fungerar genom att ställa 

dem i kontrast mot amerikansk kultur. Videon fångade vårt intresse då den på ett humoristiskt 

sätt framställde fackföreningar som hippa och unika för Sverige. Den gjorde att vi frågade oss 

hur det kommer sig att fackföreningar, vars verksamhet är normaliserad i det svenska samhället, 

har ett behov av att framställas som hippa år 2015. 

 

I ett samhälle präglat av globalisering och kapitalism växer kraven på organisationerna vad 

gäller flexibilitet och nytänkande. Dessa nya förutsättningar har ändrat relationerna på 

arbetsmarknaden och skapat nya företagsformer och arbetsuppgifter. Ett exempel på en bransch 

som stött på problem att möta de nya krav och förväntningarna som ställs från 

arbetsmarknadens samtliga parter är fackföreningar (SOU, 1999:69, s. 13, 34).   

 

Fackföreningarna har sedan tidigt 1900-tal haft stor påverkan på den svenska arbetsmarknaden. 

Med hjälp av fackföreningarna har arbetstagarna fått möjlighet att organisera i syfte att 

förhandla med arbetsgivarna om sina arbetsvillkor (lag24.se, 2015). Fackföreningarnas 

ställning har dock försvagats kraftigt på senare tid. Det talas om en nedmontering av den 

svenska modellen (SOU, 1999:69, s. 34) och antalet fackligt anslutna har minskat i samma takt 

som befolkningens förtroende för föreningarna. Landstingsorganisationen (2011, s. 7-8) 

rapporterar att organiseringsgraden har sjunkit från 85 % år 1995 till så lågt som 71 % år 2011. 

År 2011 genomfördes också en undersökning som visade att så många som 43.4% av den 

svenska befolkningen hade lågt förtroende eller inget förtroende alls för fackföreningarna. Av 

de unga som representerar nutidens och framtidens arbetskraft (>29 år) hade 44,5% av urvalet 

lågt förtroende eller inget förtroende alls (World Value Survey, 2011).  

 

Arbetsmarknaden har under de senaste decennierna genomgått en stor förändring. Människor 

som kliver ut i arbetslivet idag är högre utbildade och vill ha en annan typ av karriär än tidigare. 

Speciellt tjänstemannasektorn har fått en enorm tillväxt och industrisamhället har sedan 1960-
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talet kommit att gradvis ersättas av ett tjänstemannasamhälle (SOU, 1999:69, s. 12). 

Förändringarna har medfört en mer individualiserad arbetsmarknad med höga krav på 

allmänkompetens, flexibilitet och eget ansvar hos arbetstagaren (SOU, 1999:69, s. 31-34). 

Individualiseringen kan tänkas bidra till det minskade förtroendet för den svenska modellen 

vars idé grundar sig i en tanke om att arbeta för kollektivets bästa. I utbyte mot de ökade 

kompetenskraven vill den anställde nu ha arbetsförutsättningar som är bättre anpassade efter 

den enskilde individen. Kraven som ställs på fackföreningarna har således ändrats efter 

påtryckningar från medlemmar och potentiella medlemmar, vilket tvingar föreningarna att 

ändra strategi för att vara attraktiva för dagens arbetskraft (TCO, 2011, s. 20). 

 

De samhällsprocesser som förändrat arbetsmarknaden, så som globalisering och 

individualisering, skänker förståelse om varför fackföreningarna står inför att ändra sin roll på 

arbetsmarknaden. På dagens arbetsmarknad har fackföreningarna inte längre en lika självklar 

roll och den nya generationen behöver inte nödvändigtvis sympatisera med deras verksamheter. 

Utifrån denna bakgrund verkar TCO:s hippa film Like a Swede (a way of living) inte längre lika 

märkvärdig för oss. Vi ställer oss således istället frågan hur fackföreningarna nu arbetar för att 

befästa sin roll på arbetsmarknaden.  

 

2.2 Avgränsning 

Denna uppsats kommer att fokusera på fackföreningar inom tjänstemannasektorn då yrken 

inom denna sektor har fått en stark tillväxt under de senare åren. Vi finner det även intressant 

att undersöka fackföreningar som använder sig av olika medier för att nå ut till nuvarande och 

potentiella medlemmar och valde således att rikta in oss på TCO och dess två största 

medlemsförbund Unionen och Vision.  

 

Vi kommer att utföra en diskursanalys på material från TCO, Unionen och Vision för att 

undersöka vilka åtgärder de tar för att legitimera sin roll på arbetsmarknaden. Materialet består 

av de tre föreningarnas respektive handlingsprogram samt fem filmer som är hämtade från 

föreningarnas hemsidor. Vi anser att detta material kan ge en relevant bild av hur föreningarna 

vill framställas då de är hämtade från forum som är högst kontrollerade av dem själva.  
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2.3 Syfte och frågeställningar 

Fackföreningarnas överlevnad har länge vilat på normen om den trygga svenska modellen och 

hur vi kollektivt ska ansvara för varandras välfärd. Men idag har förtroendet för facket minskat 

i samband med en mer individualiserad arbetsmarknad och en så kallad nedmontering av den 

svenska modellen. Med ursprung i tjänstemannasektorns snabba tillväxt finner vi intresse i att 

rikta undersökningen till just de fackföreningar som representerar tjänstemännen.  

 

Vårt syfte med denna uppsats blir således att undersöka hur fackföreningar inom 

tjänstemannasektorn konstruerar sin roll på arbetsmarknadens samt legitimerar sin verksamhet. 

Vi konkretiserar vårt syfte i två frågeställningar: 

 

1. Hur beskriver fackföreningarna sin roll i samhället och på arbetsmarknaden? 

2. Hur presenterar sig fackföreningarna för medlemmar och potentiella medlemmar?  

 

2.4 Disposition  

Detta inledande kapitel har presenterat studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. Nästa 

kapitel kommer att behandla den tidigare forskning som finns inom området. Där har fokus 

legat på forskning om arbetsmarknaden, fackföreningar och media. Det tredje kapitlet redogör 

för uppsatsens teoretiska referensram utifrån Foucaults diskursbegrepp samt Berger & 

Luckmanns institutionella teori och legitimeringsbegrepp. Kapitel 4 presenterar 

undersökningens metod, diskursanalys med inriktningen diskursteori. Dessutom redogör 

kapitlet för det valda materialet, analysförfarandet samt de etiska och metodologiska 

överväganden som har tillämpats. I det femte kapitlet redovisas den analys som har gjorts av 

materialet. Det sista kapitlet består av en diskussion där den utförda analysen kontextualiseras 

genom att kopplas till teori och tidigare forskning.  
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3. Tidigare forskning 

Vi har valt att fokusera vår efterforskning kring tre fält: Arbetsmarknadsfältet, 

Fackföreningsfältet och Mediefältet. Arbetsmarknadsfältet innehåller forskning om samhällets 

och arbetsmarknadens utveckling. Fältet blir relevant för att förklara varför facklig verksamhet 

har behov av legitimitetsskapande, vilket är utgångspunkten för vår studie. Avsnittet 

Fackföreningsfältet bygger sedan vidare på Arbetsmarknadsfältet med forskning om hur 

förutsättningarna för facklig verksamhet har förändrats. Detta blir relevant i redogörelsen av 

olika fackliga strategier för att möta den nya arbetsmarknaden. Då vårt syfte är att undersöka 

legitimitetsskapande genom olika typer av medier fann vi det också nödvändigt att lägga till 

avsnittet Mediefältet där vi samlat forskning om hur media formar samhället. 

 

3.1 Arbetsmarknadsfältet 

Detta fält presenterar studier om den svenska arbetsmarknadens utveckling och orsakerna 

bakom denna utveckling. Det blir relevant då forskningen omtalar ett samhälls- och 

arbetsmarknadsutveckling som innefattar stora förändringar som dess parter måste förhålla sig 

till. Fältet ger därmed relevans till vår studies syfte om fackföreningarnas legitimitetsskapande 

för att möta arbetsmarknadens förändringar.  

 

European Society for Safety and Health at Work utförde 2002 undersökningen Research on the 

changing world of work om arbetsmarknadens förändringar och hur de påverkar människors 

hälsa. Bakgrunden till projektet var Europas förändringshastighet vilken skapar nya 

förhållanden och relationer på arbetsmarknaden. Syftet var att visa vilka förändringar som sker 

och hur dessa påverkar arbetarnas hälsa och säkerhet. Länderna som undersöktes var 

Nederländerna, Belgien, Tyskland, Sverige, Finland, Spanien och Frankrike. Studien bestod av 

en workshop med experter från alla dessa länder, där undersökningens ämne diskuterades och 

sammanställdes i en rapport (European Society for Safety and Health Work, 2002, s. 4, 19-20).  

 

Resultatet visar tre stora förändringar av den europeiska arbetskraften. Medelåldern har höjts, 

antalet kvinnor i arbete har stadigt ökat och nya immigrantgrupper har inträtt på 

arbetsmarknaden (European Society for Safety and Health at Work, 2002, s. 4, 14-19). Studien 

visar även förändringar på den svenska arbetsmarknaden som innefattar omstruktureringar mot 
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platta decentraliserade organisationer, ökad produktivitet, outsourcing samt att företagen blivit 

ansvariga för de anställdas hälsa på arbetsplatsen. Förändringarna ska, enligt rapporten, ha lett 

till bland annat mindre säkra arbetsförhållanden, mer stress och att fler kvinnor än män har 

deltidsjobb (European Society for Safety and Health at Work, 2002, s. 49-54). 

 

En annan aktör inom arbetslivsforskningen är Arbetslivsdelegationen som författade en 

omfattande rapport i syfte att beskriva arbetslivets trender både vad gällde dagens och 

framtidens arbetsliv. Rapporten gjordes med bakgrund i betydande förändringar inom Sveriges 

arbetsliv vad gäller teknikens framfart, nya organisationsformer, anställningsgraden med mera. 

Rapportens syfte är att synliggöra dessa tendenser för att främja en bra utveckling. Den 

genomfördes genom vardagsstudier, enkäter samt i seminarieform. Slutbetänkandet tog sin 

form i en antologi där forskare och representanter från arbetslivet fick medverka i att besvara 

frågeställningen: Vilka av de postindustriella samhällets tendenser i arbetslivet har betydelse 

för individens situation? (SOU, 1999:69, s. 9-10). 

 

Vi har främst tagit fasta på Lars Magnussons bidrag om ett arbetsliv i förändring. Han talar om 

en tredje industriella revolution där han talar om fem centrala tendenser som gett sig till känna 

de senaste tre decennierna dessa är: 

1. Industrisektorn har minskat kraftigt och tjänstesektorn har ökat markant. 

2. Ett förändrat arbete med grund i ny teknik och nya organiseringsformer. 

3. Ökning av tidsbegränsade anställningar. 

4. Hög arbetslöshet. 

5. Förändringar i relationen mellan arbetsmarknadens parter.  

Han förutspådde även framtida trender i:  

1. Ytterligare ökning av tjänstearbetet och minskning av industriarbetet. 

2. Nya arbetsförhållanden och förändrade krav med utgångspunkt ur den ovanstående 

förändringen. 

3. En arbetsmarknad med tydlig uppdelning efter dess fem främsta sektorer (SOU, 

1999:69, s. 27-39). 

 

Vidare fann vi en studie om jobbstrukturens förändring, utförd av Rune Åberg, professor 

emeritus vid Sociologiska institutionen på Umeå universitet. Han bidrog till diskussionen med 

artikeln Tjugohundratalets arbetsmarknad - fortsatt uppkvalificering eller jobbpolarisering? 
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Åberg studerade jobbstrukturens förändring i Sverige genom jämförelser av den årliga 

lönestrukturstatistiken med syftet att undersöka om Sverige går i riktningen jobbpolarisering 

eller uppkvalificering. Studien använde ett slumpmässigt urval av 10 000 företag med 500 eller 

färre anställda och undersöker personer i åldrarna 18-65 under perioderna 2000-2007 samt 2008 

- 2011. Resultatet presenteras i tabeller där yrkeskategorierna rangordnades efter lönenivå för 

att visa lönespridningen. För att mäta om det skett en uppkvalificering eller jobbpolarisering 

beräknadesantalet anställda inom varje kvintilgrupp för varje år, förändringen mellan periodens 

första och sista år utgör sedan måttet på jobbstrukturens förändring. Slutsatsen i studien blev 

att en tendens till uppkvalificering omväxlats till en tendens av jobbpolarisering. Man ser detta 

genom en tydlig ökning av låglönejobb med låga kvalifikationskrav samt att en ökning av 

kvalificerade höglönejobbet. Orsaken bakom detta antas ligga i globaliseringstrenden och 

teknikens utveckling, varav studien antar att denna trend är bestående (Åberg, 2013, s. 9-15). 

 

Även Örjan Nyström (2000), författare och före detta utredare på LO i Göteborg, ville föra in 

arbetslivet i samhällsdebatten och bidrog med en överblick över fackföreningarnas utveckling. 

Med boken Mellan anpassning och motstånd vill han lyfta de makt- och strategidimensoner 

han ser som tätt sammankopplade med arbetslivets utveckling (Nyström, 2000, s. 8-9).  

 

I bokens tredje del målar Nyström upp en bild av dagens arbetsmarknad där segmentering, 

polarisering och individualisering utgör huvuddragen. Segmentering kan förstås som 

flexibilitetskrav och beskrivs komma från en önskan om “rätt man på rätt plats”, vilket medfört 

nya arbetsformer. Detta skapar en polarisering på arbetsmarknaden i två läger. Grupperna med 

svårersättlig kompetens finner ökat handlingsutrymme i de flexibla anställningsformerna, 

samtidigt som de mer utbytbara arbetstagarna får en allt mer utsatt arbetssituation (Nyström, 

2000, s. 148-149). Sammantaget medför detta en individualisering, där var och en ansvarar för 

att hålla sig aktuell gentemot denna nya flexibla arbetsmarknad (Nyström, 2000, s. 160). 

 

I del fyra ställer Nyström fackföreningarna i relation till arbetsmarknadens utveckling och 

diskuterar hur de ska gå tillväga för att möta de ovan nämnda trenderna. De krav boken skildrar 

som problemområden för fackföreningsrörelsen att förhålla sig till är:  

1. Polariseringen: Här menar Nyström att fackföreningarna borde blotta löneskillnaderna 

samt agera mot vad han menar är en mer ideologisk och kulturellt baserad ojämlikhet 



11 

 

grundad i fördomar kring könsskillnader och bättre och sämre jobb (Nyström, 2000, s. 

234).  

2. Lösningar på de ökade flexibilitetskraven som fungerar bättre än de nuvarande: Här 

anser Nyström att fokus borde ligga på sociala bidrag, åtgärder på arbetsmarknaden 

samt utbildningsinsatser (Nyström, 2000, s. 250).  

3. Utvecklingen av den sociala infrastrukturen och välfärdsstaten: här föreslår boken 

insatser för att jämna ut skillnaderna mellan vilka grupper som får ta del av 

utbildningsinsatser. Detta genom ökad bredd på utbildningarna och minskat gap mellan 

kompetensutveckling och arbetsgivarens behov. En lösning ligger i att fackföreningarna 

måste ta sitt ansvar i att tillgodose dessa behov hos arbetstagarna. (Nyström, 2000, s 

269- 270) 

 

De trender som beskrevs inom arbetsmarknadsfältet är: omstrukturering, decentralisering, nya 

grupper av löntagare, nya anställningsformer, tjänstesektorns ökning i kombination med 

industrisektorns minskning, förändringar i relationen mellan arbetsmarknadens parter i 

nedmonteringen av den svenska modellen, en tydlig trend mot jobbpolarisering samt ökade 

flexibilitetskrav. Det är med bakgrund av dessa förändringar som vi har formulerat vårt syfte 

om fackföreningarnas legitimering. Exakt hur fackföreningarna påverkas av dessa förändringar 

presenteras i nästkommande forskningsfält.  

 

3.2 Fackföreningsfältet 

I detta avsnitt presenteras forskning om hur fackföreningarnas roll har förändrats, kopplat till 

arbetsmarknadens skiftningar som presenterades ovan. Forskningen spekulerar kring olika 

faktorer som kan ha påverkat fackföreningarnas nya roll, samt vad som är orsaken bakom det 

minskade fackliga stödet. 

 

Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, har bidragit med en stor mängd 

forskning om svenska fackföreningar och dess plats på arbetsmarknaden. I hans studie Fackliga 

organisationer och medlemmar i dagens Sverige har han intervjuat icke-medlemmar, 

medlemmar, fackligt förtroendevalda och funktionärer från fyra fackföreningar. Syftet med 

studien var att undersöka det fackliga medlemsraset som pågått sedan mitten på 1980-talet, den 
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tilltagande direktanslutningen till a-kassorna samt motiv för att ingå i fackligt medlemskap 

respektive att inte göra det (Kjellberg, 1997, s. 16).  

 

Kjellberg menar att medlemsantalet har sjunkit kontinuerligt sedan 1987 vilket verkar ha en 

stor förklaring i att många omdirigerades från att vara fackligt anslutna till att bli direktanslutna 

i a-kassan (Kjellberg, 1997, s. 18, 32, 100). Numera ställer medlemmarna ett nyttokrav på 

fackföreningarna vilket innebär att de måste prestera i form av att lyssna och göra skillnad för 

medlemmarna. Gällande motiv för medlemskap verkade sociala faktorer ha stor påverkan i 

medlemmarnas beslut att gå med. Utöver dessa motiv var även möjligheten till påverkan eller 

vane/slentrialsjäl vanliga bland respondenterna. Majoriteten av de intervjuade icke-

medlemmarna angav bristande egennytta som motiv för varför de inte var medlemmar 

(Kjellberg, 1997, s. 135-139). För att fackföreningarna ska kunna utvecklas till det bättre, ger 

resultatet av denna studie att de behöver bli mer könsneutrala och lyssna mer till de kvinnliga 

medlemmarna. Dessutom framgick önskemål om att föreningarna borde arbeta mer för att 

tillgodose medlemmarnas kollektiva och individuella intressen (Kjellberg, 1997, s. 217-219). 

 

År 2010, med uppdaterad upplaga år 2014, gjorde Kjellberg en studie där han undersökte a-

kassornas medlemsras. Undersökningen har sin bakgrund i höjningen av a-kasseavgifterna som 

infördes 2006. Kjellberg har studerat SCB:s statistik för medlemsantalen mellan år 2006 och 

2008. Syftet var att ge en bild av vilka grupper som trätt ur a-kassan under denna period 

(Kjellberg, 2014, s. 8-10). Resultatet av undersökningen gav att de grupper som minskat mest 

inom a-kassan är de yngsta (16-24 år) och de äldsta (60-64 år). Det var låginkomsttagare 

(månadsinkomst under 20 000 kr), de mest förmögna (med över en miljon kronor) och de utan 

tillgångar som stått för största delen av medlemsraset (Kjellberg, 2014, s. 19). Den vanligaste 

anledningen att träda ur a-kassan var enligt undersökningen att risken att bli arbetslös var för 

låg och den andra största anledningen var att avgiften var för hög (Kjellberg, 2014, s. 64). 

Undersökningen gav även att ett fackligt medlemsras inträffade parallellt med a-kassans 

medlemsras. LO och TCO förlorade 13 % respektive 14 % av sina medlemmar under 2007 och 

2008 (Kjellberg, 2014, s. 51). 

 

I syfte att skapa debatt kring fackföreningarnas roll framöver bidrog Michael Allvin och 

Magnus Sverke med artikeln Do New Generations Imply the End of Solidarity? Swedish 

Unionism in the Era of Individualization som undersöker relationen mellan fackföreningar och 
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dess medlemmar (Allvin & Sverke, 2000, s. 72)Allvin är docent i sociologi och psykologi, och 

Magnus Sverke är professor i psykologi. Artikeln är baserad på en empirisk analys av enkätdata 

från LO:s medlemsförbund. Denna samlades in genom ett slumpmässigt urval av 2 % av 

fackföreningsmedlemmarna. Artikeln konstruerade två anknytningstyper: instrumentell, som 

representerar anslutning pga. de fördelar medlemskapet genererar, samt ideologisk, vilket är 

medlemskap grundat i ideologiska och värderingsmässiga aspekter (Allvin & Sverke, 2000, s. 

