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Abstract  

The Sweden Democrats have been taking the Swedish political system for a 

tumultuous spin with an explosive increase in received votes in the 2014 

governmental elections. As the Sweden Democrats are viewed by some as a 

nationalist, anti-immigrant and a racist party, the entrance into the Swedish 

parliament in 2010 was met by medial as well as public havoc resulting in the 

establishment of a political cordon sanitaire. As the Sweden Democrats have 

increased in popularity in the Swedish political system, it has transcended into the 

Social Democratic labour unions Landsorganisationen (LO) as well, resulting in an 

organisational strain due to conflicting core values. Thus, in this study we aim to 

examine the role that organisational culture plays in Swedish labor unions regarding 

the communication towards its members. As this paper aims to study value based 

variables, the empirical material consists of six qualitative interviews with 

representatives from LO and its affiliated labor unions and is complemented by 

textual analysis. The empirical material has thereafter been contextualized through 

theories within the field of social sciences and strategic communication composed 

of opinion forming, organisational culture and organisational change. The analysis 

and results reveal that organisational culture plays a pivotal role in shaping as well 

as making up the body of the strategic communication the labor unions use/perform. 

A great deal of effort is made on educating the membership base and is the primary 

strategy for battling ideological discrepancies regarding core values within the 

organisations. 
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communication, Swedish labor unions, organisational culture, change 

communication, sensemaking, ideology  

 

 

Numbers of characters including spaces: 113 797 



Sammanfattning 

Sverigedemokraternas explosiva ökning i riksdagsvalet 2014 skakade om det 

svenska politiska systemet. Då Sverigedemokraterna ses av en del som ett 

nationalistiskt, invandringsfientligt och rasistiskt parti, möttes inträdet i riksdagen 

2010 av medial såväl som publik uppståndelse och upprättandet av en cordon 

sanitaire. Sverigedemokraternas ökade popularitet i Sverige i stort har lett till ett 

liknande politisk läge i den socialdemokratiska arbetarrörelsen, vilket orsakat 

friktion i organisationen på grund av nya konflikterande värderingar. I denna studie 

ämnar vi undersöka organisationskulturens roll i den svenska arbetarrörelsens 

kommunikation mot de egna medlemmarna. Då denna uppsats syftar till att studera 

värderingar består det empiriska materialet av sex kvalitativa intervjuer med 

representanter från LO och dess medlemsförbund som kompletteras av en 

textanalys. Det empiriska materialet kontextualiseras genom teorier i 

samhällsvetenskap och strategisk kommunikation, såsom opinionsbildning, 

organisationskultur och förändringskommunikation. Analysen och resultaten visar 

att organisationskulturen spelar en avsevärd roll i att forma såväl som att den utgör 

en stor del av den strategiska kommunikation fackförbunden bedriver. Utbildning 

anges vara den primära strategin för att motverka ideologisk diskrepans inom 

organisationerna och mycket av förbundens kommunikation går ut på att påvisa 

vikten av förbundens värderingar och varför de inte är förenliga med 

Sverigedemokraterna.  

 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, Landsorganisationen, opinionsbildning, 

strategisk kommunikation, svenska fackförbund, organisationskultur, 

förändringskommunikation, meningsskapande, ideologi 
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1. Inledning 

Denna studie görs inom ramen för strategisk kommunikation och syftar till att öka 

förståelsen för hur fackförbund arbetar kommunikativt gentemot medlemmar för att 

motverka ideologisk diskrepans. Eftersom kommunikation är en grundförutsättning 

för att en organisation ska kunna skapas, existera och utvecklas blir förbundens 

kommunikativa handlingar en central del i att förstå konflikten mellan LO:s 

socialdemokrati och SD:s socialkonservatism. Uppsatsen inleds med en kort 

beskrivning av Sverigedemokraternas ökade popularitet bland det svenska folket 

såväl som inom LO. Därefter problematiseras hur detta stöd hamnar i konflikt 

med en idéburen organisation med socialdemokratiska värderingar och hur 

medlemmarnas vilja hamnar i konflikt med ideologin. I syftet kondenseras 

uppsatsens mål som följs av våra frågeställningar som vägleder oss genom 

insamlingen av teori och empiri. För att kontextualisera problemet kommer vi även 

ge en kort beskrivning av LO såväl som SD och relationen dem sinsemellan. 

1.1 Bakgrund 

I riksdagsvalet 2014 gjorde Sverigedemokraterna (SD) sitt bästa val någonsin. 

Sedan partiet gjorde intåg in i riksdagen valet 2010 med 5,7 % av svenska folkets 

röster (Valmyndigheten, 2010) har stödet mer än fördubblats fyra år senare. 

Sverigedemokraterna har profilerat sig genom sin invandringspolitik där deras 

ställning i frågan bidragit till att partiet blivit något varken alliansen eller de 

rödgröna önskar associeras med. Detta har lett till upprättandet av en cordon 

sanitaire - en renlighetsbarriär - vilket i praktiken innebär att inget parti är villiga 

att samarbeta med SD trots att de är ett vågmästarparti. Spridningen av 

Sverigedemokraterna kan även identifieras inom förbunden och enligt Nina 

Christensen (2015) röstade så mycket som 24 % av vissa fackförbunds medlemmar 

på Sverigedemokraterna, det vill säga identifierar sig med ett politiskt parti som 

skiljer sig från Landsorganisationen (Hädanefter: LO) och dess medlemsförbunds 

socialdemokratiska värdegrund. Som facklig centralorganisation motarbetar LO 
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aktivt SD då de anser att partiet bedriver en antifacklig och rasistisk politik. Ett 

exempel som är talande för detta är: 

  

“Facklig verksamhet bygger på att vi bara kan tillvarata arbetarnas intressen om 

vi alla – oavsett hudfärg, religion och etnisk bakgrund – tillsammans tar kampen 

för villkoren på arbetsmarknaden [...] samt bekämpa rasism och 

främlingsfientlighet. I deras [Sverigedemokraternas] principprogram återfinns 

dessutom ett antal skrivningar som står i direkt strid med grundläggande 

demokratiska värderingar genom att göra skillnad på människor med utgångspunkt 

i deras härkomst, kultur eller religion.” (Transportarbetareförbundet [Transport], 

2015) 

 

Ovanstående citat är hämtat från Transportarbetareförbundets (Transport) hemsida 

som anser att SD är problematiskt för förbundet. Olika fackförbund tillskriver SD 

olika grader av problematik men den gemensamma nämnaren är däremot att SD:s 

politik går emot förbundens värdegrund. 

1.2 Problemformulering 

Den bild av den allmänna opinionen som kommuniceras i media är att ökad SD-

sympati är problematiskt för samhället i stort och denna negativa bild delas av 

centralorganisationen och dess förbund. Det ökade stödet inom LO presenterar tre 

primära problem för organisationen: relationen med Socialdemokraterna (S), den 

interna demokratin och diskrepansen i värdegrunden som kan uppstå.  

Det första problemet ligger i den institutionaliserade relationen (se 1.5) med 

Socialdemokraterna som hotas om sympatierna för andra partier och ideologier 

växer inom LO. Både Socialdemokraterna och LO härstammar från arbetarrörelsen 

och partiet bildades för att tillvarata arbetarnas intressen på den politiska arenan. 

Relationen beskrivs som olika sidor av samma mynt och samarbetet såväl som den 

politiska påverkan hotas om de allierade blir meningsmotståndare på grund av 

förändrad ideologisk dominans bland medlemmarna. Detta scenario förverkligades 

i Norge och Danmark där kopplingen mellan LO och socialdemokratiska partier 

försvagats som ett resultat av ett förändrat politiskt klimat där deras LO haft ett 
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pragmatiskt förhållningssätt och samarbetat med andra partier som suttit i 

regeringsställning (Allern, Aylott & Christiansen, 2007).  

Även om S bara fick 51 % av LO-medlemmarnas röster i valet 2014 

(Sveriges Radio, 2014) är det fortfarande en majoritet och partiet hade betydligt 

högre stöd hos medlemmarna än andra partier. Däremot har stödet för SD ökat 

snabbt inom LO och ligger på ungefär samma nivå som hos övriga medborgare med 

undantag för vissa förbund där stödet är betydligt högre (Christensen, 2015). Om 

fackförbunden ska fortsätta att ha stöd för sitt nära samarbete med S måste SD-

sympatin stagnera. 

Den andra utmaningen ett ökat stöd för SD utgör är att det skapar diskrepans 

i värdegrunden. Centralorganisationen har som ovan nämnt en stark värdegrund 

som bottnar i socialdemokratin. Att allt fler medlemmar identifierar sig med en 

politik som skiljer sig från förbunden kan skapa en risk för en intern konflikt och 

löskoppling från LO såväl som arbetarrörelsen. Genom att färre medlemmar 

identifierar sig med förbundens socialdemokratiska värdegrund förlorar LO stöd i 

arbetarrörelsen såväl som skapar en spänning mellan medlemmarnas kollektiva 

värden och organisationens uttalade ideologi.  

Detta leder oss in på den tredje utmaningen Sverigedemokraterna kan 

skapa. Förbunden utgörs av medlemmarna och arbetet som sker har alltid som 

ändamål att gynna medlemmarnas intressen. Förbunden är demokratiska 

organisationer och de beslut som tas måste således hämta stöd från medlemmarna. 

Om det finns ett utbrett stöd för S i organisationen utgör det inget orosmoment, men 

om stödet istället blir till en minoritet utgör det ett problem då relationen och den 

ideologi i vilken organisationen har sin utgångspunkt inte längre reproduceras av 

medlemmarna. Förbunden har i över 100 år utvecklat en organisationskultur som 

präglas av samarbete med Socialdemokraterna, arbetarrörelsens värderingar och 

socialdemokrati. Om stödet för dessa värderingar försvinner skulle det som tidigare 

nämnts skapas en spänning mellan organisationskulturen och de egna 

medlemmarna som därmed ifrågasätter den inre demokratin och värderingarna i 

förbunden, som i sin tur försöker kontrollera vad organisationerna står för. Det 

uppstår alltså en spänning mellan intersubjektiv innovation, i detta fall oliktänkande 

från den socialdemokratiska ideologin och den generiska subjektiviteten i 

förbunden som består av tidigare nämnda ideologi.  
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För att tackla dessa problem arbetar förbunden med kommunikativa insatser 

för att nå de egna medlemmarna för att förmedla ideologi, värderingar och budskap. 

Då kommunikation är nödvändigt för organisering utgör det en integral del i alla 

organisationer och uttrycker abstrakta såväl som konkreta värdemässiga handlingar 

blir det problematiskt när organisationens ideologiska essens luckras upp. Denna 

utmaning förstärks ytterligare då organisationer kan ses som organismer som 

genomgår ständig förändring. Genom kommunikativa handlingar kan således 

organisationer förmedla sin identitet och sina värden till sina medlemmar och 

därigenom försöka motarbeta den ideologiska diskrepansens ökning genom insatser 

som motarbetar en värdemässig förändring i organisationen. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att nå en djupare förståelse för det strategiska 

kommunikativa arbetet kring ideologiskt motstånd inom en idéburen organisation, 

närmare bestämt fackförbund. Detta i en tidsenlig kontext där fackens politiska 

kommunikation sker i ett samhälle där klassidentifikation inte längre dikterar över 

partitillhörighet. Vi ämnar även få ökad förståelse för de kommunikativa strategier 

som präglar detta arbete samt för hur relationen mellan S och LO-förbunden 

påverkar förbundens organisationskultur och syn på SD, vilket mynnar ut i följande 

frågeställning: 

 

• Hur använder LO och medlemsförbunden strategisk kommunikation för att 

stärka sin ideologi och motverka politisk och värdemässig diskrepans i 

organisationen? 

• Vad är organisationskulturens roll i förbundens påverkansarbete? 

1.4 Avgränsning 

I denna studie väljer vi att avgränsa oss till att undersöka Sverigedemokraterna i 

relation till fackförbundens ideologi och organisationskultur. Vi är medvetna om 

att en kritisk inställning gentemot fackliga organisationer inte är något som i en 

svensk politisk kontext är exklusivt synonymt med Sverigedemokraterna, men vi 

anser att partiets uttalanden i korrelation med det höga antalet Sverigedemokratiska 
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sympatisörer bland fackliga medlemmar blir representativt för ett starkt ideologiskt 

motstånd.  

Desto mer är gränsdragningen diffus mellan intern och extern 

kommunikation i en organisation där betalande medlemmar finansierar och utgör 

den idéburna organisationen. Vi anser således att vi i denna studie primärt bör 

fokusera på den interna kommunikationen - det vill säga organisationens ledning 

och dess medlemmar. I denna studie har vi tagit ett ledningsperspektiv där vi 

kommunicerat med representanter på huvudkontoren från LO och fem fackförbund. 

Vi kommer däremot inte fokusera på hur budskapen tolkas, utan mer på det avsedda 

budskapet från ledningen. Därför kommer vi utgå från hur den fackliga ledningen 

bemöter den ideologiska diskrepansen inom organisationen. 

1.5 Om LO 

LO bildades 1898 och är en sammanslutning av fackförbund i Sverige. Sprunget ur 

samma arbetarrörelse är partiet Socialdemokraterna som bildades 1889 för att värna 

arbetarnas intressen på den politiska arenan. 

118 år efter LO:s bildning samordnar organisationen 1,5 miljoner 

medlemmar i 14 olika fackförbund och är en politiskt uttalad demokratisk 

feministisk organisation som står för jämlikhet och solidaritet (Landsorganisationen 

[LO], 2012). Vidare är organisationen politiskt engagerad i samhällsfrågor och har 

en historia av nära samarbete med Socialdemokraterna, något som fortgår än idag 

(ibid.). Eftersom de politiska beslut som tas på olika nivåer även påverkar LO:s 

medlemmar är LO och dess förbund även engagerade och arbetar aktivt med 

opinionsbildning och politisk påverkan i olika frågor. 

Kopplingen mellan Socialdemokraterna och LO är stark. Cirka 40 % av de 

socialdemokratiska ledamöterna som sitter i riksdagen har en bakgrund inom LO, 

centralorganisationen ger varje år sex miljoner kronor i partistöd till 

Socialdemokraterna och SSU är båda organisationernas politiska ungdomsförbund. 

En förklaring till detta ger LO då de själva skriver på sin hemsida att: 

 

“LO samverkar med Socialdemokraterna då vi delar samma värdegrund” 

(Landsorganisationen [LO], 2012) 
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1.6 Om SD 

Sverigedemokraterna är ett parti som under åtta år gick från att befinna sig under 

fyraprocentspärren till att efter riksdagsvalet 2014 vara Sveriges tredje största parti 

med strax under 13 % av svenska folkets stöd (Valmyndigheten, 2014). 

Sverigedemokraterna bildades 1988 i Stockholm som ett parti som tog 

avstånd från den förda invandringspolitiken (Stiernstedt, 2011). Grundarna av 

partiet har rötter i nationalistiska rörelser såsom Bevara Sverige Svenskt och 

Sverigepartiet (ibid.). Idag leds partiet av Jimmie Åkesson och partiet tar aktivt 

avstånd från dess förflutna genom att ha infört nolltolerans mot extremism och 

rasism (Schreiber, 2012). Politiskt menar de istället att de är socialkonservativa och 

beskriver sin politiska grundtanke som följande: 

 

“Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av 

traditionella konservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk 

hållning... Partiet kan  [...] inte placeras in på vänster/högerskalan och tillhör 

därför inte heller något av blocken.”  (Sverigedemokraterna, u.å) 

 

Partiets profilfrågor berör invandring, brottslighet och äldrevård 

(Sverigedemokraterna, u.å.). Det som skapat flest rubriker är SD:s 

invandringspolitik som dessutom orsakat den ovilja att samarbeta som existerar 

mellan partiet och de övriga sju riksdagspartierna. På hemsidan menar de att:   

 

“Det är nog ingen som undgått att se de sociala problem som uppstått i 

massinvandringens spår. Den har också medfört oerhörda ekonomiska kostnader – 

så höga att vi idag tvingas välja mellan invandring och välfärd” 

(Sverigedemokraterna, u.å.) 

