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Förord 
 
Detta examensarbete har skrivits under åtta veckor under vårterminen 2009.  
 
Jag vill framför allt rikta ett stort tack till SKTF som gav mig förtroendet att få ta del av deras 
medlemsregister. Därigenom blev det möjligt att genomföra en empirisk studie. Tackar även 
samtliga undersökningsdeltagare som genom att besvara min enkät bidrog till att jag fick fram 
ett användbart resultat.  
 
Vidare vill jag även tacka min handledare Ben Naji och samtliga klasskamrater som ingick i 
min grupp för alla givande diskussioner och vägledande råd under alla veckors arbetsgång. 
Jag vill även tacka min lärare Måns Holgersson som gav mig råd om hur jag kunde presentera 
mitt resultat.  
 
Avslutningsvis vill jag även tacka min familj som har gett mig stöd och feedback under 
arbetets gång.  
 
Trevlig läsning! 
 
Malmö den 1:e juni 2009 
 
Karin Edman 
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Abstract 
 
Följande examensarbete belyser den fackliga organisationens medlemsras och vad som kan 
tänkas ligga bakom detta fenomen. Studien har två syften; att kartlägga vilka faktorer som kan 
ligga bakom medlemsraset och att göra en empirisk undersökning för att därigenom ta reda på 
varför medlemmarna i SKTF valde att gå ur fackförbundet. Jag har därför utgått från följande 
frågeställningar: Av vilken anledning väljer medlemmar i ett fackförbund att lämna den 
fackliga organisationen? Vad krävs för att före detta medlemmar i SKTF ska återvända till 
fackföreningen? Litteraturmässigt presenteras olika orsaker som kan ha bidragit till 
medlemsraset, bland annat höjningen av a-kasseavgiften, högkonjunkturen, kön, ålder samt 
fackförbundens arbetsuppgifter. För att kunna besvara frågeställningarna har den 
metodologiska utgångspunkten för studien varit en kvantitativ forskningsstrategi. Studien är 
baserad på materialet från en internetbaserad enkät som är framställd i programmet Evasys. 
De respondenter som har ingått i studien är före detta medlemmar i SKTF som under perioden 
december 2008 till februari 2009 hade begärt utträde ur fackförbundet. Studien har utgått från 
en deskriptiv analys som är av en kvantitativ karaktär. Resultatet av undersökningen visade 
bland annat att nästan en tredjedel av undersökningsdeltagarna var missnöjda med SKTF:s 
lokala fackliga arbete. Det visade även att en lägre medlemsavgift skulle få 33 procent av 
respondenterna att överväga ett nytt medlemskap i SKTF. Slutligen var Ledarna det 
fackförbund som merparten av de före detta medlemmarna hade valt att övergå till. 
 
Nyckelord: fackliga organisationer, medlemsras, a-kassa, LO, konjunktur, förändring, TCO, 
facklig organisationsgrad, direktanslutning 
 
English title: The future of the trade union - A quantitative study about leaving the trade 
union  
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Kapitel 1: Inledning 
 

Det inledande kapitlet presenterar en problembakgrund och en inledning till det valda 

ämnesområdet. Därefter redogörs för uppsatsens frågeställning och dess syfte som studien 

avser att undersöka och besvara. Avslutningsvis presenteras begrepp, förförståelse, PA-

relevans samt arbetets disposition. 

 
1.1 Bakgrund 

 

En av de viktigaste aktörerna på den svenska arbetsmarknaden är de fackliga 
organisationerna. Deras huvudsakliga uppgift är att representera de anställda gentemot 
arbetsgivaren i en mängd olika avseenden.1 Det kan röra sig om alltifrån förhandlingar 
gällande löner och anställningsvillkor, arbetsmiljö- och skyddsfrågor till investeringar och 
teknologiska förändringar.2 Ett antal av dessa frågor regleras i de branschvisa kollektivavtal 
som fackförbunden tecknar tillsammans med arbetsgivaren. Dessa följs vanligen upp via 
lokala avtal ute på arbetsplatserna.3 
 
Möjligheten att teckna kollektivavtal uppkom i samband med Saltsjöbadsavtalet år 1938, som 
är ett huvudavtal mellan LO och SAF.4 Uppgörelsen bygger på frivilliga avtal mellan de 
fackliga organisationerna och arbetsgivaren. Syftet med överenskommelsen är att båda parter 
ska kunna reglera villkoren för arbetsmarknaden och därmed undvika lagstiftning. Härigenom 
skapas en stabilitet vilket resulterar i tydliga spelregler och en förutsägbarhet. Detta gynnar 
samtliga parter då arbetsgivaren garanteras arbetsfred och arbetstagaren får inflytande genom 
förhandlingar. Istället för att ta till konfliktvapen är det meningen att parterna ska sätta sig ner 
och förhandla om det som de är oense om.5  
 
Som ovan nämnts har den fackliga organisationen en mycket betydelsefull roll på den svenska 
arbetsmarknaden. Men trots detta har antalet medlemmar varierat under många decennier. En 
bidragande orsak sägs vara de omfattande förändringar som det svenska fackliga landskapet 
har genomgått under de senaste hundra åren. Tidigare var de manliga industriarbetarna en 
övervägande del av medlemmarna i fackförbunden.6 Numera ser det annorlunda ut då andelen 
fackligt anslutna utgörs av tjänstemän och majoriteten av dessa är kvinnor. Detta har bidragit 
till att de större fackförbunden har merparten av sina medlemmar inom servicenäringarna och 
inte inom industrin som tidigare.7 
 
Trots att medlemsantalet varierar är Sverige ett av de få länder som har en mycket hög 
fackanslutning sett hur ett internationellt perspektiv.8 Men trots att den är hög jämfört med 
andra länder har organisationsgraden varierat under många år. I början av 1920-talet och fram 
till mitten av 1980-talet ökade antalet medlemmar mer eller mindre oavbrutet. Därefter har 
den sjunkit på många håll trots uppgången under krisen på 1990-talet. I slutet av 2007 var 
organisationsgraden nere på 70 procent, vilket är samma nivå som den låg på för 35 år sedan.9  

                                                           
1 Kjellberg, 2002a 
2 Nilsson, 1997 
3 Kjellberg, 2002a 
4 Nationalencyklopedin 
5 Nordh, 2008 
6 Kjellberg, 2002b 
7 Kjellberg, 2002c 
8 Kjellberg, 2003 
9 Kjellberg, 2007 & SCB:s hemsida, 2009a 
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Den största nedgången i Sveriges moderna historia skedde dock under åren 2006-2007. 
Antalet medlemmar minskade under detta år från 76 till 72 procent vilket är en minskning 
med fyra procent. För att verkligen betona att detta är en stor nedgång kan vi jämföra med 
åren 2000-2006 då andelen fackligt anslutna minskade från 81 till 77 procent. Detta innebär 
att under året 2006-2007 minskade andelen fackligt anslutna med lika många procent som 
under åren 2000-2006. En sådan påfallande tillbakagång under loppet av ett enda år har inte 
ägt rum sedan efter det fackliga nederlaget i 1909 års storstrejk.10 
 

1.2 Inledning 
 

Intresset för studien grundar sig i att jag anser att det är oroväckande att den fackliga 
organisationsgraden fortsätter att sjunka. Därmed undrar jag om människor verkligen förstår 
vilka konsekvenser det kan få inför framtiden? I takt med att medlemsantalet fortsätter att 
sjunka, minskar fackförbundens inflytande på våra arbetsplatser. Detta resulterar i att det blir 
svårare för fackförbunden att hävda sig gentemot arbetsgivaren och att förhandla fram 
förmånliga kollektivavtal. Med tanke på att löneökningar, antal semesterdagar och andra 
förmåner regleras i avtalen medför detta i så fall en försämring för den enskilde. Dessutom 
har en del av avtalsförmånerna tillkommit genom att medlemmen har avstått från procentdelar 
av lönehöjningar under åren.  
 
Att det är kollektivavtalen som reglerar dessa förmåner och att de endast omfattar medlemmar 
i den avtalstecknande organisationen tror jag inte att alla känner till. Jag ställer mig även 
frågan; hur många känner till vad det står i deras kollektivavtal? Utifrån egna erfarenheter är 
dessa personer väldigt få vilket är anmärkningsvärt. Den som inte känner till vad som regleras 
i kollektivavtalet har därmed ingen kännedom om sina förmåner. Arbetsgivaren lär inte 
upplysa dig om dina förmåner med tanke på att de inte har någon skyldighet till detta då 
avtalen inte är lagstadgade. För att betona vad jag menar kan jag nämna ett exempel som jag 
tror att många arbetsgivare och arbetstagare inte känner till. I år infaller nationaldagen en 
lördag och i många kollektivavtal står det, att om du arbetar dagen innan och dagen efter helg, 
det vill säga fredag och måndag, har du rätt till en annan ledig dag utan löneavdrag. 
 
En del fackförbund går dock ut med information om sådana tillfällen till sina medlemmar. Är 
du däremot inte fackligt ansluten finns där ingen som talar om för dig att du har rätt till en 
extra ledig dag. Vad händer då om arbetsgivaren vägrar att ge dig en annan ledig dag? Om du 
är medlem i ett fackförbund kommer de i så fall att förhandla med arbetsgivaren om detta för 
din räkning. Är du däremot inte fackligt ansluten får du i så fall föra din egen talan eller ta till 
rättslig hjälp som du själv får bekosta. Trots att kollektivavtalen rör alla inom en bransch och 
att det är fackförbunden som tecknar dessa betyder detta inte automatiskt att de företräder alla. 
De företräder endast sina medlemmar vilket inte alla verkar känna till.  
 
Något annat som börjar bli allt vanligare är att människor tar kollektivavtalen för givet. De vet 
inte att det blir svårare för fackförbunden att förhandla ju färre medlemmarna blir. Många 
verkar dessutom tro att det räcker med att andra är fackligt anslutna. De får ändå ta del av 
förmånerna trots att de inte är medlemmar. De förstår inte att om alla resonerade på samma 
sätt hade det inte funnits några kollektivavtal. Frågan är om det verkligen är rätt att 
kollektivavtalen rör även de som inte är medlemmar i ett fackförbund? Att vi dessutom idag 
har kollektivavtal och bra anställningsvillkor beror på att fackförbunden och våra förfäder har 
kämpat för sina och våra rättigheter.  
 

                                                           
10Kjellberg, 2007 
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Utvecklingen vad gäller anställningsskydd och kollektivavtal är inte något som sker över en 
natt utan sådana framsteg tar många decennier. Den som väljer att inte vara medlem i ett 
fackförbund bidrar således till att arbetet går förlorat. Det värsta som skulle kunna hända är att 
den utveckling som har skett vad gäller anställningsskyddet skulle avstanna eller i värsta fall 
gå i motsatt riktning. Att skyddet för den enskilde skulle kunna komma att försämras är 
skrämmande. Därför måste denna problematik uppmärksammas innan det är försent.  
 
Att jag skriver detta examensarbete beror även på att jag efter sökningar inom ämnet inte 
kunde hitta tidigare arbeten som har belyst denna problematik. Därmed tycker jag att det vore 
extra spännande att studera ett till synes obeprövat område. Det finns en del forskning som 
berör mitt problemområde, men från år 2003 och framåt finns endast ett fåtal artiklar och 
böcker. Av denna anledning tycker jag att det är extra viktigt att jag skriver detta arbete. Det 
jag vill uppnå med min studie är att uppmärksamma problematiken med medlemsraset och 
därmed väcka tankar hos människor. Men jag vill även uppmuntra forskare och studenter att 
fördjupa sig ytterligare inom detta ämnesområde. Därför landar vi i följande syfte: 
 

1.3 Syfte och problemområde 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad som ligger bakom utträdena ur den 
fackliga organisationen. Beror det på högkonjunktur, höjningen av a-kasseavgiften eller kan 
det finnas andra tänkbara faktorer? För att kunna pröva detta empiriskt tar jag hjälp av 
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF). Anledningen till att jag valde att 
genomföra min studie hos SKTF berodde på att jag under min verksamhetsförlagda utbildning 
fick klartecken att göra min undersökning hos dem. 
 
Med hjälp av en internetbaserad enkät tänker jag ta reda på varför deras medlemmar valde att 
begära utträde ur fackförbundet och vad som krävs för att de skulle överväga ett nytt 
medlemskap. Med detta i åtanke har detta examensarbetet även ett andra syfte vilket är att 
förmedla resultatet av undersökningen till SKTF. Därmed hoppas jag att de kan använda 
materialet och utifrån det finna inspiration till att åtgärda problematiken med medlemsraset. 
Utifrån detta har jag utformat två frågeställningar: 
 

1. Av vilken anledning väljer medlemmar i ett fackförbund att lämna den fackliga 
organisationen? 

2. Vad krävs för att före detta medlemmar i SKTF ska återvända till fackföreningen?  

 
1.4 SKTF 

 

SKTF är ett utav de 16 medlemsförbunden i Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). 
Fackförbundet vänder sig till anställda med anknytning till kommun eller landsting och som 
arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för den kommunala demokratin. SKTF riktar sig 
även till anställda i privatägda verksamheter som arbetar inom skola, vård och omsorg.11 
 
Därutöver har fackförbundet även medlemmar som är verksamma inom bolag och stiftelser på 
den kommunala sidan samt inom Svenska kyrkan. I oktober 2008 hade fackförbundet enligt 
interna dokument 123 104 medlemmar. Dessa medlemmar tillhör lokala avdelningar och 
klubbar och väljer själva sina egna lokala fackliga företrädare. SKTF består av sju regionala 
center och ett resurscenter i Stockholm och har totalt 250 anställda.12 

                                                           
11 SKTF:s hemsida 
12 Ibid. 
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1.5 Förförståelse 

 

Mitt intresse för fackförbunden grundar sig även på egna erfarenheter inom den fackliga 
organisationen. Dessa erfarenheter har varit av både positiv och negativ karaktär vilket har 
gett mig en förförståelse för den fackliga organisationen. Den information som har samlats in, 
bearbetats och analyserats kan därmed ha påverkats av mina egna erfarenheter inom 
fackförbundet. Av denna anledning har jag varit noga med att medvetandegöra detta i alla 
bearbetningar och tolkningar under arbetsprocessen. 
 

1.6 Begrepp 
 

Facklig organisationsgrad 
Det har tidigare nämnts att den svenska fackliga organisationsgraden är förhållandevis hög 
jämfört med andra länder i världen. Begreppet facklig organisationsgrad är i detta 
sammanhang ett mått på värdet av det fackliga medlemskapet.13 Med andra ord ger den 
fackliga organisationsgraden oss en bild av hur många personer som är fackligt anslutna. Till 
exempel låg den svenska organisationsgraden på 68,5 procent under 2008.14 Detta innebär i 
praktiken att 68,5 procent av arbetarna tillhörde en fackförening i Sverige under det året. 
 