74-77).  

 

Artikeln hävdar att skillnaden mellan den äldre och den yngre generationen har speciellt stor 

inverkan på arbetsmarknadens differentiering och individens anknytning till fackföreningen. 

Individen visas ha frångått en tro på kollektivet i förmån för en mer individualiserad syn på 

arbetsmarknaden och deltagande i fackföreningarnas verksamhet. Resultatet visade att en 

tredjedel av urvalet var oengagerad i fackföreningens verksamhet. Detta menar författarna är 

av stor betydelse då de hävdar att hängivenhet är en förutsättning för fackföreningarnas 

verksamhet. Resultaten visar att de centrala skillnaderna i attityd berodde på ålder och politisk 

orientering. De som anslöt sig av ideologiska skäl hade ofta en socialistisk värderingsgrund. En 

instrumentell inställning var vanligt bland yngre och en ideologisk bland de äldre. Detta visar 

på en minskad solidaritet och en ökad individualism. Detta menar författarna orsakar problem 

i rekryteringen av nya medlemmar samt legitimiteten hos fackföreningsrörelsen (Allvin och 

Sverke, 2000, s. 73-79). 

 

Författarna målar upp en problembild med en alltmer differentierad och individualiserad 

arbetsmarknad, där fackföreningarnas verksamhet kan behöva anpassas mer än den gjort 

tidigare. Frågan som författarna målar upp är om fackföreningsrörelsen borde hålla fast vid sin 

traditionella roll, och om denna möjliggör representation av alla individer på den alltmer 

differentierade arbetsmarknaden. En annan fråga är om eller när en fackförening bör negligera 

vissa av sina grundfrågor i förmån för att specialisera sig mer på en av dem (Allvin och Sverke, 

2000, s. 89-92).  

 

Tommy Nilsson författade en artikel inom samma område där han undersökte vilken ny roll 

föreningarna har på arbetsmarknaden. Nilsson är docent inom sociologi och skrev artikeln 

Fackets nya roll. Från förhandling till partssamverkan i lokalt utvecklingsarbete (1997). 

Undersökningen bygger på hans föregående rapport Training programs for joint project 
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members – union representatives at Volvo Car samt kompletterande intervjuer med företrädare 

av IF Metall och Volvo Torslanda. Nilsson redogör i sin artikel för att partsrelationen mellan 

fackföreningar och arbetsgivare kommer att förändras. De lokala fackföreningarna kommer att 

behöva engagera sig mer i företagens verksamhetsfrågor. Vidare föreslår Nilsson att 

fackföreningarna borde satsa mer på kompetensutbildning för de förtroendevalda för att öka 

effektiviteten både för sig själva och företagen. De bör även enligt honom fokusera sitt arbete 

på att skapa fler arbetstillfällen för att inte förlora sin legitimitet på arbetsmarknaden (Nilsson, 

1997, s. 186-190).  

 

En grupp forskare vid Arbetslivsinstitutet har med antologin Förnyelser på svenska 

arbetsplatser - balansakter och utvecklingsdynamik velat stödja organisationers 

förändringsarbete genom en djupgående analys av situationen idag (Wilhelmson, 2003, s. 5). 

Tony Huzzard, filosofie doktor i företagsekonomi, har tillsammans med Tommy Nilsson, 

docent i sociologi, bidragit med diskussionsinlägget Fackets nya roll - att dansa med 

arbetsgivare? Denna är författad med stöd i intervjuer med fackliga förtroendevalda och 

arbetslivsrepresentanter, samt grundad i deras tidigare forskning (Huzzard & Nilsson, 2003, s. 

40).  

 

Syftet med inlägget är att belysa de nya former av partssamverkan som har växt fram på svenska 

arbetsplatser samt kolla närmare på vilka frågor som samverkan berör (Huzzard & Nilsson, 

2003, s. 41). Författarna menar att samverkan kan ser väldigt olika ut på olika arbetsplatser. 

Hur den ser ut beskrivs som en produkt av relationen mellan parterna, om de ser varandra som 

medspelare eller motståndare vilket i sin tur påverkas av respektive parters mål och perspektiv. 

Inom LO-förbundets klubbar gäller partssamverkan mest lönebildning och verksamhetsfrågor, 

och fackföreningarna blir gradvis mer involverade i mer övergripande frågor. Enligt författarna 

räcker det inte att fackförbunden är en förtroendefull part, de måste även ha insyn i frågor 

rörande arbetsplatsernas organisering och förändringsprocesser (Huzzard & Nilsson, 2003, s. 

64). 

 

Ytterligare ett problem som fackföreningarna står inför är, enligt analytiker och professor Göran 

Brulin, hantering av globaliseringens paradox. Denna problematik redogör han för i sitt inlägg 

i antologin Världens utmaning. Fackets lokala och globala ansvar. Brulin argumenterar för att 

ju mer olika länders ekonomier sammanvävs desto viktigare blir det för de lokala 
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verksamheterna att utvecklas och tillfoga nya innovationer till den nationella ekonomin. Trots 

att globaliseringen har bidragit till nya teknologier som minskar avstånd och gör det möjligt att 

organisera sig mellan områden behövs de kundrelationer och kunskap som enbart kan 

införskaffas i dynamiska lokala miljöer. För att regionala företag ska kunna utvecklas och 

konkurrera i denna globaliserade värld behövs det, enligt Brulin, en god kommunikation och 

samverkan med de regionala fackföreningarna. Han argumenterar alltså för att fackföreningar 

ska decentraliseras och, likt Nilssons tankegångar, arbeta närmare de lokala arbetsplatserna 

(Brulin, 2002, s. 81-83, 96-100). 

 

Det som lyfts fram av forskningen inom detta fält är det fackliga medlemsraset och dess orsaker, 

nya grupper av arbetstagare och ett nytt förhållningssätt till fackföreningarnas verksamhet. 

Kjellberg visar att en ny grupp bestående av unga kvinnor inträtt på svensk arbetsmarknad, och 

att dessa upplever att fackföreningarna inte tillgodoser deras intressen. Allvin och Sverke menar 

att den nya generationen har ett mer individualistiskt förhållningssätt än de äldre, vilket medför 

nya krav och förväntningar. Hur detta bör hanteras finns det en rad olika förslag på, samt vad 

fackföreningarna bör göra åt de förändrade partsrelationerna på arbetsmarknaden. Här är ett 

återkommande förslag att engagera sig mer i verksamhetsfrågor och fokusera mer på 

kompetensutveckling. Nästkommande fält fokuserar på forskning om medias påverkan på 

samhället, samt vad detta kan ha för inverkan på organisationerna.  

 

3.3 Mediefältet 

I mediefältet kommer vi se över forskning kring medias påverkan över människor och aktörer 

i samhället. Denna påverkan blir relevant för vår studie genom att ge förståelse om aktörernas 

behov av att konstruera sina identiteter i media. Detta relateras direkt till vår studies syfte som 

innefattar fackföreningarnas identitetskonstruktion på sina respektive hemsidor.  

 

I Mediestrukturprojektet, som regeringen gav i uppdrag till Linköpings universitet år 1999, ville 

man undersöka vilka strukturförändringar som skett i medierna samt hur det påverkar 

förutsättningarna för medieutbudet. I projektet utfördes analyser på befintliga texter inom 

vetenskaplig litteratur för att analysera frågeställningar som uppstått inom mediedebatten kring 

mångfald. I slutrapporten från 2002 har författaren, Jens Cavallin, identifierat globalisering, 

digitalisering och medialisering som tre processer som ändrat maktstrukturerna. Med 
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globalisering menas främst den ekonomiska utvecklingen med tillhörande maktförhållanden 

som följer av den allt snabbare informationsförmedlingen. Digitaliseringen är ett begrepp som 

syftar till utvecklingen av nya sätt att distribuera traditionella medier såsom TV, radio och 

tidningar samt uppkomsten av nya, såsom internet. Medialisering betyder att medierna blivit 

mer delaktiga i att påverka utbudet av information istället för att enbart ha en förmedlande roll 

(Cavallin, 2002, s. 3, 18-24 ). 

 

Som följd av, men också delvis som orsak till, digitaliseringen, globaliseringen och 

medialiseringen har det skett en koncentration av marknader och dess aktörer. Detta leder, 

enligt Cavallin, i sin tur till ett koncentrerat ägande och därmed makt inom medierna. Problemet 

med denna mediekoncentration som formuleras i rapporten är hur mångfalden i utbudet 

kommer att påverkas. Med mångfalden i utbudet menas exempelvis mängden värderingar och 

åsikter som ryms. En del av den studerade forskningen visar att mediekoncentrationen har lett 

till en minskad mångfald i medieutbudet medan annan forskning visar att det lett till en ökad 

“inre” mångfald (Cavallin, 2002, s. 24-30).  

 

I en rapport från 2011 utförd av Riksbankens Jubileumsfond och Södertörns Högskola 

undersöktes fenomenet medialisering och dess inverkan på kultur, politik och vardag. 

Undersökningen genomfördes som ett symposium där deltagarna bestod av forskare av olika 

disciplintillhörigheter från hela Norden. Projektledare och författare av rapporten var Johan 

Fornäs, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och Anne Kaun, doktorand i medie- 

och kommunikationsvetenskap. Under symposiet diskuterades medialisering och hur det 

behandlas i olika forskningsområden (Fornäs & Kaun, 2011, s. 4).  

 

Vi har tagit fasta vid ett avsnitt om medialiseringens påverkan på företag, individer och 

samhällsaktörer ur Fornäs och Kauns rapport. Avsnittet är skrivet av Kent Asp, docent i 

statskunskap. Anledningen till att vi presenterar just det avsnittet är att han var en av de första 

som diskuterade begreppet medialisering. Enligt Asp myntades begreppet av honom själv under 

80-talet. I avsnittet diskuterar han hur det under perioden skedde en stor förändring i medias 

plats i samhället vilket påverkade politiken. Han hävdar att Tv:ns framfart och popularitet under 

60-talet bidrog till att minska partiernas egna möjligheter att påverka genom sina partitidningar. 

Media hade vuxit till en självständig institution som själva bestämmer vilken information som 
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ska framföras varmed villkor sattes även för andra institutioner och aktörer i samhället. Detta 

fenomen är vad som Asp kallar för medialisering (Asp, 2011, s. 40-41).  

 

Med internets- och de nya sociala mediernas framfart är medialisering, enligt Asp, ett aktuellt 

ämne även idag. Han menar att Internet och sociala medier utgör ett nytt sorts medieverktyg 

som tillåter institutioner och företag att på ett enkelt och billigt sätt själva skapa sin mediala 

bild. Asp påpekar att med möjligheten att ta makt över sina identiteter i media följer att 

aktörerna på grund av konkurrens också har blivit tvungna att använda sig av denna nya sorts 

media. De har således, enligt Asp, anpassat sig till det rådande medieklimatet, alltså blivit 

medialiserade (Asp, 2011, s. 42-44). 

 

År 2009 utförde Vinnova en studie på hur högskole- och universitetsungdomar använder sig av 

internet. Undersökningens projektledare och rapportens författare var Håkan Selg, doktorand i 

informationsteknologi. Studiens syfte var att undersöka vilka typer av användningsområden 

internet har för studenter. Studenter utgör, enligt Selg, en betydande grupp av internetanvändare 

som snart kommer ut i arbetslivet. Han menar att studier av deras internetanvändning således 

kan synliggöra tendenser till hur företag kommer att använda sig av internet i framtiden. Han 

fann två användningskulturer på internet, den första som Selg kallar för mejlkulturen, 

representerar envägskommunikation såsom att söka information och läsa nyheter. Den andra 

kulturen, som kallas för IM-kulturen, representerar tvåvägskommunikation i form av bland 

annat sociala medier. Mejlkulturen ger, enligt Selg, företag och andra samhällsaktörer möjlighet 

att distribuera information om sin verksamhet på internet. Med IM-kulturen, som i rapporten 

ibland benämns som “den nya kulturen”, skapas en utmaning för företagen. Detta då de inte 

längre kan ha full kontroll över kommunikationsverktygen eftersom att vem som helst kan 

framföra sina åsikter om den information som distribueras (Selg, 2009, s. 4-10). 

 

Selg utförde även en studie 2011 där sociala mediernas användningsområden utforskades. Det 

analyserade materialet utgjordes av en enkätundersökning samt intervjuer där de svarande bland 

annat fick rangordna sociala medier såsom Facebook, Twitter och linked in samt traditionella 

medier såsom TV, radio och nyhetstidningar som informationskällor. I resultatet av rapporten 

framgick att användandet av sociala medier påverkar användandet av traditionella medier 

negativt. De respondenter som var aktiva på de sociala medierna genom att skriva egna inlägg 

använde traditionella medier i mindre utsträckning än de respondenter som använde sociala 
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medier mer passivt. Trots den nedåtgående trenden för traditionella medier, gav dock resultatet 

av studien att sociala medier inte hade ersatt traditionella medier som kunskapskälla, varken i 

privatlivet eller arbetslivet (Selg, 2011, 20-25, 54-64).  

 

3.4 Den tidigare forskningens koppling till vår studie 

Vi ser en tydlig kedja i hur faktorer på arbetsmarknaden samspelar i att ändra fackföreningarnas 

roll. Nya anställningsförhållanden, såsom tidsbegränsade anställningar, kan vara en del av 

förklaringen till den minskade fackliga anslutningen. Detta då det medför ett bristande 

engagemang i frågor rörande arbetsplatsen. Samhällstrenden gör att fler unga väljer att utbilda 

sig, vilket kan förklara att ungdomar blir frånkopplade från arbetsmarknaden där de förr blev 

aktiva vid tidig ålder. Detta kan tänkas bidra till mindre direkta möten med fackföreningarna, 

vilket kan förklara det minskade förtroendet i denna åldersgrupp. Generationsväxlingen och 

antalet akademiker förklarar varför TCO:s video som vi nämner i inledningskapitlet framställer 

fackföreningarna som hippa och ungdomliga. 

 

Med forskningen om fackföreningarnas roll vill vi belysa hur de nya 

arbetstagargrupperna kvinnor, invandrare och unga, i kombination med fackföreningarnas 

svårigheter att attrahera dessa grupper, kan ligga som en faktor bakom det pågående 

förändringsarbetet. De nya grupperna beskrivs ha en med individualistisk syn på sitt 

medlemskap, samt inte kunna ta del av det fackliga arbetet på samma sätt som äldre 

åldersgrupper då de ofta innehar flexibla anställningsformer. Detta minskade deltagande tänker 

vi påverkar fackföreningarnas behov av legitimitetsskapande. 

 

Den tidigare forskningen visar att ett antal samhälleliga processer har förändrat medias makt 

över samhällets aktörer, och människors attityder till dem. Även om medialisering först 

introducerades som begrepp för att tillämpas på just politiken, är Asp noggrann med att det kan 

tillämpas även på andra samhälleliga fenomen, där vi räknar in fackföreningarna. Social media 

är en ny sorts media som tillåter fackföreningarna att ta tillbaka en del av den makten som de 

traditionella medierna tidigare utövade över dem. Genom att sprida information i form av text 

och filmer på exempelvis föreningarnas Facebook sidor kan de själva välja hur de ska 

framställas. Det är detta material som kommer att undersökas i denna uppsats. 
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Forskningen som har presenterats i detta kapitel speglar ett medlemsras och en ny 

individualiserad generation arbetstagare, vilket tillsammans med arbetsmarknadens 

förändringar ställer fackföreningarna inför krav på förändring. För att fånga upp dessa nya 

medlemmar krävs alltså en anpassning från fackföreningarnas sida, och eftersom media har 

målats upp som ett område där det är lätt att forma information samt fånga den nya 

generationens uppmärksamhet har vi valt att fokusera på detta område. Vår studie kommer 

alltså bidra till forskningsfältet genom att visa hur fackföreningarna legitimerar sin verksamhet 

i dessa nya medier, för att fånga den nya generationens intresse.  
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4. Teori 

Detta kapitel består av två avsnitt som redogör för de teorier vi kommer att understödja vår 

studie med. Det första avsnittet presenterar Michel Foucaults diskursbegrepp. Diskurs är ett 

begrepp med lika många definitioner som användare. Det andra avsnittet kommer att presentera 

institutionell teori och legitimerings begrepp, utvecklat av Peter L. Berger & Thomas 

Luckmann. Denna teori kommer att användas för att sätta vår analys i en större samhällelig 

kontext och därmed uppfylla studiens syfte.  

 

4.1 Foucaults diskursbegrepp 

En teoretiker som länge varit central inom diskursfältet är idéhistorikern Michel Foucault. I 

detta avsnitt kommer vi att presentera hans centrala tankegångar om diskurser utifrån hur de är 

formulerade av Jean Carabine i Wetherell, Taylor & Yates bok Discourse as data: A guide for 

analysis1. Enligt Foucault består diskurser av grupper av relaterade påståenden som 

tillsammans hänger ihop och skapar mening och effekter i det verkliga samhället. Därmed 

ställer han sig kritisk till synen på språk som enbart ett kommunikationsmedel och menar istället 

att språkets diskurser har kraft att konstruera var vi sätter våra gränser för vad som är tänkbart 

och därmed vad som också är sanning. Diskurser är rörliga, anpassningsbara och innehar olika 

stor makt. Ofta har de också en normerande prägel och beskrivs som “bra” eller “dåliga” 

(Carabine, 2001, s. 267-269). 

 

Foucault hade ett icke-essentialistisk perspektiv vilket innebär att han agerade ifrågasättande 

mot förgivettaganden. Han menade att normalisering, makt och kunskap har ett nära förhållande 

till varandra och påverkar våra verklighetsuppfattningar. Diskurser måste förstås som präglade 

av makt och kunskap, där kunskap både utgör och utgörs av diskurser som en effekt av makt. 

Genom att se till hela den sociala kontexten som hör till den valda texten kan man lära sig att 

hitta mönster för hur makt och kunskap distribueras med hjälp av diskurserna. Till följd av detta 

kan vi förstå hur diskurserna skickar meddelanden om vad som är och inte är norm och därmed 

                                                           
1 Vi är medvetna om att källan vi angivit till Foucaults diskursbegrepp är en andrahandskälla. Då Foucault 
främst använde diskursanalys som metod och inte forskningsämne, fann vi det svårt att hitta en 
förstahandskälla som formulerade Foucaults centrala tankegångar om diskurs som begrepp. Vi använde oss av 
Carabine då vi anser att hon har ramat in begreppets betydelse, utifrån hur Foucault arbetat med det i sina 
verk, på ett konkret sätt. 
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att våra förgivettaganden inte utgör objektiv sanning utan enbart en verklighet som skapas 

genom sociala processer (Carabine, 2001, s. 275-277). 

 

Vi kommer att, genom hela studien, använda oss av Foucaults diskursbegrepp för att angripa 

diskursanalysen som metod på ett konsekvent sätt. Utöver detta kommer begreppet att lyftas 

fram i diskussionskapitlet för att analysera resultatet av analysen utifrån ett maktperspektiv.  

I vår studie vill vi belysa hur fackföreningar konstruerar en bild av sin verksamhet för att 

legitimera sin roll på arbetsmarknaden. Vi anser att kontexten, det vill säga samhället och 

arbetsmarknaden, är högst relevant att ha i åtanke vid besvarande av de valda 

frågeställningarna. Därmed vill vi använda av Foucaults diskursbegrepp då det fokuserar hur 

diskurserna, genom kunskap och normalisering, utgör ett maktredskap ur ett samhälleligt 

perspektiv.    

 

4.2 Institutionell teori och legitimering 

Berger och Luckmann står för en inriktning av institutionell teori där legitimering av 

institutioner utgör en central del. Utifrån deras perspektiv finns ingen objektiv verklighet utan 

det är våra förgivettaganden, eller kunskaper, som skapar våra subjektiva vardagsverkligheter. 

