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Sammanfattning 

Studien syftar till att öka förståelsen för den fackliga organisationsgraden inom branschen för 

hushållsnära tjänster genom att utifrån ett kvalitativt angreppssätt undersöka vad som 

påverkar huruvida hushållsarbetare ansluter sig till facket eller inte. I studien undersöks 

hushållsarbetare och fackförbundet Kommunal utifrån Ahrnes förståelse av organisationer 

som förvaltare av kollektiva resurser, och Meluccis förståelse av sociala rörelser som 

beroende av en kollektiv identitet. Metod är kvalitativa forskningsintervjuer samt kvalitativ 

textanalys. Empirin består av sammanlagt nio intervjuer och skrivet material från Kommunal. 

Av analysen framgår att hushållsarbetarna uppfattar flera av de resurser som ett medlemskap 

ger tillgång till (trygghet, kunskap, organisationsstrukturer och medlemsförmåner) som 

intressanta. Vissa likvärdiga resurser går dock att få tag i utan ett fackmedlemskap, uppges i 

intervjuerna. Det uttrycks även ett visst intresse bland hushållsarbetarna att bidra till 

organisationens arbete. Vidare tolkas förutsättningarna för gruppen fackmedlemmar att skapa 

en kollektiv identitet som goda. För gruppen hushållsarbetare ses förutsättningarna för den 

kollektiva identitetskonstruktionen inte som lika goda. Trots detta framkommer vad som här 

tolkas som tendenser till förhandlingar kring gemensamma intressen inom gruppen. Analysen 

visar också att hushållsarbetarnas intresse av ett fackmedlemskap begränsas av vissa av de 

åtaganden ett medlemskap innebär. Även arbetsgivares påtryckningar att stå utanför facket, 

samt tillgången på icke-exklusiva resurser uppges fungera som begränsande på 

fackmedlemskapet. Hushållsarbetarna bidrar till Kommunals maktresurser på ett flertal sätt, 

vilket gör dem intressanta att rekrytera. Rekryteringssvårigheter specifika för branschen kan 

dock tänkas göra att intresset för att rekrytera hushållsarbetare minskar. De faktorer som 

framstår som specifika för hushållsbranschen vad gäller påverkan på organisationsgrad är 

framförallt kopplade till arbetets utformning. Att arbetet är förlagt i privata hem och till stor 

del är ett ensamarbete, begränsar hushållsarbetarnas möjlighet att träffas och därmed skapa en 

kollektiv identitet, samt försvårar rekryteringsarbetet för Kommunal.  

Nyckelord: hushållsnära tjänster, fackmedlemskap, organisationsgrad  
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1. Inledning 

Vintern 2016 drabbas fackförbundet Kommunal av en skandal. Medial uppmärksamhet av 

oegentligheter i användandet av förbundets ekonomiska medel gör att nära tjugotusen 

medlemmar väljer att lämna organisationen (Gustavsson Hedenström 2016). Att medlemmar 

gör detta är inte konstigt – varför ska man vara med i en organisation som använder 

organisationens pengar på ett oaktsamt sätt? Å andra sidan kan man fråga sig om de 

medlemmar som nu lämnar förbundet inte var nöjda med sitt medlemskap? Och kommer de 

inte sakna vissa funktioner facket fyllde? Kanske kändes medlemskapet för de som nu lämnar 

organisationen redan onödigt och ”skandalen” var det som fick medlemmarna att göra slag i 

saken och avsluta sitt medlemskap. Eller är det först nu en motvillig medlem kan lämna 

organisationen utan att känna sig osolidarisk med sina kollegor? Vilka faktorer som påverkar 

huruvida människor är fackanslutna (eller ej) är många och det är dessa som studeras i denna 

uppsats. Med utgångspunkt i Ahrnes (1994) förståelse av organisationer och Meluccis (1996) 

förståelse av sociala rörelser studeras fackmedlemskapets innebörd för människa och 

organisation. 

Den yrkesgrupp som studeras är anställda inom branschen för hushållsnära tjänster, här 

kallade hushållsarbetare. Hushållsbranschen har expanderat kraftigt under de senaste åren. 

Expansionen kan delvis förklaras av den så kallade RUT-reformen som genomfördes 2007 

och innebar en halverad kostnad vid köp av hushållstjänster i privata hem. Av de tjänster som 

säljs som RUT-tjänster är 93% städtjänster. Andra tjänster som också ingår i denna kategori är 

bland annat visst trädgårdsarbete, snöröjning och barnpassning (Skatteverket 2011:38). 

Ökningen av de hushållsnära tjänsterna kan dock inte enbart förklaras av RUT-reformen, då 

ett sådant ökat nyttjande redan hade inträffat innan 2007. Andra faktorer som också har 

bidragit till expansionen är ökade klassklyftor, en förändrad attityd till köp av hushållsnära 

tjänster, samt en stor tillgång på arbetskraft, villig att arbeta inom denna sektor (Calleman 

2012:198; Gavanas och Calleman 2013:7) 

Expansionen av hushållsbranschen bör inte ses som ett isolerat svenskt fenomen, utan som en 

del i en global trend, där arbetet i stor utsträckning utförs av migrerade kvinnor (Hondagneo-

Sotelo 2007). Hondagneu-Sotelo menar att det skett en globalisering av det betalda 

hushållsarbetet, där kvinnor migrerar från sina egna familjer och länder, för att utföra 

hushållsarbete i andra människors hem (2007:19). Kunskapen om branschen i Sverige är än så 

länge begränsad, men flera studier visar att andelen utlandsfödda är högre inom 
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hushållsbranschen än i övriga branscher i Sverige, och att majoriteten anställda är kvinnor 

(Gavanas och Mattsson 2011; Leppänen och Dahlberg 2012). Huruvida det svenska betalda 

hushållsarbetet bör ses som en del av den globalisering Hondagneu-Sotleo beskriver är dock 

oklart, men att det finns en koppling mellan att arbeta med betalt hushållsarbete och 

migrationsstatus, även i Sverige, framgår det av dessa studier.   

Det fackförbund som organiserar hushållsarbetare är Kommunalarbetareförbundet,1 förkortat 

Kommunal. Kommunal organiserar arbetstagare i tolv olika branscher, varav hushållsnära 

tjänster är en. Förbundet har en halv miljon medlemmar och är till medlemsantal det största 

fackförbundet i Sverige. Kommunal tillhör LO, som är den fackliga centralorganisation i 

Sverige som samlar majoriteten av arbetarfacken. Organisationsgraden inom branschen för 

hushållsnära tjänster är svårberäknad, då den statistik som finns att tillgå inte isolerar 

branschen och därför gör det svårt att beräkna hur många som är anställda inom denna 

bransch (Skatteverket 2011:9). År 2009 uppskattades organisationsgraden inom branschen för 

hushållsnära tjänster till mellan 5 och 10% (Calleman 2012:218), vilket är väldigt lågt i 

svensk kontext. Sedan 2009 har organisationsgraden, enligt uppgifter från Kommunal, höjts.2  

Fackföreningar har sedan den industriella revolutionen spelat en betydande roll i den 

samhälleliga utvecklingen. Den grundläggande idén är att det finns en intressekonflikt mellan 

arbetsgivare och arbetstagare och att fackföreningen finns till för att representera 

arbetstagarnas gemensamma intressen gentemot företag och stat. Många fackföreningar har 

drivits av socialistiska idéer och därför sett sig själva som representanter för arbetarrörelsen 

och arbetarklassens intressen, medan andra fungerat som intresseorganisationer för dess 

medlemmar på en arbetsmarknad (Hyman 2001:2-3). I Sverige har fackföreningar historiskt 

varit en viktig del av arbetarrörelsen. Idag är den kopplingen inte lika tydlig, men i en rapport 

publicerad av LO fastslås att flera av de kriterier som kan sättas upp för en folkrörelse 

fortfarande uppfylls av de svenska facken (Nelander 2004). 

Sedan 1980-talet har sjunkande organisationsgrad varit en trend i de industrialiserade 

länderna. Sverige utgjorde under en period ett undantag till de minskande medlemsantalen. 

                                                 
1 Hushållsarbetare har även möjlighet att gå med i andra fackförbund, exempelvis Syndikalisterna som 

organiserar alla anställda, oavsett bransch. I vissa fall där tjänsten inbegriper både städning av privata hem och 

utanför hemmet, exempelvis kontorslokaler, har den anställde även möjlighet att vara med i Fastighetsanställdas 

förbund. 
2 Jag har varit i kontakt med en ombudsman på Kommunal som uppger att hon inte kan lämna ut uppgifter på 

deras uppskattning av organisationsgraden inom branschen hushållsnära tjänster. Hon menar dock att 

organisationsgraden är högre idag än vad den var 2009.  
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Organisationsgraden i Sverige var som högst 1993, då 85% av arbetstagarna var medlemmar i 

facket. Sedan dess har andelen organiserade arbetstagare minskat. Mellan 1993 och 2005 gick 

minskningen långsamt, för att från 2006 till 2008 rasa med hela sex procentenheter, 

framförallt till följd av höjda a-kasseavgifter och medlemsavgifter (Kjellberg 2009:13). Sedan 

det stora medlemsraset har organisationsgraden legat ganska stilla och 2015 var den, för alla 

arbetstagare i Sverige, 71% (Larsson 2015).  

I Sverige har kollektivavtal föredragits framför lagstiftning, vilket gör att kollektivavtalen 

utgör en grund på arbetsmarknaden. Nio av tio anställningar beräknas omfattas av 

kollektivavtal (Kjellberg 2013:12). För att kollektivavtal och arbetsrättslagstiftning ska ha 

någon mening måste de dock följas. Det finns ingen myndighet (förutom angående vissa 

arbetsmiljöaspekter) som kontrollerar detta, utan hur reglerna följs förutsätts bevakas av 

arbetstagare och fackföreningar (Calleman 2012:217). Fackföreningar, och en hög 

organisationsgrad, är av den anledningen av betydelse både för hur avtalen kan utformas och 

vilken efterlevnad de kommer att få.    

Det finns en rad faktorer som har visat sig påverka organisationsgraden. Ekonomiska faktorer, 

så som strukturella förändringar på arbetsmarknaden och konjunktursvängningar (Schnabel 

2003:20) samt institutionella förhållanden så som fackens relation till arbetarpartier och 

förekomsten av en facklig arbetslöshetskassa, är faktorer som på strukturell nivå påverkar hur 

många som ansluter sig till facket (Western 1997:8). Dessa faktorer kan till viss del förklara 

de nationella variationer, och variationer över tid, som finns i facklig organisationsgrad. 

Organisationsgraden varierar dock även inom länder, exempelvis mellan branscher och 

demografiska grupper.  

Att organisationsgraden skiljer sig mellan branscher och demografiska grupper är knappast en 

slump, utan bör istället förstås som att olika branscher har olika förutsättningar (och behov) av 

facklig organisering. För att förstå varför organisationsgraden varierar mellan branscher är det 

därför relevant att studera vilka förutsättningar det finns för facklig anslutning för de olika 

branscherna. I denna studie undersöks med ett kvalitativt angreppssätt vilka förutsättningar 

för fackmedlemskap som finns inom branschen för hushållsnära tjänster. Att branschen är ny 

innebär att den akademiska kunskapen om den än så länge är låg, vilket gör detta 

studieområde extra angeläget.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att öka förståelsen för vad som påverkar organisationsgraden inom 

branschen för hushållsnära tjänster. I studien undersöks, utifrån ett kvalitativt angreppssätt, 

vad som påverkar huruvida hushållsarbetare ansluter sig till facket eller inte. Utgångspunkten 

för studien är de organisationsteoretiska begreppen kollektiva resurser och kollektiv identitet, 

vilka antas vara centrala i förklaringen till varför fackmedlemskap ingås. Undersökningen 

utgår från följande fyra frågeställningar: 

 Hur uppfattar hushållsarbetarna de faktorer som Kommunal förmedlar att ett 

medlemskap i organisationen ger tillgång till? 

 Vilka förutsättningar finns för kollektivt handlande? 

 Hur begränsas hushållsarbetarnas intresse för ett medlemskap i Kommunal? 

 Vilket intresse har Kommunal av hushållsarbetarna som medlemmar?   

Svar på frågeställningarna söks dels i hushållsarbetarnas egna erfarenheter, dels i Kommunals 

förståelse av fenomenet.  

1.2 Avgränsningar  

Studien avgränsas med avseende på tre faktorer. Den första avgränsningen som görs berör 

vilken del av branschen som studeras. Relationen mellan hushållsarbetare och kund kan se ut 

på följande tre sätt: Hushållsarbetaren kan vara antingen egenföretagare, anställd direkt av 

hushållet, eller anställd i ett företag som säljer hushållsnära tjänster (Leppänen 2013:30-31). 

Då enbart den sista typen ger möjlighet till ett fackmedlemskap kommer jag i den här studien 

enbart undersöka denna del av branschen. För det andra består branschen av både formellt och 

informellt arbete (Skatteverket 2011). Då det krävs att man har en formell anställning för att 

vara medlem i facket är det denna grupp av hushållsanställda som undersöks i denna studie. 

Den tredje avgränsningen som görs berör vilket fackförbund som studeras. Det finns ett flertal 

fackförbund som har möjlighet att organisera hushållsarbetare. Här studeras enbart 

Kommunalarbetareförbundet, Kommunal, då detta fackförbund har avtalsrätt på området, 

samt innehar rätten att organisera denna yrkesgrupp enligt en gränsöverenskommelse mellan 

Kommunal och Fastighetsanställdas förbund (Calleman 2012:218). 

1.3 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer kapitel 2 där tidigare forskning presenteras. Först sker en 

presentation av studier som har undersökt förutsättningar för fackmedlemskap på individnivå. 
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Därefter sker en genomgång av studier som undersökt organisationens roll i vem som går med 

i facket. Sedan följer en genomgång av framförallt statistiska studier som kartlagt variationer i 

organisationsgrad mellan demografiska och sektoriella grupper. Sist i kapitlet görs en 

genomgång av den svenska sociologiska forskningen om branschen för hushållsnära tjänster. I 

kapitel 3 presenteras studiens teoretiska verktyg som används i analysen av hushållsarbetarnas 

eventuella fackmedlemskap. Viktiga begrepp som förklaras är kollektiva resurser, ”zone of 

indifference” och kollektiv identitet. Det diskuteras hur dessa kan bli fruktbara för analysen. I 

kapitel 4 presenteras och diskuteras studiens metod, vilken är kvalitativa forskningsintervjuer 

och kvalitativ textanalys. Här presenteras även det empiriska material som ligger till grund för 

studien, vilket består av nio semistrukturerade intervjuer med hushållsarbetare och 

representanter från Kommunal, samt skrivet material från Kommunal. I detta kapitel görs 

även epistemologiska och etiska överväganden. I kapitel 5 analyseras det empiriska materialet 

utifrån studiens teoretiska begrepp och studiens tre frågeställningar besvaras. I kapitel 6 

sammanfattas resultatet och diskuteras i relation till studiens syfte och metod.   
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2. Tidigare forskning 

Studiet av facklig organisering är brett och sträcker sig över flera forskningsdiscipliner. I detta 

kapitel presenteras huvudsakligen studier som undersöker vem det är som ansluter sig till 

facket, varför detta sker, samt vems intressen facken arbetar för. Dessa aspekter har studerats 

utifrån bland annat ekonomiska, socialpsykologiska och sociologiska perspektiv, och 

förklaringar har lagts på individnivå, organisationsnivå och strukturell nivå. De studier jag 

väljer att redogöra för i detta kapitel är följande: Först presenteras forskning som förklarar hur 

faktorer på individnivå påverkar huruvida ett fackmedlemskap ingås eller ej. Därefter 

redogörs för studier som studerat organisatoriska aspekters betydelse för fackmedlemskap. 

Sedan beskrivs studier som visar på hur organisationsgraden varierar beroende på sektoriella 

och demografiska faktorer. Här presenteras även förklaringar till dessa variationer. Slutligen 

presenteras den svenska sociologiska forskningen om fenomenet hushållsnära tjänster. 

2.1 Individbaserade förklaringar till facklig organisering 

Varför en person ansluter sig till facket (eller ej), påverkas av faktorer på både makro- och 

mikronivå. Merparten av de studier som syftar till att på mikronivå förklara varför ett 

fackmedlemskap ingås (eller ej) utgår från teorier om individens handlande. I detta avsnitt 

presenteras flera av dessa teorier, vad empirisk forskning visat att teorierna har för relevans i 

sammanhanget, samt vilken kritik som riktats mot dem. Det redogörs också för ett fåtal mer 

induktivt drivna studier.  

Ett perspektiv som är viktigt inom både ekonomisk, socialpsykologisk och sociologisk 

forskning om fackmedlemskapet är antagandet om en rationellt handlande individ, där 

grundpremissen är att ett fackmedlemskap ingås i de fall där vinsten beräknas vara högre än 

kostnaderna (Crouch 1982:43; Klandermans 1986; Schnabel 2003:13). Vilka faktorer som 

räknas som ”vinst” skiljer sig mellan de olika forskningsfälten, då ekonomiska teorier 

tenderar att enbart ta personliga, mätbara vinster och kostnader med i beräkningen, medan 

sociologiska och socialpsykologiska tar ett bredare perspektiv och inkluderar kollektiva och 

ideologiska motiv i modellen (Schnabel 2003:19; Sverke 1995). En kritik som riktats mot en 

allt för bred syn på vinst är att om allt kan räknas som vinst kan den teoretiska 

utgångspunkten - att ett medlemskap ingås då vinsten är högre än kostnaden - inte motbevisas, 

då man kan anta att i de fall då medlemskap har ingåtts är vinsten högre än kostnaden. Teorin 

mister då sitt förklaringsvärde (Udéhn 1993). Ytterligare en kritik mot denna grundpremiss är 

att det är just ett antagande om hur människor agerar, som sällan har testas empiriskt för just 



 

  10 

   

fackmedlemskap (Schnabel 2003:24). Modellen används ofta som en förklarande faktor i 

studier av strukturella samband mellan demografiska eller nationella grupper och 

organisationsgrad. Schnabel menar att för att denna förklaring ska vara användbar för dessa 

typer av studier behövs mer forskning av fackmedlemskapet på individnivå. 

Kritik har även riktats mot själva grundantagandet. En kritiker som fått stort genomslag är 

ekonomen Olson som menar att ett medlemskap i en organisation3 blir irrationellt för den 

enskilde individen i de fall där nyttan även tillfaller icke-medlemmar. Han menar att utifrån 

vinstmaximeringsperspektivet är kollektiva handlingar enbart möjliga när gruppen är liten, 

eller när vinsten exklusivt tillfaller gruppens medlemmar (Schnabel 2003:16; Udéhn 1993). 

Detta kallas för free-rider problematiken och är ett problem som diskuterats flitigt inom 

samhällsvetenskapen (för genomgång av kritik, se Udéhn 1993). Mycket kritik har riktats mot 

Olsons argument, men Udéhn (1993) menar att han sätter fingret på en problematik med 

vinstmaximeringsperspektivet, vilket i sin tur har lett till en utveckling av teorin. Detta har 

bland annat resulterat i att den i grunden ekonomiska förståelsen av vinstmaximering har 

influerats av andra förståelser av varför fackmedlemskap sker. Ett exempel på detta är 

ekonomen Booths (1985) teori där sociala normer, så som den egna gruppens förväntningar, 

även tas i beaktande.  

Sociala normers betydelse för fackmedlemskap har även studerats på egen hand, utan att ses 

som ett komplement till vinstmaximeringsteorier. I en genomgång av socialpsykologiska 

studier, baserade på empirisk forskning, visar Klandermans (1986) att den sociala kontexten 

och vilken attityd till fackförbund och arbetsplats som omger individen har betydelse för om 

fackmedlemskap ingås eller ej. Ett annat resultat får dock Sverke (1995) som i en 

socialpsykologisk studie finner att andra personers förväntningar är utan betydelse för 

huruvida ett fackmedlemskap ingås eller ej. Sverkes studie visar snarare att det tidigare 

perspektivet, vinstmaximeringsperspektivet, är av relevans för att förstå varför individer är 

med i facket. Han utgår från Max Webers förståelse av rationalitet, där begreppet delas in i 

instrumentell rationalitet och värderationalitet. Sverke finner att båda typerna av rationalitet 

har betydelse för att gå med i facket.  

En annan socialpsykologisk modell som försökt förklara varför anslutning till fackförbund 

sker kallas frustrations-aggressionsmodellen och utgår från att när individen nått ett visst 

missnöje med sin situation så agerar den – vilket här skulle betyda att gå med i facket. Denna 

                                                 
3 Olson diskuterar inte fackmedlemskap specifikt, utan organisationsmedlemskap i allmänhet. 
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teori har dock kritiserats och Klandermans (1986) hävdar att empiriska studier visat att den på 

sin höjd kan fungera som ett komplement till andra förklaringar till varför ett fackmedlemskap 

ingås. 

Ytterligare en aspekt som studerats är huruvida individens attityd mot facket har betydelse för 

om ett medlemskap ingås eller ej. I en statistisk studie, baserad på en enkätundersökning 

genomförd i 18 olika EU-länder, visar Schnabel och Wagner (2007) att personliga attityder 

gentemot fackföreningar har betydelse för om individen ansluter sig till facket eller ej, i tolv 

av de 18 studerade länderna. Även Heery och Simms (2008) identifierar negativa attityder hos 

arbetstagare gentemot facket som en faktor som hindrar arbetare att ansluta sig till facket. Den 

negativa attityden bestod dels av att arbetstagarna inte tyckte sig tjäna något på ett 

fackmedlemskap, dels av rent fientliga inställningar till facket då man ansåg att detta bidrog 

till färre arbetstillfällen. I vissa fall kom det fram att personer menade att de fackförbund som 

studerades inte var ”deras fack” då de identifierade det som riktat till andra grupper 

(framförallt vita män), medan andra (framförallt tjänstemän) menade att facket var ”för 

politiskt” för att de skulle vilja gå med. 

I LO:s intervjustudie Röster om facket och jobbet (2011) undersöks bland annat varför 

arbetstagare väljer att inte vara med i facket, varför de väljer att lämna facket, samt motiv till 

att gå med i facket. Den vanligaste anledningen till varför individer väljer att inte vara med i 

facket uppges vara att det är för dyrt (30% av de tillfrågade svarade detta). Andra anledningar 

som kom upp var att det fanns ett missnöje med facket eller ett ointresse. ”Ointresset” visade 

sig i intervjuerna ha vitt skilda orsaker som att intervjupersonerna funderat på att gå med men 

att det inte blivit av än, medan andra menar att de helt enkelt inte vill vara med. I studien 

framkommer också att över hälften av dem som inte är medlemmar idag, har varit medlemmar 

tidigare. Den vanligaste orsaken till att lämna facket är missnöje med facket (31%), tätt följt 

av att det är för dyrt (27%). Studien visar även att över hälften av icke-medlemmarna kan 

tänka sig att bli medlemmar. Av de svarande uppger 24% att en lägre medlemsavgift skulle 

kunna göra att de gick med, medan 15% menar att de skulle gå med om de fick ett annat 

arbete. 

2.2 Organisationsbaserade förklaringar till facklig organisering 

Vem som är med i en organisation är, förutom ett beslut taget av individen, delvis också ett 

resultat av organisationen och dess intresse av, och möjligheter, att organisera olika personer 

och grupper. Detta har studerats, dels genom att undersöka de ideologiska skiljelinjerna 
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mellan fackorganisationerna, dels genom att studera hur faktorer inom och utanför 

organisationerna påverkar huruvida någon blir medlem eller inte. 

För att förstå vilka individer som de fackliga organisationerna har ett intresse av att organisera 

har de ideologiska orienteringarna hos dessa organisationer studerats. I en analys av 

europeiska fackföreningar ställer Hyman (2001) upp följande tre idealtyper, där ideologiska 

olikheter utgör skiljelinjerna mellan dem: 1) Den marknadsfokuserade fackföreningen, vilken 

agerar som en ekonomisk aktör på arbetsmarknaden, där den representerar medlemmarnas 

intressen gentemot arbetsgivarna. Här är fackmedlemmen den vars intressen fackföreningen 

arbetar för. 2) Den klassfokuserade fackföreningen, vilken representerar arbetarklassen i 

kampen mellan arbete och kapital. Arbetarklassen som helhet är den grupp vars intressen 

fackföreningen kämpar för, oavsett medlemskap i facket. 3) Den socialt fokuserade 

fackföreningen, vilken fungerar som en samhällsaktör som verkar för att arbetsmarknaden ska 

bli mer socialt hållbar genom att exempelvis vilja höja löner och förbättra arbetsvillkor. 

Denna typ av fackförening kan sägas kämpa för samhällets utsatta, genom att göra 

kapitalismen mer socialt ansvarstagande. Att störta klassamhället ligger inte i denna 

fackförenings intresse. Dessa idealtypiska fackföreningar finns sällan i sin rena form, utan 

verkliga fackföreningar har ofta drag av alla tre typer (Hyman 2001:1-5). 