1.7 Relationen mellan LO och SD 

Som ovanstående redogör råder det en ideologisk diskrepans mellan LO och SD. 

LO har i diverse kampanjer och rapporter försökt belysa att de anser att SD är ett 
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rasistiskt högerparti som inte står på löntagarnas sida. I en rapport från 2014 menar 

LO att: 

 

“SD grundar sin politik på en nationalistisk idé och tänker tvärtom att konflikten i 

samhället inte står mellan kapital och arbete utan mellan olika identitet och 

kultur.” (LO, 2014) 

 

Denna motsättning ökade även då det framkom att SD har träffat Svenskt 

Näringsliv, LO:s främsta motståndare. Dessutom påstår LO att SD i de fall de haft 

en vågmästarroll i arbetsmarknadspolitiska beslut röstat med Alliansen 71,4 % av 

gångerna (LO, 2014). Med andra ord träffar SD en organisation som representerar 

arbetsgivare och med ett politiskt block som de inte anser gynnar arbetstagare. 

LO bedrev under 2015 kampanjen En röst på Sverigedemokraterna är en 

röst på kraftigt minskad välfärd som granskade Sverigedemokraternas budget och 

LO menade att SD yrkar för en nedskärning på 90 miljarder kronor i den offentliga 

sektorn. Under en debatt i Aktuellt mellan LO:s ordförande Karl Petter 

Thorwaldsson och Jimmie Åkesson, menade SD:s partiledare att informationen var 

tagen ur sin kontext och att: 

 

“Vi sparar inte i välfärden, utan vi sparar på invandringen. Sverigedemokraterna 

är det parti som satsar mest på god arbetsmiljö och rätten till heltid. Detta är 

ohederlig tramspropaganda som du [Thorwaldsson] inte ska ägna dig åt.” 

(Liebermann, 2015) 

 

Som svar på LO:s kampanjfilm skapade SD en film som svarade på kritiken: 

 

“LO har spenderat sina medlemmars pengar för att visa svenska folket att 

ledningen inom LO inte förstår hur man läser en budgetmotion. LO påstår att vi 

skulle göra välfärdsbesparingar i kommunerna på hela 90 miljarder kronor. Så är 

självklart inte fallet, till skillnad mot LO tycker vi om Sverige – på riktigt.” 

(Sverigedemokraterna, 2015) 

 

Det finns alltså ingen större kärlek de två organisationerna emellan. 
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2. Tidigare forskning 

Till vår förvåning var den befintliga akademiska kunskapsbasen avseende de 

svenska fackförbundens strategiska kommunikation och organisationskultur tunn. 

Vi har därför sökt allmän forskning om fackförbund och har behövt utöka vår 

sökning till förändringskommunikation idéburna organisationer. Det vi hittade 

inom tidigare forskning var: fackens relationer med olika delar av samhället, LO:s 

ställning i de skandinaviska länderna, en diskursanalys av LO:s kommunikation 

kring Vaxholmskonflikten och en kvantitativ undersökning om vikten av ett starkt 

fack. Utöver detta har vi även två artiklar om förändring inom organisationer som 

vi kort summerat. 

2.1 Förbundens kommunikation 

Gumbrell-McCormick & Hyman (2014) menar att facken har fyra huvudsakliga 

typer av relationer. Den första är med de egna medlemmar och avser att belysa 

frågor relaterade till demokrati och ansvar (Gumbrell-McCormick & Hyman, 

2014). Den andra relationen är med arbetsgivare och ämnar behandla distributionen 

av finansiella medel (ibid). Den tredje berör relationen med den verkställande 

politiska makten som syftar till att påverka det ekonomiska och juridiska ramverket 

för industriella relationer (ibid). Den sista relationen som omnämns är den med 

allmänheten och syftar till att påverka den allmänna opinionen genom 

opinionsbildning (ibid.). 

Kandidatuppsatsen av Johansson och Åström (2005) behandlar hur 

postindustrialismens internationalisering av arbetskraft har påverkat och lär 

påverka fackförbundens anseende och verksamhet. Vidare menar de att LO:s 

skildring av Vaxholmskonflikten kan delas in i vad de kallar en välfärdsdiskurs 

såväl som en konkurrensdiskurs. Uppsatsförfattarna menar att den första är en rest 

från den socialdemokratiska dominansen inom facken som desto mer påvisar en 

tydlig skepsis inför den ekonomiska globaliseringen som utgör hot mot arbetstagare 

och fackföreningsrörelsen (Johansson & Åström, 2005). Det är denna diskurs som 
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genomsyrar LO-tidningens skildring, medans konkurrensdiskursen, det vill säga 

den nyliberala hållningen med fri rörlighet och fri konkurrens, positioneras och 

formas emot. Enligt det material funnet i LO-tidningen drar de slutsatsen att LO 

identifierar sig genom olikheter - vad de inte är snarare än vad de faktiskt är (ibid.). 

Detta menar de i sin tur ha hämtats från fackförbundens rötter som en 

motståndskraft till industrikapitalismen (ibid.) 

I sin forskning undersöker Allern, Aylott & Christiansen (2007) länken 

mellan de skandinaviska ländernas socialdemokratiska partier och LO. De 

presenterar förklaringar till minskat medlemskap och redogör för hur de två olika 

organisationerna har gått från att utgöra olika vingar av samma rörelse till att i ökad 

utsträckning, främst i Danmark och Norge, frikopplas från varandra (Allern, Aylott 

& Christiansen, 2007). Desto mer finns det krafter inom LO som ifrågasätter 

relationen med Socialdemokraterna och önskar gå till ett neutralt politiskt fackligt 

ställningstagande för att underlätta samarbeten med politiskt neutrala fackliga 

centralorganisationer. De konstaterar att svenska LO är det starkaste av ländernas 

centralorganisationer och anger att Socialdemokraternas starka ställning och 

historiska dominans som regeringsparti som skäl (ibid). I Norge och Danmark har 

Socialdemokratiska partier inte varit lika framgångsrika och tappat mycket röster 

och därför har deras LO samarbetat med andra partier för att nå överenskommelser 

(ibid.). 

Men bakgrund i ett minskat fackligt medlemskap i alla Europeiska länder 

förutom Sverige, Danmark och Finland utförde Turner och D’Art (2012) en 

undersökning för att ta reda på vad medborgare från 15 europeiska länder ansåg om 

vikten av att ha starka fackförbund. Genom att skicka ut en enkät fick de över 

29,000 svar och det som framkom var att folk som identifierar sig som vänster (hit 

räknar de också socialdemokratiska partier) på den politiska skalan är mer benägna 

att se behovet av starka fack. De hittade även samma syn på behovet av fack hos 

dem som inte var nöjda med sin inkomst och de som inte har högre utbildning 

(Turner & D’Art, 2012).  

2.2 Förändring i organisationer 

Idéburna ideella organisationer skiljer sig från vinstdrivande organisationer i dess 

kommunikativa arbete med organisatorisk förändring och identifiering (Van Gorp, 
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2012). Holzinger & Dhalla (2007) beskriver att identifiering är en avgörande faktor 

för genomförandet av organisationsförändring. Att en individ känner identifiering 

med organisationer betyder att organisationens tillskrivna sociala och värdemässiga 

attribut överensstämmer med individens sociala och personliga identifiering (ibid.). 

Desto mer är identifieringsgraden avgörande i organisationens arbete med 

innovationer (ibid.). Organisationer som huserar en monolitisk 

organisationsidentitet har större sannolikhet att stöta på förändringsmotstånd i 

jämförelse med organisationer med flertalet medlemstyper och identifieringskällor, 

detta eftersom den personliga identiteten är relaterad till organisationsidentiteten 

(ibid.). 

Huy (2001) undersöker förändring i organisationer och vilka faktorer man 

måste ta i beaktning. Utöver praktiska förändringar i arbetssätt presenteras två typer 

av strategier för att åstadkomma förändring. Den ena har som utgångspunkt att 

genom personlig och informell kommunikation med förebilder inom organisationen 

förändra hur och under vilka förutsättningar ämnen diskuteras (Huy, 2001). Genom 

detta sätt ändrar man sättet anställda pratar och i förlängning tänker kring vissa 

frågor vilket leder till ett skifte i värderingar hos de anställda. Det andra sättet är i 

form av utbildningar där den som håller i dessa förmedlar företagets värderingar i 

förhoppning att detta ska leda till ett skifte i värderingar och således handling 

(ibid.). Dessa två sistnämnda metoder går inte att tidsbestämma utan de utgår ifrån 

hur lång tid värderingsimplementeringen tar för de enskilda individerna (ibid.). 
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3. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt redogör vi för de teorier som ligger till grund för 

problematiseringen, förklaringen och analyseringen av det empiriska material vi 

inhämtat. Inledningsvis presenterar vi ämnesområdet opinionsbildning och 

problematiserar relationen mellan avsändare och mottagare. Vår andra teori 

består av organisationskultur och de symboliska såväl som materiella uttryck som 

skapar den. Avslutningsvis presenteras ämnesfältet förändringskommunikation, 

där vi har intagit ett fokus på pågående interna ideologiska förändringar. Dessa 

tre teorier utgör således tolkningsramar utifrån vilka vi tolkar empirin. 

3.1 Opinionsbildning 

Vi anser det vara av vikt att beröra opinionsbildning eftersom opinionsbildning är 

en integral del av fackförbundens verksamhet. Desto mer är opinionsbildning 

centralt för vår frågeställning då påverkansaspekten är del av det vi med vår 

forskning vill undersöka. Vi kommer därför i följande avsnitt behandla 

opinionsbildning såväl som den maktdimension som följer. För idéburna politiska 

organisationer som vi menar fackförbunden är, är opinionsbildning dess viktigaste 

verksamhet (Palm, 2006). Att använda opinionsbildning som teoretiskt 

utgångspunkt blir således ett verktyg i att första organisationerna. 

3.1.1 Fri åsiktsbildning? 

I en av Svea Rikes grundlagar, regeringsformen understryks betydelsen av fri 

åsiktsbildning. Detta utgör därför en integral part i det demokratiska samhälle i 

vilken i verkar. Opinion avser de verklighetsföreställningar eller värderingar en 

människa eller en grupp innehar (Petersson, 2014). Varje individs perception av 

den allmänna opinionens påverkar handling, i synnerhet för politiker och 

beslutsfattare som försöker tänka i termer av sin bild av allmänhetens bästa (Palm, 

2006). 
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Fri åsiktsbildning kan ha två betydelser. Dels kan den innebära en 

obegränsad opinionsbildning eller självständig opinionsbildning (Petersson, 2014). 

Båda av dessa syner på fri opinionsbildning innehåller tydliga element av makt. 

Den förstnämnda fria opinionsbildningen innefattar rätten till uttryck och därmed 

även rätten att utöva makt över andras tankar. Den andra betydelsen av fri 

opinionsbildning kan även innebära den enskilde medborgarens makt över sina 

egna tankar (ibid.). 

Strömbäck (2014) beskriver tre olika dimensioner av makt. Den första berör 

makten över beslutsfattande. Med detta talar han om den dimension som 

beslutsfattande i makt tar, exempelvis politiker eller institutioner. Den andra 

dimensionen är makten över dagordningen som berör vilka frågor som tas upp på 

agendan och i denna dimension är det en strid mellan ett flertal olika aktörer som 

försöker komma fram med sina budskap och åsikter (Strömbäck, 2014). Att en 

nyhet hamnat på dagordningen innebär att frågan tillskrivs vikt och relevans (Palm, 

2006). För att påverka makten över dagordningen kan således en 

intresseorganisation framhäva en fråga som en del av en allmän opinion och således 

leda till ett beslutsfattande (ibid.). Makt i denna kontext handlar således mer om 

möjligheten till att påverka snarare än makten att bestämma (Strömbäck, 2014). 

Den tredje och sista dimensionen av makt är makten över tanken. Den berör hur vi 

uppfattar verkligheten och vilka rådande diskurser och värderingar som finns. Den 

är osynlig men samtidigt den viktigaste dimensionen (ibid.). Precis som makten 

över dagordningen bör denna form av makt enligt Strömbäck ses som ett sätt att 

påverka snarare än att bestämma (ibid). 

3.1.2 Dagordningseffekten, priming och framing 

Relaterat till ovanstående maktmodell är dagordningseffekten, framing och priming 

som styr hur mottagare tolkar budskap (Petersson, 2014). Dagordningseffekten 

inbegriper vad medier väljer att uppmärksamma (ibid.). Det som uppmärksammas 

ges legitimitet och vikt och kan påverka det allmänheten tillskriver betydelse (ibid.).  

En förlängning av dagordningseffekten är priming (Scheufele & 

Tewksbury, 2007). Priming innefattar likt dagordningseffekten den mängd 

utrymme ett ämne ges men innefattar de associationer eller ledtrådar som styr hur 

mottagaren tolkar och värderar en viss nyhet (Petersson, 2014). Mottagaren tolkar 
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utefter tidigare referensram och de associationer som är mest tillgängliga 

(Scheufele & Tewksbury, 2007) och den tidigare mediala rapporteringen om ett 

visst ämne (Smith, 2013). Entman (2007) menar vidare att priming blir likt den 

avsedda effekten av en text.  

Slutligen är framing hur budskapet presenteras, alltså det perspektivet eller 

referensramen medierna skapar för mottagarna och om det målas upp en god eller 

ond aktör som styr tolkningen av inslaget (Smith, 2013). Framing är således den 

retoriska ram i vilket budskapet verkar i och kan vara metaforer såväl som ordval 

(ibid.). 

3.1.3 Avsändarens inställning och mottagarnas inbördes relationer 

Kommunikation i relation till fri åsiktsbildning brukar inneha två primära variabler 

i dess påverkansgrad: sändarens inställning och mottagarens inbördes relationer 

(Petersson, 2014). Dessa relationer kan vara asymmetriska där initiativet ligger från 

sändaren som bestämmer villkoren (se: propaganda) eller symmetrisk, det vill säga 

dialogisk kommunikation (Palm, 2006). Utefter detta väljer Petersson (2014) att 

dela in kommunikation vid opinionsbildning i: 

• Masskommunikation, där det finns en enda dominerande sändare och att 

mottagarna saknar inbördes relationer. 

• I organisationer finns det en dominerande sändare, men mottagarna har 

inbördes relationer, vilket kan påverka hur budskapet tas emot.     

• I nätverk kommunicerar mottagarna med varandra, men det saknas en 

dominerande sändare. 

3.1.4 Politisk propaganda 

Politik har en avgörande betydelse för samhällets maktförhållande och är desto mer 

beroende av många människors stöd och medverkan. Propaganda som 

kommunikationsform har därför historiskt varit en integral del i det politiska 

landskapet och har förstärkts på grund av tron på den allmänna opinionens makt 

(Petersson, 2014). Propaganda tenderar att simplifieras i termer av övertalande, men 

enligt Baines & O’Shaughnessy (2014) skiljer sig propaganda från övertalning på 

grunderna att det förstnämnda är simplistisk, didaktisk och informationen i 

budskapet behöver inte vara sanningsenligt. Även om termen propaganda har 
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negativa konnotationer, behöver det inte alltid vara av ondo. Skräckpropaganda är 

ett atypiskt exempel på detta. Skräckpropaganda används i syftet att förändra ett 

skadligt beteende och är således en kommunikativ strategi som tillämpar för att få 

mottagaren att skrämmas från ett beteende, snarare än att skrämmas till ett beteende 

(Palm, 2006). 