Facklig regi 
I Sverige står a-kassorna under facklig regi vilket innebär att dessa styrs och administreras av 
fackförbunden. Detta innebär att fackförbunden sköter både sig själv och de fackliga a-
kassorna. I Norge står däremot a-kassorna under statlig regi vilket innebär att fackförbunden 
endast råder över sig själv och att det istället är staten som styr a-kassorna.15 

 
1.7 Relevans inom Personal- och Arbetslivsområdet  

 

Som tidigare nämnts uppkom möjligheten att teckna kollektivavtal genom Saltsjöbadsavtalet 
år 1938. Denna överenskommelse mellan arbetsgivare och fackförbund brukar i dagligt tal 
kallas för den svenska modellen. Trots att kollektivavtalen har bidragit till många positiva 
åtgärder för både arbetsgivare och arbetstagare finns det ändå ett hot mot den svenska 
modellen. Detta yttrar sig genom att den fackliga organisationsgraden fortsätter att sjunka. 
Därmed finns det en viss risk för att arbetsgivarens intresse för att träffa kollektivavtal med 
fackförbunden kommer att försvagas om medlemsantalet fortsätter att sjunka.16 
 
Om arbetsgivaren inte vill träffa kollektivavtal kommer detta att få konsekvenser i form av 
blockader och strejker från fackförbundens sida. Skulle detta inträffa måste då istället staten 
eller EU ingripa. De kommer då att reglera lagar och direktiv vilket kommer att försvaga den 
fria förhandlings- och avtalsrätten. Detta skulle inte medföra något positivt för varken 
arbetsgivaren eller arbetstagaren.17 Av denna anledning ligger ansvaret inte bara på de 
fackliga organisationerna när det gäller att agera mot medlemsraset. Arbetsgivaren måste 
tillsammans med fackförbunden agera mot denna problematik om de vill bevara den fria 
förhandlingsrätten. Av denna anledning är även medlemsraset relevant för oss som blivande 
personalvetare då många av oss kommer att arbeta för arbetsgivaren.  

                                                           
13 Nelander & Goding, 2002 
14 SCB:s hemsida, 2009b 
15 Kjellberg, 2001 
16 Nordh, 2008 
17 Ibid. 
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1.8 Disposition 
 

Här presenteras studiens innehåll och examensarbetets disposition. I inledningskapitlet har 
syftet med studien, dess problemområde, viktiga begrepp samt varför studien är PA relevant 
belysts. Andra kapitlet tar upp den litteratur som har använts för att förklara tänkbara faktorer 
bakom medlemsraset. Avsnittet är uppdelat i fem områden; a-kassa, konjunktur, kön, ålder 
samt fackförbundens arbetsuppgifter. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en översikt över 
vilka faktorer som kan ha bidragit till att andelen fackligt anslutna minskar.  
 
Det tredje kapitlet är indelat i tre delar och beskriver genomförandet av den empiriska studien. 
Den första delen redogör för studiens metodologiska utgångspunkter, såsom strategi, design, 
metod samt urval och undersökningsgrupp. Andra delen beskriver hur studien har genomförts 
med hänsyn till datainsamling, bearbetning och analys. Sista delen redogör för kritisk 
granskning av källorna, studiens validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. Den belyser även 
de etiska aspekter som forskaren ställs inför. 
 
I det fjärde kapitlet kommer resultatet från den internetbaserade enkäten att presenteras med 
hjälp av stapeldiagram. Vidare kommer det empiriska underlaget att analyseras och diskuteras 
i det femte kapitlet med stöd av referensramen som presenterades i det andra kapitlet. Det 
sjätte kapitlet inleds med en metoddiskussion. Därefter kommer frågeställningarna att 
besvaras och förslag på fortsatt forskning kommer att presenteras. Efter detta följer uppsatsens 
referenser och bilagor. 
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Kapitel 2: Litteraturgenomgång 
 

Här presenteras den litteratur som har använts för att diskutera och förklara den empiriska 

studien. Detta kapitel kommer att presentera olika faktorer som tros ha påverkat det 

sjunkande medlemsantalet. Inledningsvis presenteras en beskrivning av hur sökningen av 

litteratur har gått till. 

 

2.1 Litteratursökning 
 

Utgångspunkten för examensarbetet har varit att fokusera på det empiriska fallet och att 
använda litteraturen som en förklaring till fenomenet. Av denna anledning har information 
hämtats fortlöpande under arbetsprocessen. Detta för att kunna skapa en helhetsförståelse för 
det studerade fallet. Till att börja med införskaffades material för att kunna bygga upp en bra 
grund. Jag använde mig då främst av Högskolan Kristianstads katalogdatabas (Opac 5,5), 
Malmö Stadsbiblioteks katalogdatabas (Malin) samt LIBRIS för mina sökningar. De sökord 
jag använde mig av var: fackförbund, facket, den fackliga organisationen, fackligt ansluten, 
medlem, TCO, LO (Landsorganisationen) samt fackets uppbyggnad.  
 
När jag sedan kommit igång med skrivandet gjorde jag en ny mer djupgående sökning efter 
relevant forskning. Jag använde mig då av Opac 5,5, Malin, Libris samt Lunds universitets 
katalogdatabas (LOVISA). Men även olika databaser såsom PsycINFO, PsycARTICLES, 
Arbline, Nationalencyklopedin och Google Scholar nyttjades. Jag använde mig då av 
sökorden: a-kassa, konjunktur, samhällsförändring, medlemsras, trade, union samt member.  
Genom mina sökningar fann jag bland annat en författare, Anders Kjellberg som bedrivit en 
del forskning inom området. Det blev därför naturligt att söka vidare bland hans forskning. 
Utifrån dessa sökningar fann jag böcker och artiklar, som jag successivt gjort ett urval utifrån 
för att hitta relevant forskning att förklara och resonera kring det empiriska underlaget. 
 

2.2 A-kassa 
 

I Sverige, Danmark och Finland återfinns den högsta andelen fackligt anslutna i världen. Den 
fackliga organisationsgraden ligger här på mellan 70-80 procent vilket är mycket högt jämfört 
med många andra länder.18 Dock är det inte bara de anställda som är medlemmar i den 
fackliga organisationen utan även många arbetslösa. Detta till skillnad från Storbritannien där 
medlemskapet i en facklig organisation upphör den dag du blir arbetslös. Av denna anledning 
faller det naturligt att Storbritannien har en facklig organisationsgrad på runt 33 procent vilket 
är mycket lågt.19  
 
Av vilken anledning är då den fackliga organisationsgraden mycket högre i dessa tre länder? 
Den största orsaken tros vara att länderna har sina a-kassor i facklig regi vilket innebär att 
dessa styrs av fackförbunden. I samband med stigande eller hög arbetslöshet har de fackliga a-
kassorna haft en positiv inverkan på den fackliga organisationsgraden. Under 1970-talet steg 
andelen fackligt anslutna med 16 procent i Danmark i samband med en period av 
massarbetslöshet. Även i Finland steg organisationsgraden med 8 procent när arbetslösheten 
var hög i början av 1990-talet.20  

                                                           
18 Kjellberg, 2006 
19 Kjellberg, 2001 
20 Ibid. 
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I Norge är den fackliga organisationsgraden lägre än 55 procent vilket är lågt jämfört med de 
övriga nordiska länderna. Att andelen fackligt anslutna är lägre där kan bero på att landets a-
kassor styrs och administreras av staten.21 Det som kan vara positivt med att ha a-kassor i 
facklig regi är det nära samarbetet sinsemellan vilket kan leda till att till exempel felaktigheter 
reds ut snabbare. Dessutom blir det enklare för a-kassan att till exempel bedöma storleken på 
inkomstbortfallet. Detta med anledning av att det är fackförbunden som tecknar 
kollektivavtalen vilka styr lönesättningen.22  
 
Under hösten 2006 visade det sig i Sverige att det inte enbart fanns fördelar med att ha a-
kassor i facklig regi. Inför valet år 2006 la regeringen fram en proposition angående 
förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Dessa förändringar innebar att egenavgifterna för a-
kassorna höjdes vilket bidrog till att det blev dyrare att vara med i en a-kassa. Syftet med 
förslaget var att hjälpa individer att snabbt hitta ett arbete och därigenom kunna etablera sig 
på den svenska arbetsmarknaden.23 Dock var regeringen medveten om att det fanns en risk för 
att dessa förändringar kunde ge effekter i form av minskat antal medlemmar i både a-kassan 
och fackförbunden.24  
 
Efter den borgerliga alliansens valseger stod det klart att den nya förändringen av 
arbetslöshetsförsäkringen skulle träda i kraft i januari 2007.25 I samband med detta började 
många att överväga sitt medlemskap i både a-kassorna och fackförbunden. Detta med 
anledning av de kraftigt höjda egenavgifterna. Resultatet blev att många begärde utträde ur a-
kassorna och fackförbunden under hösten 2006. Vad gäller a-kassorna syntes dock inte detta 
direkt i statistiken vilket berodde på att många valde att straffa sig ur systemet.26  
 
Att medlemmarna straffade sig ur systemet innebar att de struntade i att betala a-kasseavgiften 
istället för att formellt begära utträde ur a-kassan. Av denna anledning blev inte utträdena 
synliga i medlemsregistret förrän tre månader senare. Att ha a-kassor i facklig regi hade 
hittills främjat den fackliga organisationsgraden men plötsligt vändes detta istället till en 
nackdel då fackförbunden också började tappa medlemmar. Dock går det ändå att urskilja en 
viss styrka hos den fackliga organisationen med tanke på att a-kassorna förlorade nästan 
dubbelt så många medlemmar jämfört med fackförbunden.27 
 
 

 2005 2006 2007 2008 

Fackligt anslutna i procent 75,8 % 73,9 % 70,0 % 68,5 % 

 

Tabellen ovan visar den förändring som har skett under 2005-2008, varje procentsats är 

hämtad från fjärde kvartalet under respektive år. Procentsatsen visar hur många medlemmar 

som är fackligt anslutna bland alla fackliga organisationer. Det jag vill visa med tabellen är 

att väldigt många personer har valt att lämna den fackliga organisationen sedan höjningen 

av a-kasseavgiften kom under hösten 2006. 
28

 

                                                           
21 Kjellberg, 2006 
22 IF Metalls hemsida 
23 Kjellberg, 2007 
24 Regeringens hemsida 
25 Ibid. 
26 Kjellberg, 2007 
27 Ibid. 
28 SCB:s hemsida, 2009b 
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Förutom höjningen av a-kasseavgiften tros även den drastiska ökningen av andelen 
direktanslutna till arbetslöshetskassorna vara en bidragande orsak till att den fackliga 
organisationsgraden har minskat under en ganska lång tid. Tidigare trodde människor att de 
var tvungna att vara fackligt anslutna för att kunna vara med i en a-kassa. Men under 1980-
talet förändrades detta synsätt och därmed ökade direktanslutningen till a-kassorna, särskilt 
bland privattjänstemännen. Dock dröjde det fram till krisen under 1990-talet tills detta 
fenomen blev vanligt bland de anställda.29  
 
Sedan 1993 har den fackliga organisationsgraden sjunkit medan andelen direktanslutna har 
klättrat kontinuerligt. Möjligheten att vara direktansluten kan vara ett hot mot den fackliga 
organisationen. Framför allt om alltfler väljer att enbart vara med i en a-kassa utan att vara 
medlemmar i ett fackförbund.30 Den som är direktansluten till en a-kassa betalar en betydligt 
lägre avgift än vad den som är med i både en a-kassa och ett fackförbund gör. Av denna 
anledning vägs ofta fördelarna med att vara medlem i ett fackförbund gentemot kostnaderna, 
vilket kan leda till att färre väljer att vara fackligt anslutna.31  
 

2.3 Konjunktur 
 

De svenska fackliga organisationerna nådde år 1906 ett europarekord när det gällde antalet 
registrerade medlemmar. Hela 71 procent av den svenska befolkningen var fackligt anslutna. 
Fram till 1919 hade de svenska fackliga organisationerna ett europarekord. Därefter nådde 
Tyskland, Italien och Österrike en ny rekordnivå. Sedan dess har inget annat land lyckats nå 
vare sig den svenska eller de andra ländernas rekordnivåer. Under 1909 och två år framåt 
minskade dock medlemsantalet i Sverige med nästan 50 procent. Detta på grund av en 
storstrejk som drabbade fackförbunden väldigt hårt. Strejken var ett av de största nederlagen 
någonsin då ingen annan facklig organisation råkat ut för detta i ett demokratiskt land.32  
 
Inte förrän i slutet på 1920-talet började svenskarna återigen att återvända till de fackliga 
organisationerna. Därmed var Sverige än en gång det land som hade den högsta andelen 
fackligt anslutna och sedan dess har landets organisationsgrad hört till de högsta i världen.33 
Sedan 1920-talet och fram till mitten av 1980-talet hade de fackliga organisationerna en 
kraftig uppgång vilket resulterade i att 86 procent av de svenska löntagarna tillhörde ett 
fackförbund.34 
 
I slutet på 1980-talet förändrades den positiva trenden och arbetsmarknaden gick istället in i 
en fas av ”överhettning”. Detta resulterade i att färre antal människor anslöt sig till en facklig 
organisation och att fackförbunden istället började förlora medlemmar efter många års 
stabilitet. Några år senare, närmare bestämt under 1990-talet svängde arbetsmarknaden 
återigen. Den långvariga högkonjunkturen slog istället om i en ekonomisk kris vilket ledde till 
en stor massarbetslöshet. Dock bidrog krisen till att alltfler valde att ansluta sig till de fackliga 
organisationerna. Därmed nådde fackförbunden ännu en gång upp till samma nivå som på 
1980-talet.35  

                                                           
29 Kjellberg, 2001 
30 Bengtsson, 2008 
31 Kjellberg, 2006 
32 Åmark, 1985 
33 Ibid. 
34 Kjellberg, 2001 
35 Ibid. 
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Efter att den svenska arbetsmarknaden hade återhämtat sig efter krisen på 1990-talet började 
fackförbunden återigen att tappa medlemmar. Den största nedgången kom som tidigare 
nämnts efter höjningen av a-kasseavgiften år 2006.36 Fram till hösten 2008 tappade 
fackförbunden en avsevärd andel av sina medlemmar.37 Därefter vände trenden återigen då 
det svenska samhället drabbades av en ny ekonomisk kris.38 Frågan är vad som händer med 
medlemsantalet efter denna kritiska situation? Kommer andelen fackligt anslutna återigen att 
minska? Detta går endast att spekulera om då vi inte vet hur det kommer att se ut i framtiden. 
Den fackliga organisationsgraden verkar dock enbart påverkas kortsiktigt i samband med 
konjunktursvängningar och kriser på den svenska arbetsmarknaden.39  
 
Att vara medlem i ett fackförbund vid en lågkonjunktur men inte vid en högkonjunktur brukar 
ses som ett situationsbundet handlade. Med andra ord är det inte ovanligt att människor anser 
att de kan klara sig utan den fackliga organisationens hjälp vid en högkonjunktur.40 Detta är 
sannolikt en viktig del av förklaringen till den kraftigt vikande organisationsgraden inom 
byggbranschen. När arbetsmarknaden förändras negativt väljer människor att återigen 
återvända till den fackliga organisationen.41 En avgörande faktor för den fackliga 
anslutningen är med andra ord arbetslösheten. Denna kan öka den fackliga anslutningen men 
även lägre anställningstrygghet kan stimulera ett intresse för medlemmars behov av den 
fackliga organisationens skydd.42  
 
 

  2008-08 2009-04 
Fackligt anslutna procent 65,2 %  68,7 % 

 

Tabellen ovan visar hur många procent den fackliga organisationsgraden har ökat sedan den 

ekonomiska krisen nådde Sverige i augusti 2008. Statistiken sträcker sig fram till april 2009. 