Utifrån dessa subjektiva vardagsverkligheter skapar människor gemensamt en samhällsordning 

som upprätthålls genom sociala aktiviteter. Institutioner definieras enligt denna teori som “en 

första ordningens kunskap”. Mer specifikt är de internaliserade kunskaper som förverkligas 

genom att man upprepar dem tills mönster skapas. Dessa mönster bestämmer över vad, hur och 

vem som utför vissa handlingar. På så sätt kontrollerar institutionerna och dess kunskaper det 

mänskliga handlandet. När en institution har bevarats över flera generationer upplevs den till 

slut som objektiv kunskap för de nya parterna och då är den fullbordad (Berger & Luckmann, 

2008, s. 31, 68, 70-71, 76). 

 

Legitimering utgör enligt Berger och Luckmann “en andra ordningens kunskap”. Det är innan 

en institution blir “objektiv”, när den ska genomgå ett generationsskifte, som legitimeringen 

blir nödvändig. Legitimeringen fungerar som en process som syftar till att försvara institutionen 

genom att förklara varför handlingarna inom den ska utföras. Legitimeringen innehåller både 

kunskap och värderingar och dess dubbla funktion både skyddar institutionens rättigheter 
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samtidigt som den utesluter de andra alternativ som hade varit möjliga om man inte följde 

institutionens regler och mönster (Berger & Luckmann, 2008, s. 78-79, 111-112). 

Legitimeringsprocessen sker, enligt Berger & Luckmann, på fyra nivåer: 

 

1. Den förteoretiska nivån legitimerar institutionen genom namn och ordförråd att 

ordningen existerar utan att förklara varför. 

2. Enkla förklaringar såsom ordspråk eller förklaringar som visar på “vett” och tycks vara 

självklara. 

3. Expertutsagor utgör mer komplicerade förklaringsmönster, kan exempelvis vara 

vetenskapliga teorier. 

4. Det symboliska universat placerar in en grupp institutioner i ett sammanhang. Genom 

att de kan förstås tillsammans får de en större kontext vilket skapar en helhetsbild och 

logik hos den enskilde individen. Denna helhetsbild skiljer sig från den som upplevs i 

vardagslivet och man måste vara insatt i det symboliska universats regler och symboler 

för att förstå dess logik (Berger & Luckmann, 2008, s. 113-115). 

 

Genom att placera fackföreningarna som en institution kan vi med denna teori skänka vår analys 

ett större djup. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fackföreningarna diskursivt 

konstruerar sin roll på arbetsmarknaden samt därigenom legitimerar sin verksamhet. Med 

Berger & Luckmanns teori om legitimering och institutioner kan vi förstå hur fackföreningarna 

kan ses som en institution som använder sig av dessa legitimeringsprocesser för att argumentera 

för sin verksamhets relevans på ett samhälleligt plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

5. Metod 

Följande kapitel behandlar det metodologiska förfarandet. Det är uppdelat i sex avsnitt där det 

första redovisar avgränsningen av materialet. Därefter kommer ett avsnitt där vårt 

metodologiska angreppssätt diskursanalys presenteras närmre, vilket följs upp av ett avsnitt där 

den diskursanalytiska inriktningen diskursteori beskrivs. Det fjärde avsnittet behandlar 

analysförfarandet, delvis genomförandet av kodning och tematisering samt presentation av de 

diskursiva verktyg som möjliggjort analysen. På detta följer två avsnitt som behandlar 

metodologiska respektive etiska överväganden som gjorts vid urval- samt analys av det 

presenterade materialet.  

5.1 Material 

Denna studie inriktar sig på TCO och dess två största medlemsförbund Unionen och Vision. 

Detta på grund av deras centrala koppling till utvecklingen som skett på svensk arbetsmarknad 

på senare år. Denna koppling är en följd av inriktningen på just tjänstemännen, vilka utgör en 

av de kraftigast växande sektorerna på arbetsmarknaden (SOU, 1999:69, s. 12). Ytterligare en 

anledning till denna avgränsning är att en bredare undersökning av fackföreningar från de tre 

största centralorganisationerna (LO, TCO och SACO) hade blivet för omfattande och därmed 

gett ett för spretigt resultat.  

 

Genom att välja ett brett material ökar man enligt Aspers generaliserbarheten hos resultatet 

(Aspers, 2011, s. 96-97). Med detta i åtanke valde vi ut förbundens handlingsprogram samt fem 

videor presenterade på förbundens hemsidor. Handlingsprogrammen utgjorde en enhetlig 

informationskälla som gick att finna hos alla tre förbund och möjliggjorde därmed en jämförelse 

dem emellan. Videorna valdes ut då de har spridits via sociala medier såsom Facebook och 

Youtube samt i viss utsträckning även i TV och når således ut även till nya potentiella 

medlemmar. Detta i motsats till handlingsprogrammen som enbart ses av den delen av 

populationen som redan har ett intresse för fackföreningar. Vi valde internetbaserade källor då 

de inom dagens informationssamhälle utgör lättillgängliga informationskanaler som når ut till 

en stor mängd människor. 
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Vårt material blev som följande:   

 Från TCO 

 TCO:s handlingsprogram (14 sidor) 

 Två videor:  

                1.“Like a Swede” (3.35 minuter)   

                2. “Business like a Swede” (2 minuter) 

 Från Unionen: 

 Unionens handlingsprogram (7 sidor) 

 Två videor:  

                  1. “Unionen ger dig krafter utöver det vanliga. På jobbet” (35 sekunder) 

                  2. “Kan du också bli medlem i Unionen” (1.21 minuter) 

 Från Vision:  

 Visions handlingsprogram (18 sidor) 

 En video:  

      1. “Inspireras av Visions resa genom tiden” (9.39 minuter) 

 

Värt att nämna är att videorna har transkriberats för att vi ska kunna utföra en diskursanalys på 

dem.  

 

5.2 Diskursanalys 

Denna uppsats tillämpar den metodologiska ansatsen diskursanalys, som syftar till att lyfta fram 

kontext och socialt konstruerade normer ur text och film. Diskursanalys ser vår språkliga 

användning som konstruerad i diskursiva mönster. Syftet med metoden är sedan att analysera 

dessa meningar i förhållande till sin sociala kontext (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). 

Vi använder oss i denna studie av Foucaults definition av diskurs som grupper av påståenden 

som är relaterade till varandra, vilka sedan får reella effekter i samhället. Effekterna tar sig 

uttryck i gränssättningar och bidrar till konstruktioner av sanningar och förgivettaganden. 

Därmed sträcker sig detta diskurs-begrepp bortom texten som kommunikationsmedel 

(Carabine, 2001, s. 267-269). 

 

Vi valde en diskursanalytisk ansats då denna är bäst anpassad till vår teoretiska utgångspunkt 

där kontexten lyfts fram som central. Vi ser samhället och arbetslivet, alltså kontexten, som 
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viktiga beståndsdelar i fackets förändrade roll. Genom att studera materialet i rollen som 

mottagare kunde vi utröna hur de uppfattas och vilka mönster vi tycker oss finna i 

legitimeringsprocessen. Diskursanalys överensstämmer också väl med den av våra 

frågeställningar där vi undersöker hur fackföreningarna presenterar sig för medlemmar och 

potentiella medlemmar. Om vi istället tillämpat till exempel kvalitativa intervjuer hade vi 

genom de personliga redogörelserna riskerat att påverkas. Då hade vi löpt risken att missa vissa 

sanningskonstruktioner, förlora vår objektivitet och därmed förbise vissa av de mönster vi 

funnit genom diskursanalysen. Vårt metodval medför dock vissa begränsningar. Genom att 

använda oss av diskursanalys går vi bland annat miste om den kvantitativa aspekten. Bristen på 

detta gör att metoden stundtals kan framstå som lite godtycklig.  

 

Diskursanalys utgörs av ett antal inriktningar där man som forskare bör avväga vilket 

analysförfarande som är bäst anpassat till studiens syfte och teori. Bland dessa inriktningar 

innefattas diskursteori, diskurspsykologi och kritisk diskursanalys. Vad de olika inriktningarna 

har gemensamt är att de förespråkar att närma sig en diskurs och analysera denna. Det som 

skiljer dem åt är förfarandet i hur detta ska göras, exempelvis hur textnära analysen bör vara, 

ifall texten ska analyseras utifrån en kontext eller enbart textuellt, och om det är den historiska 

eller den samhälleliga kontexten som ska innefattas (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 8-

9). Genom att tänka igenom hur mycket av kontexten, och vilken sorts kontext, som är relevant 

att ta hänsyn till i sin studie finner man sedan den metod som är bäst anpassad till studiens syfte. 

Vi valde diskursteorin där kontexten lyfts fram som en central del, denna kommer presenteras 

närmre i nästkommande avsnitt.  

 

5.3 Diskursteori 

I detta avsnitt presenteras vår diskursanalytiska inriktning diskursteori, utvecklad av Laclau och 

Mouffe. De har tagit mycket inspiration från just Foucault vars teori vi grundar vår uppsats i. 

Disktursteori ställer sig kritisk till objektiva sanningar och hävdar att en diskurs alltid måste 

ställas mot sitt sociala sammanhang. Med detta angreppssätt är kontexten med andra ord en 

viktig beståndsdel som bör lyftas fram undersökningen (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, 

s. 31). Laclau och Mouffe har även inspirerats av Foucaults maktbegrepp. De ser därför makten 

som produktiv och föränderlig. Detta tar sig uttryck i att makten påverkar vårt 
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identitetsskapande och våra relationer, och gör att vår sociala värld ser ut på ett visst sätt 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 45). 

 

Laclau och Mouffe talar om betydelsebildningsprocesser som en central del av diskursteorin. 

En betydelsebildningsprocess går ut på att skapa betydelse genom att sätta ord och tecken i en 

bestämd relation till varandra vilket sedan får sociala konsekvenser. Det är detta som är hela 

syftet med diskursanalysen: att visa hur vi kartlägger betydelser i en social kontext där resultatet 

blir att vissa skeenden normaliseras och andra ifrågasätts (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s-31-32).  

 

Diskursteori blir relevant i förhållande till vår studie eftersom den lyfter fram just relationen 

text-kontext samt makten som produktiv. Uppsatsidén grundar sig i tanken om ett föränderligt 

samhälle som tvingat fackföreningarna att ändra sin diskurs för att möta de förändrade kraven. 

Vårt syfte blev sedan att identifiera hur fackförbunden legitimerar sig i sina handlingsprogram 

och videor. Vi ser legitimeringsprocessen som produkten av att vilja vinna makt. Denna 

legitimering tror vi kommer yttra sig i konkreta formuleringar vars betydelse endast kan förstås 

genom att sättas mot sitt sociala sammanhang. Vi kommer alltså tillämpa diskursteori genom 

att: ställa diskursen mot sin kontext, hålla oss kritiska till objektiva sanningar samt se över 

relationen makt och identitetsskapande i vårt material. Betydelsebildningsprocesser identifieras 

genom att tematisera materialet, och vi kommer tillämpa diskursanalytiska verktyg 

presenterade av Laclau och Mouffe för att understödja vår analys.  

 

I nästa avsnitt följer en konkretisering av de analytiska verktyg som kommer appliceras på 

empirin för att belysa dessa betydelsebildningsprocesser. Kodningen och tematiseringen 

presenteras mer ingående och vi visar hur vi genomfört analysförfarandet av visuellt material. 

 

5.4 Analysförfarandet  

I detta avsnitt kommer vi närmare presentera analysförfarandet. Våra diskursanalytiska verktyg 

kommer presenteras och vi kommer förklara hur vi gått till väga när vi analyserat det visuella 

materialet.  
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Därefter har vi applicerat ett antal diskursverktyg presenterade inom diskursteorin som stöd i 

vår analys och kompletterat dessa med utvalda begrepp från kritisk diskursanalys. Detta för att 

underlätta objektiviteten i förhållande till empirin.  

5.4.1 Kodning och tematisering 

Med utgångspunkt i Laclau och Mouffes betoning av betydelsebildningsprocesserna har vi 

fokuserat på att hitta teman i vårt material, vilka framstod som centrala under kodningen av 

materialet. Vi färgkodade materialet efter fyra framträdande teman: 

 

1. Vad fackföreningarna gjort för och med arbetsmarknaden ur en historisk kontext 

2. Vad fackföreningarna gör och vill göra för och med arbetsmarknaden 

3. Exakt det här erbjuder fackföreningarna dig som potentiell medlem 

4. Konstruktionen av “den enskilde medlemmen” och “medlemmen i ett kollektiv” 

 

Vi såg tydligt vilka teman som var mest framträdande, varefter vi konstruerade tre diskurser. 

Tema ett utgör Arbetsmarknadsdiskursen, tema två och tre slogs ihop till Förändringsdiskursen 

och tema fyra bildade Medlemsdiskursen.  

 

Uppsatsens omfång ställde stora krav på begränsningar av materialet. Från början hade vi tänkt 

att våra fyra teman skulle utgöra fyra separata diskurser, men då vi märkte att tema två och tre 

avlöste varandra om vart annat slog vi ihop dessa två. Vi uteslöt också en mer genomgående 

analys av till exempel identitetskonstruktion då detta hade blivit allt för tidskrävande. Vissa 

resonemang angående identitetskonstruktion och förändringsbenägenhet exkluderades, då de 

visade sig alltför utrymmes- och tidskrävande och endast skulle hunnit nämnas i förbifarten. Vi 

valde istället att fokusera på de teman som var mest framträdande, och plockade ut endast de 

mest relevanta exemplen på var diskurs då ytterligare empiri hade blivit både platskrävande och 

gjort uppsatsen tung att läsa.  

 

Efter konkretisering av diskurserna samt arbetet med avgränsning följde att plocka ut citat för 

att understödja och organisera vår analys. Avsikt var att göra en sammantagen analys av alla 

fackföreningarna varav vi varit noga med att inom varje diskurs plocka ut citat från minst en 

film eller text från vart och ett av fackförbunden. Sammantaget har vi plockat ut 35. Hur många 

citat vi presenterar inom varje diskurs bedömdes under analysarbetets gång, i vissa fall plockade 
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vi ut färre citat och gjorde en mer ingående analys och i andra fall plockade vi ut en större 

mängd citat och fick en mer övergripande analys. Efter selektering av citaten letade vi efter 

framträdande mönster, och delade sedan in varje diskurs i teman bestående av de citat som vi 

fann följde samma mönster.  

 

Resultatet av uppdelningen blev som följer:  

Diskurs ett: Arbetsmarknadsdiskursen 

   Tema ett: Fackets bedrifter historiskt (fem citat) 

   Tema två: Förgivettaganden (tre citat) 

 Diskurs två: Förändringsdiskursen 

   Tema ett: Konstruktionen av problem och lösningar (sex citat) 

   Tema två: Erbjudanden (åtta citat) 

 Diskurs tre: Medlemsdiskursen 

   Tema ett: Den enskilde medlemmen (sex citat) 

   Tema två: Medlemmens plats i kollektivet (sju citat) 

 

Då vi avser att göra en sammantagen analys av alla tre fackföreningar så kommer vi inte skilja 

dem åt i analysen. Citaten kommer med andra ord inte att märkas upp efter vilket material det 

är taget ur. Nästa steg i analysarbetet blev applicering av de analytiska diskursverktygen. Dessa 

presenteras nedan, varefter vi beskriver metoden videoanalys.  

5.4.1 Diskursverktyg 

För att underlätta objektivitet i förhållande till vårt material använder vi oss av verktyg 

presenterade inom ramen för diskursteori. Dessa härstammar från Laclau och Mouffe men har 

blivit utvecklade till mer praktiska verktyg av Winther Jørgensen & Philips i Diskursanalys 

som teori och metod. De verktyg vi tagit fasta på är moment, nodalpunkter, ekvivalenskedjor 

och subjektspositioner presenterade inom diskursteorin som vi kompletterar med begreppet 

modalitet som hör hemma inom kritisk diskursanalys.  

 

Först vill vi ta med tre begrepp för att belysa vilka resonemang som är centrala och hur de 

konstrueras. Till detta har vi använt oss av moment och nodalpunkter. Dessa binds sedan ihop 

till ekvivalenskedjor och tillskrivs därmed vidare betydelse än ordens ursprungliga innebörd.  
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Nodalpunkter 

Detta är centrala tecken som resterande tecken centreras kring, och medverkar på så sätt till 

fixeringen av en diskurs. I vår uppsats har vi markerat dessa i varje citat med “ “, och de utgör 

priviligierade tecken som skänker meningen dess betydelse (Winther Jørgensen & Philips, 

2000, s. 33). 

 

Förstärkande moment 

Alla tecken inom en diskurs kallas moment. Genom att anknytas till varandra på bestämda sätt 

så får de sin betydelse. Vi har i vår uppsats identifierat förstärkande moment som syftar till att 

understödja ett visst argument genom att lägga mer tyngd till nodalpunkterna (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s. 33). 

 

En ekvivalenskedja innebär att ett tecken, till exempel en nodalpunkt så som 

fackföreningsmedlem, knyts samman med andra tecken, till exempel lojal, flitig och stark. Detta 

tjänar till en konstruktion av ett argument och i vissa fall en subjektsposition, vilket skulle visa 

på hur subjektspositionerna formas och målas upp på ett fördelaktigt sätt för att skapa legitimitet 

kring det fackliga medlemskapets. Det visar även på hur argument byggs upp på ett sätt som 

gör att slutprodukten framstår som logisk. (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 50)  

 

Nästkommande begrepp tjänar till att diskursivt forma identiteter och grupper. I vår uppsats 

kommer detta användas för att visa hur ett identitetsskapande kan påverka fackföreningarnas 

legitimeringsprocess.   

 

Subjektspositioner är ett relativt textnära begrepp som belyser hur identiteter formas språkligt. 

Inom en diskurs formas ett subjekt som tillskrivs olika värderingar och olika 

handlingsmöjligheter. Att acceptera en viss subjektsposition medför därför en bestämd 

uppsättning värderingar och handlingsmöjligheter. Individen har alltid möjlighet att välja 

mellan en massa olika subjektspositioner, till exempel “man” “student” eller “tjänsteman”. 

Valmöjligheten blir relevant ur legitimitetssynpunkt då hur vissa subjektspositioner framstår 

som mer attraktiva än andra vilket, i anknytning till vår uppsats, skulle kunna locka individen 

att vilja anta till exempel subjektspositionen “medlem” framför“ icke-medlem” (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s 48-49). Subjektspositionerna ändras också genom att de ibland 

ifrågasätts och tillskrivs nytt innehåll. Ett exempel på en sådan situation inom vår studie skulle 
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kunna vara hur konstruktionen av facklig medlem gått från att innefatta en tanke om kollektivet 

till att bli mer individualistisk och självstyrd (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 54). 

 

Vi vill också visa på vilka uttryck och metaforer som påverkar skapandet av olika 

subjektspositioner och argument. För att göra detta har vi valt att ta hjälp av begreppet 

modalitet.  

 

Modalitet fokuserar på hur textens olika budskap är formulerade. Man kollar närmre på till 

vilken grad författaren instämmer, om citatet uttrycks som fakta i uttalanden som “det är såhär 

det är” eller med mer avståndstagande så som ”det är relativt troligt att det är såhär” (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s. 88). Detta tänker vi påverkar genom att vissa saker uttrycks som 

sanningar och andra som åsikter. Uttrycket “arbetsmarknaden orsakade minskning i fackligt 

stöd” är ett exempel på en mening som uttryckts som en objektiv sanning och “arbetsmarknaden 

kan ha spelat in i en minskning i fackligt stöd” lämnar mycket mer spelrum för alternativa 

förklaringar.  

5.4.2 Videoanalys 

Till denna studie har vi valt att förutom en diskursanalys av det transkriberade materialet även 

utföra en videoanalys av det visuella materialet under Arbetsmarknadsdiskursen.  