En annan aspekt som har betydelse för vem som ansluter sig till facket berör vilka grupper de 

olika facken organiserar. Kjellberg (2001:76) redogör för denna uppdelning och menar att i 

Sverige är samhällsklass den viktigaste sociala dimensionen vad gäller fackföreningarnas 

uppdelning. Majoriteten av de svenska facken delas in under följande tre 

centralorganisationer: LO som samlar arbetarfacken, SACO som samlar akademikerfacken, 

och TCO som samlar tjänstemannafacken. Andra typer av medlemsuppdelning sker, enligt 

Kjellberg, utefter politiska eller religiösa skiljelinjer – något som är vanligt förekommande i 

Italien, Frankrike och Nederländerna. 

Vidare har faktorer inom och utanför de fackliga organisationerna påverkan på huruvida 

personer ansluter sig till facket eller ej. I en brittisk enkätstudie undersöker Heery och Simms 

(2008) vilka faktorer organiserare4 menar hindrar dem från att rekrytera och aktivera nya 

medlemmar. Studien visar att resursbrist, samt brist på organiseringstradition är viktiga 

faktorer. Organiserarna upplevde dessutom att det ofta fanns en motsättning inom 

                                                 
4 Personer som arbetar med organisering och rekrytering inom fackförbundet. 
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organisationen mellan att aktivt jobba med fackliga frågor på arbetsplatserna och att rekrytera 

nya medlemmar. Vidare visar studien att konkurrens från andra fackföreningar, samt en 

negativ attityd till facket hos arbetsgivare som försvårade för organiserarna att få tillgång till 

arbetsplatserna, hindrade organiserarna från att rekrytera nya medlemmar. Detta resultat stöds 

av Schnabel och Wagner (2007) som i ovan beskrivna statistiska studie finner ett starkt 

samband mellan en fackförenings närvaro på arbetsplatsen och en hög organisationsgrad 

bland de anställda.  

Ett flertal studier undersöker även organisatoriska aspekter för att förklara variation i 

organisationsgrad mellan olika demografiska grupper. Holgate (2006) identifierar oförmågan 

inom facket att arbeta mot rasism på arbetsplatser som ett hinder för att rekrytera etniska 

minoriteter och migrantarbetare. Bengtson (2013) i sin tur menar att fackens sektoriella 

placering är av betydelse när det kommer till vilka grupper man är intresserad av att 

organisera. Av Holgates och Bengtssons studier framgår att hur facken agerar och förhåller 

sig i olika avseenden påverkar huruvida individer går med eller ej. Dessa studier presenteras 

mer ingående i kommande avsnitt, där variation i organisationsgrad mellan grupper och 

sektorer presenteras och förklaras. 

2.3 Sektoriell och demografisk variation 

Ett annat område som studerats av både sociologer och ekonomer är hur organisationsgraden 

varierar mellan branscher och demografiska grupper. I följande avsnitt presenteras (i 

huvudsak) statistiska studier som undersökt hur klass, kön, faktorer kopplade till etnicitet, 

samt arbetets karaktär påverkar organisationsgraden. Kön och etnicitet är relevanta faktorer då 

tidigare forskning (vilken presenteras under rubriken 2.4 Branschen för hushållsnära tjänster) 

visat att yrkesgruppen är kvinnodominerad, och att andelen utrikesfödda är hög inom 

yrkesgruppen. Klass och arbetets karaktär är två ytterligare faktorer som kan öka förståelsen 

för organisationsgraden i branschen. Även studier som syftar till att förklara vilka faktorer 

som ligger bakom strukturerna presenteras.  

2.3.1 Klass 

En faktor som har undersökts i ett flertal studier är huruvida organisationsgraden varierar 

beroende på klasstillhörighet. Resultaten mellan studierna varierar. Riley (1997) finner att 

tjänstemän är fackligt organiserade i lägre grad än arbetare.5 Förklaringar som getts till detta 

                                                 
5 Riley (1997) baserar sina slutsatser på en jämförelse av en mängd olika statistiska studier från flera olika 

industrialiserade länder, utförda mellan 1979 och 1993.  
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är att de arbeten arbetarklassen har ofta är enklare att organisera på grund av dess karaktär, 

samt att individuella strategier är mer lönsamma för tjänstemän än för arbetare (Western 

1997:123). I Schnabel och Wagners (2007) statistiska studie framgår å andra sidan ingen 

trend åt något håll då organisationsgraden i nio av 18 studerade länder är högre bland arbetare 

än bland tjänstemän, och i de övriga nio länderna är den lägre. Noterbart är att den studie som 

visar att organisationsgraden är högre bland arbetare är äldre, och baseras på äldre data än den 

som inte visar någon skillnad i organisationsgrad mellan arbetare och tjänstemän. De olika 

studierna undersöker heller inte samma länder. 

I Sverige har den fackliga organisationsgraden traditionellt sett varit högre bland arbetare än 

hos tjänstemän.6 Under 1900-talet har dock skillnaden stadigt krympt och Larsson (2015)visar 

i en statistisk studie baserad på data från Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökningar 

att från och med 2008 är organisationsgraden för tjänstemän högre än för arbetare. Idag är den 

74% för tjänstemän och 65% för arbetare. I jämförelse med många andra länder har Sverige 

länge haft en hög organisationsgrad bland tjänstemän, vilket Kjellberg (2003:350) menar kan 

förklaras med att fackmedlemskapet i Sverige baseras på klasstillhörighet. Han menar att i 

länder där arbetare och tjänstemän organiseras i samma fackförening har tjänstemännen svårt 

att känna tillhörighet till de arbetardominerade fackföreningarna.  

Kjellberg (2009) menar också att förändringar i priset på fackmedlemskapet har betydelse för 

den högre andelen tjänstemän i svenska fackföreningar. Under 2007-2008 inträffade ”det 

stora fackliga medlemsraset” i Sverige till följd av att skattereduktionen för den fackliga 

medlemsavgiften och a-kasseavgiften togs bort samt att a-kasseavgiften höjdes. De förändrade 

a-kasseavgiften och medlemsavgifterna drabbade arbetarna hårdare än tjänstemännen, dels på 

grund av att höjningen blev större för många LO-förbund, dels på grund av att inkomsten för 

dessa yrkesgrupper ofta redan var lägre än för många tjänstemän. Detta gjorde att fler arbetare 

än tjänstemän valde att lämna facket och är enligt Kjellberg den störta anledningen till att 

organisationsgraden i Sverige idag är högre bland tjänstemän än bland arbetare. 

Att den ekonomiska kostnaden på fackmedlemskapet har större betydelse för arbetare än för 

tjänstemän, stöds av tidigare nämnda LO-studie, där icke fackanslutna arbetstagare uppger 

skälen till varför de inte är med i facket. För arbetare är det vanligaste svaret (31%) att det är 

för dyrt, medan det vanligaste svaret (29%) hos tjänstemännen är att de är tveksamma till 

                                                 
6 Med arbetare menas i detta fall den yrkesgrupp som LO organiserar och med tjänstemän menas här de 

yrkesgrupper som SACO och TCO organiserar.   
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nyttan med ett fackmedlemskap. 14% av tjänstemännen uppger att fackmedlemskapet är för 

dyrt som anledning till att inte vara med i facket (LO 2011:19). 

2.3.2 Kön 

Traditionellt har facklig organisering varit vanligast bland män. Detta har förklarats av mäns 

starkare anknytning till arbetsmarknaden, vilket i sin tur gjort ett fackmedlemskap mer 

lönsamt för män (Schnabel och Wagner 2007). Två statistiska studier från tidigt 1980-tal 

hävdar dessutom att gapet mellan kvinnors och mäns organisationsgrad beror på 

diskriminering från fackorganisationernas sida (Antos, Chandler, och Mellow 1980; Sutton 

1980). Idag är dock läget förändrat och Visser (2006) visar i en statistisk studie baserad på 

data från 14 industrialiserade länder att organisationsgraden i många länder är lika hög eller 

högre bland kvinnor än bland män. Detta menar han kan förklaras av att kvinnors anknytning 

till arbetsmarknaden stärkts, men också av mäns allt lägre organisationsgrad. I Schnabel och 

Wagners (2007) studie, vilken beskrevs ovan, visas att i tio av de 18 studerade EU-länderna är 

män organiserade i högre utsträckning än kvinnor.  

Larson (2015) kartlägger, i ovan nämnda studie, dagens svenska organisationsgrad och visar 

att den är högre bland kvinnor (74%) än bland män (68%). Högst är den bland kvinnliga 

tjänstemän. Kjellberg menar att i Sverige utgör könssegregationen av arbetsmarknaden en bra 

förklaring till skillnaden i organisationsgrad mellan män och kvinnor, då en stor andel kvinnor 

i Sverige arbetar inom den fackligt välorganiserade offentliga sektorn. I den privata sektorn är 

organisationsgraden istället lägre bland kvinnor än bland män. Detta, menar han, kan förklaras 

av att många kvinnor inom den privata näringen arbetar inom serviceyrken, som är en bransch 

med låg organisationsgrad (Kjellberg 2003:358-359).  

I LO:s (2011) intervjustudie om varför arbetstagare väljer att vara med i facket, samt motiv 

till att gå ur facket, som redogjordes för ovan, framkom inga eller mycket små skillnader 

mellan mäns och kvinnors förklaringar till varför de är med, eller inte med, i facket. 

2.3.3 Födelseland, ”ras” och medborgarskap 

Ytterligare en faktor som har studerats är huruvida födelseland, ”ras” och medborgarskap 

påverkar organisationsgraden. Gumbrell-McCormick och Hyman (2013:54) drar i tidigare 

beskrivna studie slutsatsen att organisationsgraden i alla undersökta länder (vilket här innebär 

åtta av åtta länder, då siffror för Frankrike och Italien saknas) är organisationsgraden lägre 

bland utrikesfödda än bland inrikesfödda. Noterbart är dock att Gumbrell-McCormick och 
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Hyman baserar sina siffror gällande organisationsgrad hos inrikes respektive utrikesfödda på 

en studie av Gorodzeisky och Richards (2013) där facklig organisering bland migrantarbetare 

undersöks. I studien definierar de migrantarbetare som en person som arbetar i ett land de inte 

är medborgare i. Jag menar att Gumbrell-McCormick och Hyman (2013) har blandat ihop 

begreppen utrikesfödd och migrant och det de egentligen visar är att organisationsgraden hos 

icke-medborgare är lägre än hos medborgare. 

Enligt Larsson (2015) är organisationsgraden i Sverige för utrikesfödda 63%, vilket är något 

lägre än för inrikesfödda, där den är 73%. Detta är dock ett relativt nytt fenomen, menar 

Kjellberg (2001:83-84), då utrikesfödda tidigare varit fackligt anslutna i samma grad som 

inrikesfödda. Kjellberg förklarar förändringen delvis utifrån att andelen utomnordiska 

invandrare ökat i relation till inomnordiska. Inomnordiska invandrare har generellt en hög 

organisationsgrad. En annan faktor, menar han, är också att det idag, till skillnad från under 

1960- och 70-talet, saknas arrangemang som gör det mer eller mindre obligatoriskt för 

nyinvandrade grupper att gå med i facket.  

Huruvida utrikesfödda skulle ha andra motiv till organisering än inrikesfödda, samt huruvida 

fackförbundens motiv till rekrytering av utrikesfödda ser annorlunda ut än för inrikes har 

studerats både på individuell, organisatorisk och strukturell nivå. I en amerikansk statistisk 

studie undersöker Funkhouser (1993) huruvida utrikesföddas vilja att organisera sig fackligt 

skiljer sig från inrikesfödda. Resultatet visar att födelseland inte har någon betydelse för viljan 

att vara fackansluten eller ej. Holgate (2006) tar ett annat perspektiv och undersöker i en 

kvalitativ brittiskt studie av fackliga rekryteringsstrategier hur väl dessa fungerar vid 

rekrytering av medlemmar på en arbetsplats där andelen immigranter och etniska minoriteter 

är hög. Undersökningen visar att många av de problem som arbetarna upplever är kopplade 

till diskriminering på grund av ”ras”. Fackrepresentanterna, å andra sidan, vill inte erkänna 

dessa som relevanta problem att arbeta med. Detta, menar Holgate, minskar betydelsen av ett 

fackmedlemskap för dessa arbetstagare. Ytterligare faktorer som utgjorde problem för 

rekryteringen av denna grupp, visade det sig, var att de inte kände sig representerade av (de 

vita) fackrepresentanterna. 

En liknande problematik konstateras av de los Reyes och Lundgren (2011) i en svensk 

kvalitativ studie av fackliga representanters förståelse av diskriminering. De menar att i de fall 

där fackliga representanter saknar erfarenhet av rasism minskar förmågan att känna igen 

denna typ av diskriminering. En homogenitet bland fackrepresentanterna, menar de, gör att 
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problem definieras utifrån ett och samma perspektiv, vilket kan göra att andra perspektiv 

marginaliseras. 

Ytterligare en förklaring till skillnaden i organisationsgrad mellan inrikes och utrikesfödda 

presenteras av Gumbrell-McCormick och Hyman (2013:54). De menar att segregationen av 

arbetsmarknaden där utrikesfödda i högre grad än inrikes födda arbetar inom lågbetalda, 

tidsbegränsade anställningar där organisationsgraden generellt är lägre, leder till att 

organisationsgraden för denna grupp blir lägre.  

Bengtsson (2013) visar i en studie av tre svenska fackföreningar (IF Metall, Transport och 

Byggnads) att fackföreningarnas inställning till rekrytering av migrantarbetare beror på deras 

sektoriella placering. Studien undersöker fackförbundens strategier för att förhindra att 

lönerna sänks kraftigt till följd av konkurrens (så kallad lönedumpning) från utländsk 

arbetskraft i samband med att EU utvidgas 2004. I studien visas att IF Metall som är aktiv 

inom industrisektorn där en generellt hög organisationsgrad råder, valde att inte arbeta aktivt 

för att inkludera migrantarbetare, utan försökte istället hindra lönedumpning med hjälp av 

fortsatta starka avtal med arbetsgivare. Transport och Byggnads som båda är aktiva inom 

sektorer med lägre organisationsgrad valde däremot att arbeta aktivt med organisering av 

migrantarbetare genom att bland annat tillsätta rekryterare med språkkompetens, för att 

underlätta rekryteringen där språk utgjorde ett hinder för rekrytering. 

2.3.4 Bransch och arbetets karaktär 

Även huruvida organisationsgraden varierar beroende på arbetsspecifika faktorer har 

studerats. I alla de länder som studeras av Visser (2006:46) är organisationsgraden högre 

inom den offentliga sektorn än i den privata sektorn. Studien visar också att industrianställda i 

de flesta fall är organiserade i högre grad än det nationella genomsnittet. 

Förklarar som getts till denna typ av variation är att facklig rekrytering lämpar sig bättre för 

vissa branscher, vilket gör den mer kostnadseffektiv i dessa. Organisering av stora industrier 

och av den offentliga sektorn är relativt billigt för facken då många anställda ofta är samlade 

på en och samma plats med liknande arbetsvillkor. Även vilken möjlighet arbetsgivaren har 

att hantera eventuella ökade kostnader till följd av fackanslutning bland de anställda uppges 

påverka i vilken utsträckning de anställda är organiserade, då organiseringen underlättas om 

arbetsgivaren har en positiv inställning till fackligt arbete (Western 1997:16-17). 
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Ett flertal studier visar att arbetsplatsens storlek har betydelse för hur många som ansluter sig 

till facket (Hirsch och Berger 1984; Riley 1997; Schnabel och Wagner 2007). Studierna visar 

att det finns ett samband mellan stora arbetsplatser och en hög organisationsgrad. Hirsch och 

Berger (1984) visar även att yrken med hög skaderisk tenderar att ha högre organisationsgrad 

än yrkesgrupper med låg skaderisk. 

I detta avsnitt har det redogjorts för studier som påvisat vilken betydelse klass, 

anställningsform, kön, födelseland, ”ras”, och arbetets karaktär har för den fackliga 

organisationsgraden. Nu lämnar vi studier som behandlar fackmedlemskapet för att gå vidare 

till studier om hushållsbranschen.  

2.4 Branschen för hushållsnära tjänster  

Forskningsfältet om den formella svenska branschen för hushållsnära tjänster är än så länge 

begränsat. Under senare år har det dock kommit ett antal, framförallt sociologiska, studier 

som behandlar frågor rörande gruppens sammansättning och arbetsförhållanden. I följande 

avsnitt presenteras studier av vilka som utför tjänsterna, vilka egenskaper som efterfrågas av 

kunder och arbetsgivare samt vilka arbetsförhållanden som präglar branschen. 

En fråga som behandlas i studier av den formella hushållsbranschen är vem det är som arbetar 

som hushållsarbetare. Av två enkätstudier framgår att arbetskraften inom hushållsbranschen i 

hög utsträckning består av kvinnor och att andelen utrikesfödda är högre än för arbetskraften i 

genomsnitt (Leppänen och Dahlberg 2012; Gavanas och Mattsson 2011). Både 

heltidsanställda och deltidsanställda uppskattade sina kunskaper i svenska språket som 

mycket eller ganska bra (Leppänen och Dahlberg 2012).  

Vidare har man studerat vilka preferenser som finns hos kunderna och hur detta påverkar 

rekryteringen av arbetskraft. Studierna visar att vilka som anställs inom branschen delvis är en 

följd av vad kunderna efterfrågar. Kvist (2013:41) visar i en intervjustudie med företagare att 

de rekryteringspreferenser som finns inom städföretagen delvis utgår från kundens krav. I 

studien framkommer att företagarna ofta får önskemål vad gäller personalens nationalitet, 

språkkunskaper, ålder, kön, samt tidigare erfarenhet. I studien framkommer att detta ibland 

resulterar i att personer som uppfyller kundens krav rekryteras, ibland väljer företagarna att 

bortse från kundens krav, då de anser dem vara olämpliga eller rasistiska. Gavanas och 

Mattsons (2011) studie av personalansvariga visar att flexibilitet och prisvärdhet är vad som 

prioriteras högst bland kunderna. De anställdas språkkunskap var dock inte helt oviktig när 
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det kom till kundernas nöjdhet då 28% av de personalansvariga angav att goda kunskaper i 

svenska var ett vanligt typ av önskemål bland kunderna.  

Kvist (2013:37) menar att RUT-reformen medfört en form av professionalisering av 

branschen för hushållsnära tjänster, då hushållstjänsten måste köpas av ett företag för att 

beviljas skattereduktion, och gäller således inte för anställda direkt i hushållet. Detta 

framkommer även i Gavanas och Mattsons (2011) studie, där de personalansvariga förutom 

en professionalisering också menar att det, under femårsperioden 2006 till 2011, skett en 

förbättring av arbetsvillkoren för de anställda inom företagen. Förbättringarna, menar de, 

gäller framförallt lön och möjlighet till kompetensutveckling hos de anställda. Krav på 

flexibilitet hos de anställda är dock fortfarande höga, vilket ofta har som konsekvens att det är 

svårt att arbeta heltid.  

Också Leppänen och Dahlberg (2012) visar att arbetet kräver flexibilitet, samt att arbetet till 

stor del är ett ensamarbete då hushållsarbetarna ofta går direkt till kunderna utan att träffa 

kollegor och chefer. Flexibiliteten, menar de, är dock inte enbart negativt, då en stor del av 

hushållsarbetarna ser det som något positivt, då detta ger dem möjlighet att planera sin egen 

tid.  

2.5 Sammanfattning och diskussion 

Fackmedlemskap är, som framgår i detta kapitel, ett välstuderat fenomen. De studier som 

fokuserar på individens agerande har framförallt bidragit med ett antal teoretiska förståelser 

av varför medlemskap ingås eller ej. Dessa studier betraktar dock medlemskapet som ett 

resultat av individens intresse och bortser därmed från medlemskapets andra lika viktiga part, 

nämligen organisationen. De studier som, å andra sidan, intresserar sig för organisationens 

intresse av medlemmen, bortser i sin tur ofta från medlemmen. 

Vilka strukturella samband som finns mellan organisationsgrad och ett antal faktorer är väl 

kartlagt. Detta har skett genom en mängd kvantitativa studier. Då hushållsbranschen präglas 

av en hög andel kvinnor och utrikes födda är det relevant att se huruvida dessa faktorer kan 

tänkas ha betydelse för organisationsgraden i branschen. Den tidigare forskning som här 

presenteras tyder på att kön i Sverige idag inte verkar ha någon betydelse för 

organisationsgraden, utan att det snarare är könssegregationen av arbetsmarknaden som ger 

olika organisationsgrad för män respektive kvinnor. Detta har dock inte studerats på 

individnivå. Studier om födelseland, ”ras” och medborgaskap visar att dessa faktorer kan ha 
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betydelse för vilka personer som ansluter sig till facket, dels på grund av att det påverkar hur 

relevant facket är för den anställde, och dels på grund av att det påverkar vilka grupper facken 

försöker rekrytera. Klasstillhörighet kan också ha betydelse då arbetarfacken i många fall är 

dyrare än akademiker- och tjänstemannafacken. Bransch och arbetets karaktär har vidare 

visats ha betydelse för organisationsgraden, då detta påverkar exempelvis rekryteringens 

effektivitet. 

Den forskning som finns om den formella svenska branschen för hushållsnära tjänster är än så 

länge begränsad. Den berör främst vem det är som anställs inom branschen, samt hur 

kundernas preferenser angående hushållsarbetaren ser ut. Den del som berör 

arbetsförhållanden utgår från intervjuer med företagarna själva, samt personalansvariga.  

* 

Denna studie bidrar till forskningen om fackföreningsmedlemskapet på två plan. För det 

första anläggs ett organisationsteoretiskt angreppssätt, vilket genom att studera individens 

förhållande till organisationen, och vise versa, kan bidra till en förståelse av varför de 

kartlagda sambanden ser ut som de gör. För det andra används en kvalitativ metod där 

medlemskapets komplexitet undersöks mer ingående än tidigare, vilket ger möjlighet att 

undersöka eventuella betydelser av framförallt branschspecifika karaktärer närmare.  

Det andra forskningsområde denna studie berör, branschen för hushållsnära tjänster, är som 

framgår av genomgången ovan, än så länge relativ outforskad från akademiskt håll. Denna 

studie kommer därför även bidra till en ökad kunskap inom detta fält genom att delvis utgå 

från hushållsarbetarnas egna erfarenheter. 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras sociologiska teorier som kan bidra till förståelsen av varför 

fackmedlemskap ingås (eller ej). Kapitlet börjar med en redogörelse av Meluccis (1996) teori 

om sociala rörelser. Han menar att en kollektiv identitet bland aktörerna är central för att en 

social rörelse ska kunna existera. Därefter följer en beskrivning av Ahrnes (1994) teori om 

organisationsmedlemskapet. Han menar att en människas relation till en organisations 

kollektiva resurser är central för att förstå huruvida tillträde till organisationen sker eller ej. 

De båda teorierna erbjuder således olika, men för den delen inte motsägande, förståelser av 

varför människor ansluter sig till organisationer och sociala rörelser. Melucci lägger fokus på 

tillhörigheten till en social rörelse, medan Ahrne förklarar medlemskapet i en organisation. Då 

fackföreningar (i vissa fall) kan förstås som en del av en arbetarrörelse, samtidigt som de är 

organisationer, menar jag att båda dessa teorier kan fungera som relevanta teoretiska verktyg i 

analysen. Dessa teorier kompletteras av Gumbrell-McCormick och Hymans (2013) teori som 

mer specifikt går in på hur medlemmar bidrar till fackliga organisationers maktresurser på 

olika sätt. 

3.1 Sociala rörelser 

Melucci menar att tidigare studier av sociala rörelser i allt för stor utsträckning har ignorerat 

frågan hur en social rörelse kan existera. Vad det är som gör att människor går samman och 

agerar gemensamt har, menar han, förutsatts bero på historiska eller strukturella orsaker. 

Dessa förklaringsmodeller lämnar själva kärnan i frågan – hur sociala rörelser kan uppstå – 

obesvarad (1996:14). Nedan redogörs för vad Meluccis definition av kollektiv handling, samt 

hur han menar att en kollektiv identitet är en förutsättning för att en social rörelse ska kunna 

existera. 

3.1.1 Sociala rörelser: en analytisk kategori 

Enligt Melucci bör analysen av en social rörelse baseras på en teori om kollektivt handlande 

(1996:14). Först och främst menar Melucci att man bör skilja på kollektivt beteende och 

kollektivt handlade. Allt beteende av liknande karaktär som utförs samtidigt av ett flertal 

individer bör inte ses som kollektiva handlingar. För att ett beteende ska definieras som 

kollektivt handlande ska det, förutom att det involverar ett flertal individer som utför 

handlingar med liknande karaktär i tid och rum, inkludera sociala relationer mellan aktörerna 

samt att de som utför handlingarna ska lägga en mening i sitt handlande. Meningen som läggs 
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i det kollektiva handlandet behöver dock inte vara enhetlig, utan kollektiva fenomen kan 

innehålla en mångfald av attityder och meningar (Melucci 1996:20). 