3.1.5 Att minska det mentala avståndet 

Lars Palm (2006) talar även om olika typer av kommunikativa mål. Dessa handlar 

om vad målgrupperna enligt avsändaren bör intressera sig för och tycka för att 

abstrakta värden såsom känslor ska ta sig uttryck i ett handlande (Palm, 2006). 

Att påverka människor med en vissa vanor och värderingar blir svårt då 

varje människa ser sin livsstil som den optimala (ibid.). Att försöka förändra ens 

persons hela livsstil genom kommunikativa handlingar kan uppfattas som en attack 

och sannolikheten finns att mottagarens attityd gentemot avsändaren blir negativ 

(ibid.). Desto mer blir det svårare att förändra livsstilen om individen ingår i en 

grupp som skapar normer och värderingar tillsammans (ibid.). Däremot kan man 

genom kommunikation få en viss målgrupp att minska det mentala avståndet från 

kommunikationsmålet (ibid.). Det första steget är att medvetenhetgöra - den som 

inte är medveten om ett problem kommer därför inte heller agera. Det andra steget 

är kunskap. Att förse en mottagare med kunskap blir likt ett verktyg som påbörjar 

en intern förändringsprocess (ibid.). Attityder kan i detta skede hjälpa eller stjälpa; 

attityden kan påverkas av medvetenhetsgörandet eller kunskapen, men attityden 

kan trots detta förhindra ett förändrat beteende. En individ kan vara medveten om 

“rätt och fel” men fortfarande agera utefter vad som är “fel” (ibid.). Nästa steg i att 

minska det mentala avståndet mellan livsstil och mål är genom mottagarens 

intentioner. Även om en individ kan, enligt sändaren, ha “rätt” attityd kan 

mottagarens bristande självtillit agera hämmande (ibid.). Även om det antas att 

mottagaren konverterats, kan det uppstå en diskrepans mellan en acceptans av 

principen och mellan en utlösning av handlande (ibid.). 

Vidare är det viktigt att i detta övertalningsarbete att inte över-övertala. 

Budskapet som avsänds kommer inte överföras likt en kommunikativ osmos, utan 

budskapet tolkas av mottagaren med hens inbördes tolkningsramar (ibid.). Även om 

sakargument är bra för övertalning, kan det skapa aversion gentemot avsändaren 



 

 15 

om budskapet dessutom uppfattas anklagande om det strider mot mottagarens 

värdesystem och självbild (ibid.). 

3.2 Organisationskultur 

För att kunna besvara vår forskningsfråga i denna studie anser vi det vara av 

relevans att ha organisationskultur som teoretisk referensram eftersom kulturella 

betydelser skapar, formar och vägleder tänkandet, känslorna och handlingarna 

(Alvesson 2015) i en organisation. Vi kommer i följande avsnitt först introducera 

begreppet kultur för att sedan sätta den i en organisatorisk kontext. 

3.2.1 Vad är kultur? 

Mats Alvesson (2015) menar att begreppet kultur saknar en fast och allmänt 

vedertagen definition. Däremot brukar tillämpningen av begreppet belysa 

symbolsystem som skapar gemensamma värderingar, normer och känslor 

(Alvesson, 2015). 

Vidare menar Schein (2010) att kultur som ett begrepp är svårförståeligt 

eftersom det råder en brist på differentiering av de nivåer på vilka kulturen kan 

manifesteras. Schein (2010) talar om att det existerar tre nivåer av kultur: artefakter, 

trosföreställning och värderingar och underliggande antaganden. På grundnivån är 

artefakterna lätta att observera, men desto svårare att avkoda (Schein 2010). 

Exempel på artefakter är språk, klädsel och ritualer och ceremonier (ibid.). Relaterat 

till artefakterna är Weick (1995) som menar att organisationer är kollektiva nät av 

handlingar och mening (artefakter) som särskiljs från andra organisationer baserat 

på de sociala attribut de tillskrivs och skapar då en organisationsidentitet.  

Den andra nivån är trosföreställningar och värderingar och det är vanligt 

förekommande att det är någons tro och värderingar ligger till grund för vad 

gruppen uppfattar hur verkligheten bör vara och vad som definierar dikotomin rätt-

fel (Schein, 2010). Exempel på hur trosuppfattning och värderingar grundas i 

ideologier och yttras i form av ideal, mål, värden och aspirationer (ibid.).   

Den tredje sista nivån är underliggande antaganden, som innefattar 

omedvetna, förgivettagna trosföreställning och värderingar som styr över 

beteenden, perceptioner, tankar såväl som känslor (ibid.) 
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3.2.2 Organisationskultur och meningsskapande 

Organisationskultur är abstrakt och därmed svårdefinierat. Gemensamt för dessa 

definitioner är att de brukar talas om i termer av kognitiva system; det vill säga 

system med gemensamma värderingar, uppfattningar och betydelser och även i 

termer av observerbara objekt och händelser i en grupp såsom dess 

samverkansmönster och handlingsmönster (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

Weick (1995) menar i samstämmighet att organisationer är människor som delar 

värderingar och antaganden samt uppmuntrar dem att göra gemensamma 

förstärkande tolkningar av sina handlingar för att på så sätt förstärka den 

meningsskapande process som kontinuerligt pågår i en organisation. Relaterat till 

detta är kultur som är en abstrakt och idealiserad symbolisk verklighet som består 

av ett ramverk som skapats utifrån tidigare interaktioner (Weick, 1995). 

I en tolkande, mångtydig värld där medarbetare producerar och 

reproducerar organisationskulturen i en ständig process blir således varje 

medarbetares subjektiva tolkning av dess omvärld beroende av social identitet såväl 

som personlig identitet. Genom att den sociala identiteten sammanförs med 

organisationens kultur och identitet blir en organisationsidentifiering likt en 

förlängning av sig själv (Holzinger & Dhalla, 2007).  

Organisationskultur är inte bara en återspegling av den sociala verklighet i 

vilken vi verkar, utan är även likt en tolkningsram för att skapa större förståelse för 

hur grupper och de individer som befinner sig i gruppen konstruerar sin enskilda 

perception av en verklighet (Alvesson, 2015). Detta förstärks av att vi även inom 

det lilla “minisamhället” som finns i en organisation ändå samspelar på en 

makrokontext, det vill säga med den omliggande kulturen i helhet (ibid.) och 

således är i ständig jämförelse med andra organisationer i försöket att differentiera 

såväl som konformera till vedertagna normer och värderingar.  

Istället för att försöka utröna en monolitisk kultur anses en organisation 

bestå av en mängd subkulturer som samexisterar eller kolliderar med den enligt 

ledningen ideala kulturen. Organisationskultur kan betraktas likt en organisatorisk 

paraplykultur; subkulturerna delar grundläggande föreställningar och värderingar, 

men kan skilja sig åt beroende på social och personlig identifikation (ibid.). Enligt 

Bang (1999) kan det uppstå konflikter i de olika subkulturerna. Dessa konflikter 

kan härstamma från organisatoriska instanser såsom funktionsenheter, 
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yrkesgrupper, sammanslagning av olika organisationskulturer eller samhälleliga 

variabler såsom socioekonomisk status kön och etnisk bakgrund. 

3.2.3 Intersubjektivitet och generisk subjektivitet 

Intersubjektivitet menar Weick (1995) är när det skapas förståelse mellan minst två 

individer på en lokal nivå kring värderingar och frågor. Detta står i kontrast till den 

generiska subjektiviteten som genomsyrar en organisation och presenterar de 

generiska åsikterna och värderingarna som finns i en organisation (Weick, 1995).  

Detta innebär att genom att en individ eller en grupp i intersubjektiviteten handlar, 

skapas skeenden och strukturer - en enacted environment (Weick, 1988). Ur den 

intersubjektiva och individuella nivån av meningsskapande skapas även 

innovationer. Dessa innovationer skapar genom en enacted environment (ibid.), 

institutionaliserade rutiner, strukturer och handlingsmönster - en så kallad generisk 

subjektivitet (Weick, 1995). I organisationer finns det en spänning mellan 

intersubjektivitetens innovation och den generiska subjektivitetens kontrollerande 

kraft. Ledningen i organisationer försöker skapa en generisk subjektivitet och styra 

kulturen samtidigt som det i interpersonella möten skapas innovation (ibid.) och 

subkulturer. Organisationen utgör en brygga mellan de två och försöker lyfta upp 

och bevara innovation samtidigt som den försöker kontrollera organisationen 

(ibid.). 

3.2.4 Organisationsidentitet 

En stor del i att bilda en distinkt organisationskultur är identifiering (Alvesson, 

2015), Kultur och identitet är närbesläktat, men inte synonymt. Identifiering 

inbegriper en individs känsla av likhet och tillhörighet såväl som hur man definierar 

sig själv, alltså att försöka skapa en bild av vilka vi är och vad vi står för (ibid.). I 

en organisatorisk kontext är det därför viktigt för medlemmarna i organisationen att 

det tillskrivit en betydelsefull mening genom att belysa organisationen unicitet 

(ibid.). Vidare menar Holzinger & Dhalla (2007) att organisationsidentitet är det 

som anses vara det centrala i organisationen, det vill säga värdegrund, kultur, rutiner 

och produkter. Denna identitet skapas genom ett socialt konstruerat 

meningsskapandesystem som används som referenspunkt för medlemmarna för 

förstå sin existens inom organisationen (Holzinger & Dhalla, 2007.). Vidare 
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influerar organisationsmedlemmarnas perception av organisationen hur och hur väl 

organisationen överkommer eller löser ett problem (ibid.). En stark 

organisationsidentitet är således något som tenderas att prioriteras av 

företagsledningen då en distinkt organisationsidentitet skapar lojalitet och ett större 

engagemang från medarbetarna, vilket följaktligen samordnar arbete mot samma 

mål (Alvesson, 2015). Således är organisationsidentitet ett kraftfullt verktyg i att 

införliva organisatoriska värden i medarbetarna (Holzinger & Dhalla, 2007). 

I en organisation skapas en viss intersubjektiv mening, det vill säga en egen 

social verklighet där tankar, känslor och intentioner är samstämmiga skapas ett 

kollektiv “vi”. Om organisationsidentiteten däremot känns diffus, söker sig 

personalen till alternativa identifieringskällor såsom en specifik avdelning, projekt 

eller yrkesroll (Alvesson, 2015). Risken vid en alternativ identifiering inom 

organisationen blir att den positiva vi-känslan spädes ut till förmån för subkulturer 

och splittring av organisationen och en uppdelning av vi och dem inom en 

organisation (ibid.). Detta förstärks ytterligare i organisationer med flertalet 

medlemstyper som löper en större risk för värdemässig identifikation inom gruppen 

snarare än organisationen, vilket förstärker subkulturernas ställning (Holzinger & 

Dhalla, 2007). Vid en sådan situation existerar risken att individer arbetar utefter 

gruppens bästa, snarare än organisationens (ibid.). Även om argumentation och 

konflikt kan vara en bra grogrund för meningsskapande så spelar även de 

förväntningar som finns inom en organisation stor roll för meningsskapande då all 

ny input i en organisation kan jämföras och tolkas utifrån tidigare upplevelser och 

värderingar (Weick, 1995). 

3.3 Förändringskommunikation 

I följande avsnitt kommer vi behandla ämnesfältet förändringskommunikation. Vi 

anser att det är av relevans eftersom den ökande kraft och opinion 

Sverigedemokraternas tagit i fackförbunden såväl som det omliggande samhället 

kan ha skapat en ideologisk reva i fackförbunden. Förändring sker kontinuerligt i 

organisationer, således blir förändringskommunikation något som genomsyrar allt 

kommunikativt arbete som facken bedriver gentemot de egna medlemmarna. 
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3.3.1 Episodisk och kontinuerlig förändring 

Weick och Quinn (1999) talar om organisationsförändring i form av episodical 

och continuous. En episodical förändring tenderar att vara ovanlig, diskontinuerlig, 

avsiktlig och tenderar att ske under avvikande perioder som särskiljer sig från 

organisationens ordinarie verksamhet (Weick & Quinn, 1999). Continuous change 

tenderar i motsats att vara pågående och kumulativa och kan vara förändringar 

såsom kontinuerliga uppdateringar i arbetsprocesser som över tid har utgjort en 

organisatorisk förändring (ibid.). 

3.3.2 Vem driver förändring? 

Lukka och Partanen (2014) menar att manageriala interventioner spelar en avsevärd 

roll i en organisatorisk förändring såväl som att skapa de praktiska förutsättningarna 

för hur ideologin tas i bruk. I samstämmighet menar Lars Palm (2006) att chefen 

innehar en huvudroll i förändringsprocesser då hen kan premiera ett beteende över 

ett annat. Däremot menar Heide och Simonsson (2016) såväl som Alvesson (2015) 

att även om ledningen är en viktig förändringsagent för att skapa stolthet, lojalitet 

och engagemang, så går inte en organisatorisk att skräddarsy.  

Istället menar Heide och Simonsson (2016) att medarbetarna i 

organisationen spelar en avsevärd roll i förändringsarbete eftersom de är 

organisationen. Det är viktigt att symboliska värden införlivas i organisationen, då 

det är grundläggande för medarbetarna för att kunna skapa engagemang i 

förändringsarbetet (Palm, 2006). Som interagerande deltagare organiserar de 

genom kommunikationen och utvecklar en gemensam förståelse som skapar ett 

kollektivt vi (Weick, 1995). Detta hör väldigt mycket ihop med 

organisationskulturen och dess identitet, då ett förstärkt engagemang och lojalitet 

stärka vi-känslan och således är medarbetare mer villiga att inta en ambassadörsroll 

för organisationen till externa publiker, vilket förstärks ytterligare av en god 

relation med sin arbetsgivare (Heide & Simonsson, 2016).  
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3.3.3 Meningsskapande i förändring 

Förändringskommunikation är således inte en envägskommunikation enligt 

transmissionssynen där mottagare direkttolkar ett budskap som assimilerar en 

medarbetare in i nya värderingar och således tolkningsramar. 

Förändringskommunikation är en meninsskapandeprocess. Karl E Weick (1995) 

talar om betydelsen av det symbiotiska förhållandet mellan meningsskapande och 

identifiering. Att skapa en identitet är en pågående process där identiteter ständigt 

omprövas i mötet med det okända (Weick, 1995). Eftersom individen ständigt 

utsätts för nya interaktioner och situationer, som för individen kan vara tvetydiga, 

förändras även dess “jag” (ibid.). Om en individ befinner sig i en tvetydig situation 

försöker denne tillskriva mening till situationen. Beslutet som tas präglas av 

personliga eller professionella värderingar och baseras på mängden tillit individen 

har för de eventuella valens utfall (ibid.). Att skapa mening är således någonting 

som i en organisation sker genom ett meningsutbyte mellan medarbetare (Carroll, 

2015). Således konstrueras betydelsen gemensamt genom kommunikativa 

handlingar (ibid.). 

3.3.4 Identifikationens roll i förändring 

Identitet skapas ur en social samstämmighet och gemensam tolkning av en 

verklighet och konstruerar en förlängning av sitt jag. Vidare menar Holzinger & 

Dhalla (2007) att identitet inte är lika stabilt i en organisation med varierande grad 

av medlemskap och att diversitet i medlemmarnas bakgrund kan skapa flertalet 

subkulturer. I en organisation som har en relativt monolitisk identitet, är 

sannolikheten större att de möter på förändringsmotstånd då de enskilda arbetarna 

ser potentiell förändring i värden som en förändring i självidentifikation (Holzinger 

& Dhalla, 2007). Då en organisation skapas genom ett kommunikativa handlingar 

och sociala samspel kan en stark identifikation hindra framgången av innovationer 

om de strider mot organisationskulturens värdemässiga tolkningsram (ibid.). Vid 

en stark organisationsidentifiering skulle således den generiska subjektiviteten 

utöva sin kontrollerande makt över intersubjektiviteten genom att hindra 

uppkomsten av innovationer (Weick, 1995). 
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3.3.5 Organisatoriska ingripanden 

Huy (2001) talar om fyra olika typer en organisationsledning kan agera för att 

åstadkomma en organisatorisk förändring. Två av dem är relevanta för vår uppsats: 

teaching intervention och socializing intervention. 