Det jag vill visa med tabellen är den förändring som har skett under bara sex månader vad 

gäller den fackliga organisationsgraden.
43

  

 
2.4 Kön 
 

Under 1960-talet började de fackliga organisationerna att massrekrytera kvinnor vilket 
berodde på att den svenska industrin växte kraftigt. Detta var nödvändigt för att 
fackförbunden inte skulle drabbas av medlemsbrist. Sedan dess har antalet kvinnliga 
medlemmar inom fackförbunden ökat markant och i slutet på 1990-talet var skillnaden 
marginellt lägre än männens. Kvinnornas organisationsgrad låg då på 81 procent jämfört med 
männens 85 procent. Under åren 1960-1994 ökade andelen kvinnor med 48 procent vilket är 
anmärkningsvärt.44 Idag domineras istället det fackliga landskapet av kvinnliga medlemmar. 
Av de tio största fackförbunden leds 60 procent av kvinnor, vilket ger oss en bild av att 
kvinnor är mer engagerade inom den fackliga rörelsen.45  

                                                           
36 Kjellberg, 2007 
37 SCB:s hemsida, 2009a 
38 Konjunkturinstitutet, 2008 
39 Forsell, 2007a 
40 Kjellberg, 2002b 
41 Kjellberg, 2007 
42 Buttigieg mfl., 2007 
43 SCB:s hemsida, 2009a 
44 Curtin, 2002 
45 Kjellberg, 2002a 
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Det har även visat sig att arbetslivet tenderar att ha varannan kvinnlig anställd och att mer än 
varannan kvinna är fackligt ansluten. Numera är dessutom kvinnornas organisationsgrad 
högre än männens46 (71 respektive 66 procent 2008).47 Många kvinnor arbetar inom den 
offentliga sektorn vilket bidrar till att andelen fackligt anslutna generellt sätt är högre där 
jämfört med den privata sektorn. Inom den privata sektorn är männens organisationsgrad 
högre än kvinnornas. Detta med anledning av att många kvinnor arbetar inom privata 
servicenäringar som i Sverige har en låg organisationsgrad. Till de privata servicenäringarna 
räknas bland annat detaljhandel och hotell- och restaurangbranschen. Bland industri- och 
byggnadsarbetarna är männen fortfarande starkt överrepresenterade.48 
 
Den förändring som har skett inom det fackliga landskapet visar att den offentliga sektorn och 
tjänstemannasektorn har utökats. Dessutom visar den även att fackförbunden inom industri- 
och byggnadsbranschen endast har en liten del av samtliga fackmedlemmar. Som ovan har 
nämnts dominerar svenska kvinnor sex av de tio största fackliga organisationerna. Dessa 
fackförbund är Vårdförbundet, Handelstjänstemannaförbundet, SKTF, Lärarförbundet, 
Kommunalarbetarförbundet och Handelsanställdas förbund. Samtliga fackliga organisationer 
är kvinnodominerande inom servicenäringarna. Dock finns där inget fackförbund som enbart 
består av kvinnor.49 
 
Vad beror det då på att fler kvinnor än män väljer att vara fackligt anslutna? Det finns bland 
annat studier som tyder på att synen på det fackliga medlemskapet har en viss inverkan. Idag 
är det vanligare att kvinnor som inte är medlemmar är mer positiva till ett medlemskap 
jämfört med männen. Drygt 60 procent av kvinnor med arbetaryrke som inte är fackligt 
anslutna kan tänka sig att vara med i ett fackförbund. Däremot är det bara 45 procent av 
männen som är positiva till ett fackligt medlemskap.50  
 
Vad gäller de personer som absolut vill bli medlemmar i en facklig organisation är andelen 
kvinnor 25 procent medan andelen män endast är 18 procent. Slutligen belyses även de som 
absolut inte kan tänka sig ett fackligt medlemskap. Andelen män ligger då på 53 procent 
medan den bland kvinnor ligger på 36 procent. Därmed kan synen på ett fackligt medlemskap 
relateras till huruvida människor väljer att vara fackligt anslutna eller inte.51  
 

 

 2005 2006 2007 2008 

Man 73,3 % 71,4 % 67,6 % 66,0 % 
Kvinna 78,3 % 76,5 % 72,5 % 70,9 % 

 

Tabellen ovan visar den förändring som har skett under 2005-2008, varje procentsats är 

hämtad från fjärde kvartalet under respektive år. Procentsatsen visar hur många medlemmar 

som är fackligt anslutna bland alla fackliga organisationer. Det jag vill visa med tabellen är 

hur många kvinnor som är fackligt anslutna respektive män under denna tidsperiod.
 52

 

 
                                                           
46 Kjellberg, 2003 
47 SCB:s hemsida, 2009b 
48 Kjellberg, 2003 
49 Kjellberg, 2002b 
50 Forsell, 2007a 
51 Ibid. 
52 SCB:s hemsida, 2009b 
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2.5 Ålder 
 

Under de senaste 15 åren har den fackliga organisationsgraden minskat betydligt bland 
ungdomar.53 Andelen fackligt anslutna låg under 2007 endast på 40 procent för löntagare i 
åldern 16-24 år. Därefter stiger den fackliga organisationsgraden upptill 64 procent bland 
arbetarna i åldern 25-29 år. I åldern 30-44 år låg andelen fackligt anslutna på 74 procent 
medan den i åldern 45-64 år låg på 82 procent.54 Skillnaderna visar att ungdomar är 
medlemmar i den fackliga organisationen i betydligt lägre grad än de som är äldre. Idag ligger 
dessutom den fackliga organisationsgraden bland unga återigen på samma nivå som på 1970-
talet vilket är oroväckande.55  
 
Vad kan då ligga till grund för den låga organisationsgraden bland ungdomar? Under 1990-
talet hade fackförbunden problem med att förhindra den snabba tillväxten av arbetslösa 
ungdomar. Med tanke på att samhället befann sig i en lågkonjunktur med hotande 
massarbetslöshet kunde därför arbetsgivaren utnyttja fackförbundens svaga ställning. Därmed 
försvagades de ungas marknadsposition vilket bidrog till att andelen tidsbegränsade kontrakt 
ökade kraftigt.56 Under denna tid saknade mindre än var tredje ung anställd i åldern 16-24 år 
en fast anställning.57 
 
Idag har unga med fast anställning minskat ytterligare och alltfler anställs med olika former 
av tidsbegränsade anställningar såsom vikariat, behovs-, tim- och provanställningar. Det 
anmärkningsvärda är att antalet tidsbegränsade anställningar inte har ökat speciellt mycket 
utan de har legat stadigt runt 200 000 för ungdomar i åldern 16-24 år. Vad som däremot inte 
har ökat under de senaste 20 åren är unga med fasta anställningar. Den har istället minskat 
från 476 000 till 181 000 från åren 1990 till 2006. Det är alltså en minskning med nästan 
300 000 fasta anställningar under 16 år.58  
 
Att fasta anställningar har minskat markant har i sin tur lett till att ungdomarna får en lös 
anknytning till arbetsmarknaden. Det blir därför naturligt att inte engagera sig särskilt mycket 
i problemen på arbetsplatserna. Fackligt engagemang blir då inte heller speciellt relevant 
bland unga. Dessutom kontaktas ungdomar inte särskilt ofta av fackliga representanter vilket 
också bidrar till att färre väljer att ansluta sig. Den fackliga instabiliteten beror dock inte 
enbart på ökningen av osäkra anställningar, utan den får även ses mot bakgrund av att 
arbetslöshetens svängningar har varit störst bland ungdomarna.59  
 
Det är inte bara ökningen av tidsbegränsade anställningar som har bidragit till att andelen 
fackligt anslutna bland ungdomar har minskat. Sedan 1980-talet har det även skett en 
minskning av antalet anställda inom tillverkningsindustrin. Av denna anledning har istället 
antalet anställda inom servicesektorn ökat. Då den fackliga organisationsgraden enbart ligger 
på 70 procent inom servicesektorn medan den i tillverkningsindustrin ligger på 90 procent tros 
även detta ha påverkat att andelen fackligt anslutna är lägre bland ungdomar.60   
 

                                                           
53 Forsell, 2007b 
54 Kjellberg, 2007 
55 Forsell, 2007b 
56 Kjellberg, 2003 
57 Kjellberg, 2001 
58 Forsell, 2007b 
59 Kjellberg, 2003 
60 Forsell, 2007b 
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Utöver att organisationsgraden var högre inom industrin är även medelåldern högre inom 
denna bransch och därmed anställs färre unga. Av denna anledning arbetar ungdomarna 
istället inom servicesektorn, såsom handel, hotell och restaurang och vård och omsorg. Inom 
dessa branscher är anställningsformerna ofta osäkrare och lönen är generellt sett lägre jämfört 
med industribranschen. Därmed kan även strukturomvandlingarna kopplas till den låga 
organisationsgraden bland ungdomar.61  

 
2.6 Fackförbundens arbetsuppgifter 
 

Svenska företag är idag intresserade av att de lokala fackliga organisationerna deltar i 
verksamhetsfrågor. Dock är förutsättningen för deras medverkan att de tillsammans ska uppnå 
ökad konkurrenskraft och effektivitet.62 Under fackförbundens goda år, framför allt under 
1990-talet började de ta på sig en rad olika uppgifter som kanske inte alltid efterfrågades av 
medlemmarna.63 Därmed övergav de fackliga organisationerna sina egna strategier för att 
istället utveckla arbetsorganisationen. Tidigare var fackförbundens mål att skapa goda arbeten 
för samtliga medlemmar inom den fackliga organisationen. Numera handlar det istället om att 
göra de fackligt anslutna så pass anställningsbara som möjligt. Därmed ges det för 
medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling och karriärrådgivning.64  
 
I och med att fackförbundens centrala uppgift är att förhandla för den enskilda medlemmen 
kan detta leda till intressekonflikter om denna funktion minskar.65 Om fackförbunden inte vet 
vad som är verksamhetens kärna och dessutom fortsätter att dra på sig nya uppgifter som inte 
avser något värde för medlemmen kan detta leda till missnöje. Från medlemmarnas sida kan 
det även uppfattas som att de fackliga organisationerna går företagets ärenden.66 Detta med 
anledning av att anställningstrygghet, jämställdhet mellan kvinnor och män, löner, skydd mot 
inkomstförluster samt arbetsmiljö är de områden som medlemmarna anser som viktiga.67 
 
Bland dessa fem områden ansåg kvinnor att anställningstrygghet var det som var viktigast. 
Medan männen ansåg att arbetsmiljön var det område som var mest betydelsefullt. Många 
kvinnor anser dessutom att de har svårt att se nyttan med ett fackligt medlemskap vilket kan 
bero på att fackförbunden inte arbetar med rätt frågor.68 Om de fackliga organisationerna inte 
prioriterar de områden som medlemmarna anser som viktiga kan det leda till att de inte 
upplever det som nödvändigt att vara med i ett fackförbund.69 Därmed är det viktigt att 
fackförbunden återgår till kärnverksamheten för att undvika detta.70 

 
 
 
 
 

                                                           
61 Forsell, 2007b 
62 Bengtsson, 2007 
63 Boglind mfl., 1994 
64 Bengtsson, 2007 
65 Ibid. 
66 Boglind mfl., 1994 
67 Forsell, 2007b 
68 Ibid. 
69 Bengtsson, 2007 
70 Boglind mfl., 1994 
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Kapitel 3: Metod 
 

Följande kapitel innehåller en redogörelse för hur insamlingen av studiens empiriska 

material har genomförts samt hur bearbetning av detta material har utförts. Inledningsvis 

beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter och urval. Detta följs upp med en 

presentation av datainsamling, bearbetning samt analys. Avslutningsvis resonerar jag kring 

studiens kvalité gällande etiska aspekter, källor, giltighet och trovärdighet samt resultatets 

generaliserbarhet 

 
3.1 Utgångspunkter 
 
3.1.1 Val av forskningsstrategi 
 

Det finns två olika typer av forskningsstrategier, en kvalitativ och en kvantitativ. Dessa 
strategier kan användas antingen var för sig eller i kombination med varandra. Vilken strategi 
som passar bäst beror på valet av vetenskapsteori då vissa teorier passar bäst med den 
kvantitativa forskningsstrategin och vice versa. Kunskap nås enligt den kvantitativa 
forskningsstrategin på bästa sätt genom att mäta brett och härigenom generalisera resultatet 
från en liten grupp till en stor.71 Det som kännetecknar den kvantitativa forskningsstrategin är 
att den lägger tonvikten på kvantifiering av datainsamling och analys av data. Strategin kräver 
dessutom en viss kategorisering innan insamlingen av data påbörjas.72 
 
Därutöver kännetecknas strategin även av att den är strukturerad och systematisk. Detta till 
följd av att den ska kunna ge en avspegling och precision av verkligheten så långt det är 
möjligt.73 Därmed ska en kvantitativ ansats väljas om tanken är att resultatet ska kunna 
kvantifieras och i viss utsträckning generaliseras.74 I studien låg inte intresset i att göra 
djupgående intervjuer, utan målet var att få en helhetssyn över medlemmarnas åsikter. Detta 
för att kunna generalisera resultatet till de övriga som begärt utträde ur SKTF utan att ange 
orsaken bakom samt till de som blivit separata a-kassemedlemmar. Därmed ansåg jag att den 
kvantitativa forskningsstrategin var lämpligast för min undersökning. 
 