Melucci menar att det finns många olika typer av kollektivt handlande, varav sociala rörelser 

är en typ. Den sociala rörelsen kännetecknas av att den (1) baseras på solidaritet, (2) 

involverar en kulturell eller politisk konflikt, samt (3) överskrider gränserna inom det system 

den försöker förändra. Begreppet social rörelse betraktas av Melucci som en analytisk 

kategori och han understryker att det vi i dagligt tal kallar sociala rörelser inte nödvändigtvis 

måste uppfylla kriterierna ovan. Han menar dock att för att det ska vara teoretiskt intressant 

att prata om sociala rörelser, måste de definieras tydligare än vad som gjorts i tidigare 

forskning, då många fenomen som betraktas som sociala rörelser inte har något mer 

gemensamt än deras namn (Melucci 1996:28-29).  

3.1.2 Kollektiv identitet som förklaring av kollektiv handling 

Efter denna redogörelse för Meluccis definition av begreppet social rörelse, är det dags att 

studera vad han menar gör dessa rörelser möjliga. Vad det är som gör att människor 

mobiliserar sig i sociala rörelser har, som nämnts ovan, enligt Melucci länge varit en allt för 

lättvindigt besvarad fråga och han utvecklar därför en ny förklaringsmodell. I denna modell 

utgår Melucci från sociologen Pizzornos resonemang om att det är känslan av ett ”vi” som gör 

kollektiva handlingar möjliga. Pizzorno menar att vi-känslan gör effekten av handlingen mer 

förutsägbar, då individen i en grupp där en vi-känsla råder kan förlita sig på andra individers 

engagemang och att andra inte ”åker snålskjuts” på övriga gruppens handlingar7. På grund av 

vi-känslan vågar individer investera kraft och engagemang i kollektiva handlingar, utan rädsla 

för att bli lurade av övriga gruppmedlemmar (Melucci 1996:63). Så långt håller Melucci med 

i Pizzornos resonemang. Melucci menar dock att Pizzorno, i likhet med många andra 

rörelseteoretiker, förutsätter att ”viet” redan existerar inom gruppen. Att enigheten inom en 

rörelse tas för given menar Melucci är problematiskt då ”[T]he empirical unity of a social 

movement should be considered as a result rather than a starting point, a fact to be explained 

rather than something already evident” (Melucci 1996:40). Enigheten är således inte något 

som finns inom rörelsen från början, utan något som konstrueras av dess aktörer utifrån 

rörelsens mål och medel samt i relation till den omkringliggande miljön. Misslyckas rörelsen 

med att konstruera ett ”vi” blir den kollektiva handlingen också omöjlig och rörelsen upphör 

att existera. En kollektiv identitet är, med andra ord, inte något som en rörelse har, utan något 

                                                 
7 Se under rubriken 2.1 Individbaserade förklaringar till facklig organisering för förklaring av den så kallade 

”free-rider” problematiken.  
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som ständigt skapas i en process. Melucci påpekar att identitet som koncept ofta förstås som 

något fast, vilket inte är avsikten här, utan menar istället att den kollektiva identiteten bör ses 

som något som konstrueras. Via ett gemensamt språk och gemensamma ritualer, 

omförhandlas gruppens mål, medel och aktionsfält ständigt. För detta är en pågående 

interaktion mellan aktörerna inom gruppen nödvändig. Individerna influerar varandra, 

kommunicerar, förhandlar och tar beslut. Avgörande för den kollektiva identiteten är också ett 

visst mått av känslomässig investering i gruppen. Gruppen måste känna sig som en grupp för 

att skapa en kollektiv identitet. Den kollektiva identiteten skapas på så sätt genom 

handlingarna, samtidigt som den är en förutsättning för att handlingarna ska ske. De 

kollektiva handlingar som gruppen utför blir således en del av den kollektiva identiteten 

(1996:70-73).  

Melucci menar vidare att för att en kollektiv identitet ska vara möjlig måste individerna ha en 

möjlighet till självreflexivitet och en förmåga att identifiera sig själva som en grupp. En 

kollektiv identitet är alltid relationell i den mening att den skapas i relation till ”de andra”. 

Aktörerna måste således kunna skilja på sig själva och den miljö de verkar inom. De måste 

också bli igenkända av utomstående. Den kollektiva identiteten möjliggör att rörelsen 

fortsätter och att nya medlemmar kan identifiera sig med rörelsen och ansluta sig till den 

(1996:73-75). Tillhörigheten till en social rörelse har gått från att framförallt baseras på 

strukturella karaktärsdrag (exempelvis klass), till att mer handla om medvetna handlingar och 

självreflektion (Melucci 1996:76). Melucci menar att kollektiva aktörer förr var mer rotade i 

sociala förhållanden, och dessa avgjorde vilken grupp man skulle tillhöra. Idag är dessa 

strukturella förhållanden inte lika viktiga för sociala rörelser vilket gör frågan om hur den 

kollektiva identiteten skapas viktigare (1996:84).  

Melucci menar också att en social rörelse inte överlever någon längre tid utan en 

organisationsstruktur som kan ena den och se till att de resurser som finns inom rörelsen 

använts på ett sätt som underlättar för rörelsen att nå sina mål. Sociala rörelser har därför ofta 

ett samband med organisationer (1996:313).  

Meluccis förståelse av kollektiv handling är användbar i studiet av facklig organisering, då 

den lägger fokus på fackmedlemmen som en del av arbetarrörelsen. Huruvida alla 

fackmedlemmar betraktar sig själva som en del av en social rörelse, eller enbart som en 

medlem i en intresseorganisation, vet vi inte. Med detta vänder jag mig nu till Ahrnes 

teoretiska ramverk där fokus läggs på organisationen och medlemskapet i denna.  
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3.2 Organisationer 

I Ahrnes organisationsteoretiska ramverk utgör organisationer en av de mest betydande 

beståndsdelarna i det sociala landskapet8 (1990; 1994). För att förstå det moderna samhället 

måste vi, enligt Ahrne, studera dessa organisationer. Hans definition av begreppet 

organisation är vid och inkluderar fenomen som i dagligt tal inte brukar ses som sådana. 

Staten, familjen, företaget och frivilligorganisationen är fyra grundtyper av organisationer 

Ahrne identifierar i de moderna samhället (1990:59). Det som dessa sociala enheter har 

gemensamt är att de karaktäriseras av liknande principer för mänsklig interaktion vad gäller 

organisationsmedlemmarnas tillhörighet och utbytbarhet, dess resurser och kontroll (Ahrne 

1994:2). I denna studie är det framförallt frivilligorganisationen som är av intresse, eftersom 

fackförbund kategoriseras som sådana. I kommande avsnitt redogörs för Ahrnes teori om 

varför människor är med i organisationer, eller ej. I anslutning till avsnittet om kollektiva 

resurser presenteras även Gumbrell-McCormicks och Hymans (2013) teori som går in mer 

specifikt på vilka typer av maktresurser fackföreningsmedlemmen kan bidra med.  

3.2.1 Organisationer som bärare av sociala rörelser 

Ahrne menar att tillträdet till alla organisationer är begränsat. Vem som är medlem i en 

organisation och vem som får bli medlem beslutas av organisationen (1994:5). Sociala 

rörelser, å andra sidan, har inga tydliga regler rörande vem som tillhör dem. Den sociala 

rörelsen beskrivs av Ahrne som ett ”nätverk av supportrar”, vilka deltar genom att dela åsikter 

och/eller livsstil med övriga supportrar (1994:67). Att ”känna sig” som en del av rörelsen kan 

i många fall räcka för att tillhöra den (Ahrne och Papakostas 2006:114).  

Frånvaron av tydliga gränser för sociala rörelser medför ofta problem för rörelsens fortsatta 

existens och effektivitet. Detta gör att många sociala rörelser efter ett tag utvecklar en 

organisationsstruktur för att kunna fortsätta existera. En anledning till detta är att då det finns 

resurser att förvalta, krävs regler kring vilka som har tillgång till dessa och hur de ska 

användas (Ahrne 1994:13). Frivilligorganisationer är, eller blir, tids nog därför ofta en viktig 

del av sociala rörelser. Ahrne menar att man kan se organisationer som bärare av sociala 

rörelser (1994:68).  

Vem som får tillträde till organisationen bestäms, som redan nämnts, av den redan existerande 

organisationen. Hur tillträdet till en organisation sker varierar mellan olika typer av 

                                                 
8 Begreppet ”det sociala landskapet” är uttryck för en kritik av allt för abstrakta samhällsteorier. För djupare 

förklaring av begreppet se Ahrne (1990). 
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organisationer: för vissa medlemskap krävs att man föds in i dem eller gifter in sig i dem, 

andra organisationer kan man bli medlem i genom att be om tillåtelse. För 

frivilligorganisationen sker tillträdet oftast genom att den potentielle medlemmen ansöker om 

ett medlemskap som organisationen i sin tur måste acceptera. Ett medlemskap kan sällan 

köpas och alla organisationer har makt att utestänga icke önskvärda medlemmar (Ahrne 

1994:5-8). Vem organisationen vill ha som medlem baseras delvis på vem som kan bidra till 

organisationens verksamhet. Det är dock inte nödvändigtvis så att de personer som har störst 

möjlighet att bidra till verksamheten alltid har möjlighet att bli medlemmar, utan medlemmar 

kan även bli utvalda på andra grunder, exempelvis baserat på vilka som tidigare ingått i 

organisationen. Här kan faktorer som kön, ålder, och ”ras” vara av betydelse (Ahrne 1994:78-

79).  

3.2.2 Kollektiva resurser  

Organisationer är inga stabila enheter utan omformas ständigt genom att medlemmar ansluter 

sig till eller lämnar organisationen (1994:92). En central faktor som gör att medlemmar går 

med i eller kommer tillbaka till en organisation är organisationens kollektiva resurser. Med 

kollektiva resurser menar Ahrne resurser som varken är helt publika eller helt privata, utan 

resurser tillhörande en organisation som en person endast får tillgång till genom att vara 

medlem. De kollektiva resurserna skapas och förvaltas av organisationens medlemmar (Ahrne 

1994:12-14). De kan vara både materiella och icke-materiella, och utgöras exempelvis av 

pengar, byggnader, status och kunskap (Ahrne 1994:119). De kollektiva resurserna skapas 

genom att medlemmarna bidrar till dem, exempelvis genom att betala en medlemsavgift, eller 

genom arbete. De ackumuleras över tid till nya generationer av organisationsmedlemmar. På 

detta sätt skapas en kontinuitet i organisationen (Ahrne 1994:13). Även organisering av 

medlemmarnas handlingar kan i sig vara ett sätt att skapa kollektiva resurser, då den 

kollektiva styrkan ökar genom att man kombinerar sina ansträngningar, turas om att göra 

saker, samt specialiserar sig på olika uppgifter (Ahrne 1994:51).  

De kollektiva resurserna är av intresse för medlemmen för att de underlättar för denne att 

utföra den verksamhet som den önskar (Ahrne 1994:17). Detta betyder inte att alla 

medlemmar inom en och samma organisation har samma mål med sitt medlemskap. Ahrne 

menar att det ofta ryms flera olika mål (ibland även motsägande) inom en organisation. Att 

flera medlemmar går med i en och samma organisation behöver alltså inte betyda att de 

eftersträvar samma sak, dock har de alla ett intresse av de resurser som organisationen kan 

erbjuda dem (1999:27).  
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De nyttigheter som skapas av organisations arbete kommer nödvändigtvis inte bara 

medlemmarna till del. Resultat av organisationers arbete som även gagnar individer utanför 

organisationen, kallas utifrån ovan givna perspektiv för icke-exklusiva nyttigheter (Ahrne, 

Boström, och Forssell 2004:34). Vad förekomsten av sådana kan ha för effekt på viljan att gå 

med i en organisation, samt hur de organisationsproblem som kan uppstå till följd av icke-

exklusiva resurser hanteras, behandlas längre fram i kapitlet, under rubriken 3.2.4 

Organisationens stabilitet. 

Som tidigare nämndes är tillgången på kollektiva resurser ett viktigt motiv för att gå med i en 

organisation. Ahrne menar dock att viljan att bidra till de kollektiva resurserna kan vara ett 

motiv för att gå med i organisationen (1994:17). För frivilligorganisationen är detta kanske 

extra vanligt då man kan anta att det finns en överensstämmelse mellan medlemmarnas motiv 

och deras insatser i organisationen (Ahrne, Boström, och Forssell 2004:28). Få personer 

skulle till exempel arbeta i ett företag utan att få någon lön, eller betala skatt till ett land de 

inte är medborgare i. Att vara medlem i en frivilligorganisation som arbetar för en grupp man 

själv inte tillhör är dock inte särskilt ovanligt. Här är alltså ideologiska motiv avgörande för 

medlemskapet.  

Vidare menar Ahrne att hur distributionen av kollektiva resurser går till inom organisationen 

beslutas av regler satta inom organisationen. Dessa behöver inte resultera i att alla 

medlemmar har samma tillgång, utan i många organisationer pågår en kamp om hur de 

kollektiva resurserna ska fördelas (1994:13). Auktoritetsrelationerna inom en organisation 

beror på medlemmarnas relation till de kollektiva resurserna. Stort inflytande över 

medlemmen får organisationen då medlemmen är i stort behov av organisationens kollektiva 

resurser. Stort inflytande över organisationen får medlemmen om organisationen är i stort 

behov av de resurser denne kan bidra med eller hens personliga kvaliteter. För att den 

enskilde medlemmen ska kunna använda sig av sitt inflytande, krävs att medlemmen vet om 

vilket värde den har för organisationen (Ahrne 1994:91, Ahrne 1999:34).  

Vilken betydelse olika resurser har varierar beroende på sammanhang. Ibland är pengar en 

viktig maktresurs, i andra fall är det vapen. Ahrne menar att alla kollektiva resurser, under rätt 

omständigheter, kan bli maktresurser (1994:15). I mötet med andra organisationer är vilka 

resurser en organisation har tillgång till avgörande för hur den kan agera (Ahrne 1994:41). 

Ahrne exemplifierar med fackföreningar och hävdar att för dessa är antalet medlemmar en 

viktig kollektiv resurs, då de, om de agerar gemensamt, ökar sin makt gentemot arbetsgivaren 
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och på sätt kan driva igenom förändringar (Ahrne 1999:33). Medlemsantal är dock inte den 

enda faktorn som avgör fackens maktposition gentemot arbetsgivaren, utan även andra 

aspekter av medlemmarnas karaktär har betydelse för vilken maktresurs de gemensamt bildar. 

Gumbrell-McCormick och Hyman (2013) har utrett detta närmare och identifierar fyra olika 

typer av maktresurser som är relevant för fackens arbete. De tre första av dessa är kopplade 

till medlemmarnas egenskaper, medan den sista är oberoende av dessa. Den första typen av 

maktresurs är den strukturella, där medlemmens plats i produktionskedjan bestämmer dess 

förhandlingsposition gentemot arbetsgivaren. Den andra typen är den anslutningsbaserade, 

där framförallt antalet medlemskap och de (ekonomiska) resurser den bidrar med påverkar 

fackens makt. Den tredje typen är den organisatoriska, där medlemmarnas delaktighet i 

organisationen spelar roll. En aktiv och hängiven medlem tillför således mer till 

maktresurserna än en passiv och oengagerad. Den fjärde typen av maktresurs är den 

institutionella, där fackföreningarnas relation till lagstiftning, arbetsgivare och 

välfärdsinstitutioner har betydelse för fackets förhandlingsposition. I den fjärde typen är det 

således inte medlemmens egenskaper som är avgörande för fackens maktresurser. Vilken av 

dessa maktresurser som har störst betydelse för fackföreningar varierar beroende på den 

samhälleliga kontexten (Gumbrell-McCormick och Hyman 2013:30-31). 

Vi har sett hur Ahrne menar att kollektiva resurser är en central aspekt för medlemskapet. I 

följande avsnitt ska vi se hur medlemmen åtar sig att följa organisationens regler och vad 

detta kan ha för betydelse.  

3.2.3 Medlemmens åtaganden 

En medlem ska, förutom att kunna bidra till organisationens kollektiva resurser, även uppfylla 

de åtaganden som organisationen förväntar sig av medlemmen. Detta innebär att 

medlemskapet alltid i viss mån, begränsar individens handlingar (Ahrne 1994:89). En 

organisationsmedlem är inte fri att agera hur den vill, utan måste alltid förhålla sig till 

organisationens regler. Hur stor del av ens handlingar som kontrolleras varierar mellan olika 

organisationer från att vara mycket litet till att omfatta alla livsområden. Den del av 

handlandet som medlemmen upplåter åt organisationen benämner Ahrne ”zone of 

indifference”, som är ett begrepp han hämtat från organisationsteoretikern Barnard (Ahrne 

1994:22-23). Vad detta kontrollerade handlingsområde innefattar varierar mellan och inom 

organisationer. I vissa fall handlar det om att anpassa hela sitt liv till organisationen (detta är 

ofta fallet i sekter), medan det i andra fall endast rör sig om att betala en medlemsavgift. 

Medlemskapet blir på detta sätt en process där man ger upp en del av sig själv för att få del i 



 

  28 

   

vad organisationen kan erbjuda. Ahrne menar att ”[W]hat you gain in access to resources and 

possibilities by organizational affiliations you lose in autonomy and independence.” (1994:35)  

Medlemskapet i en organisation är med andra ord aldrig helt utan uppoffringar, vilket gör att 

för att medlemmen inte ska bryta mot organisationens regler krävs det att denne får något i 

utbyte, så som tillgång till kollektiva resurser (Ahrne 1994:89 och 109). Vissa typer av 

organisationer har även möjlighet att straffa medlemmar som inte följer dess regler. Detta är 

dock nästan omöjligt för frivilligorganisationer. Den typ av bestraffning som kan tillämpas är 

i princip bara uteslutning (Ahrne, Boström, och Forssell 2004:30).  

Att handla på organisationens vägnar medför alltid vissa spänningar mellan organisationens 

vilja och den enskilda medlemmens. Ahrne identifierar två strategier organisationer använder 

sig av för att minska denna diskrepans. Den första är att arbeta för att medlemmen ska vara så 

väl anpassad som möjligt till organisationen, genom att socialisering och indoktrinering 

inordna medlemmens handlingar och känslor i organisationen i så hög utsträckning som 

möjligt. Det handlingsutrymme som organisationen kontrollerar blir i detta fall stor, genom att 

det är en stor del av medlemmens liv och handlingar som blir påverkat av organisationen. Den 

andra strategin är att organisationen skiljer på organisation och medlem så mycket som 

möjligt, genom att skapa rutiner där medlemmens känslor inte påverkar uppgiften. Här blir det 

kontrollerade handlingsutrymmet litet, vilket är vanligt i till exempel många företag där det 

viktiga är att medlemmarna gör sitt jobb oavsett vad de anser om arbetet (Ahrne 1999:19). 

Som hittills framgått består organisationsmedlemskapet både av att få tillgång till kollektiva 

resurser, och att bli kontrollerad i sina handlingar. För att medlemskapet ska ingås och 

organisationen inte ta skada krävs det att det finns en balans mellan vad medlemmen får och 

vad den ger organisationen. Medlemmen ska tycka att det är värt att vara medlem i 

organisationen, trots de åtaganden medlemskapet innebär. Det krävs också att organisationen 

inte ska bli helt utarmad, utan lyckas förvalta sina resurser för att nya medlemmar ska kunna 

ta del av dem. Organisationer är dock inga rationella enheter och det händer allt som oftast att 

detta misslyckas. Resultatet blir då att organisationen skadas eller till och med upplöses 

(Ahrne 1994:87-88). I följande avsnitt berörs vad som får organisationer att hålla ihop eller 

falla isär. 

3.2.4 Organisationens stabilitet  

Som tidigare nämnts är organisationer inga stabila enheter, utan omformas ständigt genom att 

nya medlemmar tillkommer och gamla faller ifrån. Ahrne ser det som att organisationer 
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påverkas av två typer av krafter, där den ena varianten drar medlemmar närmare 

organisationen (dess centripetala krafter) och den andra stöter bort medlemmar (dess 

centrifugala krafter). På alla organisationer verkar dessa krafter samtidigt och dessa finns både 

inom och utanför organisationen. Olika typer av organisationer har olika lätt att lösas upp. 

Frivilligorganisationer och företag är relativt lätt att lösa upp, medan stater och familjer är 

svårare. För de senare handlar de sammanbindande och upplösande krafterna inte så mycket 

om huruvida organisationen ska fortsätta att existera, utan om vilken solidaritet och enighet 

som finns mellan medlemmarna (Ahrne 1994:92-94).  

Inom organisationen är mängden kollektiva resurser av stor vikt för om medlemmarna ska 

stanna kvar, då det är svårare att lämna en organisation med ett stort antal kollektiva resurser 

än en organisation med få kollektiva resurser. Även hur nöjd medlemmen är med 

organisationen, vilken lojalitet man känner mot den, samt möjligheten för organisationen att 

upptäcka och bestraffa regelbrott påverkar motivationen till att lämna eller stanna kvar i 

organisationen (Ahrne 1994:92-93). Det är också svårare att lämna en organisation som man 

har varit med i länge och själv lagt ned mycket resurser i (Ahrne 1994:108). 

Utanför organisationen har tillgången till alternativa organisationer betydelse för huruvida 

medlemmar går med i, stannar kvar i, eller lämnar en organisation. Finns det flera liknande 

organisationer, är det troligt att medlemmar väljer en av dessa istället eller lämnar 

organisationen lättare än om det inte finns några intressanta alternativ. Även vilket stöd eller 

motstånd organisationen får från andra organisationer och institutioner runt omkring, kan ha 

betydelse för dess stabilitet (Ahrne 1994:92-93). I vissa fall står två olika medlemskap i 

motsättning till varandra och individen måste välja vilken organisation hen vill ingå i (Ahrne 

1994:11-12). En organisations misslyckande att rekrytera personer, menar Ahrne, förklaras 

ofta av andra organisationers makt att organisera dessa (1994:17). 

Medlemsrekrytering är ofta beroende av nätverk och rekommendationer hos individer som 

redan är medlemmar i organisationen (Ahrne 1994:79). För att nya medlemskap ska kunna 

ingås krävs därför att den potentielle medlemmen vet om organisationens existens, samt att 

organisationen når ut med information om hur man går med i organisationen till medlemmen. 

Klarar man inte av att rekrytera nya medlemmar kommer organisationen så småningom att 

lösas upp. 
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Tidigare påpekades att de resurser som skapas i en organisation inte nödvändigtvis är 

exklusiva för dess medlemmar, vilket gör det möjligt för icke-medlemmar att agera som så 

kallade ”fripassagerare” och utnyttja resurser utan att själva bidra. Även medlemmar kan 

fungera som fripassagerare genom att inte bidra till det gemensamma arbetet inom 

organisationen. Detta kan, förutom att skapa problem för organisationen, även göra att 

medlemmar mister motivationen att vara med i organisationen eller bidra till dess kollektiva 

resurser. Ahrne, Boström och Forsell menar att frivilligorganisationer lider extra mycket av 

fripassagerarproblemet, då de sällan har möjlighet att vidta sanktioner mot medlemmar som 

inte handlar utifrån organisationens bästa. Ofta är uteslutning av medlemmen det enda straffet 

att ta till, vilket ju inte leder till att arbetet blir utfört. Detta, menar de, är ett reellt problem för 

frivilligorganisationer och något som ofta gör det svårt att enbart förlita sig på frivilligt arbete 

(2004:35). Ett sätt att minska risken för att medlemmar ska agera som fripassagerare, är 

(förutom att villkora tillgången till organisationens kollektiva resurser) att skapa en 

organisationskultur eller ideologi som gör att människor känner sig hängiva och lojala mot 

organisationen (Ahrne 1994:110-111).  

3.3 Slutsats 

Som framgår av genomgången ovan är skillnaden mellan sociala rörelser och organisationer 

inte alltid tydlig – en organisation kan vara en bärare av en social rörelse, och vad som en 

gång varit en social rörelse kan efter en tid ta formen av en organisation. För att kunna 

förklara aspekter som berör både sociala rörelser och organisationer används därför båda 

teorier som analysverktyg i denna studie.  

De båda teorierna är också relevanta då de lägger fokus vid olika aspekter av medlemskapet. 