 

I en videoanalys handlar det om att studera vad som görs och sägs och ställa det i relation till 

vad som händer, för att granska hur detta görs betydelsefullt. Vi har tagit inspiration från Marie 

Öhmans studie kring styrning i “gympasalar”. Likt författaren kommer vi studera sekvenser av 

händelser samt vad de kan representera i förhållande till en större kontext. Detta för att få in ett 

sociologiskt helhetsperspektiv på videorna, samt få med Foucaults makt och 

styrningsperspektiv i analysen vilket Öhman utgått ifrån när hon utvecklade metoden. För att 

kunna knyta an en händelse till en större kontext kommer vi likt Öhman studera vilka händelser 

och metaforer som beskrivs som positiva/önskvärda respektive negativa/icke önskvärda. På så 

sätt lyfter vi fram mönster i videon kring vad skaparen anser att mottagaren bör tycka och tänka 

och hur de bör värdera vissa egenskaper (Öhman, 2007, s. 131-133). 

 

Vi utgår från Foucaults syn på diskurs och makt, och kan med hjälp av Öhman återkoppla direkt 

till vår teori genom att vara konsekventa och använda oss av tankar från samma teoretiker. 
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Frågan om makt och styrning blir också ytterst aktuell i vår studie då det bland annat är genom 

att uttrycka vissa egenskaper som önskvärda och tillskriva dessa till en given population som 

fackföreningarna legitimerar sig mot medlemmar och potentiella medlemmar. Denna indirekta 

styrning av mottagaren skulle därmed kunna blottläggas.  

5.4.3 Begreppsförtydligande  

Under analysförfarandet har vi använt oss av en förenkling av vissa begrepp för att göra 

läsningen mer lättförståelig samt för att underlätta vårt arbete. När vi hänvisar till 

fackföreningarnas texter eller transkriberade videor kommer vi att konsekvent använda oss av 

begreppet “texterna”. Enbart i det fall då vi har utfört en videoanalys kommer vi att göra skillnad 

på att det är en video och inte en text vi har hämtat citatet från. När vi hädanefter använder oss 

av ordet “fackföreningarna” syftar vi till TCO, Vision och Unionen, vilka är de fackföreningar 

vi har hämtat vårt material från, och inte alla fackföreningar. Detta har vi gjort för att vi anser 

att det är för omständligt att varje gång nämna att det enbart är dessa fackföreningar vi syftar 

till. När vi omnämner fackföreningarnas potentiella läsare och tittare till deras texter och videor 

kommer vi att konsekvent referera till “mottagaren”. Även i detta fall för att förenkla läsningen 

och undvika att ta fokus från det viktiga i texten. 

 

5.5 Metodologiska överväganden 

Denna uppsats kommer undersöka vilka legitimeringsargument som kan urskiljas ur materialet, 

samt analysera hur dessa är uppbyggda och hur de hade kunnat presenteras annorlunda. Vi tog 

i beaktande att diskursanalys inte bör användas för att generalisera ett beteende till en hel 

population eller för att hitta en objektiv sanning. Detta skulle gå emot det diskursanalytiska 

perspektivet som menar att det inte finns någon objektiv sanning. Istället bör diskursanalys 

tillämpas för att luckra upp det som upplevs som objektiva sanningar och istället kunna hitta 

alternativ till dessa (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 21). Med denna uppsats ämnas 

därmed inte att ta reda på vad fackföreningarna har för bakomliggande strategier till sina texter 

och videor, för det är inte möjligt. 

 

Två viktiga aspekter att ta hänsyn till i genomförandet av en vetenskaplig studie är 

validitetskravet och reliabilitetskravet. Validitet uppnås ifall metoden som används faktiskt 

fungerar för att besvara de frågeställningar som uppsatsen bygger på. Reliabilitet uppnås då den 
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valda metoden genomförs på ett korrekt och konsekvent sätt. Kvalitativ forskning kritiseras ofta 

från det kvantitativa forskningsfältet, i att det inte går att bekräfta validiteten då den är mindre 

logisk. Diskursanalytiker menar dock att validitet kan bekräftas genom att undersöka 

sammanhanget och försöka eliminera de element som inte passar in i den resterande analysen 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 122-123).  

 

För att försäkra oss om validiteten i vår undersökning har vi tillämpat ett antal åtgärder. Vi har 

genom en grundlig efterforskning i vårt forskningsfält försäkrat oss om att vår studie har ett 

starkt syfte och relevans. Med stöd i Berger & Luckmanns institutionella teori ser vi även att 

vår analys både kan svara på våra frågeställningar och lyftas förklaras ur en samhällelig kontext 

vilket ökar validiteten. Ett dilemma vi har ställts inför under analysen är att inte låta oss 

påverkas av våra förgivettaganden. Då det enligt diskursanalytisk mening inte finns någon 

objektiv sanning är det lätt att fasta i fällan att bli allt för subjektiv i sina analyser. För att ta 

hänsyn till våra förutfattade meningar har vi försökt att genom analysarbetet arbeta så textnära 

som möjligt för att inte lägga in några värderingar i texterna. Vi har även försökt hålla en passiv 

ton genom att hela tiden återkoppla till vad som faktiskt skrivs i materialet och vad som är våra 

tolkningar. Med dessa enkla åtgärder har vi försökt svara på våra frågeställningar på ett 

värderingsfritt sätt.  

 

Reliabiliteten i vår studie har vi även sett över med ett antal metoder. Vi har använt oss av ett 

par väl motiverade diskursverktyg i analysförfarandet för att hålla oss så distanserade till 

materialet som möjligt. Genom att dessutom redogöra för hela kodnings- tematiserings- och 

analysprocessen i detta kapitel har vi ökat transparensen i undersökningen. Läsaren har således 

själv möjligheten att avgöra hur väl studien har genomförts. Med dessa metoder anser vi att vi 

har gjort vårt bästa för att använda angreppssättet diskursanalys på ett reliabelt sätt. 

 

5.6 Etiska överväganden 

I detta avsnitt kommer de etiska överväganden som förts att redovisas. Enligt vetenskapsrådet 

finns det fyra principer som bör följas när man utför en forskningsstudie och dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna ska få ta del av information om studien innan den 

inleds. Samtyckeskravet syftar till att alla deltagares godkännande ska erhållas innan 



33 

 

undersökningen inleds. Med konfidentialitetskravet menar Vetenskapsrådet att deltagarna och 

den information de bidrar med ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Nyttjandekravet sätter riktlinjer för hur den insamlade empirin får användas (Vetenskapsrådet, 

2012, s. 6-14).  

 

Vi har beaktat dessa fyra krav i utformningen av vår studie men då de finns till för att skydda 

den enskilda individen kommer de inte att påverka undersökningen avsevärt. Vårt valda 

material är producerat av TCO, Unionen och Vision och upplagda för allmänheten att hämta på 

deras hemsidor. Eftersom att ingen information från materialet berör någon enskild individ eller 

betraktas som känslig behöver vi inte ta hänsyn till någon av de fyra principerna.  
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6. Resultat och Analys 

Resultatet kommer att presenteras i fem delar. Den första delen ger en kort introduktion av 

tillvägagångsättet och en beskrivning av hur vi tillämpar analysverktygen på vårt material (för 

noggrannare redogörelse, se 4.4 Analysförfarandet). På det följer tre delar som beskriver de tre 

diskurser vi funnit, uppdelade efter de teman vi funnit inom varje diskurs. I varje tema 

inkluderas ett antal citat som understödjer vår analys, och belyser våra centrala argument. Del 

fyra konkretiserar vårt resultat, genom presentation av svaren på våra två frågeställningar.  

 

I uppsatsen används Foucaults diskursbegrepp som definierar diskurser som: grupper av 

påståenden med inbördes samband som tillsammans skapar meningar och effekter på ett 

samhälleligt plan. Vi vill poängtera att diskurser, i enlighet med Foucaults perspektiv, ses som 

rörliga och normgivande. Detta innebär att de sätter gränser för vad vi finner rimligt och sant 

och därmed inte kan ses som neutrala kommunikationsmedel (Carabine, 2001, s. 267-269). 

 

Syftet med vår uppsats är, så som det nämns i inledningen:  

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur fackföreningar inom 

tjänstemannasektorn diskursivt konstruerar sin roll på arbetsmarknadens samt 

legitimerar sin verksamhet.  

 

Vi utgår således från att fackföreningarna ämnar att legitimera sin verksamhet genom det 

utvalda materialet, vilket aktualiserar synen på diskurser som rörliga och normgivande. Syftet 

konkretiseras i två frågeställningar: 

 

1. Hur beskriver fackföreningarna sin roll i samhället och på arbetsmarknaden 

2. Hur presenterar sig fackföreningarna för medlemmar och potentiella medlemmar  

 

För att finna svaret på frågeställningarna har vi tematiserat och kodat vår empiri, vilket 

resulterade i tre diskurser. Dessa tre är stommen i vårt analysarbete, och innefattar våra 

tolkningar av fackföreningarnas legitimeringsarbete. Diskurs ett & två ger svaret på 

frågeställning ett, och diskurs tre presenterar svaret på frågeställning två. 

 

1. I Arbetsmarknadsdiskursen presenteras fackföreningarnas roll i uppbyggnaden av den 

svenska arbetsmarknaden. 
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2. I Förändringsdiskursen presenteras problem som finns på arbetsmarknaden, 

fackföreningarnas lösningar till dessa samt erbjudanden riktade till mottagaren.  

3. I Medlemsdiskursen konstrueras en attraktiv beskrivning av medlemmarna för att locka 

människor att vilja ta del av denna identitet.  

 

Följande tre avsnitt kommer presentera vår tolkning av hur dessa diskurser är uppbyggda. De 

övergripande diskurserna är för tydlighetens skull uppdelade i teman efter främsta tendenserna 

vi funnit i materialet. Dessa teman är understödda av ett antal citat, på vilka vi applicerat de 

utvalda analysverktygen som beskrivits närmre i 4.4.1 analysverktyg: 

 

 nodalpunkter 

 förstärkande moment 

 ekvivalenskedjor 

 subjektspositioner 

 modalitet.  

 

Nedan presenteras ett exempel på hur analysen kommer se ut. 

 

Vi har “i hög grad bidragit” till “utformningen” av den “samhällsuppbyggnad” som kallas 

“den svenska modellen”, och vårt “arbete “fortsätter” för att Sverige “även i framtiden” ska 

vara “ett land att lära av”. – Citat 2. 

 

De bärande tecken, alltså nodalpunkter, som vi har kunnat urskilja i detta citat är: “i hög grad 

bidragit”, “utformningen”, “samhällsuppbyggnad”, “den svenska modellen”,” arbete 

fortsätter”, ”även i framtiden”, ”ett land att lära av”. De tecken som förstärker nodalpunkterna, 

alltså förstärkande moment, som vi har kunnat urskilja i detta citat är: “i hög grad”, “fortsätter”. 

 

Nodalpunkter och förstärkande moment är markerade med “ ” samt listade under varje citat. I 

de fall då vi valt att utelämna en del av ett citat är detta markerat med [...]. I vissa fall har vi valt 

att istället för nodalpunkter belysa centrala argument som vi tar stöd i under analysen, detta är 

då specificerat i anslutning till citatet det gäller.  

 

I nästa steg knyts nodalpunkter samman till ekvivalenskedjor för att sätta dem i ett större 

sammanhang och utöka dess betydelse. Med stöd i exemplet ser vi till exempel “i hög grad 
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bidragit” som knyts an till “utformningen” och “samhällsuppbyggnad”. Här är vår tolkning att 

texten målar upp bilden av fackföreningen som en central del av arbetsmarknadens uppbyggnad 

genom det förstärkande momentet “i hög grad” som sätts i anslutning till “utformningen” av 

“den svenska modellen”. Slutprodukten blir att Fackföreningen, benämnd “vi” i ovanstående 

citat, får större betydelse än innan uttalandet etablerats.  

 

Modalitet är ett begrepp som undersöker effekten av HUR meningar är formulerade. 

Modaliteten i detta citat ses i uttalandet “Vi har i hög grad bidragit”, mer specifikt i 

användningen av ordet “har”. Vår tolkning är att detta ord ger uttalandet en konstaterande ton, 

likt presentation av fakta. Denna formulering utesluter enligt vår analys alternativa möjligheter 

och ifrågasättanden.  

 

Subjektspositioner är beskrivningar som begränsar handlingsmöjligheterna för det givna 

subjektet. Konstruktionen av en subjektsposition kan, enligt vår analys, se ut som följer:  

 
Det är “Visions medlemmar” som “leder”, “planerar” och “administrerar” många av 

“välfärdstjänsterna” [...]. – citat 25  

 

Genom att tillskriva subjektspositionen “Visions medlemmar” ett antal egenskaper och 

handlingar såsom “leda”, “planera” och “administrera”, begränsas handlingsutrymmet samt en 

bild målas upp där “Visions medlemmar” ses som handlingskraftiga. Detta anser vi är ett 

positivt betingat uttryck som ger skäl för medlemmen att vilja känna igen sig i denna 

subjektsposition.  

 

I slutet på detta kapitel kommer resultatet att sammanfattas, och frågeställningarna besvaras. 

Nästkommande kapitel, diskussionen, sätter sedan detta resultat i ett större sammanhang genom 

att visa på kopplingen till teori och tidigare forskning.  

 

Vi presenterar diskurserna i ordningen Arbetsmarknads-diskursen, Förändrings-diskursen, 

Medlems-diskursen. Denna ordning har vi valt då den första presenterar ett brett perspektiv där 

fackföreningarna knyts an till arbetsmarknadens uppbyggnad. Sedan smalnas resonemangen av 

till att spegla fackföreningarnas roll på dagens arbetsmarknad, och slutligen påvisar vi hur 

medlemmarna beskrivs. Detta blir en tratt och kändes därmed som den mest naturliga följden.  
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6.1 Arbetsmarknadsdiskursen 

Genom vårt kodningsarbete fann vi Arbetsmarknadsdiskursen, bestående av citat där 

fackföreningarna sätts i ett historiskt sammanhang genom hänvisningar till fackliga insatser 

som påverkat svensk arbetsmarknad. Dessa citat har delats in i två teman, det första illustreras 

av fem citat rörande vad facket åstadkommit och hur det influerat samhället idag. Det andra 

temat innefattar tre citat riktade som en påminnelse till mottagaren att inte ta facket för givet. 

Enligt vår tolkning tjänar samtliga citat till placeringen av fackföreningarna som en oumbärlig 

del av Sveriges arbetsmarknad.  

6.1.1 Tema ett: Fackets bedrifter historiskt 

Temat byggs upp av fem citat där fackföreningarna placeras in som en central part i skapandet 

av de villkor och rättigheter som vi idag drar nytta av i vårt vardagsliv. Nedan presenteras 

citaten och dess nodalpunkter, följt av en analys där vi illustrerar vilka argument som ligger till 

grund för bår tolkning.  

 

Vår förmåga att “ta täten” i viktiga “samhällsfrågor” har lett till “välfärdsreformer” som 

“skapat” flera av dom “samhällsreformer” som vi har idag. Många av dom “villkor” som TCO 

och medlemsförbunden lyckas “avtala” om genom åren har resulterat i “kollektivavtal” som 

gör “arbetslivet lite bättre varje dag” för våra “medlemmar”. – Citat 1. 

 

De nodalpunkter, alltså bärande tecken som ger citatet dess mening, som vi har kunnat urskilja 

i detta citat är: “samhällsfrågor”, “välfärdsreformer”, “skapat”, “samhällsreformer”, “villkor”, 

“avtala”, “kollektivavtal”, “arbetslivet”. De förstärkande momenten, alltså tecken som 

förstärker nodalpunkterna, som vi har urskilja är: “ta täten”, “lyckats”, “lite bättre varje dag”.  

 

Vi har “i hög grad bidragit” till “utformningen” av den “samhällsuppbyggnad” som kallas 

“den svenska modellen”, och vårt “arbete “fortsätter” för att Sverige “även i framtiden” ska 

vara “ett land att lära av”. – Citat 2. 

 

De bärande tecken, alltså nodalpunkter, som vi har kunnat urskilja i detta citat är: “i hög grad 

bidragit”, “utformningen”, “samhällsuppbyggnad”, “den svenska modellen”,” arbete 

fortsätter”, ”även i framtiden”, “ett land att lära av”. De tecken som förstärker nodalpunkterna, 

alltså förstärkande moment, som vi har kunnat urskilja i detta citat är: “i hög grad”, “fortsätter”. 

 



38 

 

Det finns “fler samhällsområden” där “TCO” spelat en “avgörande roll” för att “skapa det vi 

har idag”. Vi har varit “starkt drivande” i “framväxten av en enhetlig gymnasieskola” till 

exempel. Och “arbetat” för att få igenom “reformer” inom högskola, och universitet.- Citat 3. 

 

De nodalpunkter, alltså tecken som skänker citatet dess mening, vi har kunnat urskilja i detta 

citat är: ”samhällsområden”, “TCO”, “roll”, “skapa det vi har idag”, “drivande”, “framväxten 

av en enhetlig gymnasieskola”, “arbetat”, “reformer”. De förstärkande momenten vi har 

urskilja, alltså de tecken som förstärker nodalpunkterna, är: “fler”, “avgörande”, “starkt”, 

“framväxten”. 

 

Genom beskrivningar av sig själva som “drivande”, “tar täten”, samt “spelar en avgörande roll” 

som sätts i anknytning till “det vi har idag”, “samhällsuppbyggnad”, och “viktiga 

samhällsfrågor” ger vår analys att facket konstruerar sig själva som en viktig del av 

arbetsmarknaden och även samhället i en vidare bemärkelse. Det som vi läser in i dessa 

uttalanden är att om denna drivande och avgörande roll tagits bort hade det skett på bekostnad 

av viktiga samhällsfrågor och det vi har idag. Detta bildar en ekvivalenskedja där fackligt arbete 

likställs med den drivande kraften och utvecklingen som resulterat i det samhälle vi har idag. 

Med exempel ur Citat 2:  

 
Vårt arbete → har i hög grad bidragit (till) → den samhällsuppbyggnad som kallas den svenska 

modellen.   

 

Vår analys ger därmed att fackföreningarna sätter in sig själva som en utgångspunkt och 

drivande faktor i samhällets utformning och etableringen av den svenska modellen.  

Begreppet modalitet erbjuder en tolkning av hur citaten byggts upp för att begränsa 

möjligheterna till alternativa åsikter. Meningarnas formulering indikerar att mottagaren 

förväntas ha ett högt förtroende för vårt samhälles uppbyggnad som det ser ut idag. Sverige 

beskrivs i citat 2 som “ett land att lära av” vilket knyts an till “den svenska modellen” som 

därigenom får en positiv klang. Understödd av denna samhällssyn presenteras fackföreningarna 

sedan som följer (exempel är tagna ur ovanstående citat):  

 

“Vår förmåga att ta täten” i viktiga samhällsfrågor har lett till välfärdsreformer - från citat 1 

“Vi har i hög grad bidragit” till den samhällsuppbyggnad [...] - från citat 2 

“Det finns fler samhällsområden där TCO spelat en avgörande roll” för att skapa det vi har 

idag - från citat 3 
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De markerade uttrycken visar vart vi ser att modaliteten påverkar möjligheterna till 

invändningar. Genom att dessa beskrivningar konstrueras som objektiva, till exempel i uttrycket 

“Vi har i hög grad bidragit”, minskar utrymmet för mottagaren att fråga sig till exempel “men 

var det inte ändå min arbetsgivare som hade en drivande roll i förhandlingen av mina villkor” 

eller “är det inte i första hand politikerna som arbetade fram lagen om sjukförsäkring”.  

 

Texten målar även “villkor” (citat 1), “lagar” (citat 1), “reformer” (citat 3) samt “avtal” (citat 

1) som någonting positivt. Ett exempel på detta ser vi i citat: 

 

Många av de ”villkor” som TCO och medlemsförbunden lyckas “avtala” om genom åren har 

resulterat i “kollektivavtal” som gör “arbetslivet lite bättre varje dag” för våra “medlemmar”. 