3.1.2 Val av forskningsdesign 
 

Denna studie kommer att använda sig av en surveydesign vilken likställs med begreppet 
tvärsnittsdesign. Begreppet surveydesign används då forskaren använder sig av enkät som 
metod vilket denna studie kommer att göra. Denna typ av design samlar in data från ett fall 
eller fler med hjälp av enkäter vid ett enda tillfälle. Därefter granskas dessa variabler i hopp 
om att finna olika sambandsmönster.75  
 
Studien kommer att använda sig av denna design på grund av att forskaren vill granska de 
olika variablerna och se om där finns något mönster. Har till exempel fler kvinnor än män valt 
att gå med i ett nytt fackförbund? Finns där något mönster vad gäller orsakerna bakom 
utträdet och vad som skulle få de före detta medlemmarna till att återvända till SKTF? 
Därmed är en surveydesign lämpligast för denna typ av studie. 
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3.1.3 Val av metod 
 

Det finns flera olika metoder att använda sig av för att få fram information om människors 
attityder, kunskaper, levnadsförhållanden, beteenden och så vidare. Den ena metoden 
utesluter inte den andra och det går även att kombinera olika metoder med varandra. Vilken 
metod som väljs beror bland annat på; hur många personer som ska ingå i din undersökning, 
hur lång tid du har på dig att genomföra din studie, hur mycket det får kosta och så vidare. 
Studien ska genomföras under åtta veckor och med en begränsad budget. Dessutom är 
personerna som ska medverka i undersökningen väldigt många och de är utspridda över hela 
landet. Av denna anledning var det ganska lätt att utesluta många av metoderna och med 
hänsyn till ovan nämnda faktorer gjordes därför valet att använda sig av enkät som metod.  
 
Enkäten är en billig metod som kan göras på ett stort urval och inom ett stort geografiskt 
område vilket passar studien allra bäst. Dessutom undviks den så kallade intervjuareffekten. 
Andra fördelar är att det är lättare att ta upp känsliga frågor i en enkät än vid en intervju. Då 
facktillhörighet kan vara känsligt att prata om finns det en större chans att respondenterna 
besvarar frågorna eftersom de ställs i en enkät. Utöver detta är det även lättare att 
sammanställa resultatet rent statistiskt. Dock finns det även ett par nackdelar med att använda 
sig av enkäter, såsom stort bortfall och att respondenten inte kan ställa några kompletterande 
frågor om något är svårförståeligt.76  
 
Av denna anledning har mycket tid lagts på att utforma följebrevet och därigenom försöka 
motivera respondenterna att medverka i undersökningen. Dessutom har det skickats ut två 
påminnelser till undersökningsdeltagarna för att på så sätt försöka minska bortfallet så långt 
det är möjligt. Därutöver har respondenterna även fått ett telefonnummer vilket gav dem 
möjligheten att ringa om det var något de inte förstod i enkäten. Förhoppningsvis har dessa 
åtgärder kunnat motverka de negativa aspekterna med att använda sig av en enkät. Den 
internetbaserade enkäten är konstruerad i Evasys som är ett dataprogram som Högskolan 
Kristianstad tillhandhåller för studenter och lärare.  
 
Enkäten är indelad i tre olika avdelningar, inledande frågor, frågor om medlemskapet i SKTF 
samt avslutande frågor. Den första delen innefattas av två bakgrundsfrågor som är av 
karaktären single choice (envalsfråga). Andra delen består av fem frågor och tar upp frågor 
om tiden hos SKTF och vad som skulle kunna få dem att återgå till fackförbundet igen. De 
fem frågorna är av tre olika karaktärer, single choice, multiple choice (flervalsfråga) samt 
open question (öppen fråga). Den tredje delen består av sex frågor och tar upp frågor om a-
kassa och om medlemskap i annat fackförbund. De sex frågorna består även de av de tre olika 
typerna single choice, multiple choice samt open question. 
 
Jag har valt att kombinera dessa tre typerna på grund av frågornas karaktär. Vissa frågor 
krävde endast ett svar, till exempel hur länge de varit anslutna i SKTF, ålder, kön. Medan 
andra frågor såsom varför de valt att begära utträde ur SKTF samt varför de hade bytt till ett 
annat fackförbund, krävde möjligheten att kunna ange flera faktorer då det annars kunde ha 
gett ett missvisande resultat. Till sist behövdes även öppna frågor som komplement till de 
frågor där de kunde svara annat skäl och ange vilket fackförbund de bytt till. Detta med 
anledning av att jag ville få in mer djupgående information. 
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Innan enkäten delades ut genomfördes en pilotundersökning med hjälp av fem respondenter. 
Dessa befann sig i åldern 25-65 år, varav två var kvinnor och övriga var män. Då personerna 
som ingår i studien är väldigt unika är det därför svårt att hitta motsvarande deltagare. Av 
denna anledning fick vänner och bekanta som har eller har haft någon form av facktillhörighet 
medverka i pilotundersökningen.  
 
Pilotundersökningen medförde några smärre förändringar av enkäten. Fråga 4 fick ännu ett 
svarsalternativ i form av kostnaden för medlemskapet vägde inte upp det jag fick i utbyte. 
Fråga 6:s svarsalternativ ändrades från mer kompetenta fackliga förtroendemän och 
ombudsmän till mer utbildade. Fråga 12 ändrades från, varför bytte ni till just det 
fackförbundet? till av vilken/vilka anledningar bytte Ni till just det fackförbundet? (Bilaga B) 
 

3.1.4 Urval och undersökningsgrupp 
 

Under perioden december 2008 till och med februari 2009 begärde totalt 2193 personer 
utträde ur SKTF. Utträdena berodde på följande orsaker; pensionering (912 st.), avliden (274 
st.), lämnat verksamhetsområde (509 st.), bristande betalning (3 st.), långtidssjukskrivning (17 
st.) övriga orsaker (2 st.), begärt utträde (443 st.) och enbart med i a-kassan (33 st.). De 
individer som därmed blir intressanta att undersöka är de personer som enbart är med i a-
kassan och de som har begärt utträde utan att ange varför, vilket omfattar 476 personer.  
 
Den bästa lösningen hade varit att undersöka samtliga 476 personer men på grund av tidsbrist 
fanns det ingen möjlighet att göra en totalundersökning. Av denna anledning görs ett urval på 
100 personer ur populationen. För att kunna göra detta behövs en urvalsram, det vill säga en 
fullständig förteckning över populationen. Denna ram behövs för att kunna välja ut vilka 
personer som ska ingå i stickprovet.77 Då SKTF har gett mig kontaktuppgifter till samtliga 
476 personer blir det därför möjligt att göra ett urval.  
 
Då min studie bygger på att kunna generalisera resultatet från en mindre grupp till en hel 
population har jag därför valt att använda mig av ett sannolikhetsurval. Vid ett 
sannolikhetsurval har varje person som ingår i populationen samma chans att komma med i 
urvalet då det genomförs på slumpmässiga grunder.78 För att kunna komma fram till ett så 
pass rättvisande resultat som möjligt kommer jag att använda mig av ett stratifierat urval. 
Detta urval innebär att populationen delas upp i kategorier vilket gör att forskaren får bättre 
kontroll över urvalet. Risken för att urvalet blir snedfördelat minskar då jämfört med ett 
vanligt obundet slumpmässigt urval.79 När urvalet är uppdelat i kategorier görs sedan ett 
slumpmässigt urval ur dessa.  
 
Jag har valt att dela in de 476 personerna efter kön vilket innebär att studien kommer att 
omfattas av 50 män och 50 kvinnor. Anledningen till att jag valde att ha kön som kategori 
beror på att fördelningen var ganska jämn dem emellan. Om jag istället hade valt att ha ålder 
som kategori vore risken stor att vissa personer hade haft en större chans att ingå i 
undersökningen. Detta med anledning av att vissa åldersintervall utgjordes av många fler 
personer jämfört med andra åldersgrupper. Av denna anledning ansåg jag att kön var 
lämpligast vid val av kategori. 
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3.2 Arbetsprocessen 
 
3.2.1 Datainsamling 
 

Den 21 april 2009 skickades ett mejl ut till samtliga undersökningsdeltagare. Mejlet innehöll 
ett följebrev (Bilaga A) med instruktioner samt en länk till enkäten. Då undersökningen 
endast hade fått 35 svar efter lite mindre än en vecka skickades därför en påminnelse (Bilaga 
C) ut den 27 april 2009. Ytterligare en påminnelse (Bilaga D) skickades ut den 3:e maj 2009 
eftersom studien nästan hade uppnått gränsen för hur stort bortfallet får lov att vara. Den 6:e 
maj 2009 stängdes enkäten ner och då hade tillräckligt många personer besvarat den. 
 
Mejlet skickades som tidigare nämnts ut till 100 personer och utav dessa hundra hade 82 
personer besvarat enkäten. Av dessa 82 personer som deltagit i undersökningen var 45 
kvinnor och 37 män. Varför fler kvinnor hade besvarat enkäten går endast att spekulera om, 
kanske fann fler kvinnor undersökningen intressant? Men det kan även finnas andra orsaker 
som jag tyvärr inte har någon kännedom om.  
 
Då 82 personer hade besvarat enkäten låg det externa bortfallet på endast 18 procent vilket 
anses som godkänt då gränsen ligger på 30 procent.80 Varför bortfallet ändå låg på 18 procent 
kan bero på många orsaker. Då jag fick några mejl från personer som inte ville vara med vet 
jag att vissa inte hade tid att besvara enkäten, andra ansåg att den var ointressant samt att vissa 
personer helt enkelt inte ville delta. Ett antal upplevde det säkert som jobbigt att behöva svara 
på en enkät som berörde något som personerna inte ville förknippas med längre. 
 

3.2.2 Bearbetning 
 

När enkäten hade stängts ner satte jag igång med nästa steg i arbetsprocessen vilket var att 
bearbeta enkätsvaren. Det första steget i bearbetningsprocessen blev att räkna ut hur många 
som hade svarat på varje fråga vilket gjordes med hjälp av summasymbolen i Excel. Därefter 
räknade jag ut hur många män respektive kvinnor som hade angett respektive svarsalternativ. 
När detta var gjort påbörjades nästa steg i bearbetningsprocessen.  
 
Det andra steget blev att koda de slutna frågorna vilket Evasys redan hade gjort då detta kom 
upp automatiskt när jag öppnade resultatet i Excel. Single choice frågorna hade kodats om till 
siffror, till exempel blev man kodad som nummer ett och kvinna som nummer två. Multiple 
choice frågorna hade fått kodningen ett eller noll. Detta innebar att de frågor där 
respondenterna hade kryssat i svarsalternativet hade fått siffran ett, medan de som inte var 
ikryssade fick siffran noll.  
 
Det sista steget i bearbetningsprocessen var att kategorisera de öppna frågorna. Detta innebar 
att jag skrev ner samtliga svar som hade angetts på respektive fråga och därigenom försökte 
jag hitta olika teman bland svaren. Till exempel kunde jag under fråga fem se att många 
lämnade SKTF på grund av att de skulle gå i pension inom ett till två år. Efter att dessa steg 
hade genomförts var bearbetningsprocessen slutförd och därmed började arbetet med att 
analysera variablerna.  
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3.2.3 Analysarbete 
 

Jag har för den här studien valt att använda mig av en deskriptiv analys. Detta med anledning 
av att den ger en beskrivning av det insamlade materialet och analyserar urvalsgruppen i olika 
avseenden med hjälp av diagram eller tabeller.81 En statistisk analys ger däremot information 
om det föreligger samband mellan variablerna och om resultatet är statistiskt signifikant eller 
inte.82 Jag inte är ute efter att fastställa huruvida det finns statistiska samband eller inte och 
därmed är inte en statistisk analys ett lämpligt sätt att presentera resultatet på.  
 
Syftet med analysen har istället varit att beskriva hur de olika värdena som variablerna antagit 
är fördelade i stickprovet. Till exempel vilken orsak hade flest personer angett som skäl till att 
de begärt utträde ur SKTF. Resultaten har presenterats i stapeldiagram eftersom deskriptiva 
analyser oftast beskrivs grafiskt. Varje stapel presenterar då det antal personer som har 
hamnat i respektive kategori, antingen i heltal eller i procentsatser.83 
 
Fråga 4, 6 och 12 (Se bilaga B) är av typen multiple choice frågor vilket innebär att 
respondenten ges möjligheten att ange mer än ett svarsalternativ. Av denna anledning kommer 
totalsumman på dessa frågor bli större än 82 vilket läsaren ska vara medveten om när den 
avläser diagrammen. Samtliga frågor presenteras som ovan beskrivits i stapeldiagram och 
resultatet presenteras i heltal. Men jag har även valt att dela upp hur respondenterna har svarat 
efter om de är man eller kvinna för att reda på om det finns skillnader bland de olika könen. 
 

3.3 Studiens kvalité 
 
3.3.1 Etiska aspekter 
 

Den som planerar att genomföra en enkätundersökning bör beakta fyra krav som preciseras i 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De fyra principerna är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.84 Genom att skriva ett utförligt 
följebrev där jag presenterade mig själv och min studie anser jag att det första kravet har tagits 
i beaktande. Då jag dessutom inte har fått några mejl från deltagarna om ytterligare 
förtydliganden anser jag att de har blivit välinformerade om min studie.  
 
Vidare har jag tydligt poängterat att det är frivilligt att delta i undersökningen och därav anser 
jag att även andra kravet har tagits i beaktande. Det har dock förekommit några mejl ifrån 
personer som meddelade att de inte ville delta i undersökningen. Dock hade inte dessa 
människor behövt höra av sig då de bara kunde ha låtit bli att delta i undersökningen. 
Emellertid mejlade jag tillbaka och meddelade dem om att det var okej att de inte ville delta 
med tanke på att deltagandet var frivilligt.  
 
Den tredje principen är det krav som jag tycker är viktigast och av denna anledning har enbart 
jag haft tillgång till kontaktuppgifterna som SKTF gett mig tillgång till. Detta med anledning 
av att jag tycker det är viktigt att undersökningsdeltagarna ska kunna garanteras full 
anonymitet. Dessutom har enbart jag haft tillgång till resultatet av undersökningen. När 
examensarbetet är klart för publicering kommer kontaktuppgifterna och dokumentet med 
urvalsprocessen att raderas från hårddisken och därmed får ingen annan tillgång till dem.  
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Dessutom kommer kontot på Evasys att tas bort vilket alltid görs när studenten inte längre går 
på högskolan. När detta är gjort finns det inte längre någon information om 
undersökningsdeltagarna, endast de dokument som har att göra med examensarbetet kommer 
att sparas. Slutligen har den information som har samlats in endast använts för att genomföra 
detta examensarbete och samtliga dokument som kan kopplas till undersökningsdeltagarna 
kommer att raderas som jag ovan nämnt när studien är slutförd. Därmed anser jag att även det 
sista kravet är uppfyllt och att samtliga fyra principer har tagits i beaktande under processen. 
 