Jag ser det som att de två teorierna besvarar två olika frågor. Melucci besvarar frågan: hur 

skapas denna individs intressen? Ahrne, å andra sidan, besvarar frågan: förutsatt personens 

intressen, varför ansluter sig hen till en organisation? Vidare menar jag att de kompletterar 

varandra då den ena teorin betonar den materiella aspekten av medlemskapet, medan den 

andra betonar den ideologiska.  
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4. Metod 

Vid studiet av relationen mellan hushållsarbetare och fackförbundet Kommunal har 

kvalitativa forskningsintervjuer samt kvalitativ textanalys använts. Dessa metoder har gjort 

det möjligt att fånga komplexiteten i hushållsarbetarnas relation till medlemskapet – något de 

tidigare studier som framförallt studerat fenomenet på strukturell nivå inte gjort i någon större 

omfattning. Forskningsprocessen har framförallt varit deduktiv, vilket inneburit att ett 

organisationsteoretiska perspektiv har haft en betydande roll för hur studien har utformats, 

samt varit vägledande för vilka teman som studien fokuserat på, både i datagenerering och 

analys (Aspers 2011:100). Teorins roll har dock inte inneburit att nya aspekter som kommit 

upp under studiens gång uteslutits, utan även aspekter som ligger utanför det teoretiska 

ramverket har fått ta plats i studiens förståelse för fenomenet. Detta har inneburit att 

rekryteringsaspekter fått ta en större plats i denna studie, jämfört med vad de gör i den 

teoretiska förståelsen.  

Studiens empiriska material delas in i tre delar. Den första delen syftar till att undersöka hur 

hushållsarbetarna uppfattar ett fackmedlemskap, hur de uppfattar sitt arbete, sin 

arbetssituation samt relation till kollegor och arbetsgivare. För detta ändamål är kvalitativa 

forskningsintervjuer lämpliga, då denna metod ”ger ett priviligierat tillträde till människors 

upplevelse av den levda världen.” (Kvale och Brinkmann 2014:46). Fokus läggs här vid 

intervjupersonens egen uppfattning, och den mening denne lägger i sina erfarenheter (Kvale 

och Brinkmann 2014:17). Hur intervjuerna praktiskt genomfördes beskrivs nedan under 

rubriken 4.3.1 Datagenerering. 

Den andra delen av studien syftar till att beskriva Kommunals officiella hållning angående 

medlemskapets innebörd. Här analyseras skrivet material från organisationen för att 

undersöka dels vilka skrivna regler som gäller för medlemmar och organisation, dels vilken 

verksamhet som pågår inom organisationen.  

Aspers (2011:41) menar att man vid textanalys missar delar av den tysta praktiken. Den tredje 

delen av studien syftar därför till att komplettera den andra delen genom att undersöka vad 

representanter för Kommunal menar att ett medlemskap innebär, samt hur deras arbete inom 

organisationen ser ut, framförallt det som rör branschen hushållsnära tjänster. Detta för att få 

en mer inofficiell beskrivning av organisationen och dess verksamhet. Även här har 

kvalitativa intervjuer använts, där den intervjuades uppfattningar och erfarenheter ligger i 

fokus. 
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4.1 Epistemologiska överväganden 

Hur det datamaterial som genereras i den kvalitativa forskningsintervjun betraktas beror på 

forskarens kunskapssyn. Holstein och Gubrium (1995) menar att intervjusamtalet aldrig är en 

neutral situation där den intervjuade genom språket kan återge sin mening oberoende av 

intervjuaren och den kontext i vilken intervjun äger rum. De menar därför att intervjun bör 

betraktas som en kunskapsproducerande process, där både intervjuare och intervjuperson är 

medskapare av ny kunskap (Holstein och Gubrium 1995:3-4). Vidare menar de att en 

redogörelse sällan är enhetlig, utan oftast motsägande. Respondenten kan exempelvis inom 

ramen för en intervju uttrycka motstridande känslor över ett och samma fenomen. Att få fram 

vad respondenten ”egentligen” tycker är därför inte intervjuarens uppgift, utan istället bör 

forskaren vara lyhörd för den komplexitet respondenten känner för fenomenet i fråga och se 

den som en del av resultatet (Holstein och Gubrium 1995:31-32).  

Holstein och Gubriums kunskapssyn kan ställas i kontrast till en positivistisk kunskapssyn där 

forskaren antas kunna samla in data genom att ställa ”rätt” frågor. En exakt metod är utifrån 

denna kunskapssyn viktig för forskningens validitet, då man utgår från att om man bara 

använder de rätta verktygen kan man få fram sann bild av verkligheten (Kvale och Brinkmann 

2014:81). Jag menar att den kunskap som produceras i denna studie bör betraktas som ett 

resultat av en aktiv intervjuprocess, där jag tillsammans med mina intervjupersoner varit 

medskapare av det datamaterial som genererats. Under intervjuernas utförande blev det tydligt 

att intervjupersonerna utvecklade sina svar genom intervjuns gång, de tänkte efter och kom i 

kontakt med nya perspektiv, vilket gjorde att de ibland ändrade eller utvecklade sin 

ståndpunkt. Att jag (eller någon annan) fått samma svar i en senare intervju är därför inte 

säkert. Trots detta bör man inte se det som att respondenternas utsagor är tagna ur tomma 

luften. Holstein och Gubrium menar att det som framkommer i en intervju alltid är ett resultat 

av erfarenheter, känslor, åsikter och förväntningar (1995:28) och kan därför ändå säga mycket 

om hur intervjupersonens livsvärld ser ut.  

Utifrån den kunskapssyn Holstein och Gubrium förespråkar framkommer det två typer av data 

i intervjusituationen. Dels data om det studerade fenomenet, dels data om hur kunskapen 

konstrueras (1995:56). Kvale och Brinkmann menar att forskaren kan lägga fokus antingen på 

den kunskap som produceras mellan intervjuare och intervjuperson eller på själva 

interaktionen mellan dem (2014:78). I denna studie ligger fokus framförallt på den första 

typen av data: vilken mening lägger respondenterna i det studerade fenomenet?  
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Studier av organisationer ställer ytterligare frågor om hur man bör betrakta den data som 

genereras i intervjusituationer, samt vid läsning av organisationens skrivna material. Ahrne 

menar att organisationer i sig inte har någon möjlighet att agera eller hysa åsikter, utan 

aktörerna är alltid reella personer som agerar på organisationens vägnar (1994:28). 

Organisationsmedlemmar handlar därför alltid dels som människor, dels som organisationer. I 

studiet av organisationer får detta konsekvensen att det är omöjligt att få en ”sann” bild av 

organisationens ståndpunkt. Svaren kommer alltid i viss mån variera beroende på vem inom 

organisationen som för dess talan. Detta problem kan hanteras av forskaren genom att istället 

för att leta efter organisationens ”sanna” åsikt, ge utrymme åt att fånga den komplexitet och 

variation som finns inom organisationen, vilket är min förhoppning att jag lyckas göra i denna 

studie. 

4.2 Etiska överväganden 

För att skydda deltagarna i studien från skada och kränkningar har jag lagt stor vikt vid att 1) 

deltagandet ska ske under ett informerat samtycke, 2) konfidentialitet ska garanteras 

deltagarna, samt 3) metoden som använts inte är integritetskränkande. Ett informerat 

samtycke innebär att deltagarna informeras om studiens syfte, vem som kommer få tillgång 

till materialet, samt att deltagandet är frivilligt och kan avslutas när som helst (Kvale och 

Brinkmann 2014:107). Som tack för sin medverkan fick hushållsarbetarna, som ställde upp på 

sin fritid, en biobiljett, vilket jag bedömer inte påverkade någon att ställa upp mot sin vilja. 

Konfidentialitet innebär att obehöriga ej får ta del av personuppgifter som kan avslöja 

personens identitet (Vetenskapsrådet 2011:67). I detta fall gäller det främst namn eller vilket 

företag som intervjupersonen arbetar på. För denna studie innebär det att enbart jag vet vilka 

som har intervjuats, samt kan koppla källdatan till intervjupersoner. Att kunna garantera detta 

var framförallt viktigt när det gällde de intervjupersoner som arbetade i 

hushållstjänsteföretagen, då jag ville att de tryggt skulle kunna uttrycka eventuella negativa 

känslor för sin arbetsgivare eller fackförening. Av denna anledning har jag valt att inte återge 

detaljerade berättelser i resultatet, då detta skulle kunna användas till att identifiera 

intervjupersonerna. Det inspelade materialet förstördes efter att det transkriberats för att 

hindra det från att komma i orätta händer. Med de intervjupersoner som arbetade på 

Kommunal fördes en dialog angående hur de skulle presenteras i studien. Vi kom tillsammans 

fram till att jag skulle uppge var i organisationen de arbetade, men inte uppge namn.  
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I utvecklandet av metoden är det viktigt att väga hur den kommer drabba deltagarna emot 

vilken nytta den gör för studien. I vissa fall kan en metod som utsätter deltagarna för risker 

eller obehag vara motiverad om forskningsresultatet har ett stort värde (exempelvis i vissa 

medicinska studier) (Vetenskapsrådet 2011:31). I det aktuella fallet har detta inneburit att jag i 

utformning av intervjuguiden (och i intervjusituationen) fått förhålla mig till vilka frågor som 

är relevanta gentemot vilka frågor som kan vara integritetskränkande. Exempelvis var jag 

intresserad av huruvida intervjupersonens politiska hållning hade någon betydelse för 

inställningen till ett fackmedlemskap. En persons politiska åsikter klassas som känsliga 

personuppgifter och ingår under personuppgiftslagen (Vetenskapsrådet 2011:49). Denna typ 

av forskning bör därför etikgranskas innan den utförs. För att undvika detta har jag valt att 

inte fråga om intervjupersonernas politiska ståndpunkter, utan enbart frågat om Kommunals 

ideologiska ursprung har någon betydelse för om man går med i facket eller inte. I vissa fall 

har denna fråga lett till att intervjupersonerna uppgett sina politiska sympatier. I dessa fall har 

jag valt att inte gå djupare utan lämnat ämnet och gått vidare i intervjun.  

4.3 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt beskrivs först hur det empiriska datamaterialet genererats. Därefter följer en 

beskrivning av det empiriska materialet och av urvalsprocessen. 

4.3.1 Datagenerering 

Inför intervjuerna utformades ett flertal intervjuguider, anpassade till de intervjuades position 

inom organisationen/relation till organisationen (se Bilaga 1). Intervjuguiderna utformades 

genom att frågorna konstruerades i två teoretiska nivåer (se Kvale och Brinkmann 2014:174). 

Med utgångspunkt i forskningsfrågorna skapades utifrån det teoretiska ramverket ett antal 

teoretiska frågor, vilka sedan konkretiserats i mer lättbegripliga intervjufrågor utan teoretiska 

begrepp. Dessa frågor var de som senare användes under intervjuerna. Även frågor som inte 

härrörde från teoretiska begrepp togs med i intervjuguiderna för att få en bild av 

intervjupersonerna och deras arbetssituation.  

Totalt utfördes nio intervjuer under perioden mars - april 2015. Intervjuerna varade mellan 45 

till 90 minuter och utfördes enskilt på en av respondenten bestämd plats (kafé eller kontor), 

förutom en intervju som skedde över telefon.  

Intervjuguiderna användes flexibelt under intervjuerna. Det fanns stor möjlighet för mig att 

ställa följdfrågor samt för respondenterna att utveckla resonemang som låg utanför 
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intervjuguiden (Aspers 2011:144; Kvale och Brinkmann 2014:180). Intervjuerna spelades in 

och transkriberades ordagrant kort efter intervjutillfället. Jag skrev även kortare 

fältanteckningar efter intervjuerna för att komma ihåg saker som sagts efter att inspelningen 

stängts av. Jag gick kontinuerligt igenom vad som sagts i tidigare intervjuer för att ibland 

justera intervjuguiden inför kommande intervjuer. De största förändringarna skedde efter de 

två första intervjuerna, en med en facklig representant, och en med en hushållsarbetare. Efter 

dessa intervjuer förtydligades vissa frågor, medan andra frågor ströks. 

Textanalysen började med läsning av utvalda dokument och texter från Kommunals 

webbplats. Under läsningen sökte jag efter olika teman, grundade i den teoretiska förståelsen. 

Temana var: kollektiva resurser, mål, tillträde, ”zone of indifference”, interaktion mellan 

hushållsarbetare och fack, gemensamma ritualer, samt känslomässig investering i gruppen. 

Jag var dock mån om att inte bara låta mig styras av den teoretiska förståelsen, så även andra 

ämnen som dök upp under genomgången av texten togs med, exempelvis texter som rörde 

hushållsarbetare som yrkesgrupp. Detta resulterade i ett material som sedan kodades mer 

noggrant. Hur analysen av det empiriska materialet gick till beskrivs nedan under rubriken 4.4 

Analysmetod.  

4.3.2 Empiriskt material 

Materialet består av nio inspelade intervjuer, Kommunalarbetareförbundets stadgar antagna 

vid kongressen 2013, organisationens verksamhetsberättelser på förbundsnivå från 2013 och 

2014, samt texter från kommunals webbplats (www.kommunal.se). Texterna från 

webbplatsen går att finna under flikarna ”På jobbet”, ”Medlemskapet”, ”Påverka” och ”Om 

Kommunal”. Dessa utgör tillsammans cirka 70 olika webbsidor.  

Av de nio intervjupersonerna är fyra representanter för Kommunal. Två av dessa är anställda 

som ombudsmän på Kommunals förbundskontor och två är regionala fackliga ombud på två 

olika sektioner i Stockholms län. De övriga fem intervjupersonerna arbetar som 

hushållsarbetare och är anställda på tre olika företag som säljer hushållsnära tjänster. Av dessa 

är tre medlemmar i Kommunal och två ej anslutna till facket. Nedan följer en kort beskrivning 

av intervjupersonerna. Beskrivningen baseras på vad intervjupersonerna valt att berätta om sig 

själva. För att de inte ska gå att identifiera intervjupersonerna är namn, ålder och hur länge de 

arbetat på företaget fingerade. De fingerade åldrarna ligger inom samma femårsintervall som 

den riktiga åldern. De fingerade tidsperioderna inom ett tvåårsintervall. 
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Kicki är regionalt fackligt ombud på en sektion inom Kommunal och arbetar förnärvarande 

med branschen för hushållsnära tjänster. Innan dess har hon arbetat som regionalt fackligt 

ombud för andra branscher och också haft andra fackliga uppdrag. 

Karl är regionalt fackligt ombud på en sektion inom Kommunal och arbetar förnärvarande 

med branschen för hushållsnära tjänster. Han har tidigare erfarenhet av andra fackliga 

uppdrag. 

Kerstin arbetar som ombudsman på Kommunals organisationsutvecklingsenhet.  

Krister arbetar som ombudsman på Kommunals organisationsutvecklingsenhet. Har tidigare 

varit förtroendevald inom Kommunal. 

Alma är 26 år. Hon har en tillsvidareanställning på ett stort hemserviceföretag, där hon 

arbetat med städning från och till i närmare nio år. För närvarande arbetar hon deltid. Hon 

planerar att studera vidare på högskola inom de närmsta åren. Alma är inte med i något 

fackförbund, men är med i a-kassan. 

Britta är 31 år. Hon har en tillsvidareanställning på ett stort hemserviceföretag, där hon 

arbetat deltid i cirka sex år. Hon planerar att börja studera eller göra något annat inom några 

år. Britta är sedan länge med i Kommunal och i a-kassan. 

Charlotte är 43 år. Hon har länge arbetat inom en annan servicebransch, men har sedan fyra 

år tillbaka en tillsvidareanställning på ett stort hemserviceföretag, där hon arbetar deltid. 

Charlotte är med i Kommunal och i a-kassan. Innan hon bytte bransch var hon med i ett annat 

fackförbund. 

Diana är 58 år. Hon har lång erfarenhet av städning, och har sedan nio år tillbaka en 

tillsvidareanställning på ett stort hemserviceföretag, där hon arbetar deltid. Diana är med i 

Kommunal och i a-kassan, och var innan hon började arbeta med hushållsnära tjänster med i 

ett annat fackförbund. 

Erika är 38 år. Hon har en tillsvidareanställning på ett stort hemserviceföretag, där hon 

arbetar deltid sedan cirka sex år tillbaka. Hon har tidigare erfarenhet av städning. Hon 

planerar att jobba kvar i företaget de närmsta åren, men hoppas på att kunna göra något annat 

längre fram. Hon är inte med i något fackförbund, men i a-kassan. 
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4.3.3 Urvalsmetod 

Urvalet av intervjupersoner har baserats på vem som har möjlighet att beskriva följande 

faktorer: 1) vad ett medlemskap i Kommunal innebär, både för hushållsarbetare och 

organisation 2) hur hushållsarbetare uppfattar sin arbetssituation och relation till arbetsgivare 

och kollegor, och 3) hur verksamheten inom Kommunal ser ut, framförallt med fokus på 

rekrytering och arbetet med branschen för hushållsnära tjänster. Av denna anledning har 

hushållsarbetare som är medlemmar i facket, hushållsarbetare som inte är med i facket, samt 

representanter på Kommunal som arbetar med organisering, rekrytering och branschen 

hushållsnära tjänster valts ut som lämpliga intervjupersoner.  

Urvalet av intervjupersoner från Kommunal har baserats på deras kunskap om 

medlemsrekrytering och kännedom om branschen för hushållsnära tjänster. Jag ville intervjua 

personer med stor kunskap om medlemsrekryteringen, samt dem som hade kunskap om den 

specifika yrkesgruppen. För att få tag på lämpliga personer kontaktade jag Kommunals 

förbundskontor för att bli vägledd därifrån. Detta resulterade i fyra intervjuer (se ovan under 

rubriken 4.3.2 Empiriskt material).  

Urvalet av hushållsarbetare har framförallt baserats på tillgänglighet, då det har varit svårt att 

få kontakt med personer som varit villiga att ställa upp på en intervju. För att få tag på 

hushållsarbetare som var villiga att delta i intervjuer tog jag kontakt med åtta olika städfirmor 

aktiva i Stockholmstrakten och frågade om de hade möjlighet att förmedla vidare en förfrågan 

till sina anställda angående deltagande i studien. Majoriteten av företagen svarade inte på 

förfrågan och de som svarade var inte intresserade av detta. Jag beslutade därför att gå andra 

vägar för att hitta intervjupersoner. Jag försökte få kontakt med hushållsarbetare via den 

ideella organisationen rättsjouren.nu som arbetar med att hjälpa icke-fackanslutna personer i 

arbetsrättsliga frågor, samt via Syndikalisterna Stockholm. Inget av detta gav något resultat.  

Det som slutligen gav resultat var att jag fick kontakt med fackligt anslutna personer via de 

regionala fackliga ombuden jag intervjuade. Vid varje intervju frågade jag mig sedan vidare 

för att hitta fler personer att intervjua, vilket gav en ytterligare intervju. Denna urvalsmetod 

kallas snöbollsselektion och har som fördel att forskaren kan ta hjälp av nyckelpersoner i 

gruppen för att bli guidad till relevanta respondenter. Nackdelen med denna metod är att 

urvalet begränsas till ett nätverk (Aspers 2011:96). 

Att få tag på intervjupersoner via facket var inte idealiskt. De personer jag blev hänvisad till 

var alla engagerade i facket, vilket gör att den passiva medlemmens röst inte är representerad i 
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denna studie. Två av intervjupersonerna var arbetsplatsombud på sina arbetsplatser, vilket gör 

att de delvis även kan ses som representanter för organisationen. En fördel med att intervjua 

dessa personer som redan var väl insatta i området, visade det sig, var att de hade mycket 

tankar kring fenomenet. Jag hade dock föredragit att intervjua personer som Kommunal inte 

hade så nära kontakt med, då en ambition med uppsatsen var att synliggöra kunskap 

Kommunal inte hade tillgång till. Flera av de intervjupersoner som medverkar i studien hade 

redan en sådan kontakt med facket att de har möjlighet att uttrycka sina erfarenheter direkt till 

de fackliga representanterna. Å andra sidan kan det, som jag påpekar här ovan, i 

intervjusituationen uppstå situationer som är nya för intervjupersonen och genom detta skapas 

ny kunskap som Kommunal inte haft tillgång till tidigare.   

Alla intervjupersoner fick jag dock inte tag i denna väg. En intervjuperson fick jag kontakt 

med via privata kontakter. Denna urvalsmetod var inte heller idealisk då faktumet att jag och 

intervjupersonen hade en gemensam vän kan ha gjort att intervjupersonen känt sig begränsad 

(Hermanowicz 2002). Fördelen var dock att studien inte blev helt beroende av de nätverk 

Kommunal kunde bidra med.  

I intervjuerna framgick det att vissa grupper var svårare att rekrytera till facket än andra. 

Fackrepresentanterna menade exempelvis att personer med utländsk bakgrund som hade en 

dålig erfarenheter av facket från sina hemländer var svåra att rekrytera. Även kvinnor med 

små barn var en grupp som var svåra att få med på informationsträffar och liknande 

evenemang, menade de. Personer ur dessa grupper hade varit extra intressanta att ha med i 

studien, då det hade kunnat ge ytterligare kunskap om varför de är anslutna i så låg 

utsträckning, men det är något jag inte fick möjlighet till i denna studie. 

Vid urvalet av det skrivna materialet har jag varit intresserad av texter från organisationen 

som kan öka förståelsen för vad ett medlemskap innebär för hushållsarbetare samt vilken 

verksamhet som pågår inom organisationen. Organisationens stadgar har valts ut som ett 

lämpligt material för studien, då dessa berättar vilka regler som gäller för medlemskapet. Här 

framgår exempelvis vem som har möjlighet att vara medlem, samt vilka åtaganden man gör 

som medlem. Även verksamhetsberättelser har valts ut som en del av studiens empiriska 

material. Dessa ger en överblick av vad som sker inom organisationen och kan därför bidra 

till förståelsen av vad ett medlemskap innebär. Vid läsningen av verksamhetsberättelserna 

noterade jag dock att texten, utifrån min tolkning, ibland syftade till att framställa 

organisationen i positiv dager. Detta gör att verksamhetsberättelserna inte bör ses som en 
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neutral beskrivning av organisationens verksamhet, vilket kan innebära ett problem för denna 

studie då jag ju är intresserad av att veta hur verksamheten faktiskt ser ut för medlemmarna, 

utan skönmålningar. Tar man detta i beaktande, och bortser från vissa formuleringar, menar 

jag att de ändå ger en bra inblick i organisationens verksamhet. Slutligen har även texter från 

Kommunals webbplats valts ut som empiriskt material till studien. De texter som finns på 

webbplatsen riktar sig, enligt min tolkning, till personer som kan tänkas vilja gå med i 

organisationen eller redan är med. De är informativa och exempelvis förklaras vad facket kan 

hjälpa till med och vad som förväntas av medlemmen. I likhet med verksamhetsberättelserna 

tolkar jag det som att texterna på webbplatsen också syftar till att övertyga icke-medlemmar 

om att Kommunal är en bra organisation de bör gå med i. 

4.4 Analysmetod  

Det empiriska material som genererats i studien måste tolkas för bidra till en ökad förståelse 

av det studerade fenomenet.  I tolkningen av datamaterialet är forskarens förförståelse för 

fenomenet en nödvändighet, då materialet utan denna blir obegripligt. Kvale och Brinkmann 

betonar vikten av att vara kunnig om intervjuämnet, för att intervjun ska bli bra (2014:208). 

Aspers menar dock att en allt för stor förförståelse - exempelvis när forskaren är en del av det 

studerade fenomenet - kan göra att man missar viktiga aspekter på grund av att de ses som allt 

för självklara. Även ett allt för stort fokus på teorin under analysen gör att man missar 

aspekter som inte går att tolka med hjälp av det teoretiska ramverket (2011:38-39). Att hitta 

en balans där förförståelse och teori bidrar till att se det studerade fenomenen utan att enbart 

hitta det man förväntar sig att se eller letar efter, är därför av största vikt för forskaren.  

I tolkningen av det empiriska materialet har det varit meningen som jag varit ute efter. Genom 

tolkning av meningen i en skriven eller muntligt berättad utsaga har man möjlighet att öka 

förståelsen för det studerade fenomenet (Aspers 2011:42). En fråga som är relevant att ta 

ställning till, både i tolkning av text och av intervjusamtal, är huruvida det är den uttryckta 

meningen eller den avsedda meningen man är ute efter (Bergström och Boréus 2005:26; 

Kvale och Brinkmann 2014:254). I denna studie har gjorts vad Bergström och Boréus kallar 

för en avsändarorienterad tolkning där det är vad som avses vid textproduktionen (här även i 

intervjutillfället) som är av intresse för uttolkaren (2005:26). Med andra ord har jag i 

tolkningen av intervjuerna varit intresserad av vad intervjupersonen menar, och inte av de 

exakta ord som uttalas. Likaså har jag i texttolkningen intresserat mig för vad den som skrivit 

texten velat förmedla, och inte av de ord som används. I den avsändarorienterade tolkningen 
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är kontextkännedom viktig. I texttolkningen är det även relevant att känna till vilken typ av 

talhandling som utförts genom textproduktionen (Bergström och Boréus 2005:26-27). För 

denna studie innebar detta att jag tog i beaktande huruvida det som tolkades var en del av 

verksamhetsberättelserna, stadgarna eller en text från webbplatsen, då innebörden delvis 

varierar beroende på för vilket syfte det skrivs. Här blev det även relevant att ta hänsyn till 

vem som var den tänkta mottagaren. Under intervjutolkningen är det även viktigt att sätta in 

vad som sägs i sitt sammanhang, och inte läsa citaten som oberoende av vad som sagts innan 

eller efter (Kvale och Brinkmann 2014:234). Av denna anledning har jag varit försiktig med 

att tolka enskilda citat, utan snarare strävat efter att se hela intervjun som en helhet. Citaten 

som redovisas i analysdelen bör därför snarare ses som exempel på vad som sägs, än som det 

material som analyseras.  