– från citat 1 

 

Här ser vi en ekvivalenskedja där “villkor” resulterat i “kollektivavtal” som i sin tur gör 

“arbetslivet lite bättre varje dag för våra medlemmar”. Slutprodukten blir att villkor likställs 

med “gör arbetslivet lite bättre varje dag för våra medlemmar”. Att ha i beaktande är enligt oss 

att en stor del av den fackliga verksamheten innefattar avtalsförhandlingar, lagar och 

arbetsvillkor. Därmed menar vi att fackföreningarna gynnas av att dessa ord ges en positiv 

klang. Om mottagaren uppfattar villkor och avtal som positiva, och också ser fackföreningarnas 

roll som betydande i relation till skapandet av dem kan det inge ett förtroende för facklig 

verksamhet.  

 

I vår analys av TCO:s film “Like a Swede (a way of living)” ser vi att stor vikt läggs vid att 

skapa en kollektiv identitet, som därefter likställs med att vara svensk. Budskapet i filmen 

sammanfattas i en sång: 

 

To make a thriving business it takes two, like a Swede 

They represent the ying and yang they do, like a Swede 

Unions over here, employer federations there 

That discuss, and agree for all thee, like a Swede 

Decisions can be made without the state, like a Swede 

And any kind of problem, they’ll set straight, like a Swede 

Cause when they get together, and they make conditions better 

You can tackle any problem in the world, like a Swede - Citat 4. 

 

Då detta citat är uppbyggt annorlunda än de föregående, till exempel i användandet av 

metaforer, tillför inte nodalpunkter så stort analytiskt värde. Därav fokuseras analysen på 
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modalitet och subjektspositioner, och citationstecken markerar endast de uttryck som vi vill 

fokusera på i analysen.  

 

Vid en analys utifrån begreppet modalitet ser vi hur meningarna är diskursivt uppbyggda för att 

undergräva eventuella meningsskiljaktigheter. Två exempel på detta är: 

 

Exempel 1: To make a thriving business “it takes two, like a Swede.”  

Exempel 2: Unions over here, employer federations there, “that discuss and agree for all three, 

like a Swede.”  

 

Det finns inga “kanske”, “möjligtvis” eller “ibland” med i dessa meningar. Effekten av detta 

blir begränsat utrymme för ifrågasättande. Meningarna är formulerade som fakta, som att de 

vore objektiva iakttagelser gjorda för att underrätta om hur läget faktiskt ser ut. Vi kan också 

se att texten, istället för att hänvisa till sig fackföreningarna som budbärare av detta budskap, 

hänvisar till svenskar som grupp för att öka trovärdigheten i det återkommande uttrycket “like 

a Swede”.  

 

Den återkommande frasen “like a Swede” tolkar vi som konstruktionen av en subjektsposition 

som mottagaren ska identifiera sig med. Vi ser vidare att handlingsutrymmet begränsas för 

subjektspositionen genom förklaringar av hur en “svensk” förhåller sig till fackföreningarna 

och dess plats på arbetsmarknaden. Användandet av positiva metaforer i relation till svensken 

gör också att subjektspositionen framstår som roll som man vill känna igen sig i.  

 

Exempel 3: They “represent the ying and yang” they do, like a Swede 

Exempel 4: “You can tackle any problem in the world”, like a Swede  

 

Vi ser dessa citat som att mottagaren lockas till att vilja identifiera sig med subjektspositionen. 

Detta då möjligheten att “tackle any problem in the world” och “represent the ying and yang” 

(vilket är en metafor för den perfekta balansen) ger en positiv ton till att vara svensk. Vi utläser 

också att genom identifieringen med subjektspositionen tillskrivs mottagaren även andra 

värderingar och förhållningssätt. Bland annat i exempel 1: “it takes two, like a Swede” samt 

påståendet i citat 2 där fackföreningar, arbetsgivarföreningar och individen förhandlar fram 

villkor tillsammans. Synen på samarbete och kollektivet knyts nu an till subjektspositionen, 

tillsammans med de positiva metaforerna. Dessa värderingar konstruerar fackföreningarna som 

en naturlig del av arbetsmarknaden. Det som också insinueras är att om du inte identifierar dig 
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med subjektspositionen svensk kan du inte ”tackle any problem in the world”. Detta kan, enligt 

oss, leda till att mottagaren lockas att anta subjektspositionen. En annan aspekt är att många av 

videons mottagare är just svenskar. Att tillskriva subjektspositionen ”svensken” alla dessa 

egenskaper och värderingar medför därmed att mottagaren (som svensk) inkluderas innan hen 

tagit ställning till huruvida hen håller med om sagda uttalanden eller ej.  

 

För att sammanfatta huvudpoängerna i denna analys har vi försökt visa hur texterna konstruerar 

objektiva beskrivningar av arbetsmarknaden och fackföreningarnas roll, vilket får en 

legitimerande effekt. Detta genom modaliteten, där vi har kunnat urskilja begränsat utrymme 

diskussion kring texternas budskap. Vi fann också en ekvivalenskedja där fackligt arbete 

likställs med den drivande kraft som skapat det samhälle vi har idag. Sist men inte minst 

konstruerades svensken som en fördelaktig subjektsposition, som mottagaren lockas att vilja 

känna igen sig i. Subjektspositionen tillskrivsäven en mängd värderingar där fackföreningarna 

har en viktig roll, därmed inkluderas dessa värderingar om man vill känna igen sig i 

subjektspositionen “svensk”.  

5.1.2 Tema två: Förgivettaganden 

I föregående avsnitt beskrevs hur texterna i ett första steg konstruerar en diskurs om hur 

fackföreningarna har varit med och förändrat villkoren på arbetsmarknaden. I ett andra steg 

användes sedan ett språkbruk som antyder att mottagaren tar dessa villkor för givet. Vi påminns 

om att den svenska arbetsmarknaden är unik, och att detta främst har sin grund i 

fackföreningarnas förhandlingsarbete. Svenska arbetare har med andra ord fackföreningarna att 

tacka för de förutsättningar som råder på arbetsmarknaden idag. Till denna del kommer två citat 

och en scen ur en av filmerna att presenteras. 

 
Och det är här, på “arbetsplatsen”, som man kan se “resultatet av det målmedvetna arbetet” 

som “dom första medlemmarna” påbörjade. “Allt det vi idag tar för givet”. Som att få “rimligt 

betalt” för sitt arbete, och “möjlighet att kunna påverka sin egen lön”. Som “rätt till semester” 

och “bra pension”, som att kunna “påverka beslut” om sin egen arbetsplats. – Citat 6.  

 

De nodalpunkter, alltså bärande tecken som ger citatet dess mening, som vi har kunnat urskilja 

i detta citat är: “Arbetsplatsen”, “resultatet”, “det målmedvetna arbetet”, “de första 

medlemmarna”, “allt det vi idag tar för givet”, “rimligt betalt”, “möjlighet att kunna påverka 

sin lön”, “rätt till semester”, “bra pension”, “påverka beslut”. De förstärkande momenten, alltså 
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tecken som förstärker nodalpunkterna, som vi har urskilja är: “målmedvetna”, “tar för givet”, 

“rimligt”, “möjlighet”, “rätt till”, “bra”. 

 

Ända sedan starten har TCO drivit sina “hjärtefrågor”. En av dem är att “stärka kvinnornas 

position” i “samhället” och på “arbetsmarknaden”. Vårt “jämställdhetsarbete” har lett till 

“reformer” som vi idag “tar för givet”. En “förskola för alla” till exempel. – Citat 7. 

 

De nodalpunkter, alltså centrala tecken som skänker citatet dess mening, som vi har kunnat 

urskilja i detta citat är: “hjärtefrågor”, “stärka kvinnornas position”, “samhället”, 

“arbetsmarknaden”, “jämställdhetsarbete”, “tar för givet”, “reformer”, “förskola för alla”. De 

förstärkande moment vi har kunnat urskilja, som förstärker nodalpunkterna, är: “hjärte-”, “tar 

för givet”, “för alla”.   

 

I dessa texter beskrivs fackföreningarnas arbete som någonting vi mottagare tar för givet. 

Fackföreningarnas arbete representeras av nodalpunkter såsom “målmedvetet arbete”, 

“jämställdhetsarbete” och “reformer”. Genom att sedan använda sig av nodalpunkten “det vi 

idag tar för givet” uppmanar texten till att tänka på dessa fenomen som någonting vi som 

mottagare borde uppskatta mer än vad vi gör i nuläget. I samma citat förklaras fackföreningarna 

som den aktör som ligger bakom “det målmedvetna arbetet” och “jämställdhetsarbete” vilket 

skapar en positiv association mellan det som vi borde uppskatta mer och arbetet som 

föreningarna utför.  

 

De förstärkande momenten är i dessa citat avgörande för dess legitimerande effekt. I texterna 

används förstärkande moment såsom “rimligt betalt” vilket berättar för oss att det svenska 

arbetare får i lön idag är vad som kan förväntas, det är passande och lagom. Trots att “rimligt” 

är ett subjektivt ord används det som att det finns en objektiv mening om vad som är rimligt 

betalt. Utöver detta används “möjlighet att påverka”, “rätt till semester”, “bra pension” och 

“förskola för alla”. Alla dessa fraser tolkar vi som förstärkande moment för vad som kan anses 

vara rimliga villkor på arbetsmarknaden, men som vi enligt formuleringarna inte hade haft utan 

fackföreningarnas påverkan. Genom dessa nodalpunkter och förstärkande moment bildas en 

ekvivalenskedja där fackföreningarna konstrueras som handelskraftiga vilket stärker deras 

legitimitet som förhandlare på arbetsmarknaden. 

 

Härnäst följer en videoanalys av en scen som är hämtad från TCOs kortfilm “Like a Swede (a 

way of living)”. Det är svårt att hitta nodalpunkter och förstärkande moment i en scen som är 
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tagen ur en film eftersom att mycket av budskapet ligger i kontexten och kan förstås genom 

metaforer. Därför har vi valt att utföra en videoanalys, inspirerad av Öhman, på denna scen. 

Händelser och metaforer kommer att lyftas fram samt huruvida vi tolkar dem som positiva eller 

negativa. Även subjektspositioner kan identifieras i filmen. 

 

Handlingen i filmen kretsar kring huvudpersonen Joe som lever ett rikt liv i Beverly Hills, USA. 

Joe har lyckats förhandla sig till likadana villkor som svenskar har på arbetsmarknaden. Han 

kallar det att leva “like a Swede”. I filmen intervjuas, förutom Joe, även hans personliga tränare 

Britney, kompis Sami och hushållerska Mary. I scenen citerad nedan intervjuas först Sami när 

han sitter på sitt kontor. Kontoret har grå och beige toner med relativt litet ljusinsläpp och är 

överbelamrat med papper och lådor. Sedan intervjuas Joe och Sami när de är på stranden. Sami 

kommer upp från vattnet med sin surfingbräda, medan Joe står på stranden med sin bräda och 

väntar in den perfekta vågen.  

 
“Sami: Varför Joe lever Like a Swede? För att han kan. Att jobba för sin pappa och vara rik 

ger honom möjligheter som andra dödliga inte har råd med. Det är en statusgrej. För tio år 

sedan var det en dyr klocka som gjorde jobbet. Idag lever man Like a Swede. 

Joe: Den perfekta vågen. Den kommer. Snart. Visst semester handlar verkligen om kvantitet. 

Man ska få två, men jag pratade med min chef och fick sex veckor. Försöker få sju. Kanske åtta. 

Like a Swede. 

Sami: Jag fick nästan två veckor. Visserligen var jag tvungen att använda mina sjukdagar men 

jag skulle gärna ha sex veckor. Jag skulle kanske inte bara titta på vågorna. Utan faktiskt hoppa 

i också.” – Citat 8. 

 

I denna scen har vi kunnat urskilja två subjektspositioner vilka tas i uttryck genom karaktärerna Joe 

och Sami. Sami verkar leva som en medelklass-amerikan med vanliga arbetsvillkor utifrån 

amerikanska mått.  Samis grå-beige kontor kan tänkas symbolisera att han får arbeta hårt för de 

pengar villkor han lever efter. Färgerna och röran inne på kontoret tolkar vi ger en negativ 

association till Samis levnadsvillkor. På frågan om varför Joe lever som en svensk svarar Sami att 

han gör det för att han kan. Han ger inte sken av att vara avundsjuk men han framställer livsstilen 

som det rationella att göra om man har möjlighet. På så sätt anser vi att Joes levnadsstil framställs 

i positivt ljus.  

 

Vi tolkar att Joe i filmen lever ett liv i lyx och överflöd, för honom är kvantitet viktigt. Han berättar 

medan han sitter på stranden med sin surfingbräda att han kommer kunna ta ut sex till åtta veckors 

semester, bara för att han frågar om det. Även om filmen utspelar sig i USA så syftar den till att 

informera om svenska fackföreningar. Vi tolkar det som att Joe och Sami utgör metaforer för 
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subjektspositionerna “facklig medlem” och “icke-facklig medlem”. I dessa subjektspositioner 

tillskrivs “facklig medlem”, alltså Joe, en mängd positiva egenskaper och förmåner som inte 

tillskrivs “icke-facklig medlem”, alltså Sami. Även om Joe verkar uppskatta sina semesterdagar då 

han talar om dem på ett positivt sätt får man som tittare känslan av att han tar dem för givet. Detta 

är på grund av att han inte utnyttjar semestern som Sami gör. Samis roll i filmen skulle kunna förstås 

som någon som påminner Joe, och även oss tittare, om hur livet hade kunnat se ut om vi inte levde 

efter svenska arbetsvillkor. Vi blir påminda om vad vi tar för givet.  

6.1.3 Sammanfattning av Arbetsmarknadsdiskursen 

I vår analys av Arbetsmarknadsdiskursen har vi kunnat urskilja två olika teman i vilka citat med 

legitimerande verkan kan underordnas. Det ena temat tolkar vi som fackföreningarnas försök 

att genom förklaringar som uppfattas som objektiva konstruera sin identitet som en självklar 

del av samhället. Vi tolkar även att med liknande förklaringar skapas subjektspositionen 

“svensken” vilken tillskrivs en värderingsgrund som stödjer fackföreningarnas verksamhet. Det 

andra temat vi har konstruerat i vår analys består av påminnelser riktade mot mottagaren att inte 

ta fackföreningarna för givet. Detta har vi tolkat som fackföreningarnas försök för att vinna 

över individens förtroende genom att man ser allt det bra man har och känner tacksamhet 

gentemot fackföreningarna för den sakens skull.  

 

Tillsammans bildar dessa två teman, enligt vår analys, en diskurs om hur arbetsmarknaden och 

fackföreningarnas plats på den är självklar och naturlig. Fackföreningarnas roll framställs i 

diskursen som en del av vår historia och kultur på ett sätt som till och med påverkar vår identitet 

som svenskar. I en av filmerna har vi utfört en videoanalys där vi förutom subjektspositioner 

har frångått våra diskursverktyg. Istället har vi med denna film använt redogjort för metaforer 

och händelser som har varit centrala för vår analys.  

 

Nästkommande diskurs utgör beskrivningar av fackföreningarnas handlingar och förändringar 

gentemot dagens och framtidens arbetsmarknad.  

 

6.2 Förändringsdiskursen 

Vår andra diskurs, Förändringsdiskursen, beskriver de lösningar som materialet föreslår på 

arbetsmarknadens problem, samt presenterar erbjudanden riktade mot medlemmar och 
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potentiella medlemmar. Inom Förändringsdiskursen har vi kunnat utröna två teman. Det första 

temat tolkar vi som beskrivningar av arbetsmarknaden och dess problem, samt placeringen av 

facket som en central part i lösningen av problemen. Det andra temat består av erbjudanden 

riktade direkt till medlemmar och potentiella medlemmar för att locka dem att gå med i 

fackföreningarna. Dessa två teman innefattas i samma texter, men fungerar legitimerande på 

olika sätt. Vi tolkar det som att det första temat fungerar legitimerande för medlemmar som kan 

tänkas vilja göra rätt för sig i samhället och bidra till en bättre arbetsmarknad. Det andra temat 

fungerar legitimerande för medlemmar som vill förbättra sina egna livs- och arbetsvillkor. I det 

avslutande avsnittet kommer de mest centrala resultaten presenteras. 

5.2.1 Tema ett: Konstruktionen av problem och lösningar  

Det första temat presenterar en ekvivalenskedja där vi tolkar att fackföreningarna placeras som 

en central part i löningen av arbetsmarknadens problem. Exempel från sex citat kommer 

presenteras i den löpande texten. Citaten har vi, för att förtydliga vårt analysförfarande, delat 

upp i tre delar efter de centrala tendenser vi ser i konstruktionen av argumenten. De tre delarna 

förklaras nedan, och kommer hädanefter att presenteras efter dessa centrala tendenser. 

Tendenserna kallar vi a, b och c och markeras med parenteser för att förenkla hänvisningen till 

dem fortlöpande i avsnittet. 

 

a. Konstruktion av hur arbetsmarknaden är, borde, eller ska vara.  

b. Presentation av vilka centrala problem som påstås existera på arbetsmarknaden. 

c. Fackföreningarnas centrala roll i lösningen av påstådda problem.  

 

Nedan presenteras de utvalda citaten samt de nodalpunkter och förstärkande moment som 

analysen har genererat. 

 

(9.a) “Akademisk utbildning” och “kompetensutveckling” ska “löna sig”. Din “prestation” 

och ditt “resultat” ska “påverka lönen”. (9.b) Vi vill “ha bort” de “strukturella löneskillnader” 

som leder till att både män och kvinnor har “lägre lön” i “kvinnodominerade sektorer, 

branscher eller yrken”…(9.c)Vision ska ta initiativ på arbetsplatserna för att göra “lokala 

anpassningar” av de “avtal” vi nu har på plats centralt och åstadkomma konkreta 

“förbättringar” för dig när det gäller din “lönesättning”. [...] Målet är att våra “medlemmar” 

ska vara “nöjda med sin lön”. – Citat 9. 

 

De bärande tecken, alltså nodalpunkter, som vi har kunnat urskilja i detta citat är: “Akademisk 

utbildning”, “kompetensutveckling”, “löna sig”, “prestation”, “resultat”, “påverka lönen”, “ha 
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bort”, “strukturella löneskillnader”, “lägre lön i kvinnodominerade sektorer, branscher eller 

yrken”, “lokala anpassningar”, “avtal”, “förbättringar”, “lönesättning”, “medlemmar” och 

“nöjda med sin lön”. De tecken som förstärker nodalpunkterna, alltså förstärkande moment, 

som vi har kunnat urskilja i detta citat är: “ska”, “din”, “ditt” och “konkreta”. 

 

(10.a) Som “chef” står man ofta “ensam” att hantera “svåra” och “komplicerade frågor”. 

Man behöver få “personligt stöd” både i “etiska dilemman” och i “sakfrågor”. (10.b) Vi vet 

att många “chefer saknar” ett sådant “stöd” vilket ökar “utsattheten”, höjer “stressnivån” 

avsevärt och därmed “risken till ohälsa” för chefen. Gruppen chefer är “överrepresenterade” 

såväl bland de med “hög sjuknärvaro” på jobbet som bland de “långa sjukskrivningarna”. 

Arbetsgivare måste “ta sitt ansvar” för att “kartlägga” och “åtgärda dessa risker” inom det 

“systematiska arbetsmiljöarbetet” för sina chefer. (10.c) Vision ska ta sitt “ansvar” och noga 

“följa” och “stödja” att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs på ett “bra sätt”. – 

Citat 10. 

 

De bärande tecken, alltså nodalpunkter, som vi har kunnat urskilja i detta citat är: “chef”, 

“ensam”, “svåra”, “komplicerade frågor”, “personligt stöd”, “etiska dilemman”, “sakfrågor”, 

“chefer saknar”, “stöd”, “utsattheten”, “stressnivån”, “risken till ohälsa”, “överrepresenterade”, 

“hög sjuknärvaro”, “långa sjukskrivningarna”, “ta sitt ansvar”, “kartlägga”, ”åtgärda dessa 

risker”, “systematiska arbetsmiljöarbetet”, “ansvar”, “följa”, “stödja” och “bra sätt”. De tecken 

som förstärker nodalpunkterna, alltså förstärkande moment, som vi har kunnat urskilja i citatet 

är: “ökar”, “höjer” och “avsevärt”.  