Detta är två olika angreppssätt för att uppnå samma mål och gemensamt för 

de två är att man i denna typ av aktioner inte kan sätta upp en tidsram, enligt Huy 

(2001) är tiden i dessa fall kvalitativ. Det är förändringsprocessen tillåts ta tid då en 

gradvis förändring i det långa loppet leder till en substantiell förändring genom att 

små steg hela tiden tas i rätt riktning till att skapa gemensamma värderingar (Huy, 

2001). 

Teaching intervention används när det är en värderingsförändring 

organisationen önskar uppnå. Detta är ett långsiktigt arbete som tar sig uttryck i 

vägledd inlärning. Genom att utbilda organisationsmedlemmar lyfter man i denna 

process deras existerande värderingar till ytan för att sedan genom 

meningsskapande påvisa att de är felaktiga (ibid.). Utgångspunkten är att de 

medlemmar i organisationen som inte delar organisationens värderingar gör det på 

grund av missinformation eller en oförmåga att se konsekvenserna av sin 

värderingar och i processen så deltar de aktivt för att omforma sina egna 

värderingar. I utbildningen diskuteras tidigare värderingar och man försöker 

retroaktivt skapa mening kring dem och förklara varför de är felaktiga (ibid.). 

Socializing intervention har som mål att förändra beteenden inom 

organisationen och grundtanken är att genom att agera annorlunda ska 

organisationsmedlemmarna även tänka annorlunda kring exempelvis värderingar 

(ibid.). De förändringsagenter som verkar inom denna metod är förebilder och fokus 

ligger här i att genom relationsskapande och sociala interaktioner skapa mening 

kring förändring inom en organisation. Den bakomliggande tanken är att personers 

beteende grundas i de svar de får i sociala interaktioner och att hela processen 

fokuserar på att först förändra det sociala och att detta sedan ska leda till en 

förändring (ibid.). 
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3.4 Summering av ramverk 

Den teoretiska kombinationen av opinionsbildning, organisationskultur och 

förändringskommunikation anser vi vara goda och samspelande ramverk för att 

kunna besvara vår forskningsfråga. 

 

För att förstå den värdemässiga diskrepans SD utgör för förbunden måste vi först 

få en ökad förståelse för vad som ligger till grund för det kommunikativa arbetet. 

För att göra detta undersöker vi organisationskulturens roll, då en organisation 

organiseras genom kommunikation och den mening och personliga attribut 

organisationen tillskrivs i samspelet mellan individer. Att få en förståelse för dess 

organisationskultur blir således en möjlig förklaringsmodell för varför SD:s 

inflytande utgör ett potentiellt problem. Opinionsbildning blir relevant för vår 

studie dels eftersom det utgör en integral del av idéburna organisationers 

verksamhet, men även för att det behandlar organisationers övertalningsarbete. I en 

organisatorisk kontext sker även opinionsbildningsarbete i meningsskapandet 

mellan medlemmar såväl som mellan ledningen och medarbetare. Genom att 

kommunicera informellt mellan medarbetare såväl som formellt från ledningen till 

medlemmar utbyts tankar som förstärker organisationens värdegrund, vilket i sin 

tur påverkar kulturen såväl som identifikationsgraden. Dessutom är inte en 

organisation isolerad från dess omvärld, vilket innebär att 

organisationsmedlemmarna även utsätts för organisationens externa 

kommunikationsinsatser. 

Förändring i organisationer är konstanta. Förändringar kan ske i 

organisationers struktur och i dess värdesystem. I en förändring av värdesystem, 

som ovanstående teoriavsnitt redogör, påverkar organisationers kultur och identitet 

hur väl och på vilket vis förändringen tar sig uttryck. Detta korrelerar även till 

medlemmarnas såväl som ledningens meningsskapandeprocess och de kollektiva 

värden organisationen tillskrivs. Förändringskommunikation avser täcka upp den 

kommunikation förbunden bedriver i ljuset av den komplexa roll medlemmarna har 

i relation till organisationerna.  
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4. Metod och material 

Vår studie är en kvalitativ fallundersökning där vi eftersträvar att få en subjektiv 

förståelse för ett specifikt socialt fenomen med många påverkansvariabler. Vi 

ämnar att nå ökad förståelse för hur samhälleliga attityder, värderingar och 

tendenser manifesteras i en kultur och hur det påverkar fackförbundens 

kommunikation. 

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

I vår studie kommer vi anamma en socialkonstruktivistisk ontologi. Istället för att 

betrakta verkligheten likt en objektiv varelse som existerar utanför det mänskliga 

väsendet, ses verkligheten vara konstruerat av sociala samspel och är således högst 

subjektiv (Bryman, 2012). Vidare ses dessa sociala samspel och fenomen vara en 

framförhandling mellan aktörer och att detta i sin tur lett till den organiseringen av 

samhället, på både mikro- och makronivå, som tas för givet (ibid.). 

Som en följd av denna ontologi antas hermeneutik, som är en tolkningslära 

som ämnar att förstå hur människan tänker och reagerar (Thurén, 2007). Den 

hermeneutiska epistemologin syftar till att skapa förståelse, snarare än ge objektiva 

förklaringar för det undersökta ämnet (Bryman, 2012). I hermeneutiken använder 

forskningssubjektet sina tidigare för-förståelser för att ge mening till en given 

situation (Thurén, 2007). Således blir en hermeneutisk forskning tämligen subjektiv 

eftersom den baseras på subjektiva upplevelser av ett skeende (ibid.). Vidare blir 

intervjusubjektens perception av en given situation i sin tur tolkad av forskarens 

värderingar och för-förståelse för subjektet såväl som den sociala kontexten (ibid.). 

Metodologin blir följaktligen av en kvalitativ art. Bryman (1997) förklarar 

att det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är viljan att se handlingar, 

normer och värden utifrån en persons subjektiva tolkning av en företeelse. Som 

ovan nämnt, ligger fokus vid en socialkonstruktivistisk ansats vid de sociala 

fenomen som utgör verkligheten. Som en följd betonas processer som en del av att 

försöka utröna en subjektiv verklighet av vardagslivet (Bryman, 1997). Syftet med 
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studierna är att förstå de sociala faktorer som lett till uppkomsten av ett specifikt 

fenomen (ibid.). Vi har i vår uppsats intagit en abduktivt förhållningssätt, det vill 

säga få förståelse för fenomenet genom att pendla mellan teori och empiri 

(Bertilsson, 2014). Således leder detta till en djupare förståelse för fenomenet som 

studeras då empiri ses genom nya teoretiska glasögon för att sedan gå tillbaka till 

teorin likt en hermeneutisk cirkel och omvärderas under arbetets gång (Eksell & 

Thelander, 2014). 

4.2 Den kvalitativa fallstudien 

En fallstudie summeras av Sharan B Merriam (1994) som en undersökning av en 

viss företeelse i ett avgränsat system. Eftersom studien är kvalitativ och vi söker 

förståelse för ett visst fenomen är ett lämpligt tillvägagångssätt blir det följaktligen 

lämpligt att utföra en fallstudie (Merriam, 1994). Även det faktum att det är en 

specifik företeelse vi undersöker gör metoden lämpad för vår studie då det är ett 

avgränsat system vi undersöker (ibid.). Subjektet vi undersöker i denna studie är 

hur ideologiskt oliktänkande hanteras och motarbetas i en organisation - i detta fall 

LO-kollektivet. Vidare menar Merriam (1994) att fallstudier är partikularistiska, 

deskriptiva, heuristiska och induktiva. Att en fallstudie är partikulistisk innebär att 

man fokuserar på en viss situation, händelse eller företeelse. Att en fallstudie är 

deskriptiv innebär att företeelsen är omfattande och tät - det vill säga fullständig 

och bokstavligt beskriven. Heuristisk innebär att fallstudien kan förbättra 

förståelsen för företeelsen genom att skapa nya innebörder, vidga erfarenheter eller 

bekräfta en för-förståelse (Merriam, 1994). Med induktiv avses att den grundar sig 

på induktiva resonemang, det vill säga samlar empiri för att sedan dra slutsatser 

(ibid.). Vi har ett abduktivt förhållningssätt och ämnar i vår fallstudie att 

partikulistiskt undersöka LO:s kommunikation gällande SD, se till att studien rent 

deskriptivt har en rik beskrivelse, anta oss tolkning genom hermeneutik samt att nå 

en tolkande slutsats. Som tidigare nämnt kommer vi däremot anta ett abduktivt 

förhållningssätt, snarare än induktivt. 

Att vi använder oss av denna metod ger också en god möjlighet för att 

belysa hur komplext fenomenet vi behandlar faktiskt är och ger möjlighet till att 

använda ett flertal olika källor för att ge ett rikt empiriskt material (ibid).  
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4.3 Material och genomförande 

Vi har intervjuat kommunikatörer eller sakkunniga tjänstemän från LO och fem 

olika LO-förbund för att på så vis få ta del av deras kommunikativa strategi och 

syfte och hur det tar sig i uttryck. Genom detta hoppas vi kunna nå kunskap kring 

organisationernas kommunikativa arbete mot den ideologiska diskrepansen och 

dess ställningstagande gentemot detta. 

Vi hade initialt för avsikt att utföra intervjuer med en majoritet av LO:s 

förbund. Dock föll tiden i vilken vi hade avsett utföra intervjuer offer för större 

fackliga skeenden. Flertalet förbund var under april månad på kongress, vilket 

innebär att arbetstiden koncentreras. Desto mer varslade tre fackförbund om strejk, 

vilket även involverade övriga fackförbund i 6F. Strejk är ett skeende som kräver 

extraordinärt mycket arbete och alla kommunikativa insatser måste koncentreras. 

Detta innebar att våra förfrågningar, med all förståelse, fick bortprioriteras.  

I vår studie har vi insamlat empiri från LO, Transportarbetareförbundet 

(hädanefter: Transport), Byggnadsarbetareförbundet (hädanefter Byggnads), 

Kommunalarbetareförbundet (hädanefter Kommunal), 

Livsmedelsarbetarförbundet (hädanefter: Livs) och Hotell- och Restaurangfacket 

(hädanefter: HRF). Samtliga intervjusubjekt har en yrkesroll där de arbetar med 

kommunikativa eller politiska frågor. Respondenterna önskade vara anonyma och 

vi har därför valt att inte benämna deras specifika roll i organisationen då det kan 

undanröja deras identiteter. 

Även om intervjusubjekten inte representerar alla fackförbund inom LO 

anser vi att de representerar fackföreningsrörelsen väl och hjälper till att besvara 

vår frågeställning. Vi har även valt att komplettera intervjuerna med textanalys. 

Texterna skiljer sig ifrån de intervjuerna vi genomfört på två olika sätt. Det första 

är att de ofta inte är från 2016 och därför finns det en risk att de inte längre är 

aktuella och representativa för förbundens åsikter. Den andra är att till skillnad från 

intervjuerna så är de mindre präglade av individers personliga åsikter då de 

godkänts för publicering som ett officiellt uttalande för förbunden. Således blir de 

ett mer neutralt komplement till intervjusubjektens tolkningar av förbundens 

ideologi och verklighet. 
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4.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Eftersom vi i vår studie behandlar ett specifikt fall som gällande ideologiskt 

motstånd och har ett organisatoriskt perspektiv har vi valt att utföra kvalitativa 

intervjuer för att nå djupare kunskap om hur organisationernas kommunicerar 

strategiskt. 

 

Då vi inte kan observera tankar och avsikter har vi valt att utföra kvalitativa 

intervjuer för att få en insikt i de olika förbundens kultur och organisatoriska 

tankeprocess (Merriam, 1994). Detta hoppas vi kommer utmynna i information som 

i sin tur kommer kunna öka vår förståelse för förbundens handlanden och tankarna 

bakom. Då vi har ett ledningsperspektiv på vår studie och det material som finns 

tillgängligt på förbundens hemsidor främst framstår som resultatet av 

bakomliggande strategier så tror vi att detta kommer vara den bästa metod för att 

nå förståelse för ovan nämnda tankar och handlanden (ibid.). 

Bryman (1997) nämner att ett vanligt tillvägagångssätt för att nå kunskap 

inom den samhällsvetenskapliga och kvalitativa forskningen är genom att utföra 

ostrukturerade intervjuer där forskaren tar lite utrymme och respondentens 

resonemang och tankar är det intressanta och därmed får ta utrymme. I dessa 

intervjuer kan intervjuaren antingen utgå från ett frågeschema eller enbart löst 

formulerade teman som önskar täckas under intervjun (Bryman, 1997). Vi utförde 

semi-strukturerade intervjuer då vi ville ha svar på vissa frågor men samtidigt vill 

ha ett explorativt förhållningssätt till själva insamlandet av information (Merriam, 

1994). Med intervju som metod hoppades vi kunna se problematiken ur förbundens 

ögon samt utröna kunskap som vi annars inte hade fått möjlighet att ta del av (Von 

Platen & Young, 2014).  

  Vi utförde våra intervjuer via telefon, någonting som enligt Von Platen och 

Young (2014) borde undvikas. Detta då det blir svårare att skapa förtroende samt 

en miljö där respondenten känner sig bekväm (ibid.). Detta är också någonting som 

vi själva märkte av. Tyvärr var vi begränsade av ekonomiska samt geografiska 

faktorer och för att ha möjlighet att få ett så brett spektrum av intervjuer var det det 

enda möjliga sättet. 

     Vi vill poängtera att vi inser att våra intervjusubjekt är partiska. Eftersom 

de representerar och talar för en organisation är sannolikheten stor att positiva 

attribut betonas och negativa attribut förminskas då de själva associerar sig med 
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organisationen. Deras upplevelser och den information de förmedlar är präglade av 

deras egna åsikter och världsåskådning. Detta är någonting vi har haft i åtanke och 

kommer behöva beakta i vårt analysarbete. 

4.3.2 Textanalys 

Göran Bergström och Kristina Boréus (2012) menar att text betecknar alla slags 

meningsbärande system och kan ta sig uttryck i form av skriftliga texter, bilder, 

filmer, musik, kläder och övriga kulturprodukter. En text har tre nivåer: kodning, 

text och avkodning, vilket innebär att ens text innehåll kodas av en sändare, överförs 

till en text för att sedan avkodas av mottagaren utefter hens tolkningsram och 

förståelse för innehållet (Lindgren, 2009). I vårt arbete innebär detta att de olika 

fackförbunden och centralorganisationen utgör avsändare som kodar och 

aktualiserar innehållet in i en text som vi, genom vår för-förståelse tolkar och ger 

en viss betydelse. Denna tolkning kan skilja sig åt beroende på varje enskild persons 

tolkningsram, men eftersom vi utgår ifrån en hermeneutisk epistemologi blir det vår 

förståelse för texten vi kommer utgå ifrån.  

För att komplettera våra intervjuer har vi utfört textanalyser av uttalanden 

och officiella dokument som finns på förbundens hemsidor eller uttalanden som 

gjorts av officiella företrädare för förbunden. Eftersom Sverigedemokraterna blev 

ett riksdagsparti 2010 har vi begränsat vårt urval av texter till de som publicerats 

därefter. Dock är vi medvetna om att det är ett långt tidsspann och reserverar oss 

därför för att texter som kommer från oberoende källor kanske inte längre är 

representativa för förbundens nuvarande ställningstagande. Detta då de inte har 

möjlighet att redigera dem så som de kan redigera de texter som finns på deras egna 

plattformar. 