Holstein och Gubrium menar dessutom att en och samma intervjuperson kan växla mellan att 

svara utifrån olika positioner och beroende på detta kommer svaren att variera (1995:31). I 

tolkningen av intervjuerna ingår därför att förstå vem det är som talar. I detta fall innebär det 

till exempel att under en intervju kan intervjupersonen svara både som fackmedlem och 

arbetsplatsombud. 

När jag tolkat intervjuerna har jag haft som mål att ligga så nära det som faktiskt sägs som 

möjligt, utan att lämna materialet helt otolkat. Jag har inte sökt efter underliggande meningar, 

”vad som inte sägs”, eller försökt få fram vad intervjupersonen ”egentligen” menar. I vissa 

fall betyder detta att tankegångarna som presenteras inte är konsekventa. Intervjupersonerna 

kan inte alltid själva förklara varför de beter sig som de gör, och vad som sägs kan vara 

motsägelsefullt. Jag har dock i intervjusituationerna försökt i möjligaste mån försäkra mig om 

att jag förstår vad de menar, utan att ta bort den komplexitet som finns i ett tveksamt eller 

tvetydigt svar. Holstein och Gubrium menar att respondenten är medtolkare av intervjun, då 

tolkningen är inneboende i intervjutillfället (1995:56). Tolkningen påbörjas således redan 

under intervjuns gång och fortsätter i kodningsprocessen. Även Kvale och Brinkmann 

poängterar intervjupersonens egen tolkning som en del av intervjuprocessen (2014:256). Han 

menar att vad som sägs under en intervju kan tolkas på flera olika nivåer, där självförståelsen 

är en av tolkningsnivåerna och intervjupersonen själva uttolkaren. En annan typ av tolkning 

är, enligt Kvale och Brinkmann, den teoretiska, där forskaren tolkar vad som sägs utifrån en 

teori. Gränsen mellan dessa olika typer av tolkningar behöver inte vara helt tydlig. Detta 

visades under intervjuerna, då det i flera fall hände att intervjupersonerna tolkade sina egna 

utsagor med samma (eller liknande) teoretiska förståelse som jag senare använder mig av i 
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analysen. Intervjupersonernas vetskap om vad studien syftade till att undersöka tror jag bidrog 

till att de var med och tolkade materialet, och så att säga i flera fall gav ”sin syn på saken”.  

I analysen är det också viktigt att skilja på intervjupersonens egna uppfattningar och 

erfarenheter, och dess uppfattningar om andra personers uppfattningar och erfarenheter. Ett 

exempel för att förtydliga: Jag är intresserad att veta vad hushållsarbetarna anser om 

fenomenet X. För att få reda på detta kan jag fråga hushållsarbetarna vad de anser om 

fenomenet X. Ett annat sätt att gå tillväga är att fråga de personer som arbetar med 

yrkesgruppen vad de uppfattar att hushållsarbetarna tycker om fenomenet X. Detta svar 

kommer bygga på andrahandsinformation och generaliseringar, men är för den sakens skull 

inte irrelevant, då de ju träffar många fler hushållsarbetare än jag gör under denna studies 

gång och av den anledningen med stor sannolikhet har stor kunskap om yrkesgruppen. Genom 

att fråga organisationsrepresentanterna om saken, ”samlar jag in” den kunskap som finns 

inom organisationen och gör den tillgänglig för andra, vilket jag menar kan vara värdefullt. 

Risken med detta tillvägagångsätt är dock att svaren (helt eller delvis) bygger på förställningar 

om vilka uppfattningar och erfarenheter som finns och att jag genom att presentera detta som 

”sanningar” bidrar till att reproducera dessa föreställningar. Det finns således både för- och 

nackdelar att ta med den ”andrahandsinformation” som framkommer i intervjuerna. För att 

komma runt detta dilemma har jag valt att presentera den kunskap som finns inom 

organisationen, men då vara tydlig med att detta bygger på uppfattningar om yrkesgruppen. 

Praktiskt har tolkningen gått till så att jag läst igenom intervjuerna och texterna och noterat 

vad som berättas. Detta för att få en överblick över vad som sägs och skrivs i det empiriska 

materialet. Utifrån teorin har jag skapat koder kopplade till teoretiska begrepp. Koderna har 

sedan justerats ett antal gånger för att passa studiens frågeställningar (se Bilaga 2 för 

kodschema). Utifrån dessa teoretiska koder har jag kategoriserat det empiriska materialet. 

Materialet har förutom utifrån vad som sägs, även kodats efter vem eller vad som 

säger/skriver något, och huruvida det är egna erfarenheter eller uppfattningar om andras 

erfarenheter. Vad som sägs/skrivs har sedan kodats en gång till för att få fram nyanserna i 

varje kategori. Denna andra kodning var helt induktiv. Detta resulterade i ett antal underkoder 

som gjorde resultatet mer översiktligt. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att studien undersöker vad som avses undersökas (Kvale och Brinkmann 

2014:296). För denna studie är relevant att fundera över hur validiteten påverkas av studiens 
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teoristyrda metod. Ovan framgår att studien utgår från en teoretisk förståelse av 

organisationsmedlemskapet, vilken ligger till grund för hur studien utförts, och därmed även 

styrt vad som kommer att upptäckas i studien. För denna studie betyder det att frågan ”varför 

ingås ett medlemskap?” undersöks genom att bland annat ta reda på vilka kollektiva resurser, 

samt åtaganden, ett medlemskap i Kommunal innebär för hushållsarbetaren. Att dessa faktorer 

har betydelse för huruvida ett medlemskap ingås eller ej, baseras på studiens teoretiska 

antaganden. Detta innebär att för att studien ska undersöka vad som avses måste teorin ha 

någon relevans i verkligheten. Om det är så, är omöjligt för mig (eller någon) att bevisa, dock 

kan jag vara transparent med denna förutsättning. För att förbättra chanserna att hitta aspekter 

utanför det teoretiska ramverket, har jag i denna studie dessutom strävat efter att under 

intervjutillfällena delvis bortse från den teoretiska förståelsen, samt att analysera resultatet 

utifrån två olika teorier.  

Vidare säkras validiteten genom att forskaren frågar sig vad det empiriska materialet 

egentligen kan besvara för frågor (Kvale och Brinkmann 2014:301). Vilka kunskapsanspråk 

som görs i denna studie resoneras om ovan under rubriken 4.1 Epistemologiska 

överväganden. Där framgår att jag i denna studie betraktar intervjusituationen som en del av 

en kunskapsproducerande process. Jag gör alltså inte anspråk på att undersöka det studerade 

fenomenet oberoende av intervjusituation och intervjudeltagare, utan är till stor del påverkad 

av dessa. 

En studie med god validitet förutsätter dessutom en pålitlig forskare som kritiskt granskat sina 

resultat och tolkningar. Valideringen har alltså inte bara en metodologisk mening utan också 

en moralisk, det vill säga det förutsätter inte bara att forskaren använt olika metoder för att 

säkra validering, utan att hen följer god moral och inte försöker förfalska eller feltolka sina 

resultat (Kvale och Brinkmann 2014:298). För denna studie har jag framförallt strävat efter att 

vara tydlig med vad det empiriska materialet består av och hur jag tolkar det. Detta gör det 

möjligt för läsaren att göra en annan tolkning. 

Kvale och Brinkmann menar att kvalitativa intervjuer kan liknas vid ett hantverk, som till stor 

del påverkas av forskarens personliga egenskaper (2014:85). Att fastställa någon sorts 

reliabilitet angående ”mätinstrumentets” tillförlitlighet blir av den anledningen helt omöjlig, 

då mätinstrumentet är forskaren själv. Detsamma menar jag gäller analysen av det skrivna 

materialet, då analysen är beroende av forskaren och dennes förförståelse. Av samma 

anledning är det inte troligt att resultatet skulle gå att återupprepa. Detta innebär för den delen 
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inte att intervjukvaliteten är oberoende av reliabiliteten. Kvale och Brinkmann menar att 

intervjukvaliteten har betydelse för studiens tillförlitlighet (2014:295) – en illa utförd intervju 

resulterar knappast i ett tillförlitligt resultat. Att intervjuprocessen och analysen av det 

empiriska materialet sker med största noggrannhet är därför av största vikt. Att detta har skett 

är svårt att visa och handlar i likhet med validiteten om en moralisk aspekt hos forskaren, där 

noggrannhet och transparens gör att läsaren lättare kan bedöma huruvida studien är tillförlitlig 

eller ej. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel besvaras studiens fyra forskningsfrågor. Detta sker genom att det empiriska 

materialet analyseras utifrån de teoretiska begrepp som presenterades i teorikapitlet. Den 

första frågan: Hur uppfattar hushållsarbetarna de faktorer som Kommunal förmedlar att ett 

medlemskap i organisationen ger tillgång till? besvaras framförallt med utgångspunkt i 

begreppet kollektiva resurser. För den andra frågan: Vilka förutsättningar finns för kollektivt 

handlande? är begreppet kollektiv identitet relevant. Den tredje frågan: Hur begränsas 

hushållsarbetarnas intresse för ett medlemskap i Kommunal? besvaras med utgångspunkt i 

begreppen ”zone of indifference” och icke-exklusiva resurser. För den fjärde frågan: Vilket 

intresse har Kommunal av hushållsarbetarna som medlemmar? är återigen kollektiva resurser 

ett relevant begrepp. Här blir även Gumbrell-McCormicks och Hymans förståelse av olika 

typer av maktresurser viktig för analysen.  

5.1 Hushållsarbetarnas uppfattning om vad ett medlemskap ger tillgång till 

Enligt studiens teoretiska utgångspunkter finns det en mängd faktorer som drar människor 

mot organisationer. Inom organisationen är dess kollektiva resurser centrala för att individer 

ska ansluta sig till organisationen, både på grund av att man vill ta del av resurserna och på 

grund av att man vill bidra till dem (Ahrne 1994:92). I intervjuerna med fackrepresentanterna 

samt i textmaterialet från Kommunal har jag identifierat ett antal kategorier som alla kan 

förstås som motiverande för ett medlemskap i organisationen. Dessa är trygghet, kunskap, 

organisationsstrukturer, medlemsförmåner samt organisationens mål. I avsnitten nedan 

redogörs först kort för vad organisationen förmedlar om dessa faktorer. Detta sätts sedan i 

relation till vad hushållsarbetarna uttrycker om dem.  

5.1.1 Trygghet 

Av Kommunals websida framgår att medlemskapet bland annat ger tillgång till rättshjälp och 

förhandlingshjälp (Kommunal 2016a) samt ekonomisk ersättning vid strejk eller lockout 

(Kommunal 2016b). Dessa faktorer förstås här som en del av den trygghet flera av 

kommunals representanter betonar att ett medlemskap i Kommunal innebär. 

Trygghet är även ett begrepp som hushållsarbetarna förknippar med ett fackmedlemskap. Alla 

hushållsarbetare som intervjuas uttrycker att ett fackmedlemskap innebär en trygghet för den 

anställde. Vad tryggheten innefattar råder det dock delade meningar om. Alma, som inte är 

medlem i Kommunal, ser facket främst som en organisation man kan vända sig till vid 

problem med arbetsgivaren. Hon säger: 
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Det [medlemskapet, min anm.] är ju en fördel om det skulle bli något krångel med 

arbetsgivaren så har man ju en helt annan stöttning om man är med i facket. Så det är väl 

det. 

Almas syn skiljer sig något från Brittas. Britta, som är med i Kommunal, talar också om 

facket som en trygghet för den anställde, men lägger in fler aspekter än just stöttning vid 

konflikter i begreppet. Hon menar att fackmedlemskapet också ger trygghet genom att bevaka 

medlemmens intressen och hjälpa till vid förhandlingar. Brittas uppfattning är alltså att 

fackets arbete inte bara är relevant i vissa situationer, utan även då det inte finns några 

uppenbara problem på arbetsplatsen. Diana, i sin tur, menar att fackmedlemskapet ger henne 

en trygghet genom att stå på hennes sida i konflikter. Detta, menar hon, ger henne mod att 

försöka påverka sin arbetssituation.  

Av intervjuerna framgår vidare att känsla av trygghet inte enbart har sin grund i 

fackmedlemskapet. Både Alma och Erika menar att de känner sig trygga med sina 

anställningar, trots att de inte är med i facket. Alma kopplar tryggheten till att hon vet att 

hennes arbetsgivare är nöjd med hennes arbetsinsatser. Hon menar att det är lättare att känna 

tillit till chefen om hon vet att chefen tycker att hon gör ett bra jobb. Diana menar att det inte 

bara är fackmedlemskapet som ger henne trygghet, utan berättar att hennes yrkeserfarenhet 

och kunskaper i svenska språket gjort att hon känner sig trygg när hon påtalar problem och 

ställer krav hos chefen. Utan detta hade hon inte känt sig lika trygg, tror hon. 

Av detta framgår att ett medlemskap i Kommunal innebär tillgång till ett antal tjänster och 

ersättningar vilka utifrån Ahrnes teori förstås som delar av organisationens kollektiva 

resurser. Tillsammans skapar dessa resurser en känsla av trygghet för medlemmen, enligt 

organisationen. I intervjuerna med hushållsarbetarna blir det tydligt att denna trygghet (och 

därmed de kollektiva resurser som denna består av) är en viktig del av den innebörd 

hushållsarbetarna lägger i medlemskapet. Å andra sidan framgår att en känsla av trygghet 

även kan nås på andra sätt. Både Almas och Dianas berättelser tyder på att deras ställning i 

hushålltjänsteföretaget gör att de känner sig trygga utan - eller i Dianas fall inte enbart 

beroende av - de kollektiva resurser ett fackmedlemskap ger tillgång till.  

5.1.2 Kunskap 

Av webbsidan framgår att ett medlemskap i Kommunal ger tillgång till kunskap. Denna 

förmedlas genom medlemstidningen Kommunalarbetaren (Kommunal 2016c), genom ett 

branschspecifikt nyhetsbrev (Kommunal 2016d), genom medlemsutbildningar och 
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utbildningar som ges av LO (Kommunal 2016e). Även rådgivning i arbetsrättsliga frågor kan 

fås genom personlig kontakt med fackliga företrädare, exempelvis arbetsplatsombud, 

regionala fackliga ombud eller via telefontjänsten Kommunal direkt.  

I intervjuerna med fackrepresentanterna förklaras att den kunskap som finns inom Kommunal 

är viktig för att avtal och regler ska följas på arbetarplatserna. Det regionala fackliga ombudet 

Karl och ombudsmannen Kerstin berättar att när en arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal 

är det ingen garant för att det följs. Ett viktigt arbete som Kommunal utför är därför att se till 

att kollektivavtal och lagstiftning följs. Detta sker dels genom att hjälpa arbetsgivare och 

anställda att tolka avtalen på ett korrekt sätt, dels genom att få till förändringar på 

arbetsplatser när avtalen inte följs.  

Angående den kunskap som finns inom Kommunal uttrycker hushållsarbetarna som är 

medlemmar i Kommunal att medlemskapet hjälper till att öka medvetenheten om hur 

arbetsförhållandena på arbetsplatsen bör se ut. Detta sker dels genom fackliga utbildningar, 

dels genom personlig kontakt med fackliga företrädare. Britta berättar att hon har gått flera 

fackliga utbildningar som hon tycker har varit intressanta. Charlotte berättar att sedan hon fick 

kontakt med ett regionalt fackombud har hon, förutom att få hjälp med de problem hon själv 

uppmärksammat, även fått hjälp att upptäcka saker hon inte visste var felaktigheter på 

arbetsplatsen. Diana har en liknande erfarenhet av sitt fackmedlemskap. Hon beskriver de 

fackliga representanterna på följande vis: 

…jag tycker liksom att de är lite mer insatta än, mer än mig ibland på något vis […] Nej 

men de kan ta fram frågor som inte jag tänker på, jag som jobbar med det. Men betalar ni 

skorna själva? Eller, nej men sådana där saker som inte jag tänker på när man bara lullar 

på. De kommer ju och ser utifrån med andra ögon, det kan vara bra. 

Alma och Erika, de två respondenter som inte är medlemmar i facket, menar båda att de inte 

har så stor kunskap om sina rättigheter som anställda. Ingen av dem ser dock detta som ett 

problem, då de inte haft några större problem på sina arbetsplatser hittills. Båda är dock 

positivt inställda till att få mer information kring vilka rättigheter de har som anställda. Erika 

påpekar också att viss tillgång till den kunskap Kommunal besitter har de via kontakten med 

arbetsplatsombuden.  

Kunskap framställs på Kommunals webbsida som vad utifrån Ahrne (1994) bör ses som en 

kollektiv resurs, då medlemskapet uppges ge tillgång till diverse kontakter med kunnig 

personal samt medlemsutbildningar. I intervjuerna med hushållsarbetarna framgår dock att 
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denna kunskap inte nödvändigtvis är exklusiv för medlemmar, utan att det även finns 

möjlighet för icke-medlemmar att få tillgång till den. Det bör också poängteras att resultatet 

av kunskapen, så som organisationsrepresentanterna beskriver det, inte är något som enbart 

tillfaller medlemmar. Den troliga följden av kunskapen – att avtalen (i större utsträckning än 

tidigare) följs – kan därför inte heller tolkas som en kollektiv resurs, utan som en icke-

exklusiv resurs, då den kommer alla anställda, även icke-medlemmar, till del.  

5.1.3 Organisationsstrukturer 

I intervjuerna med de fackliga representanterna och från det skrivna materialet framgår att 

Kommunal kan hjälpa till att kanalisera medlemmens vilja att påverka sin arbetsplats, genom 

att erbjuda diverse mötesplatser och verktyg för att påverka. Här är Kommunals institutionella 

ställning (Gumbrell-McCormick och Hyman 2013:31) som ger organisationen rätt att ta till 

stridsåtgärder i konflikter med arbetsgivare grundläggande (Kommunal 2016b). Kommunal 

fungerar på grund av den institutionella ställningen inte som vilken organisation som helst, 

utan denna gör att möjligheten att påverka arbetsplatser och arbetsvillkor förbättras. Med 

andra ord, Kommunals rätt att ta till stridsåtgärder, vilka beror på dess institutionella ställning, 

gör att organisationens maktresurser ökar.  

Att ett fackmedlemskap innebär en möjlighet att få till förändringar på sin arbetsplats påtalas 

av fackmedlemmarna. Britta förklarar att om hon är missnöjd med något på arbetsplatsen så 

mailar hon till det regionala fackliga ombudet som tar upp det med hennes arbetsgivare. 

Charlotte berättar att facket hjälpt henne att få till förändringar på hennes arbetsplats, som hon 

menar hon inte hade kunnat få igenom på egen hand. Felaktigheter i utbetalning av lön och 

respektlöst beteende gentemot henne från arbetsgivarens sida, gjorde att hon vände sig till 

Kommunal för att få hjälp. Brittas och Charlottes fall, tolkar jag som att organisationens 

kollektiva resurser bidragit till att de uppnått en del av de mål de hade med medlemskapet, det 

vill säga att förändra sin arbetssituation.  

Att kunna påverka på sin arbetsplats är dock inte en möjlighet helt beroende av 

fackmedlemskapet. De två respondenter som inte är medlemmar i facket, Alma och Erika, 

känner båda att de på egen hand har möjlighet att påverka sin arbetssituation genom att påtala 

eventuella upplevda problem för sin arbetsgivare. Alma berättar hur hon går tillväga: 

Ofta blir det ju så att vi diskuterar det lite, om det är någonting hos någon kund eller så, vi 

diskuterar det lite inom gruppen, de som har varit där, och sen om alla upplever det så inom 

gruppen, så pratar vi med chefen, så får hon försöka fixa det.  
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Fackmedlemmen Diana berättar också att hon inte alltid går via facket, utan försöker också att 

få till förändringar på egen hand. Till exempel ska hon försöka förhandla fram att hon får 

tillgång till schemat tidigare än vad som står i avtalet, berättar hon. Detta kan utifrån Ahrnes 

(1994) teori förstås som att dessa personer har tillräckligt med individuella resurser för att 

påverka sin situation, alternativt tillgång till kollektiva resurser i någon annan organisation 

vilka gör det möjligt att nå sina mål. Som Ahrne påpekar är frånvaron av organisering oftare 

följd av tillhörighet till alternativa organisationer, än motstånd mot organisering (Ahrne 

1994:11-12). 

Diana har även erfarenhet av att fackmedlemskapet inte alltid innebär de 

påverkansmöjligheter som man förväntar sig. Hon berättar att hon tidigare även hade andra 

intentioner med sitt fackmedlemskap. Hon ville höja statusen på städaryrket, och började 

därför engagera sig fackligt. Hon berättar: 

Och då tänkte jag att här kan man ju försöka få upp statusen för här behövs det ju 

verkligen[…] Så nu har jag försökt lite genom facket, men det är svårt. Och samhället 

hjälper väl inte heller till att få upp statusen, så det har jag väl slagit ur tankarna nu. Jag 

trodde det skulle gå att få upp statusen, men det går inte. Eller går och går, jag vet inte hur 

man ska göra. 

Via facket hoppades hon att hon skulle kunna bidra till att yrket fick högre status. Detta menar 

hon dock inte har fungerat som hon förväntat sig och numera har hon i princip lagt ned sina 

förhoppningar om detta. Dianas motiv till att engagera sig fackligt tolkar jag som att hon från 

början var intresserad av organisationens kollektiva resurser för att nå sitt mål: höja statusen 

på städaryrket. Dock skulle det visa sig, fungerade inte de kollektiva resurserna inom 

organisationen på det sätt hon hade förväntat sig, och målet uppnåddes därför inte. Ahrne 

menar att det är de kollektiva resurserna inom organisationen som sätter ramarna för vilka mål 

man kan arbeta mot (1994:17). Vad resurserna inom en organisation ska användas till, menar 

han, har den enskilde medlemmen inte möjlighet att bestämma själv, utan om detta förs en 

ständig kamp inom organisationen (Ahrne 1994:13). Att Dianas inte lyckades höja yrkets 

status kan utifrån detta resonemang tolkas som att resurserna antingen inte var tillräckliga för 

att påverka yrkets status, eller så användes de till något annat. 

Dianas berättelse uttrycker även en annan intressant aspekt, nämligen att anledningen till 

varför man är med i en organisation är föränderlig. Trots att hon inte kunnat förbättra statusen 

på yrket, vilket var målet från början, har hon valt att stanna kvar i organisationen. Detta 

tolkar jag som att hon har sett andra skäl till att vara med. Ahrne menar dessutom att ju längre 
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tid man är med och ju mer resurser man bidrar med till organisationen, desto svårare blir det 

att gå ur den. Organisationer fungerar på detta sätt som sociala fällor, där den som en gång 

gått med i en organisation har mycket att förlora vid ett eventuellt utträde (Ahrne 1994:108). 

5.1.4 Medlemsförmåner 

Vidare framgår av webbsidan att ett medlemskap i Kommunal ger tillgång till ett antal 

försäkringar samt rabatter på ett diverse produkter (Kommunal 2016c).  

I intervjuerna med medlemmarna berättas att dessa försäkringar och förmåner som Kommunal 

erbjuder inte hade någon betydelse när de gick med i organisationen, då de inte visste om dem 

innan de blev medlemmar. Medlemmarna menar dock att de numera uppskattar dessa 

förmåner, framförallt försäkringarna, och arbetsplatsombuden berättar att de idag använder 

dessa förmåner som argument när de försöker värva nya medlemmar till organisationen. 

Dessa förmåner kan utifrån Ahrne (1994:92) förstås som kollektiva resurser vilka snarare 

håller kvar medlemmen i organisationen, än bidrog till att medlemskapet ingicks från början.  