 
(11.a) “Kultur” är “livsnödvändig” för “varje” “enskild” människa och för “varje land”. [...] 

(11.c) ”Kultur för liv och arbete” är namnet på vårt “kulturpolitiska handlingsprogram” och 

det namnet är egentligen “genialt” – (11.b) “utan kultur inget liv” och snart “inget arbete” 

heller.[...] Kulturen är ett medel att “öka” “kreativitet” och “skaparkraft i arbetet” och därmed 

också “utveckla arbetet”, bidra till “hög” “lönsamhet” och att “vårt land” kan “hävda sig” i 

den “allt starkare” “internationella konkurrensen”. – Citat 11. 

 

De nodalpunkter vi har kunnat urskilja som ger citatet dess mening är: “Kultur”, 

“livsnödvändig”, “varje enskild människa”, “varje land”, “kulturpolitiska handlingsprogram”, 

“utan kultur inget liv”, “inget arbete”, “kreativitet” och “skaparkraft i arbetet”, “utveckla 

arbetet”, “lönsamhet”, “vårt land”, “hävda sig” och “internationella konkurrensen”. De 

förstärkande moment vi har kunnat urskilja som ytterligare stärker citatets mening är: “enskild”, 

“varje”, “genialt”, “öka”, “hög” och “allt starkare”.  

 

(12.a) Att “arbetsplatsen” har en “god” “arbetsmiljö” ligger i såväl arbetsgivares som 

arbetstagarens intresse. Med ett “fungerande arbetsmiljöarbete” och ett “bra” “arbetsklimat” 

“ökar man chanserna” till “hälsa och trivsel bland de anställda”.[...] (12.b) “Stress” och 
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“psykosocial press på jobbet” “drabbar många”. Det är “fortfarande” ett av de “tyngsta” 

“arbetsmiljöproblemen” bland TCO-förbundens medlemmar. (12.c) TCO “uppmärksammade” 

“tidigt” den “ökande” “ohälsan” och har “arbetat” “hårt” för att “alla” ska bli “medvetna” 

om hur mycket ohälsan “kostar” i “såväl” “kronor” som “mänskligt lidande”. [...] – Citat 12. 

 

De bärande tecken, alltså nodalpunkter vi har kunnat urskilja i detta citat är: “arbetsplatsen”, 

“god arbetsmiljö”, “fungerande arbetsmiljöarbete”, “arbetsklimat”, ”hälsa och trivsel bland de 

anställda”, “stress”, “psykosocial press på jobbet”, “fortfarande”, “arbetsmiljöproblemen”, 

“uppmärksammade”, “ohälsan”, “arbetat”, “medvetna”, “kostar”, “kronor” och “mänskligt 

lidande”. De tecken som förstärker nodalpunkterna, alltså förstärkande moment, som vi har 

kunnat urskilja är: “god”, “bra”, “ökar man chanserna”, “drabbar många”, “tyngsta”, “tidigt, 

“ökade”, “hårt”, “alla” och “såväl”.  

 

(13.a) Vi driver frågan om att hitta “balansen mellan arbete och fritid”.(13.b) “När” och “hur 

mycket” vi “jobbar” påverkar hur vi “mår” och vilken “tid” och “ork” som finns kvar för 

“privatlivet”. [...]Det “viktiga” “för alla” är att få tid för “återhämtning” och kunna 

“påverka” när vi “jobbar” och när vi är “lediga”.[...]Vi vill se företag och organisationer där 

chefer “leder” och “fördelar arbetet” så att alla får “möjlighet” att göra ett bra jobb “oavsett 

vilket skede av livet” vi befinner oss i. (13.c) Vi lyfter “ledarskapets betydelse” för “friska, 

kreativa och lönsamma arbetsplatser” och ger även “chefer” “stöd” i sin roll. – Citat 13. 

 

De nodalpunkter vi har kunnat urskilja som ger citatet sin mening är: “balansen mellan arbete 

och fritid”, “när”, “hur mycket”, “jobbar”, “mår”, “tid”, “ork”, “privatlivet”, “viktiga”, 

“återhämtning”, “påverka”, “jobbar”, “lediga”, “leder”, “föredrar arbetet”, “möjlighet”, 

“ledarskapets betydelse”, “friska, kreativa och lönsamma arbetsplatser”, “chefer” och “stöd”. 

De förstärkande moment vi har kunnat urskilja som ytterligare stärker citatets mening är: “för 

alla” och “oavsett skede av livet”.  

 

(14.a) “Näringspolitik” och “innovationsklimat” är viktiga frågor för oss i Unionen. [...] (14.b) 

“Fler jobb” och “fler som jobbar” ger “ekonomiskt utrymme” för “välfärd” och “bättre” 

“villkor”.  “Allas möjlighet” att komma in på “arbetsmarknaden” idag är “central” för ett 

“framgångsrikt samhälle” imorgon. (14.c) Vi verkar för “kreativa” “arbetsplatser” där 

“trygga, välutbildade och engagerade medarbetare” bidrar till nya affärsidéer. Vi arbetar för 

“ökade” “resurser” till “forskning” och “utveckling”, “tillgång till kapital och stöd” för 

företag att “starta och växa”. Vi “lyfter fram” “entreprenörskapets betydelse” och stöttar de 

som väljer att gå från en anställning till eget företagande.(14.a) Vi tar vårt ansvar för “fler” 

och “bättre” “jobb” i Sverige och vill att arbetsgivarna ska ta sitt “ansvar” genom att se 

verksamheten ur ett “långsiktigt perspektiv”. Företag som “investerar långsiktigt” i sin 

“personal”, i “forskning” och “affärsutveckling” är i längden “mer” “framgångsrika” än de 

som bara fokuserar på “högsta möjliga avkastning” varje år. – Citat 14.  
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De nodalpunkter vi har kunnat urskilja som ger citatet sin mening är: “näringspolitik”, 

“innovationsklimat”, “fler jobb”, “fler som jobbar”, “ekonomiskt utrymme”, “välfärd”, 

“villkor”, “allas möjlighet”, “arbetsmarknaden”, “framgångsrikt samhälle”, “kreativa 

arbetsplatser”, “trygga”, ”välutbildade och engagerade medarbetare”, “resurser”, “forskning”, 

“utveckling”, “tillgång till kapital och stöd”, “starta och växa”, “entreprenörskapets betydelse”, 

“jobb”, “ansvar”, “långsiktigt perspektiv”, “investerar långsiktigt”, “personal”, “forskning”, 

“affärsutveckling”, “framgångsrika” och “högsta möjliga avkastning”. De förstärkande 

moment vi har kunnat urskilja som ytterligare stärker citatets mening är: “bättre”, “central”, 

“kreativa”, “ökade”, “lyfter fram fler”, “bättre” och “mer”,  

 

I presentationen av analysen kommer vi återkoppla till de tidigare nämnda tre delar som vi 

tolkat att argumenten inom Förändringsdiskursen är diskursivt uppbyggda av.  

 

Den första delen består av konstruktioner av arbetsmarknadens problem. Konstruktionerna syns 

i texterna genom vad vi tolkar är uttalanden om hur arbetsmarknaden ska eller borde vara, 

alternativt genom konstateranden av hur saker är. Vi kommer att illustrera hur vi har tänkt 

genom att med hjälp av citattecken markera de nodalpunkter som bygger upp dessa 

konstruktioner i utdrag av ovan presenterade citat. Det som är fetmarkerat i följande citat i detta 

avsnitt illustrerar hur vi med hjälp av modalitet har tolkat att meningsuppbyggnaden har 

påverkat styrkan i citatets budskap. Exempel på detta är:  

 

9.a)“Akademisk utbildning” och “kompetensutveckling” ska “löna sig”. Din prestation och    

      ditt resultat ska påverka lönen 

10.a) Som ”chef” står man ofta “ensam” att hantera svåra och komplicerade frågor. Man  

         behöver få “personligt stöd” både i “etiska dilemman” och i “sakfrågor”.  

11.a)“Kultur” är “livsnödvändigt” för varje enskild människa och för varje land. 

 

Vi med hjälp av vår analys hur texten konstruerar en stomme kring vilken mening centreras i 

nodalpunkterna (9.a) “Akademisk utbildning”, “kompetensutveckling”, “löna sig” (10.a) 

“chef”, “ensam”, “personligt stöd”, “etiska dilemman”, “sakfrågor” (11.a) “kultur, 

livsnödvändigt”. I vissa fall förstärks också uttalanden med förstärkande moment så som (10.a) 

“ofta”, (11.a) ”livs-”, “varje enskild människa” och “varje land”. Genom dessa förstärkande 

moment tolkar vi att mer tyngd läggs till meningens budskap och alla läsare inkluderas i 

sammanhanget som texten ämnar belysa.  
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Med det fetmarkerade i citatet har vi visat var vi, med hjälp av modalitet, tolkar att 

meningsuppbyggnaden i citatet har haft betydelse för hur relevant det konstruerade problemet 

framställs. I dessa fall uppfattar vi att de konstruerade problemen framställs som 

faktabeskrivningar och självklarheter med hjälp av orden (9.a) ska löna sig (10.a) står ofta 

ensam, man behöver få (11.a) är livsnödvändigt. I och med att meningarna byggs upp på detta 

sätt tolkar vi dem som att de lätt kan uppfattas som självklarheter och mottagaren får lite 

utrymme att ifrågasätta. Vi ser alltså hur ovanstående beskrivningar konstruerar upplevda 

problem på arbetsmarknaden som faktabeskrivningar, och självklarheter.  

 

Nästa del i citatens diskursiva uppbyggnad, som vi har betecknat med (b) vid presentationen av 

citaten, tolkar vi som en konstruktion av problem på arbetsmarknaden som beskrivs vara ett 

resultat av de samhälleliga problem vi lyft fram i ovanstående analys.  

 

9.b) Vi vill ha bort de “strukturella löneskillnader” som leder till att både män och kvinnor  

       har lägre “lön i kvinnodominerade sektorer, branscher eller yrken”… 

10.b) Vi vet att många “chefer saknar” ett sådant “stöd” vilket ökar “utsattheten”, “höjer  

        stressnivån” avsevärt och därmed “risken till ohälsa” för chefen 

11.b) “utan kultur inget liv” och snart “inget arbete” heller 

 

De problem som konstrueras i citaten blir tydliga när vi i vårt analysarbete ser till 

nodalpunkterna presenterade inom citationstecken, så som “strukturella löneskillnader (9.b) 

“många chefer saknar ett sådant stöd (10.b) “utan kultur inget liv”(11.b). Vi tolkar de påstådda 

problemen som understödda av förstärkande moment så som (10.b) “höjer”. Modaliteten, som 

visar hur ordval kan påverka styrkan i ett påstående, i de ovanstående exemplen är konstruerade 

på liknande sätt som i de tidigare exemplen om del a. Att det finns strukturella löneskillnader 

och att det är de som påverkar löneutvecklingen i kvinnodominerade yrken uppfattar vi beskrivs 

som en självklarhet i exempel (9.b). Som mottagare får man med andra ord lite utrymme till 

andra åsikter. I exempel (10.b) uppfattar vi att modaliteten i påståendet att “många chefer saknar 

ett sådant stöd” fungerar styrande på samma sätt som i föregående exempel. I och med att ordet 

“många” inte inkluderar alla chefer har en mottagare som är chef möjlighet att läsa citatet och 

inte hålla med utan att trovärdigheten i budskapet minskar.   

 

Efter att ha konstruerat ett påstående kring hur samhället fungerar och hur detta orsakar problem 

som behöver lösas tolkar vi att texterna fortskrider med att erbjuda lösningar där facket placeras 
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in i en central roll. Vi kommer att visa hur vi har analyserat del c) av den diskursiva 

uppbyggnaden med hjälp av följande exempel. 

 

9.c) “Vision ska ta initiativ” på arbetsplatserna för att göra “lokala anpassningar” av de  

       “avtal” vi nu har på plats centralt och åstadkomma konkreta “förbättringar” för dig när  

        det gäller din “lönesättning” 

10.c)“Vision ska ta sitt ansvar” och noga “följa” och “stödja” att det systematiska  

        arbetsmiljöarbetet genomförs på ett “bra sätt” 

11.c) Kultur för liv och arbete” är namnet på vårt “kulturpolitiska handlingsprogram”  

 

I dessa exempel visar vår analys att lösningar presenteras på de problem som i tidigare delar 

successivt konstruerats som odiskutabla sanningar. I nodalpunkterna “vision ska ta initiativ”, 

“vision ska ta sitt ansvar”, “vårt kulturpolitiska program” uttyder vi att fackföreningarna 

konstrueras som en central aktör i verkställandet av lösningarna, som syns i nodalpunkterna 

“lokala anpassningar”, “avtal”, “följa” och “stödja”. Detta härleder vi till att mottagaren ges 

begränsat utrymme att ifrågasätta fackets relevans. Om de konstruerade problemen istället 

lämnat utrymme för alternativa lösningar eller aktörer, tror vi att ovanstående lösningar hade 

minskat i värde. Vår analys visar därmed att fackföreningarnas legitimitetsskapande gynnas av 

formuleringarna av problem och lösningar i ovanstående citat.  

 

Slutligen vill vi påvisa hur alla tre delarna a, b och c tillsammans utgör en ekvivalenskedja, 

alltså sekvenser av ord som utökar argumentets trovärdighet och betydelse. Det kommer vi att 

göra genom att presentera exempel 9a, 9b och 9c sammanhängande som vi presenterat dem i 

ovanstående kapitel. Citationstecken markerar vad vi grundat vår analys på. 

 

9.a) Akademisk utbildning och kompetensutveckling “ska löna sig”. Din prestation och ditt  

       resultat “ska påverka lönen”. 

9.b)Vi vill ha bort de “strukturella löneskillnader” som leder till att både män och kvinnor  

      har “lägre lön i kvinnodominerade sektorer, branscher eller yrken”… 

9.c“Vision ska ta initiativ” på arbetsplatserna för att göra “lokala anpassningar” av de  

     “avtal” vi nu har på plats centralt och åstadkomma konkreta “förbättringar” för dig när  

      det gäller din “lönesättning”. 

 

I början av detta tema har vi presenterar sex citat ur materialet där vi ser en ekvivalenskedja 

som är uppbyggd av problemkonstruktioner och förklaringar om fackföreningar som de 

lösningsbenägna aktörerna. Vi har endast presenterat exempel ur tre av citaten för att belysa 

vårt analysförfarande i den löpande texten. Alla citat har dock delats upp i del a, b och c i början 

av avsnitt så att det lätt går att följa den diskursiva uppbyggnaden i alla sex citat.  
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Får att återkoppla till tidigare analys så är ekvivalenskedjan uppbyggd av a) beskrivningar av 

hur arbetsmarknaden är, ska eller bör vara. b) hur samhällsstrukturen beskriven i a) orsakar 

diverse problem där c) fackföreningarna har konkreta lösningar. Genom att formulera 

samhällsstrukturen och problemen i a) och b) som fakta, och begränsa utrymmet för 

ifrågasättandet ses problemen i b) som en naturlig följd av strukturen beskriven i a). Att det 

behövs en lösning blir då givet, och med presentationen av denna lösning placerar texten in 

fackföreningarna som en viktig aktör på arbetsmarknaden, och konstruktionen av argumentet 

får en legitimerade verkan.  

6.2.2 Tema två: Erbjudanden 

Det andra temat vi har fått fram i vår analys av Förändringsdiskursen fokuserar på 

konstruktionen av erbjudanden riktade till mottagaren, rörande vad mottagaren konkret får ut 

av sitt medlemskap. Arbetsmarknadsdiskursen och det föregående temat av 

Förändringsdiskursen uppfattar vi som försök av fackföreningarna att placera sig som en 

oumbärlig del av Sveriges arbetsmarknad. Därtill som en del av kulturen och subjektspositionen 

svensk. Detta tema tar vad vi tolkat som en mer “säljande” ton än de föregående. Med ordet 

säljande menar vi att texterna är formulerade så att de påkalla mottagarens uppmärksamhet och 

visar vilka konkreta fördelar deltagandet i fackföreningarna erbjuder. Vi kommer att presentera 

sex citat och med citationstecken markera de nodalpunkter som visar vilka erbjudanden som 

läggs fram i texten. Därefter redogör vi för hur dessa är presenterande som erbjudanden och hur 

de tjänar till legitimering för fackföreningarna.  

 

Den perfekta vågen. Den kommer. Snart. Visst “semester” handlar verkligen om kvantitet. Man 

ska få “två”, men jag pratade med min chef och fick “sex veckor”. Försöker få sju. Kanske åtta. 

“Like a Swede”. – Citat 15. 

 

De bärande tecken, alltså nodalpunkter som vi har kunnat urskilja i citatet är: “semester”, “två”, 

“sex veckor” och “like a Swede”.  

 

Visions medlemmar ska “garanteras tillsvidareanställning på heltid” med möjligheter till “hel 

eller partiell ledighet”. Avtalen ska ge möjlighet till “förkortad arbetstid” och ”inflytande över 

arbetstidens förläggning” samt “möjlighet att begränsa övertiden, jour och 

beredskapstjänstgöring”. – Citat 16. 
 

De nodalpunkter, alltså de tecken som vi ger citatet sin mening, som vi har kunnat urskilja är: 

“garanteras tillsvidareanställning på heltid”, “hel eller partiell ledighet”, “förkortad arbetstid”, 
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“inflytande över arbetstidens förläggning” och “möjlighet att begränsa övertiden, jour och 

beredskapstjänstgöring”.  

 

Vision ska ta “initiativ” på arbetsplatserna för att göra “lokala anpassningar” av de “avtal” 

vi nu har på plats centralt och åstadkomma “konkreta förbättringar” för dig när det gäller din 

“lönesättning”. – Citat 17 

 

De nodalpunkter, alltså bärande tecken, vi har kunnat urskilja i citatet är; “initiativ”, “lokala 

anpassningar”, “konkreta förbättringar” och “lönesättning”.  

 
TCO bevakar förbundens “medlemmars intressen i utbildningsfrågor” på flera plan. [...]Vi 

svarar på “remisser”, gör ”undersökningar” och skriver “rapporter om utbildning”. – Citat 

18. 
 

Citatets bärande tecken, alltså nodalpunkter är: “medlemmars intressen i utbildningsfrågor”, 

“remisser”, “undersökningar” och “rapporter om utbildning”.  

 

Våra “medlemmar” ska oavsett nationell eller etnisk tillhörighet, hudfärg, religion eller annan 

trosuppfattning ha “samma möjlighet till ett arbete”, och ett arbete och en lön som “motsvarar 

hennes kunskap och kompetens”. – Citat 19. 

 

De nodalpunkter, alltså ord som ger citatet sin mening, som vi har kunnat urskilja är: 

“medlemmar”, “samma möjlighet till arbete”, “motsvarar hennes kunskap och kompetens”.  

 

Nu har 600 000 tjänstemän fått “krafter utöver det vanliga, på jobbet”. – Citat 20 

 

De bärande tecken, alltså nodalpunkter som vi har kunnat urskilja är: “krafter utöver det vanliga 

och på jobbet”. 