Vi har valt texter baserat på vad vi anser utgör ett tillfredställande 

komplement till de intervjuer vi genomfört. Vi har valt att analysera två filmer 

producerade av LO samt skrifter som återfinns på förbundens hemsidor. LO:s två 

filmer visar hur centralorganisationen arbetar internt såväl som extern med 

kampanjer riktade kampanjer mot SD som är ämnade att ses av allmänheten, Dessa 

filmer har dessutom fått stor spridning, vilket innebär att kampanjen nått ett stort 

antal människor och har således en stor opinionsbildningsfunktion. De andra 

skriftliga texterna har vi valt eftersom de kompletterar den information 
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intervjusubjekten gett oss. Detta ger oss, som tidigare påtalat, en bredare bild på hur 

förbundets strategiska kommunikation kan skilja sig beroende på kanalen och 

kontexten i vilket budskapet förs. Att tala med två universitetsstudenter kräver inte 

samma sorts strategiska kommunikation som ett policydokument eller ett inlägg på 

en hemsida gör. Vi har även valt att endast söka kommunikativt material på 

centralorganisationens och förbundens hemsidor eftersom det utgör de 

kommunikativt riktade insatserna och strategierna, snarare än att hitta empiri från 

sekundära källor såsom Aftonbladet. 
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5. Analys 

Eftersom vi har antagit ett tolkande perspektiv kommer vi betrakta 

intervjupersonernas svar som representativa för varje enskilt fackförbunds 

verklighet. Vi kommer således försöka hitta förklaringar och skäl bakom 

fackförbundens enskilda “sanningar” snarare än att själva måla upp en objektiv 

verklighet. Vi kommer inleda analysen genom att diskutera det fackliga löftet, vilket 

innefattar socialdemokratins roll i fackföreningar. Därefter kommer fokus vara att 

påvisa fackförbundens åsikt och ställningstagande gentemot SD för att slutligen 

diskutera de kommunikativa strategiska handlingarna som bemöter problemet. 

Organisationskultur kommer även genomsyra alla avsnitt. 

5.1 Det fackliga löftet 

"Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta 

på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra 

detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren 

uppfylla våra krav” (LO, 2016) 

 

Det fackliga löftet är den grundtanke som ligger till grund för skapandet av 

fackförbund och genomsyrar än idag förbundens verksamhet. Det fackliga löftet 

kan ses som ett uttryck av Scheins (2010) andra nivå av kultur - trosföreställning 

och värderingar - och löftet synliggör samtidigt en dikotomi mellan arbetstagare 

och arbetsgivare. I denna nivå av kultur vägleds organisationsmedlemmarna i att 

avgöra och definiera motsatsvariablerna rätt och fel, vilket i detta fall ter sig i att 

det fackliga löftet konstituerar det rätta. Samtidigt impliceras det i det fackliga 

löftet att det är fördelaktigt för arbetare att förena sig eftersom det leder till en 

starkare ställning gentemot arbetsgivare. Detta kan desto mer ses som en idealiserad 

symbolisk verklighet (Weick, 1995) då det fackliga löftet är en del av 

fackförbundens abstrakta kultur som utgör medlemmarnas tolkningsramar i 

meningsskapandeprocessen. 
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I vårt insamlande av empiri stötte vi kontinuerligt på värderingar om allas 

lika värde, jämlikhet och solidaritet. Tankegången tillsammans är vi starka belystes 

som en integral del av arbetarrörelsen och som en förutsättning för fackförbundens 

verksamhet och samhälleliga påverkan. 

 

“Det är av enorm betydelse så att inte varje enskild person står ensam gentemot 

arbetsgivaren utan att vi står starka tillsammans” (Livsmedelsarbetareförbundet 

[Livs], personlig kommunikation, 27 april, 2016) 

 

Fackförbundens tankar och symboliska kultur om att värna om medlemmarna tar 

sig uttryck i ett strävande efter bra lön såväl som arbetsvillkor som i sin tur 

manifesteras i kollektivavtal. För att kunna förverkliga detta är det politiska arbetet 

och påverkan i beslutsfattande organ avgörande (se: 1.4). Fackförbundens primära 

uppgift är att företräda de egna medlemmarna och i det politiska arbetet hamnar 

ofta mycket av de olika förbundens fokus på branschspecifika frågor. För Byggnads 

kan det vara bostadsbyggande, för Kommunal kan det vara arbetsbelastning i 

äldreomsorgen och för HRF rätten till barnomsorg på obekväma arbetstider. Alla 

samhällsfrågor är inte lika viktiga för de olika förbunden, utan de driver snarare de 

frågor där de har ethos. Det finns dock ett mått av ansvarstagande och medvetenhet 

inom förbunden där man inser att det som är bra för ett enskilt förbund inte 

nödvändigtvis är bra för samhället i stort och då avstår man också från att driva de 

frågorna. Detta kan ses som en förlängning av förbundens trosföreställningar och 

värderingar (Schein, 2010) vars ideologi belyser solidaritet gentemot alla arbetare. 

Eftersom organisationer inte är isolerade utan samspelar med samhället i stort 

(Alvesson, 2015) blir detta en manifestation av normen om solidaritet som finns 

inom fackföreningsrörelsen. Denna förstärks ytterligare genom handlingen av att 

avstå från något som hade gynnat det enskilda förbundet men hade missgynnat ett 

annat. 

Ytterligare ett värde som är viktigt för LO såväl som fackförbunden är allas 

lika värde. Under intervjuerna kunde vi urskilja att förbundens kommunikativa 

arbete präglas av detta grundvärde. Ett exempel på hur dessa grundvärden tar sig 

uttryck i kommunikation är bland annat genom kampanjen alla kan göra något (se 

5.3.3). Implicit kan det ta sig uttryck i värden som förmedlas genom förbundens 

kommunikation, informellt mellan medlemmar såväl som formellt mellan ledning 
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och medlemmar. Eftersom förbunden befäster värderingen om allas lika värde i sina 

stadgar och i sin kommunikation blir det också talande för den starka generiska 

subjektivitet (Weick, 1995) som finns inom och präglar förbunden. 

Vidare anser de sig vara socialdemokratiska organisationer som värnar de egna 

medlemmarna såväl som samhället i stort. Dessa värderingar präglar allt deras 

arbete såväl internt som externt, vilket redogörs för i nästa stycke. 

5.1.1 Två sidor av samma mynt 

Fackförbunden såväl som Socialdemokraterna är sprungna ur arbetarrörelsen. I vårt 

insamlande av empiri blir det desto tydligare att kopplingen mellan LO-förbunden 

och Socialdemokraterna är stark och fortgående: 

 

“[Vår koppling med socialdemokraterna är] formaliserad och institutionaliserad 

och kontakterna sker på alla nivåer - både på LO-distrikt och i partidistrikt“ (LO, 

personlig kommunikation, 21 april, 2016) 

 

Representanten från LO menar således att arbetet och engagemanget i partiet är 

starkt och välintegrerat i verksamheten. Vidare beskriver hen att relationen mellan 

förbundet och partiet förstärkts då Sveriges nuvarande statsminister har en 

bakgrund i IF-Metall (ibid.). Desto mer är LO:s ordförande Karl-Petter 

Thorwaldsson en del av partiets verkställande utskott (ibid.). Eftersom ledningen 

utgör en del av kulturskapandet (Lukka & Partanen, 2014) och är en viktig aktör i 

det fortgående ideologiska arbetet i en organisation (ibid.) kan detta innebära en 

förstärkning av sympati för Socialdemokraterna i organisationen. Man kan även 

anta att det pågår en kontinuerlig dialog mellan LO och S i dessa formella 

institutionaliserade möten där målet är att uppnå en intersubjektivitet mellan de två 

organisationerna (Weick, 1995). Dock är det av vikt att poängtera att det kan uppstå 

en diskrepans i prioriteringen av politiska frågor då förbunden är 

branschorganisationer som primärt värnar om sina egna branschers välmående, 

medan Socialdemokraterna är ett regeringsparti som måste se till samhället i stort. 

Under intervjuerna med Livs och Kommunal uttalades det även att förbunden har 

många representanter som är aktiva i partiet. Detta kan vara genomgående hos 

samtliga förbund, men framkom inte i övriga intervjuer.  
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Som nämnt i 5.1 är det fackligt politiska samarbetet och den politiska 

påverkan viktig för förbundens verksamheter. 

 

“... om det inte fattas beslut av parlamentet om en bättre arbetsmiljölagstiftning 

eller en a-kassa med rimliga ersättningsnivåer är det fackliga arbetet bara halvt” 

(Byggnadsarbetareförbundet [Byggnads], personlig kommunikation, 25 april, 

2016) 

 

Vidare menar representanten från HRF att samarbetet med Socialdemokraterna 

gynnar förbundet på parlamentarisk nivå: 

 

“Det är lättare att driva politik genom samarbeten med Socialdemokraterna och 

den röda sidan än borgarna” (Hotell- och Restaurangfacket [HRF], personlig 

kommunikation, 26 april, 2016) 

 

Det är vid första anblick lätt att anta att partiets och förbundens kultur och 

värderingar är homogena då organisationerna historiskt har delat gemensamma 

normer och värderingar då båda är sprungna ur arbetarrörelsen. Om vi leker med 

tanken att LO-förbunden och Socialdemokraterna är två sidor av samma mynt kan 

det liknas vid ansatsen att det i organisationer inte existerar en monolitisk kultur, 

utan snarare utgörs den av flera subkulturer (Alvesson, 2015), se figur 1. Eftersom 

fackförbunden rymmer flertalet yrken med tillhörande gruppidentitet är 

sannolikheten snarare större att medlemmarnas identifikation är med det enskilda 

yrkesspecifika förbundet snarare än med LO (Holzinger & Dhalla, 2007). Detta 

betyder inte nödvändigtvis att det sker en frånkoppling från LO då den 

socialdemokratiska ideologin präglar samtliga förbunds kulturer, men den 

interpersonella kommunikationen och meningsskapandet hos medlemmarna sker i 

gruppen och utefter gruppens kommunikativa handlingar som skapar normer och 

värderingar. Inom dessa subkulturer skapas en intersubjektivitet som kan skapa 

innovation som då leder till nya idéer och förhållningssätt mot organisationen 

(Weick, 1995). Desto mer kan fackförbundens regionala kontor utgöra en 

organisatorisk subkultur då de personliga mötena och den intersubjektivitet (ibid.) 

som skapas i dessa möten i sin tur kan skilja sig från förbundets generiska 

subjektivitet (ibid.). 
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En stark organisationsidentitet är något som eftersträvas då det hos medlemmarna 

kan skapa större engagemang och identifiering med organisationen (ibid.). 

Socialdemokratin agerar således likt en ideologisk tolkningsram som bidrar till 

partiet såväl som centralorganisationen och förbunden med grundläggande 

värderingar, föreställningar och antaganden. 

5.1.2 … fast olika valörer 

Som ovanstående avsnitt indikerar har vi påträffat en stark preferens för 

Socialdemokraterna som politiskt parti hos förbunden. Dock bör inte partiets roll 

överdrivas. Under våra intervjuer kunde vi tydligt se hur fackförbundens samverkan 

med Socialdemokraterna varierar.  

 

“Vi vill vara en blåslampa mot alla etablerade partier - även mot 

Socialdemokraterna” (Byggnads, personlig kommunikation, 25 april, 2016) 
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Byggnads primära mål är att representera sina medlemmars intressen, menar 

representanten. Hen menar att ständigt nicka samstämmigt med 

Socialdemokraterna vore att hälla tändvätska på den misstanke subkulturen 

av medlemmar som sympatiserar med SD kan ha. Byggnads vill istället skapa en 

känsla av att förbundet är lite mer fristående från etablerade partier och arbetar för 

att gynna medlemmarna, snarare än att verka propagandistiskt för 

Socialdemokraterna. Syftet är att visa att Socialdemokraterna lyssnar på arbetarna, 

snarare än att arbetarna lyssnar på Socialdemokraterna. De försöker genom framing 

(Smith, 2013) att framställa relationen mellan Byggnads och S som att samarbetet 

mellan de två organisationerna är gynnsamt för Byggnads då de påverkar 

Socialdemokraternas och inte tvärtom. Vidare är yrkesidentiteten och 

gruppidentiteten större i organisationer med flertalet medlemstyper (Holzinger & 

Dhalla, 2007). Således kan detta även ses som ett uttryck för att påvisa för de egna 

medlemmarna att förbundet arbetar för gruppens och yrkesbranschens bästa snarare 

än Socialdemokraternas - vilket blir framing av förbundets roll som en god aktör 

för arbetarna (Smith, 2013). 

Även centralorganisationen LO instämmer med Byggnads eftersträvade 

status som lite av en blåslampa. Representanten menar att även om kopplingen 

mellan fackförbunden och Socialdemokraterna är starkare än på länge med ett 

statshuvud som är sprungen ur IF-Metall, så kan även LO motsätta 

Socialdemokraternas tankar och handlanden om det strider mot arbetstagarnas 

intressen. 

Ytterligare en fråga som skiljer förbunden åt vad avser inställningen 

gentemot Socialdemokraterna är frågan om partistöd. Partistödet kan ses som en 

materiell manifestation som är ett resultat av en kollektiv ideologi (Schein, 2010). 

Livs, Byggnads, LO och Kommunal ger bidrag till det socialdemokratiska partiet. 

HRF och Transport har istället valt att bidra med facklig-politisk verksamhet i mer 

riktade insatser som har en tätare koppling till de egna branscherna. Transport har 

gjort detta i flertalet år men för HRF är det nytt för i år. Transport väljer istället att 

ge ytterligare stöd till LO, snarare än till Socialdemokraterna, för att kunna 

öronmärka finansiella medel till förbundens egna valkampanjer. HRF har 

öronmärkt pengarna som skulle gått till partistöd för att möjliggöra att de egna 

medlemmarna utför politiska aktiviteter. Beslutet att sluta ge partistöd till förmån 

för att ge stöd till LO behöver däremot inte vara ett resultat av ett minskat 
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ideologiskt stöd till socialdemokratin, då socialdemokratin utgör en grundpelare 

hos samtliga förbund och partiet inte har monopol på begreppet. Men ett skifte i 

handling kan vara en manifestation av en förändring av abstrakta värden då en 

ponerar att gruppen, i detta fall engagerade medlemmarna som deltar i förbundets 

beslutande organ, utbytt åsikter som kommunicerat fram en kollektiv verklighet 

vilket lett till en handling (Weick, 1988). Detta blir i sin tur ett uttryck för Weicks 

värdebaserade intersubjektivitet som leder till en strukturell generisk subjektivitet 

vilket skapar kulturen (Weick, 1995). Att sluta ge partistöd till S är ett handlande 

som kommunicerar ett mått av avståndstagande från partiet. Genom att göra detta 

blir det lättare för förbunden att nå de medlemmar som inte identifierar sig med 

partiet eller socialdemokratins värdegrund då det minskar det mentala avståndet 

mellan egna värderingar och förbundens (Palm, 2006). 

Således kan det konstateras att även om fackförbunden har en 

socialdemokratisk värdegrund och ideologi som genomsyrar dess organisation 

följer förbunden inte Socialdemokraternas direktiv utan är suveräna organisationer. 

Det är skillnad mellan ideologi och ett politiskt förverkligat parti och som tidigare 

nämnt betraktar vi fackförbunden som en sorts subkultur inom LO:s egen kultur - 

en subkultur vars främsta lojalitet ligger hos de egna medlemmarna. Som tidigare 

nämnt i Alvesson (2015), ses subkulturer som en del av ett paraply som huserar 

olika subkulturer som tillsammans utgör organisationskulturen.  

5.2 Den politiska parian 

Utifrån vår insamlade empiri kunde vi utröna två huvudsakliga drag i förbundens 

motstånd gentemot SD:s politik; deras antifackliga politik och deras avvikande 

människosyn. Vi kunde även urskilja tre huvudsakliga förklaringar LO ger till 

varför SD växt i popularitet: oro, okunskap och växande klassklyftor. 

5.2.1 Oro och osäkerhet är skurken 

I intervjuerna med Livs och Kommunal berättade representanterna om hur de 

upplever att klasskillnaderna har ökat de senaste åren under ett borgerligt styre och 

att detta skapat oro bland förbundens medlemmar. De menar att rädslan i sin tur 

öppnat upp för alternativa förklaringar för att stilla den oro som uppstått. Dessa 

alternativa förklaringar till oron i samhället har till viss del givits av 
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Sverigedemokraterna som enligt LO och dess medlemsförbund ställer arbetare mot 

arbetare och gör skillnad på människor baserat på härkomst. Förbunden beskriver 

att SD ger en simpel förklaring på ett komplext problem då de skyller på 

invandringen. SD:s förklaring är lättförståelig och målar upp en syndabock.  

Vidare är det upplevda osäkra läget ingenting som en enskild entitet kan ge 

mening till, utan mening skapas i samtal och i dialog (Carroll, 2015) såväl som 

genom tolkning och avkodning (Bang, 1999). I förbundens sfär är det sannolikt att 

osäkerheten legitimeras i den interpersonella kommunikationen i informella möten 

och inte i mötet med förbunden. LO och SD försöker båda få tolkningsföreträde och 

skapa ramen inom vilken oron tolkas.  

LO menar att oron beror på ökade klassklyftor - någonting som kan vara 

desto svårare att greppa och finna lösning på. SD:s förklaring hämtar sitt stöd 

genom dagordningseffekten (Petersson, 2014) - det vill säga det medierna låter ta 

upp plats på dagordningen. Eftersom invandringen fått mycket medialt utrymme 

och porträtterats som någonting akut blir det enkelt för den enskilde individen att 

tillskriva invandringen syndabocksrollen för samhällelig såväl som personlig 

yrkesoro och därmed skapa ett “vi mot dem”. Likt SD hittar även LO en förklaring 

till oron som ett vi-mot-dem men menar att konflikten inte ligger mellan svensk och 

icke-svensk utan mellan arbetsgivare och arbetstagare. I denna process spelar 

medlemmarnas identifieringsgrad med förbunden stor roll då det kan hjälpa till i 

tolkningsprocessen av problemet genom att bidra med tolkningsramar (Weick, 

1995).  

5.2.2 Har en annan människosyn 

En integral del av förbundens ideologi och grundläggande värderingar är alla 

människors lika värde. Detta är någonting som genomsyrar det fackliga arbetet och 

ligger till grund för varför förbunden behandlar Sverigedemokraterna som en 

politisk paria. 

 

“De har en politik som går emot våra grundläggande värderingar om alla 

människors lika värde. Och de har en politik som vi beskriver som löntagar- och 

arbetarfientlig. De har lagt en del förslag i Riksdagen, både historiskt och på 
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senare tid, som går emot våra medlemmars intressen” (LO, personlig 

kommunikation, 21 april, 2016) 

 

Så summeras LO-representantens förklaring till varför centralorganisationen väljer 

att ta avstånd från Sverigedemokraternas politik. Transport håller med LO och 

menar att: 

 

“Sverigedemokraterna talar om att varje människa har en nedärvd mänsklig essens, 

vi har liksom olika arv med oss när vi föds och att det är det som definierar oss.” 

(Transport, personlig kommunikation, 22 april, 2016) 

 

Byggnads instämmer: 

 

“Oavsett vem man pekat ut som syndabock bygger SD:s politik på en rasistisk 

tankegång som delar upp den svenska befolkningen i ett a-lag och ett b-lag” 

(Byggnads, 2012, s.24)  

 

Detta är hur vissa av förbunden valt att tolka Sverigedemokraternas politik och 

deras ställningstagande gentemot den. Utifrån sin egen tolkningsram som är präglad 

av förbundens ideologi tillskriver de SD:s politik en människosyn som gör skillnad 

på individer baserat på härkomst. Det är även denna syn på SD:s politik och dess 

implikationer som de kommunicerar ut till medlemmar och samhället i stort. En 

ideologi blir till en sorts tolkningsram i detta fall, en kontext i vilket en annan text 

tolkas (Scheufele & Tewksbury, 2007). En Sverigedemokratisk sympatisör hade 

med största sannolikhet utifrån hens tolkning haft en annan förståelse för hur 

texterna tolkas.  

Som ovan redogjort är förbundens sanningar att Sverigedemokraterna 

bedriver en politik som gör skillnad på människor baserat på härkomst. Att motsätta 

sig detta blir ett naturligt led i att definiera sin identitet för LO och dess 

medlemsförbund. Förbunden samspelar med den omliggande kulturen och skapar 

och förstärker en organisationsidentitet genom ett meningsutbyte mellan 

medlemmar baserat på de sociala attribut organisationen tillskrivs (Alvesson, 

2015). Eftersom organisationer samverkar med den omliggande kulturen och 

identifierar sig med ideologiska likheter såväl som olikheter blir det naturligt för 

http://www.byggnads.se/siteassets/broschyrer/byggnads-policy-mot-rasism.pdf
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LO att motsätta sig Sverigedemokraternas människosyn och därigenom förstärka 

sin egen ideologi.  

Kommunals förhållningssätt till Sverigedemokraterna är mer neutralt. Vid 

en sökning på “Sverigedemokraterna” eller “SD” på deras hemsida resulterar det 

inte i några träffar. Detta är i sig talande för Kommunals upplevda problematikgrad 

och kommunikativa förhållningssätt gentemot SD. Representanten talar däremot 

om att partiet driver en problematisk och föreningsfientlig politik som dessutom 

som inte gagnar kvinnor. Eftersom Kommunal är ett fackligt förbund med 80 % 

kvinnor (Kommunalarbetareförbundet [Kommunal], personlig kommunikation, 29 

april, 2016), vore det att gå emot medlemmarnas intressen att försöka bedriva 

politiskt samarbete med Sverigedemokraterna. Kvinnofientligheten i 

Sverigedemokraternas politik säger representanten härstamma från partiets förslag 

avseende föräldraförsäkring, barnomsorg och äldreomsorg som komplicerar 

familjeförhållanden för de som arbetar i vårdyrken. Detta härstammar i sin tur från 

LO:s granskning av SD:s politik som menade att partiet yrkar för en 

budgetminskning i välfärden på 90 miljarder kronor över fyra år (LO Sverige, 2015) 

i den offentliga sektorn (Baudin, 2015).  

I likhet med Kommunal har representanten från HRF en lite mer subtil 

retorik gentemot Sverigedemokraternas politik och menar att partiet för en politik 

som inte gynnar dess medlemmar. I en artikel skriven av Ella Niia (2013), tidigare 

ordförande i HRF, som är publicerad på HRF:s hemsida sägs det att: 

 

“Sverigedemokraterna som ser invandringen som roten till allt det onda.” (Niia, 

2013) 

 

Samma krönikör påtalar även att SD för en främlingsfientlig politik som även 

förstärker klassklyftor (Niia, 2013). Enligt vår insamlade empiri tar HRF som 

organisation en jämförelsevis diplomatisk ställning gentemot SD, något som dock 

motsägs av ovan nämnda citat. Trots avsaknaden av ett starkt officiellt 

avståndstagande från organisation så blir Niias uttalande en indikator på att dessa 

tankar florerar inom organisationen. Att Ella Niia dessutom varit ordförande i HRF 

ger henne en viss grad av inflytande i åsiktsbildandet om den generella attityden 

gentemot SD inom organisationskulturen (Alvesson, 2015). 
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5.2.3 Men är de rasister? 

När det kommer till ordalagen som används för att diskutera Sverigedemokraternas 

politik skiljer sig förbunden åt avsevärt. Termen rasist har historiska såväl som 

moraliskt negativa konnotationer i folkmun. Termen har desto mer florerat kring 

partiet i nutid och i dess historia. Att benämna Sverigedemokraterna som rasister 

har onekligen en stark framingeffekt (Smith, 2013) som leder mottagarens tolkning 

av dess politik såväl som dess image. Om en mottagare står sig osäker kring dess 

politik, kan information som för med sig negativa konnotationer skapa, befästa och 

leda till en uppfattning. 

LO uttalar tydligt att Sverigedemokraterna är rasister. I sitt arbete belyser 

LO på partiets nazistiska rötter och har producerat en 18 minuter lång film som 

visar SD:s rötter från Waffen-SS till Bevara Sverige Svenskt (se 5.3.2), vilket kan 

liknas vid skräckpropaganda (Palm, 2006). LO använder således priming 

(Scheufele & Tewksbury, 2007) genom att anspela på partiets historiska rötter som 

potentiellt kan skapa en negativ attityd gentemot partiet. 

Representanten från Transport beskriver inte explicit SD som rasister. 

Däremot upplever vi att det impliceras och på förbundets hemsida återfinns en text 

titulerad ”... om Sverigedemokraterna”, där den rasistiska stämpeln kan anses 

implicit då de talar om att Transport värnar om antirasism och SD:s politik ställs 

emot likt en dikotomi. Däremot nämner förbundsordförande Lars Lindgren (2014) 

i en nyhetsartikel på Transport.se att: 

 

“De rasistiska och främlingsfientliga dragen i Sverigedemokraternas politik är så 

starka att de helt enkelt inte är förenliga med Transports stadgar“ (Lindgren, 2014) 

 

Lars Lindgren berättar i en annan artikel publicerad på hemsidan att han är 

övertygad om att majoriteten av Transports medlemmar står för en människosyn 

som skiljer sig från Sverigedemokraternas och belyser att han inte tror att sympati 

för SD är det samma som att vara rasist (Blomquist, 2015). 

Byggnads är tydliga med sin syn på Sverigedemokraternas politik och hur 

den skiljer sig från fackförbundens grundläggande värderingar. I Byggnads policy 

mot rasism finns ett längre avsnitt om SD:s “hatretorik” (Byggnads, 2012, s.24) 

och rasistiska tankegång (Byggnads, 2012). Representanten från förbunden 

bestyrker även detta: 
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“Vi tror att de som företräder Sverigedemokraterna som partiaktiva, de är i grund 

och botten renodlade rasister, då har man fattat beslut om att vissa människor är 

mindre värda än andra. Men vi tror inte att de som röstar på Sverigedemokraterna 

har fattat sådana beslut” (Byggnads, personlig kommunikation, 25 april, 2016) 

 

Som redogjort i avsnitt 5.2.2 intar Byggnads policy mot rasism ett lite mer offensivt 

språkbruk som explicit målar ut Sverigedemokrater som rasister. I likhet med 

Transport, tar således Byggnads ett starkt ställningstagande genom att förklara att 

den politik SD bedriver är rasistisk, men att sympatisörerna agerar utefter rädsla 

och oro, inte rasistiska grundvärderingar. Istället för att anklaga och attackera sina 

SD-sympatiserande medlemmar närmar de sig problematiken genom att försöka 

förstå varför sympatierna har ökat och behandla och informera därefter. Genom att 

skilja på de som röstar på SD och de som representerar partiet uppfattas inte 

förbundens kritiska uttalanden mot SD som en direkt attack på SD-sympatisörerna 

(Palm, 2006) utan lämnar i teorin utrymme för att de fortfarande ska kunna vara 

medlemmar i och associera med förbunden. 

I likhet med Byggnads menar även HRF att antalet SD-sympatisörer ökat 

som ett resultat av en yrkesoro och använder inte rasister som ett retoriskt grepp i 

varken intervjun eller på sin hemsida. 

Representanten från Livs talar, i likhet med representanterna från 

Kommunal och HRF, aldrig om Sverigedemokraterna genom att använda 

värdeordet rasism och desto mer tar de avstånd från begreppet på en nyhet 

publicerad på hemsidan: 

 

“Sverigedemokraternas starka resultat är hemskt. Det är också viktigt att förstå att 

många av de som röstar på SD inte är rasister.” (Livs, 2014) 

5.2.4 Antifackliga 

I våra intervjuer med förbunden framkom det att de anser att SD är ett antifackligt 

parti som inte ställer sig på arbetstagarens sida. SD har röstat nej till en rad olika 

förslag som förbunden ställt sig bakom. I en rapport titulerad Sverigedemokraterna 



 

 41 

– ett hot mot Sveriges löntagare (LO, 2014) listas nedanstående punkter som bevis 

på SD:s antifackliga politik:   

 

• Nej till nedläggning av det kritiserade arbetsmarknadsprogrammet Fas 3.          

• Nej till en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet.      

• Nej till förstärkt arbetslivsforskning.      

• Nej till rätt till heltid.      

• Nej till skatteavdrag för medlemskap i fackförening.      

• Nej till meddelarfrihet för de anställda i privata välfärdsföretag.          

• Nej till rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.      

• Nej till en reglering av visstidsanställningar.      

• Ja till sänkta inkomstskatter istället för mer resurser till skolan, vården och 

omsorgen. 

 

Denna rapport är publicerad på LO:s hemsida och är ett dokument som är tillgänglig 

för interna såväl som externa intressenter. Texten är publicerad på LO:s hemsida 

och har en tydlig agenda och vad vi kan urskilja innehar spår av framing (Smith, 

2013) såväl som priming (se 3.1). Genom att använda en retorik som baseras på 

“nej” leds läsaren in i att tolka budskapet negativt. I den första punkten ställs 

dessutom “nej” i kontrast till “kritiserade arbetsmarknadsprogrammet” vilket 

skapar en negativ association och leder läsaren till att reagera negativt och tänka i 

linje med att SD vill bevara ett program som är dåligt. Fas tre har dessutom stundvis 

varit högt på dagordningen och riktats mycket kritik, vilket förstärker primingens 

effekter på tolkandet av budskapet.  

Att belysa “nej till nollvision mot dödsolyckor” kan dessutom implicera att 

SD vill att dödsolyckor ska ske och att förhindrandet av död inte bör hindras. Detta 

sakargument kan i sin tur stå stick i stäv med personer som identifierar sig med 

Sverigedemokraterna, som kan anse att LO, mellan raderna, menar att de röstar på 

ett parti som vill bevara dödsolyckor på arbetsplatsen. Detta kan skapa en konflikt 

i identitet såväl som livsstil och värderingar (Palm, 2006). Istället för att känna att 

man inte vill identifiera sig med ett parti som, enligt LO, inte aktivt motarbetar 

dödolyckor kan budskapet istället tolkas som förlöjligande och propagandistisk 

(Baines & O’Shaugnessy, 2014) och således skapa aversion gentemot LO.  
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“Nej till meddelarfrihet” kan även tolkas som ett hot mot demokratin som 

inskränker på arbetarens frihet då meddelarfriheten är en integral del av den svenska 

grundlagen Tryckfrihetsförordningen (Riksdagen, 2014).  

Det finns däremot ett “ja”, vilket är “Ja till sänkta inkomstskatter istället 

för mer resurser till skolan, vården och omsorgen”. Det kan anses att LO 

kontextualiserar, det vill säga genom framing tillskriver en mening och en 

konsekvens av sänkta inkomstskatter (Smith, 2013). Att endast skriva “ja till sänkta 

inkomstskatter” kan i mottagarens avkodning sakna en tidigare psykologisk 

association och genom att kontextualisera fenomenet leds budskapets tolkning mot 

det negativa.  

Dessa frågor som de menar att SD har röstat nej till är praktiska uttryck av 

fackförbundens ideologi och förhållningssättet de har till de egna medlemmarna - 

allt de gör ska ha sin grund i att det gynnar medlemmarna. Då en organisation kan 

identifiera såväl som differentiera sig utifrån vad de inte är (Alvesson, 2015) så 

försöker LO här att definiera SD som ett arbetarfientligt parti. 