3.3.2 Kritisk granskning av källor 
 

I denna studie har både teoretiska böcker, vetenskapliga artiklar samt avhandlingar använts 
vid utformandet av referensramen och enkäten. Trots att valet av källor har gjorts grundligt 
finns det ändå en risk för att få gammal/inaktuell information. Detta med anledning av att 
många utav böckerna och artiklarna är skrivna för fem till tio år sedan. Dessutom är även viss 
statistik hämtad från litteraturen vilket innebär att den är två år gammal. Detta med anledning 
av att det inte fanns mer aktuell statistik tillgänglig som belyste de kategorier som var 
intressanta för studien.  
 
Vad gäller elektroniska källor har främst statistik hämtats från SCB (Statistiska centralbyrån). 
Men även andra nödvändiga hemsidor har använts för att komplettera informationen från 
litteraturen. I inledningen nämndes det att det råder brist på nyare litteratur inom området 
varför det var tvunget att använda sig av äldre källor. Trots detta är källorna ändå användbara 
då de bildar en bakgrund om ämnets forskningsområde. Därigenom skapas en förståelse för 
fenomenet i sig som i sin tur är användbar i undersökningen och analysen.  

 
3.3.3 Reliabilitet och validitet 
 

Efter att en enkätundersökning har genomförts uppstår alltid frågan om resultatet kan anses 
som korrekt eller inte. Av denna anledning finns två begrepp, reliabilitet och validitet som 
anger säkerheten beträffande studien. Det första begreppet, reliabilitet mäter huruvida 
metoden som använts i forskningen är tillförlitlig och konsistent. Begreppet validitet avser 
träffsäkerheten i de frågor som ställts, de data som har samlats in och de förklaringar som 
presenteras i anslutning till dessa.85 
 
Vid en enkätundersökning innebär hög reliabilitet att upprepade mätningar kommer att ge 
samma resultat. Om frågan har en hög reliabilitet kommer det slumpmässiga felet att vara 
litet.86 Reliabiliteten i denna studie kan ha påverkats av ett flertal faktorer, såsom tidsbrist, 
bortfall, mina och respondenternas tolkningar av frågorna. Dessutom finns det ingen garanti 
för att undersökningsdeltagarna har svarat ärligt på alla frågor. För att kunna höja 
reliabiliteten har en tredjedel av tiden gått åt till empiriinsamlingsprocessen för att på så sätt 
försöka undvika feltolkningar. Jag har även försökt att dokumentera utförandet av studien så 
noga som möjligt för att undersökningen ska kunna ge samma resultat om den upprepas.  
 
Vid en enkätundersökning syftar validitet på frågornas förmåga att mäta det de avser att 
mäta.87 En god validitet förutsätter en hög reliabilitet och därmed kan den alltid bli bättre. För 
att kunna höja validiteten har jag vid konstrueringen av enkäten utgått ifrån litteraturen samt 
mina egna erfarenheter.  
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Därefter prövades enkäten genom en pilotstudie för att ta reda på om något behövde 
förändras. Enkäten justerades sedan efter att pilotstudien var gjord. Syftet med 
undersökningen var att ta reda på varför medlemmarna valde att gå ur SKTF och vad som 
skulle kunna få dem att återvända. Då jag har fått svar på dessa frågor genom min enkät anser 
jag att studien har en relativt god validitet.  
 

3.3.4 Generaliserbarhet 
 

Inom den kvantitativa forskningsstrategin är det vanligt att forskare vill generalisera sitt 
resultat till andra grupper och situationer än till den specifika undersökningen. Detta med 
anledning av att det sällan går att skicka ut enkäter till en hel population. Av denna anledning 
görs ett urval vilket sedan måste vara representativt för hela populationen. Detta på grund av 
att forskaren ska kunna hävda att resultatet även kan relateras till andra grupper än den 
specifika. Sammantaget innebär detta att resultatet ska kunna generaliseras utöver det 
särskilda fallet.88 
 

 
 
Då enkäten skickades ut till 100 personer, varav 82 procent besvarade enkäten anser jag att 
mitt resultat kan generaliseras till populationen. Detta med anledning av att 
undersökningsgruppen var tillräckligt stor då mer än en femtedel av populationen ingick i 
studien. Grundregeln för bortfall ligger dessutom på 20-30 procent och i min studie låg detta 
endast på 18 procent.89 Dock anser jag att resultatet inte kan generaliseras till andra 
fackförbund då uppbyggnaden och arbetssätten ser väldigt olika ut.  
 
Till exempel är det stor skillnad på om ett fackförbund tillhör Landsorganisationen (LO) eller 
Tjänstemannaorganisationen (TCO). Den sistnämnda är partipolitiskt obunden till skillnad 
från LO och därav ser hierarkin annorlunda ut. Dessutom kännetecknas de olika 
fackförbunden av både positiva och negativa aspekter. Det är dessa som medlemmen tar 
ställning till inför valet av fackförbund. Av ovan nämnda orsaker kan det vara riskabelt att 
koppla resultatet till andra fackförbund. Sannolikheten är väldigt stor att det hade sett helt 
annorlunda ut i ett annat fackförbund om studien istället hade gjorts hos dem. 
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Kapitel 4: Resultat 
 

I följande kapitel presenteras resultatet från den internetbaserade enkäten som konstruerats i 

Evasys. Avsnittet har delats in i sex olika delar; ålder, medlemstid, utträde, inträde, a-kassa 

och annat fackförbund. De sex delarna kommer att förevisas genom stapeldiagram där 

antalet personer anges i heltal. 

 

4.1 Ålder 
 

För att få en bild av hur många män respektive kvinnor som har deltagit i undersökningen och 
vilken ålderskategori de tillhörde presenteras dessa variabler i ett stapeldiagram nedan. 
Anledningen till att jag har tagit med dessa bakgrundsvariabler beror på att litteraturen visade 
på att det fanns skillnader beträffande ålder. Diagram 4.1 illustrerar respondenternas ålder 
uppdelat på kvinnor och män. Det interna bortfallet låg på 0 procent då samtliga personer 
besvarat frågan.  

 

 
Figur 4.1  
 
Stapelföljden visar att endast två personer ur ålderkategorierna 15-24 år och 65 år och uppåt 
har deltagit i undersökningen och att båda var kvinnor. I åldern 35-44 år var andelen män 
dubbelt så hög jämfört med kvinnorna. Vad gäller ålderskategorierna 25-34 år och 45-54 år 
var fördelningen ganska jämn mellan kvinnor och män. Däremot i ålderskategorin 55-64 år 
har nästan dubbelt så många kvinnor deltagit i undersökningen jämfört med männen.  
 
Sammanfattningsvis visar diagrammet att andelen män som besvarat enkäten var flest inom 
ålderskategorin 35-44 år och andelen kvinnor var flest inom ålderskategorin 55-64 år. 
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4.2 Medlemstid 
 

Studien har undersökt hur länge de före detta medlemmarna varit med i SKTF. Anledningen 
till att detta tas upp beror på att det vore intressant att se om de som begärt utträde bara varit 
medlemmar en kortare tid eller om de varit medlemmar en längre tid. Diagram 4.2 visar under 
hur lång tid män respektive kvinnor var medlemmar i SKTF. 
 

 
Figur 4.2 
 
Stapelföljden visar att nästan dubbelt så många män som kvinnor hade varit medlemmar 
under mindre än ett år. Det går även att utläsa liknande mönster vad gäller personer som varit 
medlemmar under 1-2 år då andelen män var högre. Något fler män hade dessutom varit 
medlemmar under 3-4 år. Stapelföljden visar likaså att fördelningen mellan kvinnor och män 
var relativt jämn från år 5 till år 8. Däremot hade fler kvinnor varit medlemmar i 9-10 år 
jämfört med männen. Den största skillnaden i diagrammet är de som varit medlemmar i mer 
än 10 år då andelen kvinnor är mer än dubbelt så hög jämfört med männen.  
 
Sammanfattningsvis visar diagrammet att fler män hade varit medlemmar under en kortare tid 
och att fler kvinnor varit medlemmar i mer än tio år. 
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4.3 Utträde 
 

Diagram 4.3 illustrerar orsakerna bakom de före detta medlemmarnas utträde ur SKTF. Under 
denna fråga hade respondenterna möjlighet att ange mer än ett svarsalternativ. Av denna 
anledning blir totalsumman högre än 82. Det interna bortfallet låg på 0 procent då samtliga 
hade besvarat frågan. Utöver detta presenteras även svaren på den öppna frågan där 
respondenterna hade möjlighet att skriva vad de hade angett under annat skäl. Detta framställs 
dock inte i diagramform utan informationen presenteras löpande i texten. 
 

 
Figur 4.3 
 
Det vanligaste skälet som respondenterna hade angett var annat skäl. En annan orsak som 
många hade svarat och framför allt kvinnor, var att det var missnöjda med det lokala fackliga 
arbetet. Men även att kostnaden inte vägde upp det medlemmen fick i utbyte hade många 
angett som skäl och merparten av dessa var kvinnor. Därefter är fördelningen ganska jämn 
mellan; hög medlemsavgift, att arbetskollegorna var med i ett annat fackförbund och att de 
var missnöjda med en förhandling som SKTF utfört för deras räkning. Dock var betydligt 
många fler kvinnor missnöjda med just förhandlingar. De två svarsalternativ som inte lika 
många hade angett var, missnöjda med kollektivavtalet och servicen.  
 
Genom den öppna frågan (nr 5) gick det att härleda vad respondenterna hade svarat under 
annat skäl. Det interna bortfallet låg på 2,9 procent då endast en person inte hade besvarat den 
öppna frågan. Bland annat angav ett flertal personer att de skulle gå i pension inom en snar 
framtid och därmed inte såg ett medlemskap i SKTF som nödvändigt. Andra anledningar var; 
startat eget, blivit delägare, bytt verksamhetsområde, bytt arbete samt fel facktillhörighet. 
Sämre löneutveckling på grund av för få medlemmar på arbetsplatsen, bättre löneutveckling 
för oorganiserade och att skyddsombuden hade svårt för att komma i kontakt med förbundet 
var andra orsaker som uppgavs. Men även att medlemmen inte fick hjälp i samband med en 
kris på arbetsplatsen, förhandlingar bakom ryggen och att det nya fackförbundet hade god 
övertalningsförmåga angavs som skäl. Slutligen svarade respondenterna även att medlemmen 
inte fick rätt stöd utifrån sin yrkeskategori, att samma förtroendeman företrädde både chefer 
och anställda och att SKTF var svaga på chefsområdet.  
 
Sammanfattningsvis var annat skäl det svar som flest hade angivit och den mest 
förekommande anledningen under detta skäl var pension. 
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4.4 Inträde 
 

Studien har undersökt huruvida de före detta medlemmarna skulle kunna tänka sig ett nytt 
medlemskap i SKTF. Diagram 4.4 illustrerar tänkbara åtgärder som skulle kunna få de före 
detta medlemmarna att överväga ett nytt medlemskap i SKTF. Under denna fråga hade 
respondenterna möjlighet att ange mer än ett svarsalternativ. Av denna anledning blir 
totalsumman högre än 82. Det interna bortfallet låg på 15,9 procent då 13 personer inte hade 
angett något svarsalternativ. Utöver detta presenteras även svaren på den öppna frågan där 
respondenterna hade möjlighet att skriva vad de hade svarat under annat. Detta framställs 
dock inte i diagramform utan informationen presenteras löpande i texten. 
 

 
Figur 4.4 
 
Den vanligaste åtgärden som respondenterna hade angett var annat skäl vilket nästan dubbelt 
så många kvinnor hade svarat. En annan åtgärd som en tredjedel av deltagarna hade svarat var 
en lägre medlemsavgift. Därefter är fördelningen ganska jämn mellan bättre kollektivavtal 
och att de fackliga förtroendemännen ska vara mer utbildade. Dock ansåg dubbelt så många 
män att förtroendemännen behövde mer utbildning. De alternativ som inte särskilt många 
hade angett var, mer utbildade ombudsmän, bättre service och mer förmåner.  
 
Genom den öppna frågan (nr 7) gick det att härleda vilka åtgärder som respondenterna hade 
förslagit under annat. Det interna bortfallet låg på 5,5 procent då 2 personer inte hade besvarat 
frågan. Bland annat svarade 18 personer att inget skulle få dem att återgå till SKTF på grund 
av att de var nöjda med sin nya fackförening, att det inte stämde in på deras yrke och att det 
var svårt att gå ur SKTF. Andra skulle föredra; att det hade funnits fler yrkesgrupper och att 
SKTF tog mer tillvara på dessa samt mer information om yrkena och yrkesspecifika 
avdelningar och avtal. De uppgav även att en facklig företrädare inte bör ha hand om både 
chefer och arbetare, förmånliga gruppförsäkringar och mer förståelse och engagemang för 
yrkena och för skiftarbete. Slutligen ville de att SKTF skulle ta itu med problematiken kring 
hög stress och att alla yrkesgrupper som representeras på en arbetsplats ska räknas och 
förhandlas för och inte enbart den största.  
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Sammanfattningsvis var annat skäl det svar som flest hade angivit och den mest 
förekommande anledningen under detta skäl var att inget skulle få dem att återvända. 
 

4.5 A-kassa 
 

Diagram 4.5 illustrerar huruvida män och kvinnor är med i en a-kassa eller inte, om de är med 
i SKTF:s a-kassa eller i en annan a-kassa. Detta med anledning av att litteraturen påvisade att 
det numera är vanligt att enbart vara med i en a-kassa. Det interna bortfallet låg på 0 procent 
då samtliga respondenter besvarat frågan. Utöver detta presenteras även svaren på den öppna 
frågan där respondenterna hade möjlighet att skriva varför de inte var medlemmar i en a-
kassa. Detta framställs inte i diagramform utan informationen presenteras löpande i texten. 

 

 
Figur 4.5 
 
Stapelföljden visar att dubbelt så många kvinnor är med i SKTF:s a-kassa jämfört med 
männen. Det går även att utläsa att andelen män är mycket högre jämfört med kvinnorna 
beträffande medlemskap i en annan a-kassa. Den största skillnaden gäller de som 
överhuvudtaget inte är med i någon a-kassa då mer än dubbelt så många kvinnor inte är 
medlem i en a-kassa alls jämfört med männen.  
 