 

I dessa citat visas med nodalpunkterna hur texten presenterar konkreta erbjudanden. “Sex 

veckors semester”, “tillsvidareanställning på heltid” eller “krafter utöver det vanliga, på jobbet” 

är några av de nodalpunkter som framställs som erbjudanden. Erbjudandena riktas dock inte 

likt i det förra temat mot alla mottagare som lösningar på arbetsmarknadens problem. Istället 

riktas de mot den enskilde medlemmen, eller enskilde potentiella medlemmen. Denna 

konstruktion av erbjudanden riktade till mottagaren tolkar vi som ett försök att legitimera sin 

verksamhet gentemot individen. Vårt analysarbete genererade sedan de hävdanden som följer:  
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“För att lyckas” skapa fler och bättre jobb där vi mår bra och får utvecklas “behöver vi vara 

många”. – citat 21 

 
“Ditt och dina kollegors medlemskap i Vision är nyckeln” för att vi ska kunna se och lyfta de 

behov som finns på just din arbetsplats. Det är också det som ger oss styrkan att åstadkomma 

förändring och nå en god lönebildning. Vår gemensamma fackliga styrka ska nyttjas till att 

varje enskild medlem får så bra förutsättningar som möjligt. – citat 22 

 

I dessa citat tolkar vi att den fackliga styrkan sitter i mängden medlemmar, i hävdanden så som 

“för att lyckas” som kopplas till “behöver vi vara många”. Därför anser vi att det är rimligt att 

anta att de erbjudanden som vi visade i citat 15-20 riktar sig till mottagaren i rekryteringssyfte. 

Genom att rekrytera nya medlemmar ökar, enligt dessa citat, den fackliga styrkan vilket vi tror 

är en förutsättning för att bättre kunna åstadkomma förändringar. På det sättet kan 

fackföreningarna legitimera sig som en betydande del av den svenska arbetsmarknaden som 

den ser ut idag.  

6.2.3 Sammanfattning av Förändringsdiskursen 

Vår analys av Förändringsdiskursen gav två teman: 

1. Konstruktion av problem och lösningar. 

2. Erbjudanden riktade mot den enskilde individen. 

 

I tema 1 bildades en ekvivalenskedja där det första steget var beskrivningar av arbetsmarknaden 

som var formulerade som fakta, på vilka följde problem som uppstod på grund av hur 

arbetsmarknaden såg ut. Därefter presenterades lösningar på dessa där facket målades upp som en 

central aktör.  

 

Ekvivalenskedjan:  

Arbetsmarknaden ser ut på ett visst sätt → därför uppstår problem x och y → vi har lösningen på 

problem x och y, därför behövs vi! 

 

I tema 2 presenteras erbjudanden riktade direkt till den enskilde individen. Dessa presenteras som 

konkreta fördelar till medlemmen och mottagaren tilltalas i texten som “du” för att denne ska förstå 

att hen är en potentiell medlem. För att få ta del av dessa fördelaktiga erbjudanden, vilka presenterats 

som nödvändiga utifrån föregående tema med basis i problemen på arbetsmarknaden, är mottagaren 

tvungen bli medlem. Då texterna uttalar att medlemsantalet är en förutsättning för verksamhetens 

framgång tolkar vi att de citat som riktar sig direkt till mottagaren med erbjudanden har ett 

rekryteringssyfte som även fungerar legitimerande för verksamheten. 
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6.3 Medlemsdiskursen 
Till Medlemsdiskursen har vi samlat ett antal citat ur materialet som vi anser verkar för att 

skapa en kollektiv identitet för fackförbundens medlemmar. Denna diskurs presenteras i två 

teman. I det första temat exemplifierar sex citat hur texterna, enligt vår tolkning, skapar 

förväntningar på hur enskilda medlemmar till facket bör vara och agera. I det andra temat 

exemplifierar sju citat hur texterna, enligt vår tolkning, konstruerar medlemsstyrkan som ett 

sammansvetsat kollektiv där alla arbetar mot gemensamma mål. Tillsammans verkar temana 

för att lyfta fram fackmedlemmen som en viktig grundpelare i fackföreningarnas kamp för en 

arbetsmarknad med bättre villkor. 

6.3.1 Tema 1: Den enskilde medlemmen 

I detta tema kommer vi att redogöra för hur texterna genom att lyfta fram yrkesgrupper, 

egenskaper och färdigheter framställer den enskilde medlemmen. Med hjälp av nedanstående 

sex citat har vi tagit ut de nodalpunkter och förstärkande moment som konkretiserar det budskap 

som vi har tillskrivit detta tema. Slutligen följer en redogörelse för subjektspositionen medlem. 

 

Jag vet att jag “tillsammans” med andra vill “göra skillnad”, och att jag vill “göra allt” för 

att “få ut så mycket som möjligt” av “mitt arbetsliv”. – Citat 23. 

 

De bärande tecken, alltså nodalpunkter, vi har kunna urskilja i detta citat är: “tillsammans”, 

“göra skillnad”, “göra allt”, “få ut” och “mitt arbetsliv”. Det förstärkande moment, alltså de 

tecken som ger nodalpunkterna ytterligare styrka, vi har kunnat urskilja är: “så mycket som 

möjligt”. 

 

I “klassrum” och “operationssalar”, på “bankkontor” och “teaterscener”. TCO-

tjänstemännens centralorganisation finns idag på “tiotusentals” “arbetsplatser” runtom i 

Sverige, ”stora som små”. Bland TCO-förbundets “medlemmar” finns “ingenjörer”, “lärare”, 

“poliser”, “sjuksköterskor”, “präster” och “regissörer”. “Vitt skilda” “yrken” med en sak 

“gemensamt”: våra “medlemmar” har oftast genom en “högre utbildning” fått ”kvalificerade” 

“jobb”. Det här gör oss till en centralorganisation med “ovanligt många” “yrkesverksamma 

akademiker”. – Citat 24. 

 

De nodalpunkter som gett citatet sin mening är: “klassrum”, “operationssalar”, “bankkontor”, 

“teaterscener”, “arbetsplatser”, “medlemmar”, “ingenjörer”, “lärare”, “poliser”, 

“sjuksköterskor”, “präster”, “regissörer”, “yrken”, “gemensamt”, “medlemmar”, “högre 

utbildning”, “jobb” och “yrkesverksamma akademiker”. De förstärkande moment som stärker 
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nodalpunkternas budskap i citatet är: “tiotusentals”, “stora som små”, “vitt skilda”, 

“kvalificerade” och “ovanligt många”. 

 

Det är Visions “medlemmar” som “leder”, “planerar” och “administrerar” “många av” 

“välfärdstjänsterna”. Våra “medlemmar” är därmed en “garant” och en “förutsättning” för 

att “medborgarna” ska kunna få tillgång till “välfärdstjänster” av “hög” “kvalitet”. – Citat 

25.  

 

De bärande tecken, alltså nodalpunkter, vi har kunnat urskilja i citatet är: “medlemmar”, 

“leder”, “planerar”, “administrerar”, “välfärdstjänsterna”, “garant”, “förutsättning” och 

“medborgarna”. De förstärkande momenten, alltså ord som stärker nodalpunkternas budskap, 

är: “många av” och “hög kvalitet”. 

 

Att vi “tillsammans” med “arbetsgivarna” tar “ansvar” för “trygghet”, “utveckling” och 

“tillväxt” på “arbetsmarknaden” är en “framgångsfaktor” för Sverige. – Citat 26. 

 

De nodalpunkter som ger detta citat sin mening är: “tillsammans”, “arbetsgivarna”, “ansvar”, 

“trygghet”, “utveckling”, “tillväxt”, “arbetsmarknaden” och “framgångsfaktor”. 

 

Vi har över en “halv miljon medlemmar”, och du kan också bli “en av oss” om du är 

“tjänsteman” i den “privata sektorn”. Det spelar ingen roll vilken “befattning”, “utbildning” 

eller “lön” du har. Jag “jobbar” exempelvis som “innesäljare” och är “medlem”. – Citat 27. 

 

De bärande tecken, alltså nodalpunkter, vi har kunnat urskilja i citatet är: “halv miljon 

medlemmar”, “en av oss”, “tjänsteman”, “privata sektorn”, “befattning”, “utbildning”, “lön”, 

“innesäljare”, “jobbar” och “medlem”. 

 

Men många av “framtidens” “medlemmar” finns också här inne, på “högskolor” och 

“universitet”. Det är alltså något av en överlevnadsfråga att fokusera på “studenterna”. – Citat 

28. 

 

De bärande tecken vi har tolkat som nodalpunkter i citatet är: “medlemmar”, “högskolor”, 

“universitet”, “överlevnadsfråga”, och “studenterna”. Det förstärkande moment som stärker 

nodalpunkterna är: “framtidens”. 

 

I enlighet med vår analys visar fackföreningarnas texter att fackmedlemmarna beskrivs med 

hjälp av deras yrkeskategorier. Ordet tjänsteman utgör i dessa citat en stark nodalpunkt då den 
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förekommer ett flertal gånger och denne utgör en ram för vilka som anses vara och kunna bli 

medlemmar i de undersökta fackföreningarna. Utöver det ges intrycket om att personer från ett 

brett spann yrkesgrupper finns representerade bland de fackligt anslutna. Vi har identifierat ett 

stort antal nodalpunkter, däribland “innesäljare”, “bankkontor”, “präster” och “sjuksköterskor”. 

Dessa nodalpunkter binder samman en ekvivalenskedja, alltså ett antal tecken som gemensamt 

skapar en mening. Ekvivalenskedjan definierar vad som kan menas med en att vara tjänsteman. 

De tecken vi uppfattar som centrala förstärkande moment, “tiotusentals arbetsplatser”, “stora 

som små” och “vitt skilda yrken” förklarar ytterligare att alla typer av tjänstemän är medlemmar 

i fackföreningarna. Detta leder oss till slutsatsen att texterna ger möjlighet till ett stort antal 

människor att kunna identifiera sig som en potentiell medlem i fackföreningarna. 

 

I några av citaten identifierar vi även unga akademiker som en viktig målgrupp för 

föreningarna. I dessa har vi funnit tolkat att starka de nodalpunkterna “universitet”, “studenter”, 

“högre utbildning” och “yrkesverksamma akademiker” beskriver nuvarande och potentiella 

medlemmar. Dessa sätts i sammanhanget ihop med nodalpunkter såsom “framtiden” och 

“överlevnadsförmåga”. Genom denna koppling bildas en ekvivalenskedja där unga akademiker 

framstår som en nödvändig målgrupp för föreningarnas framtid. 

 

Vår analys ger att utöver yrkesgrupper, beskrivs medlemmarna även i termer av deras 

handlingar och egenskaper. Nodalpunkter som vi tolkar som centrala för detta är “göra 

skillnad”, “ta ansvar”, “leda” och “planera”. I texterna förenas dessa nodalpunkter med andra 

nodalpunkter på effekter av arbetet där “välfärdstjänster”, “trygghet”, “tillväxt” och 

“framgångsfaktor” utgör centrala exempel. Tillsammans skapar nodalpunkterna 

orsakssamband där medlemmarnas insatser framställs som orsaken till de effekter som 

presenteras. Vi tolkar orsakssambanden som starkt positiva och som gynnande både för 

individen och samhället, vilket fungerar legitimerande för fackföreningarnas verksamhet. 

 

Inom Medlemsdiskursen har texternas konstruktion av medlemmen diskuterats och i denna 

konstruktion kan vi urskilja en subjektsposition, det vill säga en språkligt formad identitet. Vi 

uppfattar det som att texterna föreslår att en facklig medlem är tjänsteman inom ett brett spann 

av yrkesgrupper, gärna med färdig eller pågående högre utbildning. Denna beskrivning kan 

många identifiera sig i men den utesluter samtidigt alla människor med andra yrken eller som 

står utan arbete. Medlemmen tillskrivs, som nämndes i förra stycket, ett antal färdigheter såsom 
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ansvarstagande och planerande. Genom sättet som texterna beskriver hur en medlem är och 

agerar ges möjlighet för mottagaren att identifiera sig med subjektspositionen medlem. Men 

genom subjektspositionen med dess beskrivningar ställer texterna även krav på vad som 

förväntas av den potentiella medlemmen.  

6.3.2 Tema två: Medlemmens plats i kollektivet 

I detta tema kommer vi att redogöra för hur vi uppfattar att texterna presenterar 

fackföreningarna genom att framställa dess medlemmar som en sammansvetsad grupp som 

arbetar mot samma mål. Med hjälp av nedanstående sju citat har vi tagit ut de nodalpunkter och 

förstärkande moment som konkretiserar det budskap som vi har tillskrivit detta tema.  

 

Våra första “medlemmar” var med och “byggde upp” Sveriges “infrastruktur”. Det var 

“tjänstemän” som jobbade i “de allmännas tjänst”. Vid 1900-talets början hade man tröttnat 

på att inte kunna “påverka” sin egen “arbetssituation”. Man började “organisera sig” genom 

att “bilda lokala föreningar”. – Citat 29. 

 

De bärande tecken, alltså nodalpunkter, vi har kunnat urskilja i citatet är: “medlemmar”, 

“byggde upp”, “infrastruktur”, “tjänstemän”, “de allmännas”, “tjänst”, “påverka”, 

“arbetssituation”, “organisera sig”, “bilda” och “lokala föreningar”. 

                                                           

För “första gången” i historien “minskade” förbundet i “medlemsantal”, och vi började 

“förlora” i “facklig styrka”. – Citat 30. 

 

De nodalpunkter vi har tillskrivit citatet och som ger det dess mening är: “minskade”, 

”medlemsantal”, “förlora” och “facklig styrka”. Det förstärkande moment vi har tillskrivit 

citatet som ytterligare stärker nodalpunkternas budskap är: “första gången”. 

 

Nu har “600 000” “tjänstemän” fått “krafter” “utöver det vanliga”. På “jobbet”. – Citat 31. 

 

De bärande tecken, alltså nodalpunkter, vi har tillskrivit citatet är: “tjänstemän”, “krafter” och 

“jobbet”. De förstärkande momenten som stärker meningen i citatet är: “600 000” och “utöver 

det vanliga”. 

 

Vår förmåga att “ta täten” i “viktiga” “samhällsfrågor” har lett till “välfärdsreformer” som 

“skapat” “flera av” de “samhällsreformer” som vi har idag. “Många av” de “villkor” som 

TCO och medlemsförbunden lyckas “avtala” om genom åren har resulterat i “kollektivavtal” 

som gör “arbetslivet” “bättre” “varje dag” för våra “medlemmar”. – Citat 32. 
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Nodalpunkter, alltså de tecken som vi anser ger citatet sin mening är: “ta täten”, 

“samhällsfrågor”, “välfärdsreformer”, “skapat”, “samhällsreformer”, “villkor”, ”avtala”, 

“kollektivavtal”, “arbetslivet” och “medlemmar”. De tecken som stärker nodalpunkterna, alltså 

de förstärkande momenten, vi har tillskrivit citatet är: “viktiga”, “flera av”, “många av”, 

“bättre” och “varje dag”. 

 

Ditt och dina kollegors “medlemskap” i Vision är “nyckeln” för att vi ska kunna “se” och 

“lyfta” de “behov” som finns på “just din” “arbetsplats”. Det är också det som ger oss 

“styrkan” att åstadkomma “förändring” och nå en “god” “lönebildning”. Vår 

“gemensamma” “fackliga styrka” ska “nyttjas” till att “varje enskild” “medlem” får “så bra 

förutsättningar som möjligt”. – Citat 33. 

 

De nodalpunkter, alltså bärande tecken, vi har tillskrivit citatet är: “medlemskap”, “nyckeln”, 

“se”, “lyfta”, “behov”, “arbetsplats”, “styrkan”, “förändring”, “lönebildning”, “gemensamma”, 

“fackliga styrka”, “nyttjas”, “medlem”, och “förutsättningar”. De förstärkande moment som 

ytterligare stärker nodalpunkternas budskap i citatet är: “just din”, “god”, “varje enskild” och 

“så bra som möjligt”. 

 

Vår “vision” är ’”Tillsammans” är vi Unionen den “ledande” “kraften” som skapar 

“framgång”, “trygghet” och “glädje” i “arbetslivet”’. Det är vi “medlemmar” och våra 

“vardagsnära frågor” i “arbetslivet” som utgör den “självklara” “grunden” för det “fackliga 

arbetet”. – Citat 34. 

 

De nodalpunkter som vi har kunnat urskilja i detta citat och som ger det sin mening är: “vision”, 

“tillsammans”, “kraften”, “framgång”, “trygghet”, “glädje”, “arbetslivet”, “medlemmar”, 

“vardagsnära frågor”, “arbetslivet”, “grunden” och “fackliga arbetet”. De tecken som stärker 

budskapet i citatet, alltså de förstärkande momenten, är: “ledande” och “självklara”. 

 

TCO spelar en “viktig” “roll” i “samhällsdebatten”. Vårt “starka” “anseende” och att vi är 

“partipolitiskt fristående” ger oss ett “stort” “inflytande”. TCO-förbundens drygt “1,2 

miljoner” “medlemmar” spelar genom sina “yrkesroller” en “nyckelroll” i “arbetslivets” och 

“samhällets utveckling”. TCO finns därmed i den “centrala” “zon” som “forskare” menar är 

“grunden” för att vara ett “starkt” “allmänintresse” i den “samhällspolitiska debatten”. – 

Citat 35. 

 

De nodalpunkter, alltså bärande tecken, som vi tillskrivit detta citat är: “roll”, 

“samhällsdebatten”, “anseende”, “partipolitiskt frigående”, “inflytande”, “medlemmar”, 

“yrkesroller”, “nyckelroll”, “arbetslivets utveckling”, “samhällets utveckling”, “zon”, 
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“forskare”, “grunden”, “allmänintresse” och “samhällspolitiska debatten”. De tecken vi anser 

stärker citatets budskap, alltså förstärkande moment, som vi tillskrivit citatet är: “viktig”, 

“starka”, “stort”, “1,2 miljoner”, “centrala” och “starkt”. 

 

I ovanstående exempel ur fackföreningarnas texter tolkar vi att medlemmarna ges stort 

erkännande för det arbete som föreningarna har utfört. Centrala nodalpunkter, alltså de tecken 

som ger diskursen sin mening, är i dessa citat “gemensamma”, “tillsammans”, “vi” och “ditt 

medlemskap”. De bildar tillsammans en ekvivalenskedja, alltså en kedja av tecken som 

tillsammans skapar en mening, av gemenskap mellan medlemmarna. Genom dessa ordval 

presenteras fackföreningarna som inbjudande för mottagen. Vidare beskrivs medlemmarnas 

bedrifter med de centrala nodalpunkterna “bygga upp Sveriges infrastruktur”, “arbetslivets 

utveckling”, “samhällsreformer” och “kollektivavtal”. Då gemenskapen mellan medlemmarna 

och fackföreningarnas bedrifter kopplas samman till ett orsakssamband kan mottagaren tolka 

det som att man som medlem kan bidra med mycket till samhället och arbetslivet. 

 

I nästan alla citat kan vi urskilja en stark modalitet där meningarnas uppbyggnad inte lämnar 

mycket plats till tvivel för mottagaren. Ett exempel på detta är hämtat ur citat 32: ”Vår förmåga 

att ta täten i viktiga samhällsfrågor har lett till välfärdsreformer som skapat flera av de 

samhällsreformer som vi har idag”. Här konstrueras en sanning om att fackföreningarna har en 

aktiv påverkan i samhällets välfärd. Hade meningen istället innehållit: ”… kan ha lett till 

välfärdsreformer…” tror vi att mottagaren själv haft större möjlighet att tolka hur sann 

resterande delen av meningen var, vilket hade skänkt ett helt annat budskap. 