Likt LO motsätter sig Byggnads Sverigedemokraternas politik och menar 

att den är antifacklig: 

 

“Den utveckling på arbetsmarknaden som Sverigedemokraterna vill ha kommer 

aldrig att stärka byggnadsarbetarens villkor i branschen, utan kommer att skapa 

klyftor oss emellan och försvaga den fackliga rörelsen… Sverigedemokraterna vill 

försvaga facket och försämra de villkor vi stridit hårt för. Det kan vi inte låta ske 

utan motstånd.” (Byggnads, 2012, s. 33) 

 

Om individer är konsumenter av politik och röstar utifrån ett fåtal 

kärnfrågor de anser viktiga kan SD:s höga stöd bland LO-medlemmar tolkas som 

att de frågor som SD är starkast i också är de som vissa medlemmar tycker är 

viktigast. Beroende på graden av identifikation med arbetarrörelsen och sitt 

medlemsförbund varierar graden av vikt man lägger vid arbetsmarknadspolitiska 

frågor. Om ett medlemskap i facket innebar att man på en individnivå även alltid 

prioriterade arbetsmarknadspolitiska frågor ur ett arbetarperspektiv hade 

Socialdemokraterna med största sannolikhet haft mer än de 51 % av LO-

medlemmarnas röster de hade i det senaste valet (Sveriges Radio, 2014). Det “låga” 

stödet kan tolkas som att medlemmar prioriterar andra frågor högre, så som 
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invandring där SD har profilerat sig i frågan, men även av branschspecifika 

anledningar. Exempelvis att S ville inskränka på RUT och ROT som hjälpt till att 

stimulera specifika branscher. Den knappa majoriteten kan ses som att de 

misslyckats med att införliva den kultur och tolkningsram de står för i sina 

medlemmars medvetande (Schein, 2010).  

Ett tema vi stötte på i våra intervjuer var att anledningen till att SD var så 

pass stora inom LO, men även i samhället i stort, var att medborgarna i Sverige inte 

förstod vad SD:s politik faktiskt innebar. Förbunden menar att lösningen till detta 

är bildning. 

5.3 Kunskap är nyckeln? 

I vårt insamlande av empiri kunde vi urskilja att LO och dess medlemsförbund 

arbetar på olika sätt för att bemöta det växande antalet SD-sympatisörer inom 

arbetarrörelsen. Den gemensamma nämnaren är utbildning. De väljer olika 

strategier och belyser olika aspekter i sitt arbete för att förmedla den ideologi som 

de själva representerar. Vissa delar av detta arbete är samordnat där flera olika 

förbund ställer sig bakom arbetet men som tidigare påvisat så existerar det precis 

som i andra frågor splittringar och meningsskiljaktigheter. Vi kommer i följande 

avsnitt presentera centralorganisationen LO:s tvådelade strategi. Vi kommer sedan 

behandla hur de enskilda förbunden arbetar strategiskt för att minska den 

sverigedemokratiska subkulturen i den socialdemokratiskt präglade 

organisationskulturen. Anledningen till att mycket plats ges åt LO är det faktum att 

de är förbundens samverkansorgan och väldigt aktiva i sitt arbete med att 

motarbeta SD.  

5.3.1 ”Vi tittar på deras politik”… 

Samtidigt som förbunden ser samarbetet med Socialdemokraterna som sin största 

möjlighet till politisk påverkan, ser de heller inte Sverigedemokraterna som den 

primära motståndaren vad avser deras praktiska politiska påverkansarbete.  

Representanten från LO beskriver att organisationen bedriver 

opinionsbildning gentemot de egna medlemmarna genom bland annat 

debattartiklar, utredningsarbete och en omfattande närvaro i digitala medier. Vidare 

berättade hen att de arbetar offensivt gentemot SD och står på två strategiska ben: 
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att granska Sverigedemokraternas politik och att belysa hur partiet skiljer sig från 

de andra. Nedan följer det första benet. 

 

Det första benet har varit att LO granskat SD:s politik som vilket annat parti 

som helst och därmed kunna belysa det arbetarfientliga i deras politik. De har gjort 

riktade insatser på sociala medier som ämnats gå rakt in i SD:s läger, något de själva 

säger var väldigt lyckat. Genom att göra detta pekar de på hur SD:s politik skiljer 

sig från LO:s grundvärderingar och den ideologi som finns som anses gynna 

arbetarrörelsen. 

Representanten från LO menar att det har varit en brist i granskningen av 

Sverigedemokraternas politik. LO har intagit denna roll och producerat flertalet 

granskningstexter som ifrågasätter partiets politik. En av dessa texter, SD döljer 

sina nedskärningar i välfärden (LO Sverige, 2015), har den 8 maj 2016 visats 2 145 

185 gånger. Filmen granskar partiets budget och menar att SD:s budgetförslag 

innebär att 90 miljarder kronor ska sparas in från välfärden under loppet av fyra år. 

Dessa nedskärningar hade räckt till att anställa 163 000 undersköterskor, 66 000 

barnskötare och 61 000 vårdbiträden (ibid.). Genom att omsätta 90 miljarder till en 

kontext i antal yrken förvandlas budskapet från objektiv ekonomi till subjektiva 

associationer till mänsklighet.  Vidare uttrycks det i filmen att: 

 

“SD:s budget innebär en total välfärdskollaps för Sverige. Förskolan, skolan, 

vården och äldreomsorgen skulle rasera fullständigt” (LO Sverige, 2015) 

 

Genom att använda ett språkbruk såsom kollaps och rasera förs tankarna till 

Armageddon - slutet på vårt samhälle. Orden skapar en association som förstärker 

dikotomin mellan rätt och fel. Detta leder i sin tur till en tolkningsprocess där 

budskapets mottagare är avsedda att välja den “goda” sidan (Smith, 2013). Att 

tillrättalägga fakta räcker dock inte alltid för att få till en önskad handling och skifte 

i attityd då känslor spelar en stor roll, utan det behövs att ett engagemang skapas 

(Palm, 2006). Genom priming och framing använder sig således LO av sin rätt att 

utöva obegränsad opinionsbildning och påverkar tolkningsramen vilket inskränker 

på den självständiga opinionsbildningen (Petersson, 2014). Vidare blev det en stor 

nyhet med hätska debatter. Således visade medierna att LO:s exposé var av 
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betydelse för allmänheten genom att tillåtas ta stort utrymme på dagordningen 

(Palm, 2006). 

     Detta är ett av LO:s mest uppmärksammade arbeten gällande 

opinionsbildning där de använde sig av masskommunikation. Masskommunikation 

är dock problematiskt då det är envägskommunikation och avsändaren har låg grad 

av kontroll över mottagarens tolkning av budskapet då möjlighet till dialog är ytterst 

begränsad (Peterson, 2014).  

Meningsmotståndare kan i detta fall anse att LO:s masskommunikation är 

propagandistisk då den är asymmetrisk och simplistisk (Baines & O’Shaugnessy, 

2014). Många av kommentarerna på filmen där de synade SD:s budget påtalar att 

de endast pekar på en enskild sida i budgeten som i sin tur består av 100+ sidor 

vilket talar för att de inte accepterar LO:s tolkning och menar att det är taget ur sitt 

sammanhang. Hur budskapet i LO:s film uppfattas beror på vilka förutfattade 

meningar och värderingar individen har när hen avkodar budskapet (Weick, 1995). 

Beroende på relationen individen har till både LO och SD kommer identifieringen 

med en av dessa organisationer påverka tolkningsramen för hur budskapet tas emot 

(ibid.). Opinionsbildningsarbetet som LO ägnar sig åt är alltså beroende av hur de 

historiskt har lyckats påverka individen och införliva LO:s värderingar med tidigare 

kommunikationsarbete (Weick & Quinn, 1999).  

5.3.2 ”… och vi tittar på det som särskiljer deras parti från andra” 

Representanten från LO beskriver att det andra benet i dess strategiska granskning 

och framställning av SD är att beskriva hur partiet särskiljer sig från övriga partier. 

I detta arbete belyses partiets historiska rötter. 

 

“De har fortlöpande förnekat, mörkat, minskat betydelsen av vilka det är som har 

grundat Sverigedemokraterna… Vi tycker det är viktigt att påpeka det hela tiden 

för att det handlar om historieskrivning här” (LO, personlig kommunikation, 21 

april, 2016) 

 

I november 2015 publicerade LO den 18 minuter långa filmen 

Sverigedemokraterna - ett parti som alla andra? som granskar partiets historia (LO 

Sverige, 2015). Dokumentären, som den 8 maj 2016 setts 1 559 233 gånger och 
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delats 25 000 gånger, granskar tyska och svenska arkiv och gör ansats till att 

använda partiets rötter för att argumentera att partiet särskiljer sig från övriga partier 

(ibid.). Filmen tar avstamp i att berätta om en av partiets grundare och senare 

medlem i partistyrelsen, Gustaf Ekström, som hade rötter i tyska Waffen-SS (ibid.). 

I en intervju nekar den nuvarande partiledaren Jimmie Åkesson till kunskap om sitt 

partis ideologiska ursprung (ibid.). Filmen avslutas med frågeställningen: 

 

“I den här filmen har redovisat fakta om Sverigedemokraterna. Vi har ställt oss 

frågan: Är Sverigedemokraterna ett parti som alla andra? Men vi överlåter dig att 

svara. Vad tycker du?” (LO Sverige, 2015) 

 

Filmen tar således ansats i att uppmana tittaren till att besvara frågan och tänka efter 

och omvärdera sin syn på Sverigedemokraterna. För att styra mottagaren till att 

svara “nej” har LO tydligt använt priming (se 3.1) för att leda mottagarens tolkning 

av budskapet, genom att innan frågeställningen framställa informationen taget från 

arkiven som fakta associerar mottagaren informationen likt en objektiv och 

obestridlig sanning. LO blir en opinionsbildare, en auktoritet, som vägleder en 

tolkning. Om en person är obeslutsam eller osäker kan informationen leda till en 

känsla av säkerhet, såväl som att mångtydigheter kan minskas då mottagaren i 

tolkningsprocessen tillsammans med LO tillskriver mening till 

Sverigedemokraterna (Weick, 1995).  

Med detta sagt, är syftet med filmen folkbildning och belyser någonting som 

för många kan vara okänt. Detta kan å andra sidan reducera det mentala avståndet 

som ytterligare minskas av att kunskapen blir likt ett verktyg för 

handlingsförändring (Palm, 2006), det vill säga att inte ge Sverigedemokraterna 

inflytande. Trots detta har dokumentärfilmen en tydlig opinionsbildande ansats som 

försöker leda mottagaren och samhället i stort till att avsäga sig 

Sverigedemokraterna. 

Nazism är ett ord med oerhört negativa associationer och för en 

Sverigedemokrat som är medlem på grund av oro kan det uppstå en diskrepans i 

identifieringen om hen identifierar sig med en organisation vars rötter är hämtade 

från nazism (ibid.). Nazism blir således en stark kraft och ett starkt ord att tillämpa 

för att skapa en negativ attityd gentemot partiet. Genom ordet nazism använder LO 

framing för att kontextualisera och skapa tolkningsram såväl som priming genom 
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historiska associationer (Scheufele & Tewksbury, 2007). Att bli medveten om 

partiets nazistiska ursprung kan således skapa en aversion gentemot SD. 

Representanten från LO menade att syftet med filmen var att den skulle nå 

“rakt in i SD-lägret” (LO, personlig kommunikation, 21 april, 2016). Detta innebär 

däremot att tolkningsramarna och värderingar som säkra SD-sympatisörer har 

skapar ett visst inbyggt motstånd till att vara mottaglig för kritisk information om 

någonting de identifierar sig med. Då de inte till en hög grad identifierar sig med 

LO:s socialdemokratiska organisationskultur använder de heller inte dess 

tolkningsramar för att tillskriva filmen mening (Alvesson, 2015). Sannolikheten 

existerar att personerna uppvisar motstånd och skapar negativa associationer med 

organisationen som ifrågasätter ens livsstil och värderingar (Palm, 2006). Detta 

försvåras ytterligare om personen ingår i en grupp vars normer och värderingar 

innehar ett starkare politiskt inslag av SD-sympati (ibid.) som legitimerar varandras 

åsikter och således förminskar LO:s legitimitet.  

Vidare kan sakargumenten ses som anklagande (ibid.), vilket förlänger 

avståndet mellan LO och SD vilket i sin tur förstärker avståndet mellan den 

personliga identiteten och yrkesidentiteten såväl som organisationsidentiteten. 

Detta kan i sin tur förstärka subkulturerna i organisationen då subkulturer arbetar 

utefter egen vinning, snarare än organisationens. Än mer öppnar det upp för 

innovation som kan påverka organisationens värden och således även styra 

organisationens kontinuerliga förändring mot en förändring av 

organisationsidentitet, kultur och ideologi (Holzinger & Dhalla, 2007). För att 

motverka detta arbetar förbunden inom LO genom att kommunicera ut sin 

organisationskultur och försöka förhindra ovan nämnda skeende genom att utöva 

kontroll genom den generiska subjektiviteten vilket hindrar införlivandet av den 

innovation som uppstår i dessa subkulturer (Weick, 1995). Det skapas en konflikt 

mellan de enskilda medlemmarna inom förbunden och organisationen där 

förbunden tillrättavisar vad som anses vara acceptabelt och förenligt med dess 

värdegrund. 

5.3.3 Förbunden bildar 

Som punkt 5.3.1 redogör, arbetar LO aktivt med att bedriva kampanjer på ett 

samhälleligt plan. Utifrån våra förda intervjuer drar vi slutsatsen att förbundens 



 

 48 

strategiska arbete kokas ned till ett huvudsakligt syfte: bildning. Eftersom de 

förbund vi talat med samtliga beskriver oro och rädsla som en bakomliggande 

faktor för SD-sympati säger de att bildning är lösningen. Följande citat 

representerar, så vitt vi kan urskönja, förbundens ställningstagande: 

 

“... att Sverigedemokraterna är så stora i Riksdagen och kom in över huvud taget 

är ett gigantiskt folkbildningsmisslyckande” (HRF, personlig kommunikation, 26 

april, 2016) 

 

Samtliga LO-förbund vi talat med riktar en stor del av uppmärksamheten gällande 

opinionsbildning mot de egna medlemmarna och försöker på så sätt skapa en allmän 

opinion inom organisationen. Detta görs genom ett omfattande utbildningsarbete 

inom förbunden, dels med förhoppningen att övertyga meningsmotståndare, men 

även i förebyggande syfte för att förstärka den redan existerande 

organisationskulturen. 

Som ett led i denna strategi bedriver LO utbildningen Alla kan göra något 

som går ut på att förbunden och dess medlemmar ska utbildas i att prioritera och 

värna värderingar som berör allas lika värde. En majoritet av de förbund vi har talat 

med omnämner detta arbete och det operativa arbetet tar sig uttryck i att 

förtroendevalda och anställda inom förbunden utbildas  

 

“[…] i att ta diskussionen om mänskliga rättigheter och demokrati, det 

fackliga löftet och på vilket sätt brunsvarta partier går emot de värden som facket 

står för” (LO, 2012)  

 

Detta görs med målet att genom sociala interaktioner få individer med 

värderingar som avviker från LO:s att börja handla och prata annorlunda kring 

frågor. Detta ändrade handlingsmönster ska i sin tur leda till en förändring i 

värderingar och därmed stärka identifikationen med LO-kollektivets 

ideologi.  Således blir målet att deltagare i Alla kan göra något ska anamma en 

ambassadörsroll (Heide & Simonsson, 2016) och kommunicera LO:s värderingar i 

de dagliga informella möten som sker på arbetsplatser. Detta blir då en form av 

socializing intervention (Huy, 2001). Ur ett organisationskommunikativt och 

meningsskapande perspektiv blir detta således ett sätt att styra jargongen, det vill 
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säga kulturens artefakter, för att på så vis influera organisationens 

trosföreställningar och värden såväl som de underliggande antaganden som 

existerar (Schein, 2010). Eftersom kommunikation kontinuerligt formar och 

omformar organisationer kan ifrågasättandet av en negativ jargong leda till en 

värdemässig innovation som kan pådriva en kulturell förändring på den enskilda 

arbetsplatsen (Weick, 1988). Detta blir ett sätt för förbunden att införliva sina 

värden på arbetsplatserna genom att få medlemmarna att handla annorlunda i 

sociala interaktioner.  