Genom den öppna frågan (nr 9) gick det att härleda anledningarna bakom varför vissa 
medlemmar hade valt att inte vara med i någon a-kassa. Det interna bortfallet låg på 0 procent 
då samtliga hade besvarat den öppna frågan. Den vanligaste anledningen till att respondenten 
inte var medlem i någon a-kassa berodde på att personen hade gått i pension eller skulle göra 
det inom en snar framtid. Men även att kostnaden var för hög, att personen inte hade råd och 
att det var svårt att få a-kassa om ens partner är egen företagare angavs som orsak.  
 
Några utav personerna hade nått 60-strecket och ansåg därför att de inte hade något behov av 
att vara med i en a-kassa då de antingen klarade sig ändå eller kunde pensionera sig. Andra 
ansåg att arbetsplatsen var säker, att de garanterat inte skulle bli arbetslösa inom de närmsta 
15 åren och att de inte ville vara med i någon a-kassa. Slutligen hade respondenterna även 
angett att de fått avslag från SKTF:s a-kassa och att alla a-kassor borde ha lika avgift då 
medlemmen inte ska belastas för att deras yrkeskategori hade många arbetslösa.  
 
Sammanfattningsvis var många fortfarande med i SKTF:s a-kassa. Men det var även många 
som inte var med i någon a-kassa och de vanligaste anledningarna till detta var att de skulle 
pensioneras inom kort och att kostnaden var för hög.  
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4.6 Annat fackförbund 
 
4.6.1 Nytt fackförbund 
 

Studien har undersökt huruvida de före detta medlemmarna har gått med i ett annat 
fackförbund eller inte. Anledningen till att detta tas upp beror på att SKTF tyckte att det vore 
intressant att få reda på om de före detta medlemmarna är med i andra fackförbund eller inte. 
Diagram 4.6.1 illustrerar huruvida kvinnor och män är med i ett annat fackförbund eller inte. 
Det interna bortfallet låg på 0 procent då samtliga respondenter besvarat frågan. 
 

 
4.6.1 
 
Stapelföljden visar en markant skillnad huruvida kvinnor och män har valt att bli medlemmar 
i ett annat fackförbund. Diagrammet visar att betydligt många fler män har gått med i ett annat 
fackförbund. Vad gäller de respondenter som har svarat att de inte är fackligt anslutna är 
ungefär två tredjedelar av dessa kvinnor. 
 
Sammanfattningsvis hade fler män än kvinnor gått över till ett annat fackförbund.  
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4.6.2 Det nya fackförbundet 
 

Diagram 4.6.2 illustrerar vilka fackförbund respondenterna har gått över till om de hade svarat 
ja på föregående fråga. Frågan som ställdes var öppen (nr 11) och svaren har sammanställts i 
ett stapeldiagram nedan. Anledningen till att denna fråga ställdes berodde på att SKTF ville få 
kännedom om vilka fackförbund de före detta medlemmarna hade gått över till. Det interna 
bortfallet låg på 7,5 procent då tre personer inte hade besvarat frågan.  

 

 
Figur 4.6.2 
 
Stapelföljden visar att Ledarna var det fackförbund som de flesta av respondenterna hade gått 
över till, dock var enbart en tredjedel av dessa kvinnor. Den visar även att 
Akademikerförbundet SSR var ett av fackförbunden som många deltagare föredrog, dock var 
majoriteten kvinnor. Andra fackförbund som var populära bland kvinnorna var fackförbundet 
för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation (DIK), JUSEK, Lärarförbundet 
och SRAT. Bland männen var JUSEK, Kommunalarbetarförbundet, Kyrka, Lärarnas 
Riksförbund, SRAT och Unionen populära. 
 
Sammanfattningsvis var Ledarna det fackförbund som flest personer hade gått över till och 
många utav dessa var män. 
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4.6.3 Skäl till att byta fackförbund 
 

Studien har undersökt varför respondenterna har valt att gå med i ett annat fackförbund. 
Anledningen till att detta tas upp beror på att det vore intressant att se om det finns något 
samband mellan utträde ur SKTF och inträde i ett annat fackförbund. Diagram 4.6.3 illustrerar 
skälen till att respondenterna har valt att gå med i ett annat fackförbund. Det interna bortfallet 
låg på 0 procent då samtliga respondenter besvarat frågan. Utöver detta presenteras även 
svaren på den öppna frågan där respondenterna hade möjlighet att skriva vad de hade angett 
under annat skäl. Detta framställs inte i diagramform utan presenteras löpande i texten. 

 

 
Figur 4.6.3 

 
Det vanligaste skälet som respondenterna hade angett var annat skäl vilket många män hade 
svarat. Därefter är fördelningen relativt jämn mellan bättre service, lägre medlemsavgift, 
bättre lokalt fackligt arbete och bättre förmåner. Dock har något fler män angett bättre service 
som orsak. Det alternativ som bara ett fåtal hade angett var bättre kollektivavtal.  
 
Genom den öppna frågan (nr 13) gick det att härleda vilka anledningar respondenterna hade 
svarat under annat. Det interna bortfallet låg på 9,1 procent då 3 personer inte hade besvarat 
frågan. Bland annat hade ett flertal personer angett att de ansåg att det nya fackförbundet 
stämde bättre överens med deras anställning. Många hade även svarat att de ville vara med i 
samma förbund som arbetskollegorna och att alla andra på arbetsplatsen hade bytt till en 
annan fackförening. Andra angav att de hade bytt verksamhetsområde, att det nya 
fackförbundet var mer inriktat på det respondenterna utbildade sig till och mer inriktade på 
chefer och ledare.  
 
Andra anledningar som respondenterna hade svarat var att de fick mer yrkesinformation som 
låg i deras intresse, att yrkesgruppernas intressen togs mer tillvara på och att det fanns egna 
avdelningar för deras yrken. Men även att det nya fackförbundet var proffsigare, bättre 
löneförhandlare och att respondenten inte satt i förhandling med sitt eget fackförbund angavs 
som orsaker. Slutligen svarade respondenten att de saknade känsla av tillhörighet och att 
missnöje med SKTF var bidragande orsaker till att de hade gått med i ett annat fackförbund. 
 
Sammanfattningsvis var annat skäl det svar som flest hade angivit. Den mest förekommande 
anledningen under detta skäl var att det nya fackförbundet stämde bättre överens med 
respondenternas anställning. 
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Kapitel 5 Analys och Diskussion 
 

Detta kapitel presenterar en diskussion utifrån resultatet av det insamlade datamaterialet som 

sedan kopplas samman med referensramen i kapitel två. Under de frågor där det inte fanns 

någon litteratur som jag kunde relatera till har istället ett resonemang förts kring 

respondenternas svar. För att underlätta för läsaren följer strukturen det föregående kapitlet.  

 
5.1 Ålder 
 

Här kommer jag att diskutera huruvida ålder kan relateras till hur pass benägna människor är 
att vara med i ett fackförbund. Dock kommer endast den grupp som är relevant utifrån 
litteratur och resultat att diskuteras.  
 
Endast en person i åldern 15-24 år hade begärt utträde ur SKTF. Tidigare har det nämnts att få 
ungdomar är medlemmar i ett fackförbund.90 Därmed kan det tyckas att fler i åldern 15-24 år 
borde ha gått ur SKTF. Hur kan då detta resultat tolkas? Procentsatsen bland unga var låg 
redan från första början. Skälet kan vara att många i den åldersgruppen avstått från att ansöka 
medlemskap. Därmed bör antalet unga personer som lämnar fackförbunden också vara lägre 
jämfört med andra ålderskategorier med tanke på att få unga är fackligt anslutna.  

 
5.2 Medlemstid 
 

I detta stycke kommer jag att diskutera huruvida medlemstiden kan kopplas till om personen 
är man eller kvinna. I studien framkom det att merparten av männen hade varit medlemmar 
under en kort tid medan många kvinnor hade varit medlemmar i mer än tio år.  
 
Att fler kvinnor har varit medlemmar under längre tid än männen kan bland annat kopplas till 
att fler kvinnor arbetar inom den offentliga sektorn, medan fler män arbetar inom den 
privata.91 Då SKTF organiserar medlemmar som arbetar inom den offentliga sektorn faller det 
naturligt att fler kvinnor är med i fackförbundet och att de är medlemmar längre tid än 
männen. Dessutom är jag av uppfattningen att betydligt fler män byter från den offentliga 
sektorn till den privata eftersom lönen inom de sistnämnda är bättre. Därmed blir det naturligt 
att gå med i ett annat fackförbund då SKTF inte riktar sig till privatanställda. Vad gäller 
kvinnor byter de istället arbeten inom samma sektor och av denna anledning behöver de inte 
byta fackförbund. 
 
Jag är även av uppfattningen att fler män oftare byter arbeten än vad kvinnor gör, vilket kan 
kopplas till att fler kvinnor anser att anställningstrygghet är viktigare.92 Därmed faller det 
naturligt att inte byta arbete lika ofta eftersom personen då hamnar längst ner på 
turordningslistan. Detta tror jag bidrar till att fler kvinnor väljer att stanna kvar på en 
arbetsplats under längre tid än vad männen gör. En bra arbetsmiljö är istället något som fler 
män anser är viktigt och därmed tror jag att många byter arbetsplats om miljön inte är bra och 
om de inte trivs på sitt nuvarande arbete.93 Detta tror jag kan ha en viss inverkan på varför fler 
män väljer att byta arbetsplats oftare. 
 
                                                           
90 Forsell, 2007b 
91 Kjellberg, 2003 
92 Forsell, 2007a 
93 Ibid. 
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5.3 Utträde 
 

Här kommer jag att diskutera vilka skäl de före detta medlemmarna har angett som förklaring 
till varför de har begärt utträde ur SKTF. Jag kommer endast att diskutera de skäl som minst 
tio personer har angett. Detta med anledning av att det inte känns relevant att fördjupa sig i de 
orsaker som bara ett fåtal har angett.  
 
Att medlemsavgiften var för hög var en av de anledningar som många av deltagarna hade 
angett. Detta kan bland annat kopplas till att många har valt att gå ur både a-kassorna och 
fackförbunden sedan egenavgifterna höjdes i början av 2007.94 Efter att höjningen kom under 
2007 tror jag att många började se fackavgiften och a-kasseavgiften som en kostnad istället 
för två. Detta med anledning av att totalsumman för de båda kunde bli ganska hög beroende 
på vilket förbund medlemmen tillhörde. Då relativt många fortfarande var med i SKTF:s a-
kassa eller i en annan a-kassa tyder det på att de ansåg att det var för dyrt att vara med i båda. 
Därmed prioriterar de ett medlemskap i a-kassan framför fackförbundet vilket kan bero på att 
a-kassan kan ses som en livlina för den som blir arbetslös eftersom personen får ersättning 
därifrån.  
 
Att många av medlemmarna var missnöjda med det lokala fackliga arbetet var ganska 
markant då nästan en tredjedel hade angett detta. Det har tidigare nämnts att om 
fackförbunden prioriterar fel områden kan det leda till missnöje bland medlemmarna.95 
Därmed kan det finnas en koppling mellan missnöjet med det lokala arbetet och att 
förtroendemännen inte arbetar med de frågor som medlemmarna prioriterar. Med tanke på att 
de fackliga förtroendemännen representerar fackförbundet i sig och är ett ansikte utåt är det 
därför viktigt att de prioriterar de frågor som medlemmarna anser är viktiga. I annat fall finns 
det risk för att medlemmen har svårt att se nyttan av att vara med i fackförbundet om 
förtroendemannen ändå inte arbetar med sådant som är viktigt för den enskilda.  
 
Att arbetskollegorna är med i ett annat fackförbund var det även många som hade angett som 
orsak. Med tanke på att det är till nackdel för medlemmen att ensam vara med i ett annat 
fackförbund är det därför många som byter. Bland annat går det inte att bilda klubb eller 
avdelning och det går inte heller att tillsätta en facklig förtroendeman som representerar 
medlemmen gentemot arbetsgivaren. Dessutom kan det även upplevas som jobbigt för den 
personen som är ensam medlem i ett fackförbund då det ofta handlar om lojalitet gentemot 
arbetskamraterna. Slutligen är även arbetsgivaren ofta mindre benägen att teckna lokala avtal 
för den enskilde vilket i så fall bidrar till att personen kan gå miste om olika förmåner.  
 
Att kostnaden inte vägde upp det medlemmen fick i utbyte hade även många svarat och 
merparten av dessa var kvinnor. Varför fler kvinnor har angivit detta går endast att spekulera 
om. Dock visar även tidigare undersökningar att många kvinnor är tveksamma till nyttan av 
medlemskapet dock framgår det inte varför kvinnorna anser detta.96 Jag kan därför endast 
spekulera om varför många hade angett det alternativet i sin helhet. Som tidigare nämnts är 
många personer enbart med i ett fackförbund om de anser att det föreligger ett behov.97 Detta 
är ofta vanligt vid högkonjunkturer men då det i nuläget råder lågkonjunktur kan det bero på 
andra orsaker. Bland annat har antagligen inte dessa personer varit i behov av fackförbundets 
hjälp och därmed blir det svårare att se vad de får i utbyte.  

                                                           
94 Kjellberg, 2007 
95 Boglind mfl., 1994 
96 Forsell, 2007b 
97 Kjellberg, 2002b 
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Det kan till exempel vara personer som har arbetat i en organisation under en väldigt lång tid 
och därav står högt upp på turordningslistan. Men det kan även vara personer som inom kort 
ska gå i pension och därmed inte har samma behov. Slutligen kanske personen har kompetens 
som är eftertraktad och därmed har lätt för att få ett nytt arbete. Om medlemmen inte anser att 
det finns ett behov blir det svårare att motivera ett fackligt medlemskap.  
 
Betydligt fler kvinnor än män hade svarat att de var missnöjda med en förhandling som SKTF 
hade utfört för deras räkning. Vad detta beror på kan vara svårt att få fram men jag tror helt 
enkelt att SKTF förhandlar för fler kvinnor än män. Därmed faller det naturligt att det finns en 
större risk för att en kvinna kommer att bli missnöjd. Att det överhuvudtaget finns ett 
missnöje kan bero på att människor har olika syn på saker och ting. Något som SKTF anser 
att de har gjort bra kan medlemmen anse vara dåligt. Till exempel är det vanligt att personer 
köps ut vid felaktiga uppsägningar. Den summan som personen då får kanske inte 
överensstämmer med den syn medlemmen hade. Då det i princip förhandlas om allt är det 
därför svårt att veta vilken typ av förhandlingar som medlemmarna är missnöjda med. 
 