5.1.5 Kommunals mål 

Hittills har det presenterats ett antal faktorer som ett medlemskap i Kommunal ger tillgång 

till, och som utifrån Ahrnes teori tolkas som motiverande för ett medlemskap. Ahrne menar 

dock att medlemskapet inte enbart motiveras av vilka resurser medlemmen får tillgång till, 

utan även viljan att bidra till organisationens resurser kan påverka personer att vilja bli 

medlemmar i en organisation (1994:17). Av verksamhetsberättelserna framgår att Kommunal 

bland annat arbetar med arbetsmarknadspolitiska frågor, mot strukturell lönediskriminering 

och mot rasistisk diskriminering i arbetslivet (Kommunal 2014:21, 34). Dessa arbetsområden 

kan, utifrån Ahrnes teori, förstås som motiverande för ett medlemskap, för de personer som 

delar Kommunals ideologi och mål, och därför vill bidra till organisationens arbete. 

I intervjuerna med hushållsarbetarna framkommer inget som tyder på att Kommunals arbete 

med exempelvis jämställdhetsfrågor eller arbetsmarknadspolitik har påverkat viljan att vara 

med i organisationen. Det uttrycks snarare en brist på kunskap om vad som sker i andra delar 

av organisationen. Det framkommer dock att det bland medlemmarna finns en vilja att bidra 

till organisationens arbete. Britta säger att hon tycker det är viktigt att man tillsammans som 

löntagare arbetar för att förbättra arbetsvillkoren. När jag frågar Alma om hon hade kunnat 

tänka sig att vara med i organisationen för att vara med och förbättra arbetsvillkoren för 

kollegor på andra företag svarar hon: ”Det har jag aldrig tänkt på, men ja, kanske.”  
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Det tydligaste exemplet på att det finns en vilja att bidra till organisationens kollektiva 

resurser bland hushållsarbetarna är att två av dem har ställt upp som arbetsplatsombud. En 

medlem berättar att hon även engagerat sig på andra sätt i organisationen. Medlemmarna 

utrycker att det känns bra att kunna bidra till fackets arbete. En medlem uttrycker det som att 

hela hushållsarbetet känns mer meningsfullt i och med detta.  

Av ovanstående exempel drar jag slutsatsen att medlemskapet inte bara är av intresse för 

hushållsarbetarna för att de får ta del av organisationens kollektiva resurser, utan även 

möjligheten att bidra finner de meningsfullt med medlemskapet. En intressant aspekt är att det 

arbete som sker ”nära” hushållsarbetaren, exempelvis för att förbättra andra hushållsarbetares 

arbetsvillkor, är det som verkar framstå som viktigast, eller i alla fall mest relevant för 

hushållsarbetarnas medlemskap.  

I intervjuerna med hushållsarbetarna framkommer ytterligare en aspekt som är relevant i 

relation till organisationens mål. Alma uttrycker att hennes framtidsplaner är en viktig del i att 

hon valt att inte gå med i Kommunal. Hon berättar att hon planerar att snart börja studera och 

ser därför ett medlemskap i Kommunal som onödigt. Hon menar dock att då hon hittar ett 

yrke som hon vill fortsätta att arbeta inom, kommer hon att gå med i facket. Denna typ av 

argument – att arbetet bara är tillfälligt – menar ett arbetsplatsombud är vanligt bland hennes 

kollegor till varför de inte vill gå med i facket. Utifrån Ahrnes (1994) teori kan detta ointresse 

för Kommunal tolkas som att de på grund av sina framtidsplaner inte är tillräckligt intresserad 

av de mål som organisationen arbetar för, för att gå med i organisationen.  

5.1.6 Slutsats 

Denna del syftade till att undersöka hur hushållsarbetarna uppfattar det faktorer som 

Kommunal förmedlar att ett medlemskap ger tillgång till. Utifrån vad som förmedlas av 

organisationen ger ett medlemskap tillgång till följande: trygghet, kunskap, 

organisationsstrukturer och medlemsförmåner. Hushållsarbetarna betonar tryggheten som 

medlemskapet ger, men det framgår även att känslan av trygghet kan fås på annat håll. 

Kunskapen som finns inom organisationen uttrycktes av flera hushållsarbetare vara av 

intresse. Dock påpekas att kunskapen delvis går att få tillgång till utan att vara medlem i 

organisationen, vilket gör att den delvis bör förstås som en icke-exklusiv resurs och därmed 

inte nödvändigtvis av betydelse för hushållsarbetarnas intresse för medlemskapet. De 

organisationsstrukturer som finns inom Kommunal betraktas av flera av hushållsarbetarna 

som relevanta, dock menar flera av hushållsarbetarna att det även går att påverka utan dessa 
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verktyg. Medlemsförmånerna tolkas här som en faktor som bidrar till att hålla kvar 

medlemmar i organisationen. Då de inte varit kända innan medlemskapet har ingåtts har det 

dock inte varit av betydelse för själva inträdet i organisationen. Av intervjuerna framgår 

dessutom att möjligheten att bidra till organisationens arbete gör att medlemskapet blir 

intressant.  

5.2 Förutsättningar för kollektivt handlande 

Melucci menar att för att personer ska våga agera som en social rörelse är en kollektiv 

identitet inom rörelsen nödvändig. Han kritiserar idén att en grupps strukturella position gör 

att de får en kollektiv identitet, utan menar att denna istället konstrueras genom handlingar 

(1996:63-64). Förutsatt att vi här betraktar Kommunal som en central bärare av 

arbetarrörelsen, är det hushållsarbetarnas identitet som arbetare som blir relevant för studien. 

Jag har valt att undersökas denna genom att studera vilka förutsättningar det finns för 

grupperna fackmedlemmar och hushållsarbetare att skapa en kollektiv identitet. 

Förutsättningarna undersöks nedan genom att studera de faktorer Melucci identifierar som 

nödvändiga för att detta ska kunna ske.  

För det första menar Melucci att ett gemensamt språk och gemensamma ritualer är centralt för 

att gruppen tillsammans ska kunna förhandla om mål och medel (1996:70). I intervjuerna med 

de fackliga representanterna framgår att Kommunal ordnar medlemsmöten, där tanken är att 

medlemmar ska kunna träffas och utbyta erfarenheter. Detta tolkar jag, utifrån Meluccis teori, 

som en ritual där fackmedlemmarna tillsammans har möjlighet att identifiera vad som är 

viktigt för dem och därmed själva förhandla om vad som bör vara gruppens mål. De 

utbildningar som ges av Kommunal och av LO, som också nämnts i tidigare avsnitt, kan 

också ses som ett sätt för organisationen att skapa ett gemensamt språk och en gemensam 

förståelse av den problematik Kommunal arbetar med.  

För hushållsarbetarna som grupp framkommer få ritualliknande tillfällen. Två av 

hushållsarbetarna berättar att de har varit på personalfester, vilket skulle kunna tolkas som en 

ritual i detta sammanhang. Även personalmötes skulle kunna ses som sådana. Att dessa 

tillfällen ordnas är dock beroende av hushållstjänsteföretagen, och att formulering av 

gemensamma mål skulle ske under dessa omständigheter är därför inte troligt.  

För det andra menar Melucci att en aktiv interaktion mellan gruppens medlemmar är viktig 

för att en förhandling kring mål och medel ska kunna ske (1996:71). Medlemsmötena som 
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nämns ovan visar på att interaktion mellan fackmedlemmar sker, dock ej i vilken utsträckning. 

Av intervjuerna med fackmedlemmarna framgår också att alla tre har en kontinuerlig kontakt 

med sitt regionala fackliga ombud. Charlotte beskriver hennes och det regionala fackliga 

ombudets relation: ”Vi hörs väl kanske typ, nästan varje vecka”. För fackmedlemmarna som 

intervjuas i denna studie tycks det således finnas en aktiv interaktion. Av intervjun med det 

regionala fackliga ombudet Kicki framgår dock att de flesta medlemmar är mer eller mindre 

passiva. Hon beskriver det:  

…men alltså en del medlemmar är väldigt aktiva. Ringer och kollar och frågar och kommer 

på alla möten. En del hör av sig lite då och då. Men jag får ju ändå säga att det stora 

flertalet är ju den anonyma massan. Så är det ju. 

Att ”den anonyma massan” skulle konstruera en kollektiv facklig identitet är inte troligt, då 

interaktionen enligt Melucci är avgörande för att en sådan ska kunna skapas. 

I intervjuerna med hushållsarbetarna framkommer att arbetet till stor del är ett ensamarbete. 

De berättar att de på morgonen åker direkt till kunderna, förutom någon gång i veckan då de 

först åker och träffar en arbetsledare som ger dem nycklar till kommande veckas städning. På 

nyckelmötena träffar de ofta kollegor en kort stund. Arbetet ute hos kunderna sker sedan 

ensamt, förutom vid storstädningar. Att inte ha någon lokal, menar de, gör det svårare att få 

kontakt med kollegorna. Britta berättar: 

… jag skulle nästan föredra att man träffas i alla fall någon gång i veckan på någon lokal. 

För det är nackdelen att man inte träffar kollegor nästan alls. 

Undantaget är Alma som berättar att hon alltid åker till en lokal på morgonen där kollegorna 

samlas och pratar en stund innan de åker vidare till kunderna. Arbetet ute hos kunderna sker 

ibland ensamt, ibland i grupper om två, berättar hon. Ett annat tillfälle då respondenterna 

träffar sina kollegor är på personalmöten. Med vilken kontinuitet dessa hålls varierar mellan 

en gång i månaden till några gånger per år. Diana menar att det är svårt att få tid att prata med 

kollegorna vid personalmötena, då de antingen måste ut och jobba direkt efter, eller så är 

arbetsdagen slut och alla har bråttom hem. 

Av redogörelserna ovan framstår interaktionen mellan hushållsarbetarna, i jämförelse med 

många andra yrkesgrupper, som låg. Trots denna låga interaktion framgår det i intervjuerna att 

hushållsarbetarna i flera fall har haft möjlighet att diskutera och identifiera problem i arbetet. 

Diana berättar att hon har inspirerat en kollega att försöka höja sin anställningsgrad. Detta 

tolkar jag som att, trots att hushållsarbetarna interagerar relativt lite med varandra, är det i 



 

  53 

   

vissa fall ändå tillräckligt för att de ska kunna förhandla och diskutera gemensamma intressen. 

Erika berättar att när hon arbetar tillsammans med någon kollega brukar de diskutera arbetet 

och bland annat vad de uppfattar som problem. Hon säger: 

…om man städar ihop och det bara är vi där när man städar, då är det ju liksom lätt att 

diskutera, för då är det ingen som lyssnar… på eventuella problem. 

Av detta citat blir det tydligt att det inte bara handlar om att träffa kollegorna för att kunna 

diskutera problem, utan att det också krävs att man inte är iakttagen av kunden. Det är således 

inte bara en aktiv interaktion som krävs, utan en aktiv interaktion där man inte är iakttagen av 

kunden. Detta visar på ytterligare en svårighet i konstruktionen av en kollektiv identitet för 

yrkesgruppen.  

För det tredje är även en känslomässig investering i gruppen nödvändig för konstruktionen av 

en kollektiv identitet (Melucci 1996:71). Av de fackmedlemmar som intervjuas är två valda 

till arbetsplatsombud, vilket jag här tolkar som ett tecken på att de har gjort en känslomässig 

investering i gruppen, i och med att de har valt att på sin fritid lägga tid på fackligt arbete. 

Även den tredje medlemmen menar att hon ”känner sig” som en del av Kommunal.  

När det gäller identiteten som hushållsarbetare är det flera av de intervjuade som uttrycker att 

de skulle tycka det vore roligt att lära känna sina kollegor lite bättre, bland annat för att känna 

att man inte är ensam i arbetet. Erika förklarar varför hon skulle vilja träffa kollegorna mer: 

Just för att det förstärker ju det här med vi-känslan och att man känner att det är flera som 

jobbar. Inte bara jag så att säga. Liksom, man blir ju lite som en ö. Men vi är många öar. 

Detta tolkar jag som att det finns en önskan att göra en känslomässig investering i gruppen. 

Hittills verkar dock den känslomässiga investeringen i gruppen vara liten.  

Melucci menar också att för att en kollektiv identitet ska kunna skapas, måste gruppen kunna 

identifiera sig själva som ett ”vi” i relation till sin omgivning (1996:73). Huruvida detta 

faktiskt sker för Kommunals medlemmar framkommer inte i intervjuerna, men det regionala 

fackliga ombudet Karl berättar att han ser det som en viktig uppgift att skapa en ”vi-känsla” 

hos hushållsarbetarna, då han menar att det gör det lättare att våga gå ihop kring en fråga. I 

intervjun med hushållsarbetaren Charlotte framkommer en sak som skulle kunna stå i vägen 

för en konstruktion av ett ”vi”. Hon berättar: 
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… vi är ju inte många svenskar på företaget, och då så får ju vi svenskar knappt jobba, 

medan de då tar in nyanlända [till Sverige, min amn.…] då får ju de [företaget, min anm.] 

bidrag från staten och så anställer de dem på 75-80%.  

Här blir det tydligt att Charlotte upplever att hennes egna intressen – att arbeta fler timmar – 

står i motsättning till andra hushållsarbetares intressen. Detta kan tolkas som att ”viet” här inte 

utgörs av de hushållsarbetarna, utan av ”svenskarna”.  

Av genomgången ovan framgår att det finns flera ritualliknande tillfällen för Kommunals 

medlemmar där mål och medel omförhandlas. Interaktionen som sker mellan medlemmarna, 

eller mellan medlem och fackrepresentant, är, vad jag skulle kalla, aktiv. Dessa medlemmar 

bör dock ses som undantag i detta avseende, då ett regionalt fackligt ombud som menar att de 

flesta inte har så mycket kontakt med fackrepresentanter. Att vissa medlemmar arbetar ideellt 

för organisationen tolkar jag som att det görs en känslomässig investering i gruppen. 

För hushållsarbetarna som grupp är de ritualliknande tillfällen få. Även interaktionen mellan 

hushållsarbetarna är låg, men verkar i vissa fall räcka för att de ska kunna identifiera sig själva 

som en grupp med gemensamma intressen. Huruvida det sker en känslomässig investering i 

gruppen framgår inte, men några uttrycker en önskan om att träffas mer och bilda ett ”vi”. 

Av detta kan jag dra slutsatsen att det för gruppen fackmedlemmar finns goda förutsättningar 

för att konstruera en kollektiv identitet. De kan påpekas att de kollektiva resurser som finns 

inom organisationen förbättrar förutsättningarna för den kollektiva identitetskonstruktionen, 

då dessa både ger möjlighet att hålla medlemsutbildningar, att få medlemmarna att träffas, 

samt att ha personal som är med och hjälper till att skapa en ”vi-känsla”. Dock, kan det också 

konstateras, når dessa aktiviteter bara medlemmar. Att konstruera en kollektiv identitet för 

fackmedlemsgruppen gör därför knappast att dessa medlemmar ansluter sig till rörelsen – de 

är ju redan med. Dock, vilket Melucci påpekar, är det viktigt för den sociala rörelsen att bli 

synlig för omgivningen (1996:73-75). Först då kan den växa. Av denna anledning kan man 

dra slutsatsen att de goda förutsättningar som finns inom Kommunal för att skapa en kollektiv 

identitet, även kan påverka andra hushållsarbetare att ansluta sig till organisationen. 

För gruppen hushållsarbetare är förutsättningarna för att konstruera en kollektiv identitet inte 

lika goda. De ritualliknande tillfällena är få, interaktionen liten, och trots att det finns en vilja 

att göra en känslomässig investering i gruppen, verkar det knappast var något som sker. Även 

motsättningar inom gruppen hindrar konstruktionen av ett ”vi”. Trots detta verkar någon typ 

av kollektiv identitetskonstruktion ske. Detta kan förstås genom att det trots allt sker en 
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interaktion inom gruppen och att hushållsarbetarna genom dessa tillfällen har haft möjlighet 

att formulera gemensamma utgångspunkter. Dessa är antagligen inte tillräckliga för att gå 

samman och agera kollektivt, men att konstruera gemensamma mål kan dock ses som en 

början.  

5.3 Begränsningar på viljan att vara med i Kommunal 

I detta avsnitt undersöks vad som påverkar hushållsarbetare att inte vara med i facket. Med 

utgångspunkt i begreppen ”zone of indifference” och ”icke-exklusiva resurser” sker en analys 

av det empiriska materialet. Avsnittet börjar med en genomgång av vilka åtaganden 

medlemskapet i Kommunal innebär och hur dessa påverkar hushållsarbetarna, för att sedan 

följas av en redogörelse av vilka faktorer utanför organisationen som kan påverka viljan att gå 

med i organisationen. Slutligen analyseras hur tillgång till delar av Kommunals arbete bidrar 

till att ett fackmedlemskap framstår som onödigt för invdividen. 

5.3.1 Medlemskapets krav och begränsningar 

Utifrån Ahrnes teoretiska utgångspunkter innebär ett medlemskap alltid någon typ av 

begränsning för medlemmen (1994:16). Här redogörs för vilka åtaganden medlemskapet i 

Kommunal innebär, samt hur hushållsarbetarna uppfattar dessa. Genomgången följs av en 

diskussion om hur resultatet förhåller sig till begreppet ”zone of indifference”.  

I det skrivna materialet går det att läsa att medlemskapet innebär att man är tvungen att ange 

viss information till organisationen. Som medlem måste man uppge vem man har som 

arbetsgivare, och på begäran lämna uppgifter om löne- och arbetsvillkor till Kommunal 

(Kommunal 2013a:9). Medlemmen åtar sig dessutom att betala en inkomstbaserad 

medlemsavgift (Kommunal 2016f). En medlem måste också vara med i Kommunalarbetarna 

arbetslöshetskassa, förutsatt att hen väljer att vara med i en a-kassa. Det går alltså inte att vara 

med i Kommunal och medlem i en a-kassa tillhörande ett annat fackförbund (Kommunal 

2013a:5-6). 

Alla medlemmar som intervjuas tycker medlemsavgiften känns rimlig att betala. Alma, som 

inte är medlem, berättar dock att hennes beslut att bara gå med i a-kassan och inte i facket 

delvis var en ekonomisk fråga. Detta menar även Erika, som dessutom påpekar att 

Kommunals a-kassa är dyrare att vara med i än a-kassorna för akademiker. För henne som är 

akademiker innebär därför ett medlemskap i Kommunal att hon är tvungen att vara med i en 

dyrare a-kassa, jämfört med den hon har möjlighet att vara med i nu. Att medlemskapet är en 
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ekonomiska fråga uppfattar även det regionala fackliga ombudet Karl som berättar att ett 

vanligt argument han får höra av personer som inte vill gå med i facket är att det är för dyrt. 

Medlemskapet innebär även vissa begränsningar av vilka handlingar som medlemmen får 

utföra. Enligt stadgarna förbinder man sig som medlem i Kommunal till att vara lojal mot 

förbundet och agera i enlighet med dess ändamål, samt att inte agera som strejk- eller 

blockadbrytare. Det är heller inte tillåtet att vara medlem i något annat fackförbund samtidigt 

(Kommunal 2013a:11). I stadgarna står också att organisationen bland annat ska:  

…verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval, innebärande allas 

lika värde, social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt internationell facklig solidaritet. (Kommunal 2013a:4)  

Det finns inga krav på medlemmarna att dela organisationens ideologi, dock kan uteslutning 

av medlemmar ske ”då medlem bedriver eller stöder sådan verksamhet som är oförenlig med 

organisationens ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt” (Kommunal 2013a:11). 

Medlemskapet ställer således vissa krav på medlemmens handlande, dock ej på ideologisk 

övertygelse. 

Huruvida man delar organisationens ideologi är också en fråga som rör de potentiella 

medlemmarna. Angående om det är viktigt att man delar Kommunals ideologiska 

ståndpunkter går åsikterna isär bland medlemmarna. En medlem9 tycker att det är viktigt att 

hålla med organisationen i de frågor den arbetar med. Hon säger: 

Jo men det är jätteviktigt, men jag känner att vi har ungefär samma ideologi[…] Så det har 

inte blivit någon konflikt. 

Om förbundet skulle börja driva frågor hon inte tycker är bra, tror hon att hon skulle känna sig 

tvungen att lämna organisationen och hitta något annat fackförbund. Hon menar dock att det 

inte är särskilt troligt att detta skulle hända. En annan medlem, å andra sidan, menar att 

huruvida hon håller med organisationen inte är av så stor betydelse, då hon inte är så 

intresserad av politik. Hon påpekar dock att hon hittills upplever att hon har hållit med 

organisationen. En tredje medlemmen, som är arbetsplatsombud, menar att Kommunals 

värdegrund har påverkat hennes inställning till vilka fackliga uppdrag hon kan ta på sig, då 

hon inte är säker på att hon håller med Kommunal i tillräckligt hög utsträckning. Hon berättar: 

                                                 
9 Här väljer jag att inte skriva ut de fingerade namnen då jag inte vill uppge vilka medlemmar som är 

arbetsplatsombud. 
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Man ska ju hålla med i alla deras värderingar, men idag vet jag inte riktigt om jag gör det 

på alla punkter. Jag står faktiskt och funderar på om jag ska hoppa av som 

arbetsplatsombud. 

En annan aspekt av medlemskapet är den tid den tar i anspråk. Alma menar att den tid som 

krävs, både för att sätta sig in i om hon vill var medlem, och att sedan – om så är fallet - delta i 

fackliga aktiviteter, bidrar till att hon inte är medlem. Tidsbrist och ointresse hos kollegorna är 

faktorer som de båda arbetsplatsombuden nämner som orsaker till att deras kollegor inte 

deltar i fackliga aktiviteter i så hög utsträckning. Ett arbetsplatsombud berättar: 

Det är så trögt och jag har försökt, kom till möten! Och nu är det ju båtresa [En 

informationsdag för branschen som Kommunal anordnar. Min anm.], fast det är en lördag. 

Man ska vara på terminalen halv åtta eller halv sju eller vad det är. De [kollegorna, min 

anm.] skriker ju rakt ut att nej, ska vara hemma med familjen! 

Att det är svårt att få med hushållsarbetarna på fackliga aktiviteter berättar även 

ombudsmannen Kerstin som menar att man måste anpassa aktiviteterna till att det är många 

kvinnor i branschen. Att ordna övernattningar har de lärt sig inte är någon bra idé för att 

engagera denna yrkesgrupp, då många har svårt att delta i dessa aktiviteter. Ombudsmannen 

Krister menar att det ibland finns en motsättning mellan hur medlemmar vill engagera sig, och 

hur Kommunal tycker att medlemmarna ska engagera sig. Han berättar:  

… bara för att man ska få vara med och driva fackliga frågor så kanske man inte vill vara 

arbetsplatsombud och gå på en massa utbildningar och gå på en massa möten. Man kanske 

bara vill vara aktiv i just den här frågan, i en specifik fråga. Och här har ju vi som 

organisation kanske varit lite rigida tidigare… att nej vill du vara med och driva fackliga 

frågor så måste du ha ett fackligt uppdrag. 

Detta menar Krister ibland kanske gör att medlemmar inte engagerar sig alls i organisationen. 

Av genomgången ovan visas att medlemskapet i Kommunal innebär att medlemmen åtar sig 

att uppge viss information till Kommunal, att betala en medlemsavgift, att inte agera illojalt 

mot organisationen, eller som strejk- eller blockadbrytare, samt att inte vara med i ett annat 

fackförbund. För att ta del av information om organisationen krävs också att man upplåter viss 

tid åt medlemskapet. Utifrån Ahrnes teori tolkar jag dessa aspekter som organisationens ”zone 

of indifference”, vilket med andra ord är den del av medlemmens handlingsutrymme 

organisationen begränsar. I intervjuerna med hushållsarbetena och fackliga representanter 

framgår att de ekonomiska och tidsmässiga åtagandena bidrar till att personer inte går med i 

organisationen. Vidare visas att organisationens lojalitetskrav verkar ha betydelse för 
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åtminstone en av respondenterna. Utifrån stadgarna framgår att organisationens ideologiska 

tillhörighet endast hindrar en del av de potentiella medlemmarna från att vara medlemmar, 

men organisationens politiska värderingar kan som intervjuerna visar även påverka andra 

medlemmar beroende på om de själva anser att det är viktigt att dela organisationens 

värdegrund eller inte. Kravet här kommer således inte bara från organisationen, utan även från 

vad medlemmarna själva kan tänka sig att vara med i för organisation. 

Kraven på medlemmarna att uppge information, att inte agera som strejk eller blockadbrytare, 

eller inte vara med i ett annat fackförbund samtidigt, är inget som uppges vara något som 

påverkar medlemskapet för intervjupersonerna.  