De arbetar även på omvänt sätt: att få till ett värderingsskifte som ska leda 

till handling. Detta berör de fackliga grundutbildningarna som förbunden bedriver 

och kan likställas vid Huys teaching intervention (2001). Där får deltagarna lära sig 

vad fackförbunden står för och vilka värderingar som de anser vara viktiga. 

Eftersom detta sker med en lärare närvarande så kan denne hjälpa till och bidra med 

tolkningsramar kring det som kommuniceras och minska eventuell tvetydighet 

genom att vägleda medlemmen i meningsskapandeprocessen (Weick 1995). Detta 

är ett normativt arbete där syftet är att förmedla organisationskulturen i förhoppning 

att påverka tankar (Huy, 2001). Det personliga mötet är något som förbunden 

värderar högt och i detta försöker de kommunicera sina värderingar då detta 

möjliggör ytterligare förståelse och förtydliganden. Genom detta personliga möte 

försöker de skapa intersubjektivitet och en vi-känsla (Weick, 1995) och därmed 

stärka identifieringen med organisationskulturen och dess värderingar. 

Ovanstående strategier som syftar till att utbilda medlemmarna kan ställas i 

kontrast till de kampanjer som vissa av förbunden för där de använder sig av en 

masskommunikation och spridning prioriteras istället för det personliga mötet. 

Denna masskommunikation gör att mottagandet av budskapet inte kan tolkas till 

samma effekt som avsändaren ämnar och lämnar grupper och individer fria att göra 

sina egna tolkningar som färgas av tidigare erfarenheter (ibid.). Dock hoppas 

förbunden att det arbete de gjort med att förankra värderingar och förklara 

tankegångar varit så pass framgångsrikt att medlemmarna tolkar 

masskommunikationen genom den fackliga kulturens glasögon.  

Fackförbunden är politiska organisationer, något som de själva poängterar: 
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“Det är fackföreningar, det är inga försäkringsbolag där du köper en tjänst utan 

man måste ställa upp på de grundläggande paragraferna [...] vi är politiska 

föreningar” (LO, 22 april 2016, personlig kommunikation) 

 

Även om fackförbunden har ett visst mått av makt gällande 

arbetsmarknaden är det inte den politiska frågan denna uppsats berör och därför är 

makten över beslutsfattandet så som Strömbäck (2014) talar om den, inte lika 

central. När det gäller vår frågeställning är makten över tanken och makten över 

dagordningen (Strömbäck, 2014) mer relevanta att diskutera, även om båda 

påverkar beslutsfattandet. Det är även dessa maktdimensioner förbunden har 

möjlighet att påverka och i allra högsta grad försöker påverka. Makten över tanken 

kan direkt sättas i relation med den intersubjektivitet samt generisk subjektivitet 

(Weick, 1995) förbunden försöker skapa internt genom de personliga mötena och 

andra kampanjer. Förbunden accepterar att det existerar en avvikande 

intersubjektivitet bland medlemmarna, i detta fall gällande SD-sympatier, så länge 

medlemmarna inte aktivt arbetar för att främja den inom förbundet eller på den 

politiska arenan. Dock bör det poängteras att alla medlemmar är fria att rösta på 

vilket parti de vill i valen utan att facken lägger sig i. Men att vara förtroendevald 

inom både SD och ett av förbunden accepteras inte och medlemmen blir då tvungen 

av avsäga sig sitt förtroendeuppdrag om det uppdagas att hen är aktiv inom SD. 

Detta blir således en manifestation av den generiska subjektivitetens kontrollerande 

kraft (ibid.). 

Om vi återgår till kampen de för gällande ökad makt över dagordningen tar 

den sig uttryck i diverse artiklar, kampanjer och exempelvis debattartiklar där det 

primära syftet är att få upp frågor på agendan samt att uppnå allmän opinion kring 

frågor i samhället över lag. Allt detta kan dock ses som en förlängning av makten 

över beslutsfattandet då de två tidigare nämnda är tätt sammankopplade med denna 

maktaspekt (Strömbäck, 2014) och förbundens politiska preferens tydligt är präglad 

av socialdemokratiska värderingar. 

     Genom arbetet förbunden för med personliga möten, något som är väldigt 

framträdande i våra intervjuer med bland annat Livs, Transport och Byggnads, 

förändras medlemmarnas identitet genom att de i interaktioner ständigt 

omförhandlar sin egen identitet (ibid.), förhoppningsvis enligt förbunden till 

någonting som stämmer bättre överens med organisationskulturen och de 
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värderingar som utgör den. En förutsättning för nå de som inte identifierar sig med 

organisationskulturen är att de är aktiva inom förbunden eller att möjlighet skapas 

för interaktioner att äga rum. Detta arbetar förbunden med genom uppsökeriarbete 

och arbetsplatsbesök. 

Organisationskulturen kan inte styras helt och hållet av förbunden utan de 

kommer alltid vara präglade av medlemmarnas individuella åsikter. Dock kan 

ledarna för fackförbunden spela en stor roll i att etablera den önskade kulturen 

(Lukka & Partanen, 2014). Genom riktade kommunikationsinsatser i samspel med 

förbundens eget arbete med utbildning i fackliga värderingar så kan de ses som att 

de försöker möjliggöra förbunden att ge sina medlemmar en tolkningsram i form 

av kultur där de ska uppfatta SD så som de själva uppfattar SD. 
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6. Slutsats och diskussion 

Denna studie har haft för avsikt att undersöka och analysera den roll 

organisationskulturen har i en organisation med en konflikterande ideologisk 

kraft.  Vi kommer därför i slutsatsen att kondensera den kommunikation som 

bedrivs för att stävja Sverigedemokraternas influens, för att sedan föra en 

diskussion kring de kommunikativa handlingarna. Avslutningsvis presenterar vi 

förslag för framtida forskning inom uppsatsens ämne. 

6.1 Slutsats 

Utifrån vår insamlade empiri kan vi inte identifiera någon gemensam 

kommunikationsstrategi bland fackförbunden, men det finns tydliga teman och 

tankar som återfinns hos förbunden. Vi fann däremot att fackförbundens ideologi 

och identifikation som solidariska och socialdemokratiska organisationer vägleder 

allt kommunikativt arbete. 

     Den gemensamma nämnaren för LO:s, Byggnads, Livs, Transports, HRF:s 

och Kommunals kommunikativa insatser är bildning. Förbundens symboliska 

värden grundar sig i socialdemokratin, där allas lika värde utgör en integral del i det 

ideologiska och således även det praktiska arbetet. Även om bildningen sker på 

olika vis är det genomsyrande temat att belysa konsekvenserna av 

Sverigedemokraternas politik humanitärt såväl som arbetsmarknadspolitiskt. 

Förbunden belyser även hur Sverigedemokraternas politik särskiljer sig från den 

politik förbunden önskar främja, alltså en värdegrundskommunikation som grundar 

sig i att ställa vad man är mot vad man inte är. 

Vi har genom empirin identifierat att denna bildning kan ske på makronivå 

genom stora kampanjer i folkbildningssyfte som delas på sociala medier med stor 

spridning, eller på mikronivå i form av att möta de egna medlemmarna i syfte att 

föra en dialog. Bildningen har tre olika huvudsyften.  

Den första är att agera i folkbildningssyfte genom att argumentera sakfrågor 

till en allmän publik och således förhoppningsvis påverka den allmänna opinionen.   
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Det andra är att genom fackliga grundutbildningar förmedla förbundens 

värdegrund och genom detta övertyga medlemmarna att det är det ”rätta” sättet att 

tycka.  

Det tredje syftet med utbildningarna är det som känns igen i alla kan göra 

något där förhoppningen är att medlemmar anammar en ambassadörsroll som 

innebär att de tar diskussioner på informella platser, exempelvis fikarum. Detta med 

syftet att ifrågasätta normer, subkulturer och jargonger som kan strida mot 

förbundens värdegrund.  

Då förbunden styrs av medlemmarna och dessa i sin tur gett ledningen 

mandat så blir det en naturlig konsekvens att det primära påverkansarbetet också 

sker mellan medlemmar då det är de som utgör organisationen. Detta sker proaktivt 

såväl som i respons till ideologisk diskrepans inom förbunden då det syftar till att 

bekräfta tolkningsramarna för de som redan identifierar sig med 

organisationskulturen samt erbjuda nya till de som inte gör det.  

Kommunikationsinsatserna för att minska det ideologiska motståndet 

Sverigedemokraterna utgör har alla sin grund i den ideologi som finns inom 

förbunden och tar sig uttryck i att skapa en dikotomi om rätt och fel: hjälten mot 

skurken. 

6.2 Diskussion och reflektion 

Som nämnt i punkt 6.1 är den gemensamma strategin för att motarbeta 

Sverigedemokraterna att utbilda medlemmar såväl som allmänheten, dels i vad 

förbunden tycker, men även vad de anser att Sverigedemokraterna står för.  

 Sannolikheten är däremot stor att de som väljer att ägna sin tid åt att delta i 

utbildningar och således engagera sig i det fackliga arbetet är de redan frälsta som 

identifierar sig med förbundens värdegrund. De som behöver övertygas mest, det 

vill säga SD-sympatisörer, nås inte av utbildningarna men då är tanken att bärare 

av de fackliga värderingarna ska skapa personliga möten på informella platser 

såsom arbetsplatsernas fikarum. Värderingarna kan spridas av de utbildade i form 

av att de agerar som ambassadörer och ifrågasätter exempelvis jargonger på de 

enskilda arbetsplatserna. 

Ytterligare en strategi är att folkbilda genom att genom kampanjer belysa 

vad SD:s politik är och representerar. LO:s representant menar att kampanjerna ska 
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nå rakt in i SD-lägret. Som påvisat tidigare är det svårt att påverka variabler som är 

relaterat till livsstil och grupptillhörighet. Genom att måla ut en grupptillhörighet 

som någonting väldigt negativt och gå hårt åt det kan det skapas en aversion mot 

avsändaren. Även om en person kan få ökad kunskap om SD:s historia, kan en 

negativ framing hindra beteendeförändringen då mottagaren kan känna sig 

påhoppad. 

Förbunden är demokratiska organisationer där all aktivitet grundas i det som 

gynnar medlemmarna. Samtidigt belyses det att organisationerna är medlemmarna. 

Förbunden blir enligt detta resonemang ett resultat av sina medlemmar kollektiva 

vilja och delade värderingar som tillsammans utgör basen för den idéburna 

organisationens kultur. 

Även om socialdemokratin och fackförbunden ses som två sidor av samma 

mynt och att dessa värden sätter grunden för organisationens generiska 

subjektivitet, vore det underligt att tala om fackförbunden som organisationer som 

huserar en homogen identitet. LO representerar olika förbund, medlemstyper och 

yrkesroller som sannolikt identifierar sig i sin grupp snarare än med organisationen. 

Att försöka kommunicera ideologin som om det endast existerar en enhetlig 

organisationsidentitet blir således som att utgå från en utopisk kommunikativ 

utgångspunkt. Att försöka skapa och kontrollera en monolitisk socialdemokratisk 

kultur blir snarare likt ett sisyfosarbete. I ljus av detta är prioriteringen av det 

personliga mötet gynnsamt för förbunden då det tillåter målgruppsanpassning ner 

till individnivå. 

I valet 2014 röstade 51 % av LO:s medlemmar på Socialdemokraterna. Det 

kan således finnas stöd för att driva en organisationskultur med socialdemokratiska 

värderingar eftersom åsikterna återfinns hos medlemmarna. Men om vi skulle leka 

med tanken att sympatierna skulle understiga 50 procent och bli en minoritet – blir 

förbunden fortfarande representativa för deras medlemmar, eller skapar detta en 

inbördes konflikt i organisationskulturen som skapar en disassociation i 

medlemmarnas identifikation? 

Ovanstående scenario utgör en potentiell framtida utmaning för förbunden 

och om det skulle realiseras kan LO stå i en konflikt mellan att bevara 

medlemmarna och att bevara ideologin; att representera sina medlemmar men 

fortfarande behålla och stå fast vid den socialdemokratiska värdegrunden. Detta för 

våra tankar till ett citat av Karl Weick i Sensemaking in Organizations: 
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“Meningen ligger i betraktarens ögon, men betraktaren röstar och majoriteten 

styr” (Weick, 1995, s.6) 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Som konstaterat (se punkt 2) råder det en brist på forskning som behandlar de 

svenska fackens kommunikation. I denna uppsats har vi tagit ett ledningsperspektiv 

på kommunikativa insatser. Som vi föreslagit (se punkt 1.3) tror vi att det vore 

intressant att utföra en undersökning där även medlemmarnas perception och 

mottagande av budskapet undersöks. Detta hade gett ett bredare spektrum för 

insatsernas faktiska effekt, snarare än enbart den av ledningen avsedda. En 

tvåvägskommunikativ ansats för ideologisk diskrepans i en idéburen organisation 

vore alltså ett förslag på hur den framtida forskningen inom vårt ämne kan 

fortskrida. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Vår intervju guide utgjorde grundbasen för de frågor vi ställde, men vi har även 

valt att anpassa guiderna utefter förbund med riktade frågor om de 

kommunikationsinsatser vi kunde återfinna och ställde även följdfrågor baserat på 

intervjusubjektens svar. Trots avvikelser från guiden, har vi varit konsekventa i 

följande teman: organisationens ideologi, relationen med Socialdemokraterna, 

graden av problematik de tillskriver Sverigedemokraterna och hur de arbetar 

strategiskt gentemot Sverigedemokraterna. 

 

 

• Uppvärmning: Vad betyder LO för er i teori såväl som praktik? 

• Hur skulle du beskriva er relation med S? 

• Hur stor vikt är det ideologiska för fackföreningsrörelsen? 

• Hur ser du på X:s roll som politisk aktör? 

• Hur arbetar ni med opinionsbildning? 

• Vad har ni för målgruppssegmentering? Finns det några specifika publiker ni 

försöker nå extra mycket? 

• Vilka är era primära budskap i dessa ansträngningar? 

• Finns det någon form form av allmän opinion bland era medlemmar? Vilka då? 

• På vilken nivå inom den egna organisationen är ni som starkast med 

kommunikation och varför? 

 

Sverigedemokraterna 

• Anser ni att SD är ett problem för er som organisation? Hur stor del av de egna 

medlemmar uppskattar ni röstar på SD? Varför tror ni att så många röstar på SD? 

• Hur (om) arbetar ni strategiskt med kommunikation för att motverka SD? 

• Har ni gjort några aktiva insatser för att motverka SD på t ex sociala medier eller 

på arbetsplatser som du kan berätta om? 
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• Har ni någon strategi eller policy för att hantera SD? Hur ser den ut? 

• Hur ser ni på andra partier? Varför är just SD det parti som pekas ut? 

 

Kultur 

• Hur ser ni på medlemmarna i LO? De är ju alla med i olika fackförbund men även 

i LO 

• Utifrån engagemangsgrad, vilka typer av medlemmar kan ni identifiera? Arbetar 

ni för att engagera de minst engagerade?  

• Hur arbetar ni för att nå dessa medlemmar? 

• Råder det en diskrepans mellan den avsedda kulturen och den kulturen ni kan 

identifiera?  

• Arbetar ni aktivt för att försöka leda kulturen? 

• Vilka värden är det ni försöker införliva i kulturen? 

• Kan ni identifiera subkulturer? 
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