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Förord 
Författarnas tack: 

Tack till alla på LO-distriktet i Stockholms län som har hjälpt oss i denna studie. Vi vill även 

visa vår uppskattning till de 107 elever som valde att delta i vår undersökning och  vi vill 

även tacka vår handledare Erik Borg för all hjälp. Ett stort tack riktas även till våra 

opponenter Ebba Magnusson och Elisabet Philip. 

 

Utan ert deltagande hade inte denna uppsats varit möjlig att skapa.  
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Sammanfattning 

 

Syfte: Studiens syfte är att granska hur en organisation kan ändra attityden hos åhörare genom 

effektiv marknadskommunikation.  

 

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi i form av en fallstudie med en induktiv 

forskningsansats. Intervjuer, enkäter och deltagande observationer användes som metod i 

undersökningen. Enkäterna besvarades av 107 personer och intervjuerna utfördes med fyra 

anställda på LO-distriktet i Stockholms län som bestod av ett subjektivt urval. De anställda 

som intervjuades valdes p.g.a. att de arbetar aktivt med marknadskommunikation för LO-

regionen i Stockholm. Empirin under observationer samlades in vid två tillfällen. De 

deltagande observationerna utfördes i samband med enkätundersökningen. 

 

Slutsatser: 

Effektiv marknadskommunikation påverkar attityden hos åhörare genom skolpresentationer. 

Det finns tre komponenter som utgör en åhörares attityd. Kognitiva- och emotionella 

komponenter har större påverkan på åhörarnas attityd än handlingskomponenter. Åhörarna är 

för unga för att aktivt komma ut på arbetsmarknaden, vilket gör att de inte känner att de måste 

bli organisatoriskt engagerade eller gå med i facket nu, utan väntar nog till när de är beredda 

för att komma ut på arbetsmarknaden. Däremot så påverkas åhörarnas attityd positivt till LO-

regionen i Stockholms län genom att de känner att informationen som de har mottagit har gått 

fram till dem. Den informationen som kommuniceras har en positiv anknytning till facket och 

LO, vilket leder till att åhöraren får en positiv anknytning till organisationen. De känner även 

en trygghet och en känslomässig koppling till organisationen efter presentationen.  

 

Nyckelord:  

Marknadskommunikation, attityd, organisation, skolpresentationer. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to examine how an organization can change the attitude 

from an audience towards an organization through effective marketing communication. 

 

Method: The study has a qualitative research strategy in the shape of a case study with an 

inductive research approach. Interviews, surveys and observations were used as methods for 

the research. A subjective selection was made in the process of choosing respondents and 

employees. The empirical evidence from the presentations was collected during two different 

occasions.  

 

Conclusions:  

Effective marketing communication affects the audience attitude through school 

presentations. There is three components that is forming an audiance’s attitude. Cognitive- 

and emotional components have a greater effect on the audience´s attitude than conative 

components. The audience is too young to start working yet, which means that they are too 

young to start getting organizationally involved. They will probably wait until they are ready 

to start working. However, the audience is being positively affected towards the LO-region in 

Stockholm because the information that has been communicated has reached them. The 

information that are being communicated have a positive connection towards LO and the 

labor union, which leads to that the audience gets a positive connection to the organization. 

They also feel a security and an emotional connection to the organization after the 

presentation. 
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Marketing communication, attitude, organization, school presentation 
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1. Inledning 

I detta kapitel redogörs bakgrund, problemdiskussion samt problemformulering, vilket inleder 

och belyser de problem som studien kommer granska. Detta kapitel kommer även belysa 

studiens syfte och avgränsning för att skapa en klar bild för vad studien kommer beröra. 

 

Vad innebär marknadskommunikation för dig? 

Antagligen så är detta en fråga som du aldrig har analyserat. Marknadskommunikation är 

något som de flesta känner till, men inte väljer att fördjupa sig inom. Alla individer i dagens 

samhälle blir utsatta för marknadskommunikation, vare sig det är när man ser flyers på 

marken, går förbi en affischerad vägg, eller helt enkelt, när man går in på en hemsida. Det är 

väldigt svårt för en enskild organisation att stå ut ifrån mängden av företag och organisationer 

som existerar. Det är även ännu svårare för dessa att bli ihågkommen hos individer. Därav är 

det väldigt viktigt att den information som förmedlas om en organisation påverkar positivt en 

individs attityd. 

 

Marknadskommunikation som begrepp definieras som en process, vilket organisationer och 

åhörare engagerar sig i hos varandra. Genom att förmedla meddelanden av värde så 

uppmuntras åhörarna till emotionell och beteendemässig respons gentemot organisationen 

(Fill, 2013). Vad händer då om en organisations marknadskommunikation inte är effektiv? 

 

1.1. Bakgrund 

En organisation konkurrerar inte bara med organisationer, den konkurrerar även med den 

föränderliga marknaden. Den måste kunna anpassa sig efter marknaden, annars finns det en 

stor chans att den inte kommer överleva. Samtidigt som organisationen måste förändras, så 

måste den fortfarande på något sätt fortsätta att hålla sig till att vara samma organisation med 

samma värderingar (Gioia, Schultz & Corley, 2000). Författarna Paul Bate, Raza Khan och 

Annie Pye anser att en av de största variablerna för denna förändring är den föränderliga 

kulturen (Bate, Khan & Pye, 2000). Organisationens flexibilitet påverkar många faktorer. För 

att skapa en framgångsrik organisation, så måste organisationens identitet vara bestående 

samtidigt som organisationen är flexibel och anpassar sig efter omgivningen (Gioia, Schultz 

& Corley, 2000). Genom detta så behöver organisationens marknadskommunikation vara 
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riktad till åhöraren, vilket gör att denna har lättare att ta in den information som utges (Murthi 

& Srinivasan, 1999) 

 

Organisationen som kommer granskas i denna studie är Landsorganisationen i Sverige (LO) 

inom Stockholms läns distrikt. LO är en organisation som har en stor påverkan på arbetslivet i 

dagens samhälle. LO som studieobjekt är intressant på grund av att LO som organisation har 

en stor påverkan på samhället. Det är därav extremt viktigt för LO-distriktet i Stockholms län 

att de representeras på rätt sätt.  

 

1.2. Problemdiskussion 

Som tidigare har nämnts, så måste en organisation förändras utefter att marknaden förändras, 

men ändå fortsätta vara samma organisation i grunden (Gioia, Schultz & Corley, 2000). Varje 

dag blir människor påverkade av information och marknadsföring, både medvetet och 

omedvetet. Mycket utav denna information glöms bort och förkastas, vilket kan bero på att 

åhöraren inte förstår den informationen som utges (Fill, 1999). När en individ inte aktivt 

tänker på ett meddelande, så bearbetas detta fortfarande, vilket sedan resulterar i att individen 

skapar en värdering/attityd mot budskapet som skickades ut (Bargh, 2002). Det är därmed 

väldigt viktigt för Landsorganisationen i Sverige att uppdatera information som är anpassad 

efter marknaden, vilket ska föras vidare till åhörare. Detta kan vara ett problem eftersom att 

det anses att organisationer är emot förändring inom interna strategier. