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Syfte
• Analysera den svenska utvecklingen ur ett generations- och 

livscykelperspektiv. 
• Har gjorts i mycket begränsad utsträckning pga av brist på god data

• Bedöma den långsiktiga utvecklingen för fackligt medlemskap och 
belysa eventuella tecken på att systemet är på väg att urholkas ur ett 
individuellt perspektiv.

• Ett centralt teoretiskt spår inom den internationella forskningen rör en 
individualistisk förklaringsmodell



Två modeller om generationseffekter

• Den första bygger på föreställningen om en ökad individualisering i 
samhället flera stora samhällstrender, bland annat fackföreningarnas 
sjunkande medlemsantal, beror på mer individualistiska värderingar 
i de yngre generationerna 
• Dessa har sökt sig bort från mer kollektivistiska tänkesätt som anses ha 

gynnat fackföreningarna under den tidiga efterkrigstiden 

• Den andra modellen bygger på en mer allmän uppfattning om att 
fackföreningsmedlemskap är en vana som man måste förvärva i tidig 
ålder eller tidigt i karriären, annars kommer man aldrig att gå med.



Två datakällor

• De svenska nationella valundersökningarna (SNES), som har 
genomförts med ett slumpmässigt urval av väljare över hela landet i 
åldern 18–80 år i alla nationella val sedan 1956.

• SOM-undersökningen, som har genomförts årligen i Sverige sedan 
1986, och som använder ett slumpmässigt urval av hela den svenska 
befolkningen i åldern 16–85 år (under de första åren var 
åldersspannet 16–75 år).  





Fackliga organisationsgraden
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Utveckling av fackligt medlemskap efter ålder, generation för generation 
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Olika värderingar för olika generationer?

• Försumbar generationsöverlappning mellan generationsskillnaderna när det 
gäller fackligt medlemskap och förändrade värderingar

• Mycket små eller inga skillnader i värderingar mellan generationerna.   

• De yngre generationerna säger oftare att ett spännande liv, ett liv fullt av 
njutning, självförverkligande, makt, rikedom och socialt anseende är viktigt. 
• Men inställningen i dessa frågor påverkar inte om man är facklig medlem eller ej.



Slutsatser

• Sjunkande organisationsgrad bland de yngre – indikerar ett fortsatt tapp om inga 
större institutionella förändringar sker

• Den fackliga organisationsgraden ökar inom varje generation fram till 30 års ålder 
för att sedan plana ut under de följande 25–30 åren och därefter sjunka något under 
de sista åren före pensioneringen .

• I de senare generationerna (personer födda efter 1970) är ökningen inte lika brant 
och platån är lägre 

• Dessa generationsskillnader I facklig organisering överlappar endast marginellt med 
generationsskillnaderna i värderingar 

• Senare generationer har närmast ett högre förtroende för facket 
• Resultat motsäger individualiseringshypotesen på två sätt: 1) Mer individualistiska 

uppfattningar har inte något samband med en lägre andel fackanslutna. Det 
implicerar att det inte finns någon inneboende motsättning mellan individualism 
och fackföreningsmedlemskap. 2) Senare generationer som uttrycker mer 
individualistiska uppfattningar har samtidigt ett större förtroende för 
fackföreningar. 



Policyrekommendationer

• Svenska fackföreningar verkar inte ha ett problem med sin image 
bland de unga
• Däremot har man ett kortare tidsspann för att fånga upp dessa som 

medlemmar
• Viktigt att fackföreningar rekryterar unga
• Inte bara de i arbete, förmodligen viktigt att försöka nå redan under 

utbildning
• Viktigt att nå även de i atypiska anställningar
• Ofta organiserade i lägre grad, för många en form av anställning som 

pågår under långa tid utan att leda till bättre anställningsform
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