Det svar som flest personer hade angett var annat skäl och pension var en utav de anledningar 
som många hade uppgett. Att en person inte längre vill vara medlem i ett fackförbund när 
denne ska gå i pension bör ses som något ganska självklart. Något annat som många också 
hade angett var att det nya fackförbundet stämde bättre överens med deras nuvarande yrke. Då 
SKTF har väldigt många yrkeskategorier kan det därför vara svårt att prioritera alla lika 
mycket. Därmed har respondenterna istället valt ett förbund som de anser är mer inriktat på 
deras yrken vilket i sig är förståeligt då det innebär fler fördelar för medlemmen.  

 
5.4 Inträde  
 

I detta stycke kommer jag att diskutera vilka åtgärder som skulle behöva göras för att 
medlemmarna skulle kunna tänka sig ett nytt medlemskap i SKTF. Jag kommer endast att 
diskutera de skäl som minst nio personer har angett. Detta med anledning av att det inte känns 
relevant att fördjupa sig i de orsaker som bara ett fåtal har angett.  
 
Att medlemsavgiften borde sänkas var ett alternativ som många hade föreslagit som åtgärd för 
att de skulle kunna tänka sig ett nytt medlemskap i SKTF. Det som dock är ganska intressant 
är att betydligt många fler har angett detta som förslag på åtgärd jämfört med hur många som 
hade angett det som skäl till utträde. Borde inte dessa två alternativ som säger samma sak 
ligga närmare varandra? Resultatet från de två frågorna får i alla fall mig att ifrågasätta om 
hög medlemsavgift egentligen är ett problem, eftersom deltagarna inte hade angett detta i 
samma utsträckning under utträde. Om SKTF hade sänkt medlemsavgiften, hade då verkligen 
respondenterna gått med igen? Med tanke på de skäl som har angivits under utträde tror inte 
jag att speciellt många hade återvänt då en lägre medlemsavgift inte löser de problem som 
deltagarna anser finns. Dock kan det vara så att om medlemsavgiften var lägre hade kanske 
medlemmarna kunnat bortse från övriga faktorer som de var missnöjda med.  
 
Att mer utbildade fackliga förtroendemän skulle få deltagarna att återvända till SKTF igen var 
det väldigt få som hade angivit. Med tanke på att missnöjet med det lokala arbetet var ett skäl 
som många hade angivit som orsak till utträdet är det konstigt att fler inte hade föreslagit det 
som åtgärd. Dessutom var det fler män som hade föreslagit mer utbildning som åtgärd trots att 
det var betydligt många fler kvinnor som var missnöjda med det lokala arbetet. Att det ena 
resultatet inte stämmer överens med det andra kan bero på olika orsaker. Till exempel kan det 
vara så att deltagarna inte anser att de fackliga förtroendemännen har för lite utbildning.  
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Snarare kanske missnöjet beror på att personen arbetar med fel områden vilket också tidigare 
har nämnts eller att förtroendemannen inte är tillräckligt engagerad. Men det kan även bero på 
att de anser att fel personer sitter på den posten. Samtidigt väljer medlemmarna själv vem som 
ska representera dem gentemot arbetsgivaren och är de inte nöjda får de i så fall se till att 
någon annan väljs. Om det är den ena eller den andra faktorn som har bidragit till missnöjet är 
svårt att veta, dock är det viktigt att SKTF undersöker detta närmare.  
 
Att ett mer förmånligt kollektivavtal skulle få personerna att återvända till SKTF var ett 
alternativ som relativt många hade angett. Men om resultatet jämförs med vad deltagarna 
hade angett som skäl till utträde hade inte lika många svarat att de var missnöjda med 
kollektivavtalet. Att svaren på frågorna skiljer sig åt kan bero på att inte speciellt många var 
missnöjda med kollektivavtalet men om det hade funnits ett bättre avtal hade de i så fall 
föredragit SKTF framför ett annat fackförbund. Dock får de ha i åtanke att avtalet löper ut i år 
och att det kommer att bli mycket svårare för fackförbunden att förhandla fram ett bra avtal 
med tanke på att det råder lågkonjunktur. Därmed måste fackförbunden istället prioritera att 
människor får behålla sina arbeten framför högre lön och bättre förmåner.  
 
Det svar som flest personer hade föreslagit som åtgärd var ett annat och det som merparten då 
hade svarat var att ingenting kunde få dem att återvända till SKTF. Detta innebär alltså att det 
för dessa personer inte spelar någon roll om SKTF förbättrar vissa punkter då de ändå inte 
kommer att återgå till fackförbundet. Att så pass många inte hade föreslagit något kan ses mot 
bakgrunden att många är nöjda med sitt nya fackförbund och därmed inte kan komma på 
något som skulle kunna få dem att återgå till SKTF. 

 
5.5 A-kassa 
 

Här kommer jag att diskutera huruvida respondenterna är med i en a-kassa eller inte. Studien 
visade bland annat att många fortfarande var med i SKTF:s a-kassa och att ett stort antal av 
dessa var kvinnor.  
 
Att många har lämnat fackförbundet men fortfarande är med en i a-kassa kan som tidigare 
nämnts kopplas till att respondenterna prioriterar sina kostnader.98 Eftersom a-kassan ger 
ersättning vid arbetslöshet kan det därför vara mer motiverat att betala denna avgift. Med 
tanke på att vi befinner oss i en lågkonjunktur kan även behovet vara större att vara med i en 
a-kassa än att vara fackligt ansluten.99 Eftersom fler är med i a-kassan än i fackförbundet kan 
det ses mot att respondenterna tycker att det förstnämnda är viktigare. Att det numera är 
möjligt att vara direktansluten till en a-kassa tror jag även kan ha påverkat att alltfler går ur 
fackförbunden men inte a-kassan.100  
 
Att fler kvinnor är med i SKTF:s a-kassa tror jag kan relateras till att färre kvinnor har gått 
med i ett annat fackförbund. Men även att de faktiskt är nöjda med fackförbundets a-kassa. 
Dessutom tror jag inte att det är speciellt vanligt att människor byter från en a-kassa till en 
annan om personen inte även byter fackförbund. Dock finns det inget som säger att detta inte 
förekommer.  
 
 

                                                           
98 Kjellberg, 2006 
99 Kjellberg, 2002b 
100 Kjellberg, 2001 
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Studien visade även att många är med i en annan a-kassa och att många av dessa är män. 
Detta tror jag kan kopplas till att många utav de före detta medlemmarna valde att byta till ett 
annat fackförbund. Därmed blev det även naturligt att gå med i det nya fackförbundets a-
kassa. Att fler män är med i en annan a-kassa kan ses som naturligt med tanke på att det var 
fler män som valde att byta fackförbund.  
 
Slutligen visade även studien att många kvinnor inte var med i en a-kassa överhuvudtaget. 
Detta med tanke på att många angav att de skulle gå i pension och därmed är det inte särskilt 
konstigt att de har valt att inte vara med i någon a-kassa med tanke på att de inte får ut något 
av det. Däremot var det även många som svarade att de ansåg att avgiften var för hög och att 
de av denna anledning inte hade råd att vara med i en a-kassa. Nu när vi dessutom är inne i en 
lågkonjunktur finns det risk för att avgifterna höjs ännu mer med tanke på att det baseras på 
hur många som är arbetslösa. Då fler och fler blir av med sina arbeten belastar detta vissa 
yrkeskategorier och därmed har inte alla råd att vara med längre. Dock kan jag tycka att det är 
fel att de personer som arbetar och är med i en a-kassa ska drabbas av att just deras 
yrkeskategori har många arbetslösa. Jag tror att många fler personer hade varit med i en a-
kassa om avgiften hade varit lika hög hos samtliga a-kassor.  
 

5.6 Annat fackförbund 
 

I detta stycke kommer jag att diskutera huruvida män och kvinnor har blivit medlemmar i ett 
annat fackförbund, vilket fackförbund det i så fall är och vilket skäl som låg bakom. Jag 
kommer endast att diskutera det som är relevant från de tre diagrammen under rubriken annat 
fackförbund.  
 
Studien visade bland annat att betydligt många fler män än kvinnor hade bytt fackförbund 
vilket tyder på att de fortfarande anser att det är viktigt att vara fackligt ansluten. Att de sedan 
inte är med i SKTF längre beror på att de inte var nöjda med fackförbundet. Att färre kvinnor 
har bytt fackförbund kan bland annats ses mot att många tillhörde ålderskategorin 54-64 år 
och att de därför skulle gå i pension inom en snar framtid. Därmed ansåg de att ett 
medlemskap i ett fackförbund inte längre var nödvändigt. En annan förklaring kan även vara 
att många kvinnor ansåg att kostnaden för avgiften inte vägde upp det de fick i utbyte. Om 
personerna inte kunde se nyttan med att vara med i SKTF tror jag att även att detta bidrar till 
att deltagarna inte blir medlemmar i ett nytt fackförbund. Detta med anledning av att de 
antagligen inte tycker att ett fackligt medlemskap är nödvändigt då de inte tycker att 
kostnaden väger upp det de får i utbyte.  
 
Det fackförbund som merparten av undersökningsdeltagarna hade gått över till var Ledarna. 
Dessutom var merparten utav dessa män. Att så pass många har gått över till Ledarna kan 
bero på många olika saker. Bland annat är deras avgift för a-kassa och fackförbund lägre än 
SKTF:s vilket då givetvis har en viss inverkan eftersom många hade gått ur SKTF eftersom de 
ansåg att medlemsavgiften var för hög. En annan orsak kan vara att de enbart riktar sig till 
chefer vilket betyder att de vänder sig till en speciell kategori av människor. SKTF har dock 
ombudsmän som enbart riktar sig till chefer men det kan vara så att många inte anser att detta 
är tillräckligt. Slutligen kan jag även tänka mig att namnet Ledarna är mer tilltalande för 
många med tanke på att namnet tyder på att medlemmen arbetar som chef. Detta till skillnad 
från SKTF eftersom de inte enbart riktar sig till chefer utan även vanliga tjänstemän.  
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Bland kvinnor var Akademikerförbundet (SSR) det fackförbund som många hade blivit 
medlemmar i. Att det var det populäraste fackförbundet bland kvinnor tror jag kan relateras 
till att fler kvinnor läser på högskolan jämfört med männen. Dessutom ställs det krav på att 
medlemmen måste ha minst 120 högskolepoäng för att personen ska kunna få gå med i SSR. 
Detta innebär att inte vem som helst kan gå med i fackförbundet, vilket kan upplevas som mer 
speciellt och prestigefullt jämfört med att vara med i en annan facklig organisation. 
 
Det skäl som flest personer hade angett som anledning till att de hade bytt fackförbund var ett 
annat. Med tanke på att orsakerna som respondenterna hade angivit var av en väldigt 
varierande karaktär blir det därmed svårt att analysera svaren. Dock gick det att urskilja att 
många ansåg att det nya fackförbundet stämde bättre överens med deras anställning. Att 
många hade gått över till Ledarna antas bero på att deltagarna hade någon form av chefspost. 
Då fackförbundet är inriktade just på ledare och chefer blir det kanske därför naturligt att välja 
en facklig organisation därefter. Jag antar i alla fall att det är på grund av detta som de anser 
att de nya fackförbundet stämmer bättre överens med deras anställning. Övriga svarsalternativ 
som deltagarna hade angett var det ganska jämnt emellan förutom bättre kollektivavtal då 
väldigt få hade angett detta. 
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Kapitel 6 Slutdiskussion 
 

Uppsatsens sista kapitel diskuterar och drar slutsatser med hjälp av materialet i föregående 

kapitel samt knyter an till den frågeställning som har legat till grund för studien. Dessutom 

kommer även metoden att diskuteras och slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 
6.1 Metoddiskussion 
 

Här kommer jag att diskutera den metod som har använts i studien och om den hade kunnat 
utföras på något annat sätt.  
 
I denna studie använde jag mig av en enkät för att kunna genomföra min undersökning och på 
det stora hela anser jag att den metoden passade väldigt bra. Men med facit i hand finns där 
några justeringar som hade behövts göra. Till exempel hade jag under de öppna frågorna 
angett att respondenten fick använda sig av 200 tecken vilket jag trodde var tillräckligt. Dock 
visade det sig att de inte var så, eftersom ett fåtal personer inte ansåg sig ha fått plats att skriva 
ut allt de ville säga. Dessutom hade en person mejlat mig den information som den inte hade 
fått med vilket jag tyckte var positivt. Sammanfattningsvis borde jag ha angett att de skulle få 
använda sig av 500 tecken.  
 
När det gäller själva programmet Evasys anser jag att det fungerade väldigt bra för det mesta. 
Dock var där en sak som jag reagerade på och det var att jag inte kunde bestämma vem som 
skulle få påminnelser och inte. Trots att jag provade att plocka bort vissa mejladresser 
skickade den ändå ut påminnelsen till dessa personer. Att jag ville ta bort vissa adresser 
berodde på att där var ett fåtal personer som mejlade mig om att de inte ville delta. När de 
sedan fick en påminnelse blev de inte speciellt glada vilket jag kan förstå. 
Sammanfattningsvis borde jag ha kollat upp detta i förväg och då mejlat den ansvarige och 
frågat om det fanns någon lösning på problemet.  
 
För övrigt tyckte jag att enkäten hade en mycket bra struktur och att frågorna var lätta att 
förstå. Dock uppstod där ett frågetecken när jag vid analysen lade märke till att svaren på 
frågorna om utträde och inträde var en aning motsägelsefulla. Om det sedan beror på 
respondenternas svar eller om jag på något sätt hade varit otydligt går endast att spekulera om. 
Dock tror jag nog inte att respondenterna var medvetna om att svaren kunde ses som 
motsägelsefulla när de besvarade enkäten, utan de angav troligen det svar som de ansåg 
passade bäst. När jag genomförde pilotundersökningen fann jag inga tecken på att svaren var 
motsägelsefulla men om jag hade gjort en större sådan hade kanske detta kunnat undvikas.  
 
Slutligen anser jag att det kanske hade varit lämpligt att komplettera materialet med några 
intervjuer. Detta med anledning av att jag upptäckte att många hade svarat att de var 
missnöjda med det lokala fackliga arbetet. Därmed hade det varit intressant att få komma i 
kontakt med några utav SKTF:s fackliga förtroendemän. Men på grund av tidbrist och då 
denna studie är genomförd av endast en person var det därmed inte möjligt att göra både och.  
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6.2 Slutsats 
 

Den svenska fackliga organisationsgraden har varierat under många decennier men efter den 
ekonomiska krisen på 1990-talet har medlemsantalet fortsatt att sjunka konstant. Med tanke 
på att det är ett växande problem hos samtliga fackliga organisationer är det därför intressant 
att undersöka varför andelen fackligt anslutna minskar och vad fackförbunden kan göra för att 
åtgärda problematiken med medlemsraset. Studiens frågeställning har därför varit följande: 
 

 Av vilken anledning väljer medlemmar i ett fackförbund  
 att lämna den fackliga organisationen? 
 