 

Medlemsantalet framstår, enligt vår tolkning, i texterna som en viktig faktor i fackföreningarnas 

möjlighet att påverka samhället. I citat 31 och 35 lyfts Unionens och TCOs 600 000 respektive 

1,2 miljoner medlemmar som förstärkande moment till citatens budskap ”krafter utöver det 

vanliga” och ”nyckelroll i arbetslivet och samhällets utveckling”. Trots att siffrorna inte säger 

mycket för en mottagare som är oinvigd i ämnet så används dem på ett sätt som får dem att 

verka höga. I citat 35 kopplas antalet medlemmar ihop med nodalpunkterna ”starkt anseende” 

och ”stort inflytande”. I citat 31 kopplas “minskat medlemsantal” ihop med “förlora i facklig 

styrka.” Detta scenario utgör en motpol till de tidigare nämnda citaten vilket vi anser ytterligare 

bekräftar att antalet medlemmar är viktiga för fackföreningarnas verksamhet. 
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6.1.3 Sammanfattning av Medlemsdiskursen 

Med Medlemsdiskursen har vi redogjort för hur vår analys gett att texterna presenterar 

fackföreningarna för dess medlemmar och potentiella medlemmar. Diskursen består av två 

teman. Det första temat inom denna diskurs beskriver hur texterna tillskriver fackföreningarnas 

medlemmar yrken, egenskaper och handlingar. Genom dessa beskrivningar skapar texterna, 

enligt vår tolkning, subjektspositionen medlem. Med hjälp av subjektspositionen kan mottagare 

identifiera sig som en potentiell medlem vilket vi anser ger en rekryterande och legitimerande 

effekt för fackföreningarna.  

 

I Medlemsdiskursens andra tema beskrivs hur texterna definierar medlemmarna som delar i ett 

kollektiv som handelskraftigt arbetar för att förbättra arbetsmarknaden och samhället till det 

bättre. I detta tema har vi använt oss av diskursverktyget modalitet för att undersöka hur citatens 

meningsuppbyggnad kan tänkas påverka intensiteten i dess budskap. Vi uppfattar tonen i citaten 

som berör medlemmarna som mycket konstaterande vilket gör att de kan upplevas som objektiv 

fakta. Vår analys ger således att medlemmarna beskrivs som en sammanhållen grupp som 

dessutom tillskrivs stort erkännande för de bedrifter som fackföreningarna åstadkommit tolkar. 

Vi tolkar att denna beskrivning av medlemskollektivet kan uppfattas som positiv och 

inbjudande för mottagaren vilket även här ger en legitimerande och till viss del rekryterande 

effekt.  

 

6.4 Sammanfattning av resultat 

Denna studies syfte har varit att studera hur TCO, Unionen och Visions diskursivt konstruerar 

sin roll på arbetsmarknaden samt legitimerar sin verksamhet. Detta med bakgrunden att stora 

förändringar med nya trender på arbetsmarknaden så som polarisering, individualisering och 

nya anställningsformer som ändrat förutsättningarna för fackligt arbete. Detta har i kombination 

med andra faktorer lett till ett medlemsras där fackföreningarna nu står inför att attrahera nästa 

generations medlemmar, med nya krav och förväntningar. I vår analys tillskrev vi vårt material 

tre diskurser varpå Arbetsmarknadsdiskursen och besvarar den första frågeställningen och 

Medlemsdiskursen den andra. Förändringsdiskursen erbjuder förklaringar som kan knytas till 

båda två. Nedan presenteras svaren på våra frågeställningar där de mest essentiella meningarna 

kursiverats.   

 Hur beskriver fackföreningarna sin roll i samhället och på arbetsmarknaden? 
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Arbetsmarknadsdiskursen förklarar vad fackföreningarna hittills har förhandlat fram för villkor 

på arbetsmarknaden och hur det har lett till en genomgående förbättring i det svenska samhället 

samtidigt som det påminner mottagaren att inte ta dessa villkor för givet. På detta sätt 

framställer de sig som en oumbärlig del av arbetsmarknadens grundstomme vilket uppfattas 

som legitimerande för fackföreningarnas verksamheter. I Förändringsdiskursen framställs vilka 

problem som enligt fackföreningarna finns på dagens arbetsmarknad och hur de aktivt arbetar 

för att lösa dessa problem. Detta fungerar legitimerande för fackföreningarna då de framställs 

som lösningsorienterande och kompetenta genom att de möter förändringarna på 

arbetsmarknaden.  

 Hur presenterar sig fackföreningarna för medlemmar och potentiella medlemmar?  

 

I Förändringsdiskursen presenteras vad den enskilde individen erbjuds som medlem. Detta 

fungerar legitimerande för fackföreningarna då framställs som att de värnar om den enskilde 

medlemmens behov. I den sista diskursen, Medlemsdiskursen, ger texterna en positiv 

konnotation till ordet “fackföreningsmedlem” där de ställer denna i relation till “icke 

fackföreningsmedlem”, som att man måste vara antingen det ena eller det andra. Detta tolkar 

vi som ledande, och gör att mottagaren skulle föredra den positiva identiteten. Vidare förklaras 

medlemmarna som ett sammanhållet kollektiv som ges erkännande för det arbete som 

fackföreningarna utför för samhället. Arbetet sker alltså, enligt texterna, av medlemmarna och 

för medlemmarna. Med denna diskurs legitimeras fackföreningarnas verksamheter genom att 

låta mottagaren identifiera sig som en medlem och sedan inse att arbetet som fackföreningarna 

utför är givande för just denne.  

 

Modellen visar hur diskurserna kopplas till uppsatsens frågeställningar och syfte. 
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7. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur fackföreningar inom tjänstemannasektorn 

diskursivt konstruerar sin roll på arbetsmarknaden samt legitimerar sin verksamhet. I detta sista 

kapitel kommer resultatet som presenterades i föregående kapitel att diskuteras i en större 

kontext.  

 

Kapitlet består av fem avsnitt. I de första två avsnitten analyseras resultatet utifrån vårt 

teoretiska ramverk som är uppbyggt av Foucaults diskursteori samt Berger och Luckmanns 

institutionella teori. Därefter följer ett avsnitt där svaren på frågeställningarna kopplas till 

kunskapsluckan som tagits upp i kapitlet om tidigare forskning. Med det försöker vi lyfta fram 

hur denna uppsats har bidragit till forskningsfältet. Därpå följer ett avsnitt där vi utvärderar vår 

egen insats i form av en kritisk reflektion. Slutligen presenterar vi förslag på framtida forskning 

som kan komplettera vårt resultat och ytterligare bidra till forskningsfältet. 

 

7.1 Koppling till Foucault 

Enligt Foucault är det genom språket som kunskap om och normalisering av fenomen bildas, 

vilket i sin tur även leder till makt (Carabine, 2001, s. 267-269). Med Arbetsmarknadsdiskursen 

har fackföreningarna möjlighet att konstruera sin egen roll på arbetsmarknaden ur en historisk 

kontext genom att själva selektera vilken information som ska beskriva dem. När vi undersökte 

diskursen noterade vi att fackföreningarnas roll konstrueras som en ytterst aktiv del i de 

reformer som har skapat de villkor som gäller på arbetsmarknaden idag. Enligt vår 

diskursanalys är texterna konstruerade på sådant vis att de läggs som grund till ny kunskap för 

mottagaren. Detta gör texterna till ett maktredskap som kan användas mot mottagarna, där den 

nya kunskapen fungerar legitimerande för fackföreningarnas verksamhet. Även inom 

Förändrings- och Medlemsdiskursen kan texterna ses som maktredskap där fackföreningarna 

har möjlighet att skapa kunskap hos mottagarna som kan uppfattas som objektiva sanningar. I 

texterna som innefattar Förändringsdiskursen ges mottagarna kunskap om fackföreningarna 

som lösningsorienterade och handelskraftiga genom arbetsmarknadens förändringar. I 

Medlemsdiskursen tolkar vi den diskursivt konstruerade medlemsidentiteten som ett 

maktredskap eftersom denne uppmanar mottagaren till att identifiera sig som medlem med alla 

de positiva egenskaper och förmåner som tillskrivs identiteten.   
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7.2 Koppling till Berger & Luckmann 

Berger och Luckmanns institutionella teori talar om en första och en andra ordningens kunskap. 

Den första ordningens kunskap är internaliserade mönster som beskriver vilka handlingar som 

ska utföras, hur de ska utföras samt vilka som ska utföra dem. Dessa handlingsmönster upprepas 

sedan från generation till generation tills de upplevs som objektiv kunskap (Berger & 

Luckmann, 2008, s. 31, 76). Den andra ordningens kunskap uppstår vid exempelvis ett 

generationsskifte när dessa förgivettaganden inte längre är lika självklara. Inom Berger & 

Luckmanns institutionella teori hör begreppet legitimering som vi har använt oss av 

genomgående i vår uppsats för att besvara våra frågeställningar. Vi kommer i detta avsnitt kort 

redogöra för de viktigaste begreppen och resonemangen från teorikapitlet för att sedan 

presentera kopplingen mellan teorin och vårt material. Denna koppling kommer redovisas 

separat för varje diskurs.  

 

För att återkoppla till teoriavsnittet har legitimeringen fyra nivåer, där vi markerat de ord vi 

anser är extra viktiga i sammanhanget:  

 

1. Den förteoretiska nivån legitimerar institutionen genom namn och ordförråd att 

ordningen existerar utan att förklara varför. 

2. Enkla förklaringar såsom ordspråk eller förklaringar som visar på “vett” och tycks 

vara självklara. 

3. Expertutsagor utgör mer komplicerade förklaringsmönster och kan exempelvis vara 

vetenskapliga teorier. 

4. Det symboliska universat placerar in en grupp institutioner i ett sammanhang. 

Genom att de kan förstås tillsammans får de en större kontext vilket skapar en 

helhetsbild och logik hos den enskilde individen. 

 

Vi kommer nedan att presentera var diskurs för sig i koppling till Berger & Luckmanns 

institutionella teori.  
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7.2.1 Arbetsmarknadsdiskursen  

Inom Arbetsmarknadsdiskursen ger vår tolkning att legitimeringsprocessen sker på flera nivåer. Vi 

kan se hur den andra nivåns legitimering tar form genom enkla förklaringar och liknelser. För 

att exemplifiera detta har vi använt oss av citat 2 och markerat var vi gör en koppling till denna 

legitimering. 

 

”Vi har i hög grad bidragit” till utformningen av den samhällsuppbyggnad som kallas ”den 

svenska modellen”, och vårt arbete fortsätter för att Sverige även i framtiden ska vara ”ett land 

att lära av”.  

 

Detta påstående anser vi konstrueras på ett sådant sätt att samhällsuppbyggnaden med den 

svenska modellen, som historiskt haft mycket samhälleligt stöd, framstår som någonting 

självklart som facket har varit med och byggt upp. Legitimeringen stärks av att den svenska 

modellen förstås som positiv genom att den i citatet kopplas till frasen “ett land att lära av”.  

 

I en del av texterna tolkar vi även in tendenser till fjärde nivåns legitimering, bildande av 

symboliska universa. Detta görs tydligast i citat 8, där vi gjorde en videonalys på en scen ur 

filmen “Like a Swede (a way of living)”. Scenen handlar om hur svenska arbetsförhållanden 

ställs i kontrast mot amerikanska. Genom att ställa en hel nations arbetsförhållanden mot en 

annan och parallellt tala om att TCO är en aktiv del av denna konstruktion, skapas ett symboliskt 

universa där fackföreningarna ses som en sammanhängande grupp. Gruppens värderingar och 

arbetsmetoder likställs med ett “svenskt” sätt att vara och i förlängningen vad det innebär att 

vara svensk. Således bildas en ekvivalenskedja, alltså orsakssamband, där fackföreningarnas 

värderingar blir en nödvändighet för att ens kunna tillskriva sig själv identiteten svensk, och de 

har på så sätt placerat in hela fackföreningsrörelsen i en kontext som framstår som logisk och 

självklar.  

7.2.2 Förändringsdiskursen 

I denna diskurs ger vår tolkning att främst andra nivån av Berger & Luckmanns 

legitimeringsbegrepp kan tillämpas. Detta tas i uttryck i utsagor om hur verkligen ser ut. I 

analyskapitlet redogjorde vi för hur texterna skapar en ekvivalenskedja, alltså orsakssamband, 

av konstruerade problem och lösningar på dessa. Fackföreningarna placeras i dessa texter som 

en central part av de föreslagna förbättringar som kan göras för arbetsmarknaden. Med hjälp av 

modalitet, alltså granskning av meningsuppbyggnaders inverkan på styrkan i budskapet, tolkar 
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vi att legitimering på den andra nivån förstärks genom att påståenden framställs som 

självklarheter. Citat 9 visar exempel på en ekvivalenskedja där det mest centrala uttalandet är 

markerat med fet stil.  

 

9 a) Akademisk utbildning och kompetensutveckling ska löna sig. Din prestation och ditt       

     resultat ska påverka lönen. 

9 b) Vi vill ha bort de strukturella löneskillnader som leder till att både män och kvinnor har  

       lägre lön i kvinnodominerade sektorer, branscher eller yrken… 

9 c) Vision ska ta initiativ på arbetsplatserna för att göra lokala anpassningar av de avtal vi  

       nu har på plats centralt och åstadkomma konkreta förbättringar för dig när det gäller din  

      lönesättning 

 

Citatet är, enligt oss, formulerad som ett konstaterande att strukturella löneskillnader existerar 

och konstruerar därmed ett problem som behöver lösas. Åsikten att löneskillnaderna inte alls är 

strukturella ges lite utrymme i citatet. Med denna formulering konstrueras alltså ett problem 

som fackföreningarna beskrivs besitta en lösning på. Genom formuleringen “ska” tolkar vi att 

modaliteten förstärks och att fackföreningarnas legitimitet blir svårare att ifrågasätta.  

7.2.3 Medlemsdiskursen 

I Medlemsdiskursen ger vår tolkning att legitimeringen främst sker på första nivån, alltså i form 

av hävdanden utan förklaringar. I vissa fall sker legitimeringen även på andra nivån, alltså i 

form av enkla förklaringar. I texterna uppfattar vi att det sällan ges några förklaringar alls till 

det som beskrivs om medlemmarna och deras arbete. Istället läggs detta fram som påminnelser 

om redan förgivettagna sanningar, i linje med första och andra nivåns legitimering. Vi tolkar 

att texterna som beskriver fackföreningarnas medlemmar många gånger formuleras med stark 

modalitet, alltså meningsuppbyggnaden har stor betydelse för första nivåns legitimering. Detta 

exemplifieras i citat 35 nedan: 

 

TCO-förbundens drygt 1,2 miljoner medlemmar ”spelar genom sina yrkesroller en nyckelroll” 

i arbetslivets och samhällets utveckling. ”TCO finns därmed i den centrala zon som” forskare 

menar är grunden för att vara ett starkt allmänintresse i den samhällspolitiska debatten. 

 

7.3 Koppling till tidigare forskning 

I kapitel 2 diskuterades den tidigare forskning som vi samlat in om den svenska 

arbetsmarknaden, fackföreningar och media. Vi kunde där identifiera en kunskapslucka som 
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användes som motivering till syftet med denna uppsats. Vi fokuserade vår efterforskning kring 

tre fält: Arbetsmarknadsfältet, Fackföreningsfältet och Mediefältet.  

 

Arbetsmarknadsfältet gav oss en historisk överblick över hur arbetsmarknaden har förändras 

under det senaste seklet och vilken plats fackföreningarna har tagit genom dessa år. Vi kunde 

genom denna forskning se att villkoren på arbetsmarknaden har förändrats markant sedan 90-

talet som en följd av bland annat en demografisk förändring och individualisering av 

arbetsmarknaden.  Fackföreningsfältet visade hur förändringarna i arbetsmarknaden ledde till 

en minskning av fackföreningarnas medlemsantal vilket pressade dem till att förändra sin roll 

på arbetsmarknaden. I mediefältet diskuterades sedan hur medialisering påverkar olika aktörer 

i samhället samt hur aktörer numera kan använda sig av sociala media för att marknadsföra sig 

själva.  

 

Genom att kombinera arbetsmarknadens förändring, fackföreningarnas medlemsminskning och 

möjligheten att använda media som ett maktverktyg fann vi en kunskapslucka som vi ansåg 

skulle vara relevant att skriva en uppsats om. Denna var hur fackföreningarna använder sig av 

marknadsförande media för att konstruera och argumentera för sin roll på arbetsmarknaden. Vi 

har försökt fylla denna kunskapslucka med att fackföreningarna använder sig av de identifierade 

diskurserna Arbetsmarknadsdiskursen, Förändringsdiskursen och Medlemsdiskursen för att 

argumentera för sin roll på arbetsmarknaden. Trots att arbetsmarknaden har förändras med nya 

villkor beskriver fackföreningarna alltså gamla bedrifter som en viktig del i varför deras 

position på arbetsmarknaden är viktigt. De kombinerar dock detta med att framställa sig som 

lösningsorienterade och medvetna om vilka problem som finns på dagens arbetsmarknad. 

Slutligen kan Medlemsdiskursen tolkas som en reaktion på det minskade medlemsantalet 

eftersom vi förstår den som ett försök till rekrytering av nya medlemmar.  

 

7.4 Kritisk reflektion 

I detta avsnitt ska resultatet av analysen diskuteras utifrån metodvalet för att visa vilka 

begränsningar studien har haft. Diskursanalys var för oss en främmande vetenskaplig metod i 

inledningsfasen av denna studie. Det är en metod som kan varieras i en oändlighet samtidigt 

som den innebär ett strikt tillvägagångssätt där hela analysförfarandet bör redovisas med hjälp 

av regelrätta diskursverktyg. Det blev för oss en utmaning att ta oss an diskursanalysen och vi 
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tror att tid och energi hade sparats ifall vi hade använt oss av en annan metod. Å andra sidan 

finns det andra fördelar med diskursanalys såsom att vi sparade tid på att använda oss av 

befintlig empiri. Vi anser också att vi när vi väl lyckades bemästra diskursanalysen som metod 

kunde understödja vår analys med hjälp av just ovan nämnda verktyg vilket ökar trovärdigheten 

i vårt resultat.  

 

Med en annan metod hade denna studie troligtvis fått ett annorlunda resultat och vinkling. Med 

kvalitativa intervjuer som metod hade vi kunnat ställa mer direkta frågor angående 

fackföreningarnas legitimeringsstrategier, vilket hade kunnat bespara oss det tolkningsarbete vi 

nu utfört med hjälp av diskursanalys. Hade en kvantitativ enkätundersökning använts hade vi 

kunnat fråga medlemmar och potentiella medlemmar om hur de uppfattar fackföreningarnas 

texter och filmer. Med den metodens hade vi kunnat analysera en större mängd data vilket hade 

ökat generaliserbarheten i resultatet. Nackdelarna med båda dessa metoder hade dock varit att 

resultatet hade blivit mer subjektivt, antingen från fackföreningen eller mottagarens perspektiv. 

Syftet med studien var att undersöka hur just fackföreningarnas texter presenterar 

fackföreningarnas verksamhet och roll och även om vi som forskare aldrig kan tolka materialet 

helt objektivt har vi kunnat vidta åtgärder för att i så stor grad som möjligt kringgå våra 

förgivettaganden. Dessa åtgärder har vi redogjort för i metodavsnittet om metodologiska 

överväganden.  

 

7.5 Förslag på framtida forskning 

Denna uppsats har varit mycket intressant och inspirerande att skriva och självklart önskar vi 

att vi hade haft mer tid till att göra den mer omfattande och utforskande. En tidigare tanke om 

forskningsområde var att kombinera vår nuvarande studie med en del om huruvida 

fackföreningarnas legitimerande texter och filmer har ingivit ett större förtroende hos Sveriges 

befolkning. Vi insåg dock snabbt att detta skulle vara alldeles för krångligt och tidskrävande 

för oss att utföra. Ett förslag till framtida forskning skulle därför vara att göra en kvantitativ 

studie där människors attityd till fackföreningar undersöks innan respektive efter de tagit del av 

texter och filmer skapade av fackföreningarna. Detta skulle komplettera vår studie då vi enbart 

diskuterat vilka diskurser som använts utan att gå in på huruvida de faktiskt fungerar 

legitimerande. 
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Ett annat förslag till framtida forskning är att göra ytterligare en diskursanalys där man väljer 

ut en fackförening och jämför dess marknadsförande texter från några decennier tillbaka med 

dagens texter. På så sätt kan man studera om det finns några skillnader i hur de tidigare 

diskursivt har konstruerat sin roll på arbetsmarknaden med hur de gör det idag. Detta skulle 

även kunna svara på frågan om huruvida fackföreningarna faktiskt har ändrat sin roll som vi 

utgår från i denna studie.  
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