Ahrne menar att organisationer kan hantera spänningar mellan organisationens vilja och 

medlemmens egen vilja genom att antingen begränsa den del organisationen kontrollerar till 

en så liten del som möjligt av medlemmens handlande, eller utvidga den och istället försöka 

få medlemmarna så välanpassade som möjligt till organisationen (1999:19). Som framgått i 

tidigare avsnitt erbjuder Kommunal utbildningar för sina medlemmar. Dessa kan ses som ett 

sätt att berätta för medlemmarna om varför facket är viktigt och kan därför tolkas fungera som 

ett sätt att påverka medlemmarna till att bli mer välanpassade till organisationen. Även det 

arbete som läggs ned på att skapa en ”vi-känsla” inom yrkesgruppen och med facket tolkar jag 

som ett sätt att göra medlemmarna mer välanpassade till organisationen. I förlängningen 

innebär denna anpassning att organisationen kan utvidga organisationens ”zone of 

indifference” utan att medlemmarna protesterar.  

Den tid som tas i anspråk verkar även i vissa fall utgöra anledning till att hushållsarbetarna 

tvekar eller hindras att gå med i organisationen. Från organisationens sida har man försökt 

anpassa de fackliga aktiviteterna till yrkesgruppen. Detta tolkar jag, utifrån Ahrne, som att 

organisationen försökt minska ”zone of indifference”, genom att minimera den tid 

organisationen tar i anspråk. 

En annan sak som är intressant i sammanhanget är att alla tre fackmedlemmar som intervjuas 

har vissa dåliga erfarenheter av kontakt med facket. De dåliga erfarenheterna bestod i att de 

inte fått den hjälp de tyckte sig ha rätt till, eller att kontakten med fackliga ombudsmän 

fungerat dåligt. Det regionala fackliga ombudet Kicki menar att det händer att medlemmar 

blir besvikna över att facket inte kan hjälpa till i vissa situationer. Hon har exempelvis ingen 

rätt att gå in och arbetsleda på ett företag, något som en del medlemmar har lite svårt att 

förstå, menar hon.  
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Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att det finns ett antal faktorer inom Kommunal som 

minskar personers vilja att ansluta sig till, eller stanna kvar i organisationen. I följande avsnitt 

studeras huruvida faktorer utanför organisationen påverkar ett eventuellt medlemskap.  

5.3.2 Hushållstjänsteföretagens påverkan på fackmedlemskapet  

Ahrne menar att medlemskap i två olika organisationer ibland står i motsättning till varandra, 

och personen i fråga måste därmed välja mellan de båda organisationerna (1994:11). Som 

framgår i föregående avsnitt kan Kommunal utesluta medlemmar om dessa är med i 

organisationer eller sammanhang som motverkar Kommunals ändamål. Krav på utträde ur 

Kommunal, eller förbud mot att gå med i organisationen, kan även komma från andra 

organisationer, och utgör i så fall en del av den ”zone of indifference” denna organisation gör 

anspråk på. I detta avsnitt undersöks huruvida medlemskapet i Kommunal på något sätt 

påverkas av anställningen i hushållstjänsteföretagen, och de åtaganden denna anställning 

innebär.  

Ingen av de hushållsarbetare jag talade med är av uppfattningen att huruvida de är med i 

facket eller inte, påverkas av chefens inställning till facket. Varken Britta eller Diana är av 

uppfattningen att deras fackmedlemskap har påverkat relationen till chefen på ett negativt sätt. 

Britta menar snarare att hennes chef är positivt inställd till hennes engagemang. Charlotte som 

har tagit hjälp av Kommunal i en tvist med arbetsgivaren menar dock att cheferna reagerade 

negativt när hon blandade in facket. Reaktionen från arbetsgivaren har dock inte gjort att hon 

dragit sig för att kontakta Kommunal, snarare tvärtom. Hon berättar om företagets reaktion 

när företrädare från Kommunal är på besök: 

Men så på det sättet så känns det ju också lite bra…att de blir ju bara så här irriterade… att 

Kommunal är ju där ganska ofta och de blir ju bara fullständigt galna och de tycker det är 

jättejobbigt, men det liksom. Det struntar jag i. 

Varken Alma eller Erika, som ju inte är medlemmar i facket, är rädda för att ett 

fackmedlemskap skulle påverka relationen till arbetsgivaren negativ. Utifrån Ahrnes teori 

tolkar jag det som att den del av handlingsutrymmet anställningen i företaget tar i anspråk, 

inte påverkar möjligheten att vara med i Kommunal. Denna bild nyanseras dock i 

intervjuerna. Diana berättar:  

Så då har jag verkligen försökt att pusha kompisarna att gå med i facket. Och ta hjälp. Men 

de törs inte. De tror att om de tar facket till hjälp så ligger de ännu mer illa till hos chefen. 

De är ju så glada, alltså de flesta, att de har fått ett jobb. 
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Denna uppfattning, att det finns en rädsla för att kontakta Kommunal bland hushållsarbetare, 

delas av flera av de fackliga ombudsmännen som menar att de upplever att föreningsrätten 

ibland inskränks. Det regionala fackliga ombudet Karl, som arbetar med yrkesgruppen 

berättar:  

Det är en väldigt stor rädsla för chefer. Och att man ska bli av med jobbet om man går till 

Kommunal. Och det är det många företag som säger också att man får inte vara medlem i 

Kommunal, om man ska jobba här. 

Detta citat pekar på att en det förekommer chefer som försöker få de anställda att inte gå med 

i Kommunal. Utifrån Ahrnes (1994) teoretiska utgångspunkter, tolkar jag det som att 

hushållstjänsteföretaget begränsar handlingsutrymmet för den anställda i den utsträckning att 

hen inte kan gå mer i Kommunal. Viktigt att poängtera är också att i de fall där de anställda 

drar sig för att gå med i organisationen av rädsla för chefen, behöver denna rädsla inte bygga 

på ett faktiskt hot om repressalier, utan på de anställdas subjektiva upplevelse av situationen. 

Detta skulle kunna tolkas som att det i realiteten går att kombinera medlemskap i de båda 

organisationerna men att detta ibland inte görs på grund av en rädsla hos den anställde. Man 

bör även ta i beaktande att uppfattningen att en del anställda inom branschen är rädda för att 

kontakta Kommunal och att chefer ibland försöker förbjuda sina anställda att gå med i 

Kommunal, bygger på andrahandsinformation.  

5.3.3 Tillgång till icke-exklusiva resurser 

Ytterligare en orsak som beskrivs som en anledning att inte vara med i Kommunal är att man 

även som icke-medlem får tillgång till flera av de nyttigheter som organisationens arbete 

resulterar i. Alma, som inte är medlem i facket, tycker att då hennes arbetsplats redan har 

kollektivavtal - och därför, enligt henne, bra villkor – är det onödigt för henne att vara 

medlem i facket. Hon tror att om hennes arbetsplats inte haft kollektivavtal hade hon 

eventuellt gått med i facket, då hon antagligen hade känt ett större behov av att förbättra 

arbetsvillkoren än vad hon gör nu. Alma tror dock att branschen hade tjänat på om fler 

hushållsarbetare var med i facket. Även Erika har en positiv inställning till fackets arbete och 

att personer är med i facket, men är ändå inte själv med. Hon säger: 

…men jag tycker ju att, jag tycker att det är bra att folk är med i facket, för jag tycker att 

det är viktigt att man har ett starkt fack liksom. Och det är väl lite motsägelsefullt då 

eftersom jag själv inte är med i facket. Men jag tycker ju att, ja men egentligen så borde 

man vara med. 
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Erika förklarar detta med att Kommunal inte har lyckats förklara för henne varför just hon ska 

vara medlem. Almas och Erikas berättelser tyder på att en positiv inställning till Kommunals 

arbete inte är tillräckligt för att vilja gå med i organisationen. En viktig aspekt i 

sammanhanget, vilket påpekas av både Alma och Erika, är att de trots att de inte är 

medlemmar får ta del av mycket av det som Kommunals arbete resulterar i, exempelvis 

kollektivavtal. Detta arbetes resultat förstås, utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, här 

som icke-exklusiva resurser, och beteendet - att enbart ta del av dessa utan att själva bidra till 

arbetet – som att man agerar som fripassagerare (Ahrne, Boström, och Forssell 2004:34). 

Kommunal har, vilket redogjorts för ovan, valt att ha vissa delar av sina resurser exklusiva för 

medlemmar, vilket kan tolkas som ett sätt att motivera medlemmar att gå med i 

organisationen, trots möjligheten att agera som fripassagerare. Att Alma och Erika väljer att 

inte gå med i organisationen, trots att de inte får tillgång till de kollektiva resurserna, kan 

utifrån detta perspektiv tolkas som att de inte är tillräckligt intresserade av dessa, förutsatt de 

åtaganden medlemskapet innebär.  

5.3.4 Slutsats 

Syftet med detta avsnitt var att undersöka vad som begränsar viljan att vara medlem i 

Kommunal. Av det empiriska materialet framgår att ett medlemskap i organisationen innebär 

att medlemmen åtar sig följande: att uppge viss information till Kommunal, att betala en 

medlemsavgift, att inte agera illojalt med organisationen, att inte agera som strejk- eller 

blockadbrytare, att inte vara med i ett annat fackförbund samtidigt, samt att upplåta viss tid åt 

medlemskapet. I intervjuerna med hushållsarbetarna är det framförallt medlemsavgiften, 

kravet på lojalitet, samt den tidsmässiga aspekten som framstår som faktorer som påverkar 

intervjupersonernas vilja att vara med i facket negativt. Även de fackliga representanternas 

erfarenhet var att dessa faktorer (framförallt den ekonomiska och tidsmässiga aspekten) 

påverkade personer att inte ansluta sig till organisationen. Det är också möjligt att en 

arbetsgivares negativa inställning till facket påverkar hushållsarbetare att inte gå med i 

organisationen. För de hushållsarbetare som intervjuades i denna studie hade arbetsgivarens 

inställning ingen påverkan. Vidare visas att tillgången till icke-exklusiva resurser gör att flera 

intervjupersoner inte tycker att det är nödvändigt att vara med i Kommunal, trots att man 

egentligen tycker att det arbete som utförs av organisationen är viktigt. 
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5.4 Kommunals intresse av rekrytera hushållsarbetarna 

Hittills har vi undersökt vad som påverkar huruvida hushållsarbetarna vill gå med i 

organisationen eller inte. Det finns dock en annan sida av medlemskapet, nämligen 

organisationens intresse av hushållsarbetarna som medlemmar. I detta avsnitt förflyttas fokus 

från vad hushållsarbetarna får ut av ett medlemskap i Kommunal, till att handla om vilket 

intresse Kommunal har av hushållsarbetarna. Kommunal ses här som förvaltare av kollektiva 

resurser, vilket innebär att intresset för yrkesgruppen antas påverkas dels av vad 

hushållsarbetarna kan tillföra organisationen, dels av vad det krävs för att rekrytera dem. 

Dessa aspekter undersöks i de kommande avsnitten. Återigen är begreppet kollektiva resurser 

centralt för analysen. Här är även Gumbrell-McCormicks och Hymans förståelse av olika 

typer av maktresurser relevant.  

5.4.1 Hushållsarbetarnas bidrag till organisationen 

Här undersöks om och i så fall varför Kommunal vill organisera yrkesgruppen 

hushållsarbetare. Detta görs med utgångspunkt i Ahrnes (1994) teori om att organisationen är 

intresserad av medlemmar som kan bidra till organisationens kollektiva resurser. Intressant är 

därför att undersöka hur hushållsarbetarna bidrar till Kommunals kollektiva resurser, vilket 

görs genom att undersöka hur organisationsrepresentanterna resonerar kring medlemmarna. 

Detta analyseras sedan utifrån Gumbrell-McCormick och Hymans (2013) förståelse av hur 

medlemmar kan bidra till fackföreningars maktresurser på olika sätt. 

Av verksamhetsberättelsen framgår att Kommunal arbetar för att öka antalet medlemmar 

(Kommunal 2014:10). Att det är viktigt för Kommunal att ha ett stort antal medlemmar 

framkommer även i intervjuerna med ombudsmännen. Det som lyfts fram som den viktigaste 

anledningen till detta, är att ett stort antal medlemmar gör organisationen starkare i 

förhandlingar med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer, vilket i förlängningen ökar 

chanserna för organisationen att förhandla fram bättre avtal för medlemmarna. 

Ombudsmannen Kerstin förklarar: 

… när vi är många, då har vi också möjligheten att sätta tryck bakom våra krav. Som gör 

att medlemmarna helt enkelt får det bättre i sitt arbetsliv. 

Det är inte bara det totala medlemsantalet som spelar roll för organisationens styrka i 

förhandlingarna, utan även organisationsgraden inom olika branscher och företag har 

betydelse. Krister och Kerstin förklarar båda att då en bransch har få organiserade i facket blir 

det svårare att sätta press på arbetsgivarna i denna bransch, detsamma gäller för arbetsplatser 
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och företag där organisationsgraden är låg bland de anställda. Inom branscher och 

arbetsplatser med låg organisationsgrad kan inte facket påverka så mycket, dels på grund av 

att de inte kan säga sig föra de anställdas talan i någon större utsträckning, dels för att 

eventuella stridsåtgärder inte blir särskilt kännbara för arbetsgivaren. 

Det regionala fackliga ombudet Kicki menar att med fler medlemmar blir organisationen även 

starkare i förhållande till LO och andra fackförbund, samt i politiska sammanhang. Kicki 

påpekar även medlemmarnas ekonomiska betydelse för organisationen: 

Nu är det ju så här att vi lever ju i ett kapitalistiskt samhälle, det kan vi ju inte komma ifrån 

och då är det ju så att ju mer inkomster vi får, desto mer verksamhet kan vi ju utföra.   

Hon menar också att medlemmar bidrar genom att tillföra nya perspektiv och bidrar till 

utvecklingen av organisationen.  

Utifrån Ahrnes teori kring kollektiva resurser tolkar jag vad som framkommer ovan som att 

medlemmarna bidrar till organisationens kollektiva resurser på flera olika sätt. För det första - 

vilket redan nämnts som ett exempel av Ahrne (1999:30) - genom att tillsammans skapa en 

kollektiv resurs som medlemmar. För det andra genom att bidra till organisationens 

ekonomiska resurser. För det tredje genom att bidra till att Kommunal får in kunskap om de 

olika branscher de arbetar med. Att öka antalet medlemmar är därmed ett sätt för 

organisationen att öka sina olika kollektiva resurser som i sin tur kan användas för 

Kommunals verksamhet.  

Enligt Gumbrell-McCormick och Hyman varierar vilka maktresurser medlemmarna bidrar 

med beroende på var i produktionskedjan de arbetar (2013:30-31). Som framgår ovan vill 

Kommunal inte bara öka antalet medlemmar totalt, utan för att organisationen ska kunna 

arbeta för bättre arbetsvillkor för alla sina medlemmar, måste de rekrytera inom olika 

branscher och företag. Att Kommunal måste rekrytera inom olika branscher och företag, 

tolkar jag, utifrån Gumbrell-McCormick och Hymans resonemang, som att hushållsarbetarna 

tillför olika mycket maktresurser till Kommunal, beroende på i vilken bransch eller företag de 

arbetar. En person som arbetar inom en bransch där organisationsgraden redan är väldigt hög, 

tillför utifrån detta resonemang kanske inte så mycket till maktresurserna då organisationen 

redan är starka inom denna yrkesgrupp.  

Ytterligare ett sätt för medlemmarna att bidra till organisationens maktresurser är enligt 

Gumbrell- McCormick och Hyman att vara aktiv i organisationen (2013:31). Enligt Kicki är 
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de flesta medlemmar passiva. Det har dessutom visat sig svårt att få medlemmar att ställa upp 

som arbetsplatsombud inom branschen för hushållsnära tjänster. Detta kan tolkas som att 

medlemmarna inom hushållsbranschen inte är så villiga att bidra till organisationens 

kollektiva resurser genom att vara aktiva medlemmar. Ombudsmannen Krister menar att 

Kommunal har börjat arbeta med att försöka få fler medlemmar aktiva (inom alla branscher), 

vilket utifrån Gumbrell-McCormick och Hymans teori kan tolkas som att de arbetar för att 

öka sina maktresurser.  

Som framgår av detta avsnitt är organisationen intresserad av att få hushållsarbetare som 

medlemmar för att det ökar hela organisationens kollektiva resurser, men också för att bättra 

på förhandlingskraften i just branschen för hushållsnära tjänster. Det är alltså inte bara 

intressant att rekrytera många medlemmar, utan organisationen har ett intresse av att rekrytera 

personer inom alla sina avtalsområden. I följande avsnitt visas vad som, trots att 

organisationen vill rekrytera yrkesgruppen, kan hindra den från att rekrytering sker. 

5.4.2 Rekryteringsmöjligheter: hinder och strategier 

Att hushållsarbetarna kan bidra till Kommunals verksamhet framgår av föregående avsnitt. 

Utifrån Ahrnes syn på organisationen som förvaltare av kollektiva resurser är det dock även 

nödvändigt att ta hänsyn till vilka ansträngningar (och därmed resurser) som krävs av 

organisationen för att rekrytera dessa medlemmar. Ahrne menar att en organisation som inte 

förvaltar de kollektiva resurserna på ett bra sätt, i långa loppet skadar organisationen 

(1994:87-88). Av denna anledning blir det nödvändigt att ta hänsyn till vad organisationen 

”vinner”, respektive ”förlorar”, på medlemmarna. I denna studie undersöks det i form av hur 

svårrekryterade hushållsarbetarna är. I detta avsnitt studeras därför hur Kommunals 

rekrytering av hushållsarbetare går till, baserat på ombudsmännens berättelser och det skriva 

materialet från organisationen. Det görs en genomgång av hur rekryteringen går till inom 

Kommunal generellt och vilka skillnader som finns vid rekrytering av hushållsarbetare.  

I Kommunals verksamhetsberättelser beskrivs ett antal generella tillvägagångsätt för att 

rekrytera nya medlemmar. I verksamhetsberättelserna kan man läsa att det framförallt är på 

arbetsplatserna som de flesta värvningar sker, därför fokuseras det på arbetsplatsnära fackliga 

arbetet och det personliga mötet (Kommunal 2014:10). Kommunal har även en ”värva en 

kollega” kampanj, där både den som lyckas värva en kollega, och den nya medlemmen får en 

premie (Kommunal 2014:13). Vidare arbetar Kommunal med telefonrekrytering av personer 

som enbart är anslutna till a-kassan (Kommunal 2013b:6).  
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De fackliga representanterna menar att rekryteringsarbetet i branschen för hushållsnära 

tjänster skiljer sig från många andra branscher på det sättet att de anställda inte är samlade på 

en arbetsplats, utan arbetar i privata hem. Detta framgår även av verksamhetsberättelsen 

(Kommunal 2014:19). De fackliga representanterna berättar att detta gör att man måste arbeta 

med rekrytering på andra sätt, då man från Kommunals sida sällan har möjlighet att söka upp 

de anställda på arbetet och informera om organisationens verksamhet. Det regionala fackliga 

ombudet Karl berättar att även vilken typ av rekryteringsstrategi som är lämplig varierar 

mellan olika företag i branschen. De små företagen är ofta svårare att hitta, menar han: 

De stora är ju enklare, för de har ju ett kontor, men de mindre, de har ju inget kontor. De 

kanske åker runt och delar ut nycklarna på morgonen. Och så har chefen kontoret på fickan 

då. 

Ombudsmannen Kerstin poängterar att ytterligare en faktor som försvårar arbetet är att 

hushållsbranschen är en rörlig bransch där det ständigt uppstår nya företag. För att rekrytera 

nya medlemmar i branschen krävs således att man först hittar företagen och sedan får kontakt 

med de anställda.  

Det regionala fackliga ombudet Karl berättar att han försöker använda sig av de medlemmar 

han redan har kontakt med, och via dem få kontakt med deras kollegor som han i sin tur 

försöker värva. Att bjuda in till träffar efter arbetet är ett sätt att informera om facket och 

försöka övertyga oorganiserade hushållsarbetare att gå med i organisationen. En annan väg att 

gå för att rekrytera medlemmar i hushållsbranschen är att ta hjälp av arbetsgivaren. En strategi 

som nämns i verksamhetsberättelserna är att Kommunal via arbetsgivaren får möjlighet att 

lämna meddelanden om facket på de anställdas lönebesked (Kommunal 2014:19). Detta 

kräver dock arbetsgivarens godkännande. Det regionala fackliga ombudet Karl menar att en 

del chefer är positivt inställda till facket och hjälpsamma gällande rekryteringen, medan andra 

är negativt inställda och vill inte låta facket komma och presentera sig eller sätta upp 

information på företagets kontor. 

Av intervjuerna framkommer att ytterligare ett sätt som Kommunal försöker nå nya 

medlemmar på är att anordna branschspecifika dagar, då de bjuder in folk som arbetar inom 

en särskild bransch de anser behöver en extra skjuts i rekryteringen, för att prata om arbetet. 

Branschen för hushållsnära tjänster har haft flera sådana dagar på olika platser i landet. Då har 

även tolkar varit närvarande för att möjliggöra för människor som inte talar eller förstår 

svenska i så hög utsträckning att få svar på sina frågor. Ombudsmannen Kerstin menar att 
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kommunikationsproblem med hushållsarbetarna ibland försvårar rekryteringen för 

Kommunal, då många anställda inom branschen inte talar eller läser svenska tillräckligt bra 

för att ta till sig informationen om facket.  

Arbetsplatsombuden har till uppdrag att rekrytera medlemmar. Som förklarades i tidigare 

avsnitt är det svårt att få personer inom branschen för hushållsnära tjänster att ställa upp som 

arbetsplatsombud. De två arbetsplatsombud jag intervjuar menar också att rekryteringsarbetet 

är ganska svårt då man har så lite kontakt med sin kollegor. Ett arbetsplatsombud berättar: 

För det blir lite speciellt också när man är arbetsplatsombud när man nästan aldrig träffar 

kollegorna. Då får man köra mail och sen så vet inte alla vem jag är… 

Ytterligare problem som framkommer är att det inte finns någon avtalad facklig tid då man 

kan utföra fackligt arbete, utan det måste ske på fritiden. De två fackliga arbetsplatsombuden 

som intervjuas upplever båda att deras arbete inte har gett så stort gensvar. 

Genomgången ovan tyder på att flera av de rekryteringsstrategier som finns inom Kommunal 

inte är anpassade till hushållsbranschen. Den viktigaste orsaken till detta förhållande är 

hushållsarbetets utformning, vilken gör att vanliga rekryteringsmetoder så som 

medlemsvärvning, arbetsplatsbesök och värvning via arbetsplatsombud inte är effektiva inom 

denna bransch. Även andra faktorer så som branschens rörlighet, en hög andel anställda som 

har svårt att förstå svenska i tal eller skrift, svårigheten att få arbetsplatsombud samt ingen 

avtalad facklig tid för dessa, gör det krångligare att rekrytera inom branschen. Arbetsgivarnas 

ibland negativa inställning har också viss betydelse, då de regionala fackliga ombuden ofta är 

beroende av dessa för att komma i kontakt med de anställda i hushållstjänsteföretagen. 

För att ändå kunna rekrytera medlemmar inom branschen använder man sig av andra 

tillvägagångssätt, som att ta hjälp av personer som redan är medlemmar i facket, samt att 

anordna branschspecifika informationsdagar. Vissa rekryteringsmetoder, som 

telefonrekrytering, borde dock inte påverkas av de branschspecifika egenskaperna som här har 

redogjorts för.  

5.4.3 Slutsats 

Detta avsnitt syftar till att undersöka vilket intresse Kommunal har av hushållsarbetarna som 

medlemmar. Av empirin framgår att alla medlemmar bidrar till organisationen genom att göra 

organisationen större och därmed (ofta) starkare i förhandlingar. Alla medlemmar bidrar även 

ekonomiskt till organisationen, samt kan tillföra viktig kunskap om sina respektive 
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yrkesområden och arbetssituationer. Detta tolkar jag som att alla medlemmar bidrar till 

organisationens kollektiva resurser. Hur mycket de bidrar till de kollektiva resurserna skiljer 

sig dock mellan olika medlemmar beroende på hur hög medlemsavgift de betalar, vilken 

bransch de arbetar inom, och på vilken arbetsplats, samt i vilken utsträckning de engagerar sig 

i organisationen.  

Vidare framgår att i rekryteringen av hushållsarbetare förekommer en del hinder, mycket på 

grund av arbetets utformning, men även andra faktorer inverkar. Dessa hinder kan tänkas 

minska Kommunals intresse av att rekrytera hushållsarbetare, då rekryteringsarbetet riskerar 

att bli mer kostsamt för denna yrkesgrupp. Att det förhåller sig så är dock inte något som kan 

fastslås av denna studie. Här visas endast att rekryteringsmöjligheterna ser annorlunda ut, i 

jämförelse med många andra branscher.  
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för vad som påverkar organisationsgraden 

inom branschen för hushållsnära tjänster. Detta har skett genom att undersöka vilka faktorer 

som påverkar huruvida hushållsarbetare ansluter sig, eller inte ansluter sig, till fackförbundet 

Kommunal, med utgångspunkt i Ahrnes (1994) och Meluccis (1996) teoretiska förståelser av 

organisationer och sociala rörelser.  

I analysens första del framkommer att Kommunal förmedlar att ett medlemskap i 

organisationen ger tillgång till följande: trygghet, kunskap, organisationsstrukturer, samt 

möjlighet att bidra till Kommunals arbete. Hushållsarbetarna beskriver att dessa faktorer är av 

intresse för dem, men att innebörden av dem i flera fall går att uppnå på annat håll, utan ett 

medlemskap i Kommunal.  

I den andra delen framkommer att det finns goda förutsättningar för gruppen fackmedlemmar 

att skapa en kollektiv identitet. Detta beror till stor del på de kollektiva resurser som finns 

inom Kommunal. För gruppen hushållsarbetare är förutsättningarna för en kollektiv 

identitetskonstruktion inte lika goda. Trots detta finns vissa tendenser på att gemensamma 

problem diskuteras, vilket kan tolkas som en början på att skapa ett gemensamt språk och en 

förhandling kring gruppens mål. 

Den tredje delen visar på att ett medlemskap kräver att medlemmen måste uppge viss 

information till Kommunal, betala en medlemsavgift, inte agera illojalt mot organisationen, 

eller som strejk- eller blockadbrytare, samt upplåta viss tid åt fackmedlemskapet. Dessa 

faktorer förstås som begränsande på personers vilja att gå med i Kommunal. I intervjuerna 

med hushållsarbetarna är det framförallt medlemsavgiften, kravet på lojalitet, samt den 

tidsmässiga aspekten som framstår som faktorer som påverkar intervjupersonernas vilja att 

vara med i facket negativt. Även medlemmars egna krav på att organisationens arbete ska 

stämma överens med medlemmens ideologi kan begränsa viljan att vara med i organisationen. 

Av intervjuerna framkommer också att det finns saker som tyder på att hushållsarbetarnas 

möjlighet att ingå ett fackmedlemskap ibland begränsas av arbetsgivaren. Även tillgången till 

icke-exklusiva resurser framstår som av betydelse för att intervjupersonerna inte gått med i 

organisationen. 

I analysens fjärde del framkommer också att som medlemmar i Kommunal bidrar 

hushållsarbetarna till organisationen på följande sätt: genom att betala en medlemsavgift, 
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genom att göra organisationen större, samt genom att tillföra kunskap om hushållsbranschen. 

Detta tolkas här som att de bidrar till organisationens maktresurser. Av denna anledning är 

Kommunal intresserade av att organisera denna yrkesgrupp. Rekryteringssvårigheter specifika 

för branschen kan dock tänkas göra att intresset för att rekrytera hushållsarbetare minskar, då 

rekryteringen av denna yrkesgrupp (troligtvis) blir mer krävande för organisationen. 

Av de faktorer som i denna studie presenteras som relevanta för att förstå om ett medlemskap 

ingås eller ej, är många inte bara relevanta i förhållande till hushållsbranschen, utan kan även 

fungera som förklarande faktorer till varför andra yrkesgrupper ansluter sig, eller inte ansluter 

sig, till Kommunal. De kollektiva resurserna är till exempel i mångt och mycket samma, 

oavsett bransch, likaså de åtaganden man gör gentemot organisationen. Huruvida vissa av 

organisationens kollektiva resurser är extra intressanta för hushållsarbetare, eller vissa 

åtaganden extra begränsande, är inget som framgår av studien.  

I studien framgår dock att några faktorer som påverkar fackmedlemskapets vara eller icke 

vara är mer specifika för branschen. Först och främst är arbetets utformning, det vill säga att 

arbetet utförs i privata hem, och att kollegorna därför sällan träffas, en faktor som beskrivs 

som utmärkande för branschen. De tillfällen då kollegorna träffas är dessutom oftast i andra 

personers hem, vilket även det kan tänkas begränsa möjligheten att ha en meningsfull 

interaktion. Detta leder till att det är svårt för kollegorna att diskutera eventuella gemensamma 

intressen samt att identifiera sig som arbetstagare som står i intressekonflikt med 

arbetsgivaren. Detta borde få till följd att det är svårt att skapa en kollektiv identitet för 

yrkesgruppen, vilket i sin tur gör att hushållsarbetarna inte dras mot rörelseorganisationen. 

Arbetets utformning gör också att det är svårt för Kommunal att nå hushållsarbetarna med för 

andra branscher lämpliga rekryteringsstrategier.  

Likaså är det troligt att de goda förutsättningar för att skapa en kollektiv identitet, som denna 

studie pekar på finns inom Kommunal, inte fungerar särskilt attraherande på yrkesgruppen 

hushållsarbetare, till följd av arbetets utformning. För att den kollektiva identiteten ska 

fungera attraherande på hushållsarbetarna måste de ha möjlighet att identifiera sig med 

gruppen (Melucci 1996:73-75), vilket kräver att hushållsarbetarna har möjlighet att identifiera 

fackmedlemsgruppen.  

Även arbetskraftens demografiska sammansättning inom branschen uppges påverka 

rekryteringen av hushållsarbetare. Detta är dock inget som framkommer i intervjuerna med 

hushållsarbetarna, utan tas först upp som ett relevant förhållande i intervjuerna med 
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Kommunals representanter. En ombudsman menar att faktumet att hushållsbranschen är 

kvinnodominerad gör att vissa rekryteringsaktiviteter inte passar branschen. I intervjun 

framgår dock att organisationen kunnat komma runt de svårigheter som dessa faktorer skapat 

genom att anpassa aktiviteterna till den demografiska sammansättningen.  

Resultat tyder således på att av de faktorer som framkommer i denna studie, är det framförallt 

de som är kopplade till rekryteringssvårigheter och konstruktionen av en kollektiv identitet 

som påverkar organisationsgraden i branschen. Det framkommer inget som tyder på att 

hushållsarbetarnas intresse av ett fackmedlemskap skiljer sig från anställdas inom andra 

branscher. En intressant aspekt av resultatet är att det som tidigare kanske varit den viktigaste 

komponenten i fackföreningarnas arbete – solidariteten mellan arbetare – verkar ha svårt att 

växa i de miljöer som arbetet i hushållsbranschen utförs i. Ofta tas diversifieringen av 

arbetsmarknaden upp som en faktor som antas göra solidariteten lägre bland arbetare, vilket i 

sin tur leder till minskad vilja att gå med i facket (Gumbrell-McCormick och Hyman 

2013:34). Ytterligare en förklaring till denna minskande solidaritet arbetare emellan skulle 

kunna vara att arbetets utformning inte ger möjlighet att utveckla denna. Detta behöver inte 

bara vara av relevans för hushållsbranschen, utan även för andra branscher där möjligheten att 

forma ett ”vi”, utan övervakning av arbetsgivare eller kunder, är låga.  

För den tidigare forskning som behandlat fackmedlemskapets förutsättningar på individnivå 

har frågan om medlemskap kan antas ingås av vinstmaximeringsskäl varit en omdiskuterad 

fråga (Crouch 1982; Klandermans 1986; Schnabel 2003:13). I denna studie testas inte någon 

teori, utan utgår från Ahrnes (1994) organisationsteorietiska förståelse av medlemskapet, 

vilket gör att den varken motbevisar eller styrker vinstmaximeringsperspektivet. Av intresse 

för ovan nämnda teori är dock att denna studie visar på att medlemskapet innebär både 

tillgång till en mängd olika resurser, och flera olika åtaganden. Dessa resurser och åtaganden 

är av vitt skilda karaktär, vilket tyder på att det är mycket svårt att göra en 

vinstmaximeringsbedömning där tillgång till resurser vägs mot åtaganden. Hur väger man 

exempelvis krav på lojalitet mot tillgång till kunskap?  

Sociala normer har i tidigare forskning framställts som en förklarande faktor för 

fackmedlemskap (Booth 1985; Klandermans 1986; Sverke 1995). I denna studie framgår 

inget som tyder på att detta har någon betydelse för huruvida fackmedlemskap ingås eller ej. 

Detta kan vara ett resultat av metoden - urvalet är mycket litet, och eventuellt har denna fråga 

inte fångats tillräckligt bra i intervjusituationerna. En annan möjlighet är dock att sociala 
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normer angående fackmedlemskap faktiskt inte har någon betydelse för denna yrkesgrupp. 

Denna avvikelse skulle i så fall kunna förklaras av att branschen präglas av ensamarbete och 

liten kontakt med kollegorna, vilket troligtvis påverkar hur betydelsefull solidariteten kollegor 

emellan anses.  

Den tidigare forskningen visar vidare att kön inte har någon större betydelse för 

organisationsgraden, men att kvinnor ofta är organiserade i högre utsträckning än män, vilket i 

sin tur förklaras av en segregerad arbetsmarknad (Kjellberg 2003:358-359). Resultatet av 

denna studie tyder på att, vilket konstaterats ovan, att förutsättningarna för att rekrytera 

kvinnor är annorlunda jämfört med dem för att rekrytera män. Detta talar delvis mot 

påståendet att kön har mist sin betydelse för vem som organiserar sig fackligt.  

Av Bengtssons (2013) studie framgår att olika fackförbund tar till olika strategier i frågan om 

rekrytering av migrantarbetare, vilket påverkar organisationsgraden inom gruppen. Av denna 

studie framgår att Kommunal har anpassat sin rekrytering genom att anlita tolkar, och på så 

sätt försöka nå ut till personer som inte pratar svenska i tillräckligt stor utsträckning för att ta 

till sig information om facket på svenska. Detta borde i sin tur påverka organisationsgraden 

för denna grupp positivt. 

Arbetets utformning har i tidigare studier framställts som av betydelse för 

organisationsgraden, där stora arbetsplatser har visat sig ha högre organisationsgrad är små 

(Hirsch och Berger 1984; Riley 1997; Schnabel och Wagner 2007). Resultatet av denna studie 

pekar ut en annan aspekt av arbetets utformning som relevant, nämligen att arbetet är förlagt i 

privata hem, vilket i sin tur leder till att möjligheten för kollegor att träffas begränsas, och 

försvårar rekryteringen för fackförbundet. 

Som diskuteras i metodkapitlet har denna studie varit teoristyrd i den mening att teorin i stor 

utsträckning påverkat vilka faktorer som undersökts. Resultatet hade utan tvekan blivit ett 

annat om jag valt att undersöka fenomenet med ett mer induktivt angreppssätt. Jag menar 

dock att fackmedlemskapet är ett komplext fenomen och (vilket framkom under studiens 

gång) skälen till det eventuella medlemskapet, är sällan tydligt formulerat för aktören. Att 

enbart utgå från hushållsarbetarnas egna formuleringar av varför de är medlemmar eller inte, 

menar jag därför hade riskerat att förenkla förklaringarna av fenomenet.  

Vidare menar jag att den kombination av Ahrnes och Meluccis teorier som används i denna 

studie kompletterar varandra och tillsammans ger en bred förståelse av 
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rörelseorganisationsmedlemskapet där både materiella och ideologiska aspekter tas med. Det 

är ett teoretiskt angreppssätt jag menar kan tillföra något till studiet av rörelsebärande 

organisationer. I denna studie kan man också ana att det finns ett samband mellan kollektiva 

resurser och förutsättningarna för att konstruera en kollektiv identitet, vilket gör det extra 

intressant att undersöka dessa aspekter parallellt. 

Förutom de metodologiska begränsningar som uppstått till följd av teorival och dess 

användning, är det framförallt en sak jag menar har haft betydelse för resultatet, nämligen 

urvalet av hushållsarbetare. Hushållsarbetare bör inte ses som en homogen grupp, utan som 

till viss del kunnat visas i denna studie varierar förutsättningarna för fackmedlemskap 

beroende på både demografiska faktorer och arbetsplatsens karaktär. De hushållsarbetare jag 

intervjuat bör därför inte ses som representativa för hela gruppen, utan exempelvis arbetar alla 

hushållsarbetare som intervjuats i stora företag. Vidare ges knappt något utrymme för faktorer 

så som ”ras” eller etnicitet. För detta hade dock studien krävt en etisk prövning då det 

inneburit behandling av känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen (Vetenskapsrådet 

2011), något som det inte fanns möjlighet till här. Dessa begränsningar har troligtvis påverkat 

resultatet. 

Resultatet för denna studie kan delas in i två delar. En del som visar på Kommunals 

förhållande till hushållsarbetarna som yrkesgrupp samt en del som beskriver 

hushållsarbetarnas förhållande till Kommunal. Då den första delen till stor del baseras på 

formella dokument från Kommunal och intervjuer med organisationsrepresentanter menar jag 

att man kan se detta resultat som relativt generaliserbart för hela organisationen. Den andra 

delen, å andra sidan, baseras på ett fåtal hushållsarbetares uppfattningar och erfarenheter 

vilket gör att detta resultat snarare bör betraktas som exempel på hur resonemanget kring de 

faktorer som drar medlemmar mot organisationen, respektive från den, kan se ut. Tillsammans 

menar jag att dessa två delar kan vidga förståelsen för organisationsgraden inom branschen 

hushållsnära tjänster. Denna förståelse kan troligtvis även vara relevant för andra branscher 

med liknande karaktär. 

Med denna studie har jag kunnat öka kunskapen om de förutsättningar som finns för facklig 

organisering inom branschen för hushållsnära tjänster. Det hade varit intressant att med en 

omfattande enkätundersökning bland hushållsarbetare undersöka huruvida de aspekter som 

framkommit i denna studie är genomgående för gruppen. Denna studie menar jag lägger en 

bra grund för vilka faktorer en sådan studie skulle fokusera på.  
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Bilaga 1 

Frågorna i fetstil är forskningsfrågor och ställdes inte under intervjuns gång. Varje intervju 

anpassades efter personens arbetsområde, vilken innebar att alla frågor inte var med vid varje 

intervju. 

Intervjuguide: REGIONALT FACKLIGT OMBUD samt OMBUDSMAN på 

Kommunal.  

Vilka kollektiva resurser får man tillgång till genom att gå med i Kommunal? 

 Varför ska man vara med i facket? (Skillnader mellan branscher?) 

 Hur arbetar du för att påverka branschen för hushållsnära tjänster?  

 Hur arbetar du med att få igång det lokala fackliga arbetet på olika arbetsplatser? 

(Skillnader mellan branscher?) 

 Hur kan Kommunal bidra till organiseringen av arbetsplatser?  

Vad tillför man som medlem till Kommunals kollektiva resurser? 

 Varför är det viktigt för Kommunal att personer är med i facket? (Olikheter för olika 

branscher.) 

 Märker du att organisationsgraden i en bransch/ett företag har betydelse i 

förhandlingar med arbetsgivare?  

 Andra faktorer som påverkar förhandlingen med arbetsgivaren? 

 Är några grupper extra viktiga att rekrytera? I så fall, varför? 

Vilka mål har organisationen? 

 Hur bestäms det vilka frågor och arbetsplatser du ska arbeta med? 

 Vilka frågor anser du är mest relevanta för hushållsbranschen? 

Vem har tillträde till organisationen? 

 Hur arbetar du med rekrytering? Generella strategier och specifika för yrkesgruppen. 

 Vilka svårigheter finns? Generella och specifika för yrkesgruppen. 

 Märker du någon skillnad på olika arbetsplatser angående möjligheten till en aktiv 

facklig organisering? 

 Hur välanpassat är det Kommunals arbete till hushållsbranschen? 

Hur ser ”the zone of indifference” ut? 

 Vad förbinder man sig till när man blir medlem i Kommunal?  

 Vad är inte tillåtet för medlemmar?  

 Är det viktigt att medlemmarna delar Kommunals ideologiska ståndpunkter? 

Hur väl går medlemskapet i facket att kombinera med en anställning i 

hushållsföretaget? 

 Märker du att chefernas inställning till facket har betydelse för hur många på en 

arbetsplats som är med i facket/hur aktivt det fackliga arbetet är på arbetsplatsen? 
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Hur arbetar Kommunal för att hushållsarbetarna ska känna sig som en del av 

Kommunal? 

 Hur ser ni till att de hushållsarbetarna känner sig representerade i organisationen? 

 Har ni något arbete som syftar till att få ihop yrkesgruppen? 

 Arbetar ni med att få hushållsarbetarna att känna sig som en del av Kommunal? 

 Vilken betydelse tror du att det lokala fackliga arbetet har för att skapa en ”vi-känsla” 

eller en samhörighet på arbetsplatsen? 

Intervjuguide: ANSTÄLLD i städföretag. 

Bakgrundsfrågor: 

 Kan du berätta lite om dig själv? (exempelvis ålder, utbildning, familjesituation) 

 Beskriv din anställning. (Omfattning, när du började etc) 

 Beskriv en vanlig dag på jobbet. 

 Hur skulle du beskriva relationen till dina kollegor? 

 Hur kulle du beskriva relationen till din chef? 

Följande del är anpassad till medlemmar i facket: 

Vilka kollektiva resurser menar du att man som medlem får tillgång till? 

 Varför är du medlem i facket? 

 Hur märker du att du är medlem i facket? 

 Har du någon gång använt dig av facket för att påverka din arbetsplats?  

Vilket behov har du av Kommunals kollektiva resurser?  

 Känner du dig trygg på din arbetsplats? 

 Är du väl medveten om vilka rättigheter du har som anställd?  

 Kan och vill du påverka ditt arbete? 

Vad har organisationens mål för betydelse för ditt medlemskap? 

 Vet du vad Kommunal arbetar för? 

 Vilken betydelse har detta för ditt medlemskap? 

 Känns det som att Kommunal har en möjlighet att arbeta för dina intressen? 

Hur upplever du ”the zone of indifference”? 

 Finns det något som du tycker är dåligt med att vara medlem i facket? 

 Känner du att ditt fackmedlemskap på något sätt begränsar dig? 

 Skulle du lämna organisationen om Kommunal drev frågor du inte alls höll med om? 

Hur väl går det att kombinera ett fackmedlemskap med en anställning i företaget? 

 Har du någon gång känt att det har varit obekvämt att vara med i facket? 

 Är du bekväm med att prata öppet om facket/ta hjälp av facket på din arbetsplats? 

Vilka är fackets ”vi” för dig? 

 Hur gick det till när du gick med i facket? 



 

  80 

   

 Vet du om facket har varit på besök på din arbetsplats? 

 Känner du att du är en del av ditt fack? 

 Skulle du säga att det känns som att facket är till för dig? 

 Upplever du att facket är intresserade av att ha dig som medlem? I så fall, hur har det 

visat sig? 

 Tycker du att det är viktigt att vara medlem i facket för att visa solidaritet med andra 

personer som arbetar med liknande yrken? 

Görs en känslomässig investering i yrkesgruppen? 

 Känner du samhörighet med din yrkesgrupp? 

 Sker några aktiviteter där samhörigheten utvecklas? 

Formuleras gemensamma mål? 

 Finns det någon möjlighet att diskutera arbetet med kollegorna? 

 Har du och dina kollegor samma upplevelse av vad som är bra och dåligt på 

arbetsplatsen, eller går åsikterna isär? 

Följande frågor är anpassade till personer som inte är medlemmar i facket. 

Vad gör att du inte är medlem i facket? 

 Finns det någon särskild anledning till varför du inte är medlem i facket? 

 Har du någon åsikt om fackligt arbete? 

 Tycker du att du har tillräcklig kunskap om facket?  

Vilka begränsningar skulle ett fackmedlemskap medföra?  

 Tror du att ett fackmedlemskap hade orsakat besvär för dig på något sätt? 

 Diskuterar ni ert arbete på något annat sätt? Lön, saker ni inte är nöjda med etc? 

 Hur ser du på att delta i fackligt arbete? 

 Vad känner du till om Kommunals arbete i övrigt? Har detta någon betydelse för ditt 

medlemskap? 

Hur väl går ett medlemskap i Kommunal att kombinera med medlemskap i 

hushållsföretaget? 

 Vad tror du att din arbetsgivare skulle tycka om att du gick med i facket?  

 Skulle vara bekväm med att prata öppet om facket på din arbetsplats? 

Vilket behov har du av Kommunals kollektiva resurser?  

 Känner du dig trygg på din arbetsplats? 

 Är du väl medveten om vilka rättigheter du har som anställd?  

 Kan och vill du påverka ditt arbete? 

 Ser du att det finns några fördelar med att vara medlem i facket? 

Vilka är fackets ”vi” för dig? 

 Känns det som att facket är till för dig? 
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 Utifrån vad du vet om fackets arbete, tycker du att de driver frågor som är relevanta 

för dig? 

 Upplever du att facket är intresserade av att ha dig som medlem? I så fall, hur har det 

visat sig? 

Görs en känslomässig investering i yrkesgruppen/med facket? 

 Känner du samhörighet med din yrkesgrupp? 

 Sker några aktiviteter där samhörigheten utvecklas? 

 Tror du att det hade varit bra för din yrkesgrupp/ din arbetsplats om fler var med i 

facket?  

 Tror du att du hade kunnat gå med i facket för att vara solidarisk med kollegor? 

Formuleras gemensamma mål? 

 Finns det någon möjlighet att diskutera arbetet med kollegorna? 

 Upplever du att du och dina kollegor har samma uppfattning av vad som är bra och 

dåligt på arbetsplatsen? 
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Bilaga 2 

Kodningsschema 

Vem/vad som berättar? 

Ombudsman på Kommunal. 

Regionalt fackligt ombud. 

Arbetsplatsombud. 

Hushållsarbetare, fackmedlem. 

Hushållsarbetare, inte fackmedlem. 

Verksamhetsberättelse. 

Stadgar. 

Text från webbplatsen. 

Vad som sägs/skrivs? 

Kollektiva resurser. Visar vilka resurser medlemmen får tillgång till genom att gå med i 

Kommunal. 

Fördelning av kollektiva resurser. Visar huruvida det finns någon skillnad i hur de kollektiva 

resurserna fördelas mellan medlemmarna.  

Behov av kollektiva resurser. Vilket behov av de kollektiva resurserna har hushållsarbetarna? 

Icke-exklusiva resurser. Vilka nyttigheter resulterar Kommunals arbete i som även personer 

som inte är med i organisationen får tillgång till. 

Freerider. Medlemskapet framstår som onödigt för medlemmen då den ändå får del av dess 

arbete.  

Bidrag till kollektiva resurser. Hur bidrar medlemmarna till organisationens kollektiva 

resurser? 

Mål inom Kommunal. Beskriver vad Kommunal arbetar för. 



 

  83 

   

Hushållsarbetarnas mål. Beskriver hushållsarbetarnas eventuella mål med medlemskapet. 

Zone of indifference. Beskriver hur medlemskapet i Kommunal begränsar medlemmen i olika 

avseenden. 

Kombination av medlemskap. Hur fungerar kombinationen av medlemskap i organisationen 

och hushållstjänsteföretaget? 

Hinder för medlemskap. Vilka faktorer menar medlemmarna själva begränsar viljan att vara 

med i Kommunal. 

Tillträde. Beskriver hur kriterierna för tillträde till Kommunal ser ut. 

Fackmedlemmars gemensamma språk och ritualer. Vilka är fackmedlemmarnas 

gemensamma språk och ritualer? Här inkluderas även saker som visar på avsaknaden av 

dessa.  

Interaktion mellan fackmedlemmar. Beskriver hur interaktionen mellan fackmedlemmar ser 

ut, det vill säga både förekomsten och avsaknaden av interaktion. 

Fackmedlemmars känslomässiga investering i gruppen. Beskriver huruvida det sker en 

känslomässig investering i gruppen ”fackmedlemmar”. Här inkluderas även saker som visar 

på avsaknaden av detta. 

Hushållsarbetarnas gemensamma språk och ritualer. Vilka är hushållsarbetarnas 

gemensamma språk och ritualer? Här inkluderas även saker som visar på avsaknaden av 

dessa. 

Interaktion mellan hushållsarbetare. Beskriver hur interaktionen mellan kollegor ser ut, det 

vill säga både förekomsten och avsaknaden av interaktion. 

Hushållsarbetares känslomässiga investering i gruppen. Beskriver huruvida det sker en 

känslomässig investering kollegor emellan. Här inkluderas även saker som visar på 

avsaknaden av detta. 

Generella rekryteringsstrategier inom Kommunal. Här framgår hur Kommunal arbetar med 

rekrytering av medlemmar inom alla yrkesgrupper de organiserar.   

Specifika rekryteringsstrategier för hushållsarbetare. Här framgår hur Kommunal arbetar 

specifikt med att rekrytera hushållsarbetare. 
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Generella rekryteringshinder.  Beskriver vad det finns för hinder för att rekrytering ska ske.  

Specifika rekryteringshinder för hushållsarbetare. Här framgår hur hushållsbranschen skiljer 

sig från många andra branscher vad gäller rekryteringshinder. 

Vems uppfattning? 

Egen uppfattningar. Det som sägs är intervjupersonens uppfattning. 

Uppfattning om andras uppfattning. Det som sägs är intervjupersonens uppfattning om andra 

personers uppfattningar och erfarenheter. 

 