Inom SKTF var det lokala fackliga arbetet det stora skälet till att nästan en tredjedel av 
medlemmarna hade begärt utträde vilket kan bero på att de inte anser att förtroendemännen 
arbetar med rätt frågor. Många tyckte även att kostnaden för medlemskapet inte vägde upp det 
medlemmen fick i utbyte. Detta kan ha sin grund i att deltagarna inte har haft något behov av 
fackförbundets hjälp. Att medlemsavgiften var för hög hade även ett antal svarat vilket kan 
bero på att både a-kasseavgiften och fackförbundsavgiften höjdes i samband med att det nya 
regelverket trädde i kraft i början av 2007.  
 
Många hade även gått ur SKTF på grund av att arbetskollegorna var med i ett annat 
fackförbund. Detta kan ha sin grund i att det är svårt att vara ensam medlem på en arbetsplats 
avseende lojalitet gentemot kollegorna och att arbetsgivaren sällan träffar lokala avtal för 
enbart en medlem. Att medlemmarna var missnöjda med en förhandling som SKTF utfört för 
deras räkning hade även ett antal angett. Detta kan bero på att fackförbundet och medlemmen 
inte delar samma syn angående ärendet. Att medlemmarna skulle gå i pension inom en snar 
framtid och därmed inte ansåg att ett medlemskap längre var nödvändigt hade många angett 
under annat skäl som också var det svarsalternativ som flest hade svarat. Slutligen hade även 
att fåtal angett att de var missnöjda med SKTF:s kollektivavtal och service.  
 

Vad krävs för att före detta medlemmar i SKTF ska  
återvända till fackföreningen?  

 
Att SKTF skulle sänka medlemsavgiften var ett utav de största skälen till att deltagarna 
återigen kunde överväga ett medlemskap i fackförbundet. Detta hade kanske kunnat vara en 
lösning men då hög medlemsavgift inte var det största skälet till att deltagarna hade begärt 
utträde ur SKTF är frågan om personerna verkligen kommer att återvända? Många hade även 
svarat att bättre kollektivavtal var en lösning. Men med tanke på att fackförbunden brukar 
göra sitt yttersta vid sådana förhandlingar, tror jag inte att SKTF kan åstadkomma ett bättre 
avtal, framför allt inte i dessa tider.  
 
Andra hade även svarat att de fackliga förtroendemännen behöver mer utbildning vilket i sig 
kan vara klokt under förutsättning att det finns tillgängligt. Detta med tanke på att lagar och 
regler hela tiden förändras och att det då är bra att vara uppdaterad. Att inget skulle få 
medlemmarna till att återvända till SKTF hade många angivit under annan åtgärd vilket också 
var det svarsalternativ som flest hade angett. Men många hade även svarat att det borde finnas 
fler yrkesgrupper och mer information om yrkena. Slutligen hade även ett fåtal angett att 
ombudsmännen behövde mer utbildning, att servicen behövde förbättras och att 
medlemmarna ville ha fler förmåner.  
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Sammanfattningsvis är det lokala fackliga arbetet, kommande pensionsavgångar och en för 
hög medlemsavgift orsaker som har fått merparten av medlemmarna att begära utträde ur 
SKTF. Vad gäller pensioner finns där inte mycket fackförbundet kan göra för att åtgärda 
detta, men de bör värva minst lika många som de förlorar. Men det finns en del åtgärder som 
bör åtgärdas vad det gäller medlemsavgiften och förtroendemännen. Först och främst måste 
SKTF ta reda på vilka bristerna är i det lokala fackliga arbetet. Sitter fel personer på posterna? 
Behöver förtroendemännen mer utbildning? Prioriterar de rätt områden? Vad gäller 
medlemsavgiften är det viktigt att de ser till att medlemmarna upplever att de får valuta för 
sina pengar så att de ändrar uppfattning om att avgiften är för hög. Finns där möjlighet att 
kunna teckna billigare försäkringar? Går det att utöka antalet yrkesgrupper och att ge 
medlemmarna mer information om sitt yrke? Om SKTF tar tag i detta tror jag att de kan 
minska det sjunkande medlemsantalet.  

 
6.3 Fortsatt forskning 
 

Denna studie är menad att ge ett bra underlag för vidare forskning. Det hade därför varit 
intressant att komplettera denna studie genom att intervjua fackliga förtroendemän eftersom 
många av de före detta medlemmarna var väldigt missnöjda med deras arbete. Men det vore 
även intressant att intervjua medlemmarna och därigenom ta reda på vad de är missnöjda med 
gällande det lokala arbetet. Därmed får SKTF en helhetsbild över vad som behöver åtgärdas.  
 
Vad gäller den generella problematiken med medlemsraset anser jag att det behövs mer 
forskning om människors uppfattningar om fackförbunden och vad som skulle motivera dem 
att vara fackligt anslutna. Den forskning som bedrivs avser mest varför människor väljer att 
stå utanför fackförbunden. Givetvis är även denna forskning viktig men jag tror att 
problematiken hanteras på fel sätt när koncentrationen ligger på att människor inte är med i ett 
fackförbund. Av denna anledning hade det istället varit bättre att ta reda på vad som skulle få 
människor att gå med i en facklig organisation. Slutligen hade det även varit bra att ta reda på 
hur fackförbunden ska kunna motivera unga att vara fackligt anslutna. 
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BILAGA A 21 april 2009 
 
Hej! 
 
Jag är en personalvetare från Malmö som läser min sista termin på Personal och 
arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. För tillfället läser jag min sista kurs på 
programmet, vilken omfattar ett examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng. Kursen 
kommer att avslutas i början av juni 2009. Under kursens gång ska jag skriva en c-uppsats 
kring ett problemområde och i samband med detta göra en empirisk (verklighetsförankrad) 
undersökning på en arbetsplats. Min undersökning kommer att göras på SKTF vilket beror på 
att jag under sju veckors tid gjorde min verksamhetsförlagda utbildning där.  
 
Min uppsats kommer att belysa fackförbundens medlemsras under de senaste decennierna. 
Kunskaperna inom detta problem är bristfälliga och av denna anledning har jag valt att skriva 
om detta område. Första delen av arbetet tar upp tänkbara faktorer som kan ligga bakom 
medlemsraset och i andra delen undersöker jag om detta stämmer i praktiken. Med anledning 
av detta har jag konstruerat en enkät i ett program som heter Evasys, vilket är ett program som 
tillhandhålls av Högskolan Kristianstad för att skapa enkäter.  
 
En förfrågan om deltagande i undersökningen skickas ut till Er och cirka 100 andra 
slumpmässigt utvalda personer som under 2009 har begärt utträdde ur SKTF.  
 
Jag önskar därför att Ni vill vara med i min undersökning. Ert deltagande i undersökningen är 
naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet, att Ni som får 
frågeformuläret besvarar det. Försök svara så fullständigt som möjligt på alla frågorna. Jag 
vill även understryka att det är viktigt att Ni svarar på enkäten då jag måste nå en 
svarsfrekvens på minst 75 procent för att jag ska kunna få använda mig av resultatet.  
 
Era svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
Enkäten består av 13 frågor och handlar om Ert tidigare medlemskap i SKTF. Frågorna är 
lätta att besvara och därför är uppskattad tid bara ett par minuter. Av denna anledning hoppas 
jag att Ni kan ta Er tid att besvara enkäten. Varje person får en egen länk som Ni klickar på 
för att nå sidan där enkäten finns. Därefter är det bara att fylla i den och klicka på submit. 
 
Jag behöver Ert svar innan den 28 april 2009! 
 
Om Ni har några problem med att besvara frågorna eller om Ni har synpunkter på 
frågeformuläret, mejla gärna mig eller ring tel. (0736-48 48 72). 
 
Trots att jag förorsakar Er ett visst besvär hoppas jag att Ni vill hjälpa mig med att öka 
kunskaperna om varför människor väljer att lämna den fackliga organisationen. 
 
Ni får gärna ta del av resultatet genom att få en färdig kopia av det färdiga examensarbetet.  
 
Tack på förhand för Er medverkan 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Karin Edman 
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BILAGA B    
 
En enkät - till Er som varit medlem i SKTF! 
 
Inledande frågor      
                              

1. Ange kön 
∆ Man    
∆ Kvinna 
 

2. Ange Er ålder  
∆ 15-24 år  
∆ 25-34 år   
∆ 35-44 år   
∆ 45-54 år  
∆ 55-64 år   
∆ 65 år -               
 
Frågor om medlemskapet i SKTF 
 

3. Hur länge var Ni medlem i SKTF?  
∆ Mindre än ett år  
∆ 1-2 år 
∆ 3-4 år 
∆ 5-6 år 
∆ 7-8 år 
∆ 9-10 år 
∆ Mer än tio år 
 

4. Av vilken/vilka anledningar valde Ni att begära utträde ur SKTF? (Kryssa i ett eller 
flera svarsalternativ) 
∆ Jag var missnöjd med SKTF:s kollektivavtal 
∆ Kostnaden för medlemsavgiften var för hög 
∆ Jag var missnöjd med SKTF:s lokala fackliga arbete 
∆ Mina arbetskollegor var med i ett annat fackförbund 
∆ Jag var missnöjd med SKTF:s service  
∆ Kostnaden för medlemskapet vägde inte upp det jag fick i utbyte 
∆ Jag var missnöjd med en förhandling som SKTF utfört för min räkning 
∆ Annat skäl 
 

5. Om Ni svarade annat skäl på föregående fråga, ange i så fall här Ert skäl! 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

6. Vad skulle få er att bli medlem i SKTF igen? (Kryssa i ett eller flera svarsalternativ) 
∆ Bättre service 
∆ Lägre medlemsavgift 
∆ Mer utbildade fackliga förtroendemän 
∆ Ett mer förmånligt kollektivavtal 
∆ Mer utbildade ombudsmän 
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∆ Fler förmåner i form av medlemsutbildningar med mera 
∆ Annat 
 

7. Om Ni svarade annat på föregående fråga, ange i så fall här Ert förslag! 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Övriga frågor 
 

8. Är Ni idag medlem i en a-kassa? 
∆ Ja, och jag är medlem i SKTF:s a-kassa 
∆ Ja, men jag är medlem i en annan a-kassa 
∆ Nej jag är inte medlem i en a-kassa 
 

9. Om Ni svarade nej på förgående fråga, av vilken anledning är ni inte medlem i en a-
kassa? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

10. Är Ni idag medlem i ett annat fackförbund? 
∆ Ja    
∆ Nej 
 

11. Om Ni svarade ja på föregående fråga, ange i så fall vilket fackförbund Ni är medlem i! 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

12. Om Ni är medlem i ett annat fackförbund, av vilken/vilka anledningar bytte Ni till just 
det fackförbundet? (Kryssa i ett eller flera svarsalternativ) 
 
∆ De har bättre service 
∆ De har lägre medlemsavgift 
∆ Deras lokala fackliga arbete fungerar bättre 
∆ De har ett mer förmånligt kollektivavtal 
∆ De har bättre förmåner för sina medlemmar 
∆ Annat skäl 
 

13. Om Ni svarade annat skäl på föregående fråga, ange i så fall här Ert skäl! 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

Tack för Er medverkan!  
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BILAGA C 27 april 2009 
 
Första påminnelsen om enkäten till Er som tidigare varit medlemmar i SKTF 
 
För cirka en vecka sedan skickade jag ut ett mejl med en länk i till en internetbaserad enkät. 
Jag var intresserad av att ta reda på vad som ligger bakom den fackliga organisationens 
medlemsras. Det är en betydelsefull undersökning som görs vid Högskolan Kristianstad och 
jag hoppas att resultatet ska kunna användas i flera sammanhang. 
 
Eftersom jag ännu inte fått något svar från Er, antar jag att Ni har glömt bort eller inte har haft 
tid att fylla i enkäten. Ert deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är 
viktigt för undersökningens kvalité att Ni som får tillgång till enkäten besvarar den. Detta på 
grund av att jag måste ha en svarsfrekvens på 75 procent för att resultatet ska kunna anses 
som någorlunda säkert. 
 
Jag skulle därför vara tacksam om Ni ville besvara frågorna så snart som möjligt. Ni som har 
mejlat mig att Ni inte ville vara med i undersökningen kan bortse från detta mejl.  
 
Som jag påpekade i förra mejlet kan inte Ert svar kopplas till Er som person. 
 
Om Ni har några svårigheter att besvara frågorna eller har synpunkter på formuläret, mejla då 
gärna eller ring tel. 0736-484872. 
 
Ni får gärna ta del av resultatet genom att få en kopia av det färdiga examensarbetet.  
 
Jag tackar på förhand för Er medverkan i undersökningen! 
 
Karin Edman 
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BILAGA D 3 maj 2009 
 
Andra påminnelsen om enkäten till Er som tidigare varit medlemmar i SKTF 
 
För en tid sedan skickade jag ut ett mejl med en länk i till en internetbaserad enkät. Jag var 
intresserad av att ta reda på vad som ligger bakom den fackliga organisationens medlemsras. 
Det är en betydelsefull undersökning som görs vid Högskolan Kristianstad och jag hoppas att 
resultatet ska kunna användas i flera sammanhang. 
 
Eftersom jag ännu inte fått något svar från Er, antar jag att Ni har glömt bort eller inte har haft 
tid att fylla i enkäten. Ert deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är 
viktigt för undersökningens kvalité att Ni som får tillgång till enkäten besvarar den. Detta på 
grund av att jag måste ha en svarsfrekvens på 75 procent för att resultatet ska kunna anses 
som någorlunda säkert. 
 
Jag skulle därför vara tacksam om Ni ville besvara frågorna så snart som möjligt. Detta med 
anledning av att enkäten kommer att stängas ner onsdagen den 6:e maj då resultatet måste 
bearbetas. Än har inte 75 procent svarat och därför vore jag tacksam om Ni tog Er tid att 
besvara enkäten. 
 
Som jag påpekade i förra mejlet kan inte Ert svar kopplas till Er som person. 
 
Om Ni har några svårigheter att besvara frågorna eller har synpunkter på formuläret, mejla då 
gärna eller ring tel. 0736-484872. 
 
Ni får gärna ta del av resultatet genom att få en kopia av det färdiga examensarbetet.  
 
Jag tackar på förhand för Er medverkan i undersökningen! 
 
Karin Edman 
 
 


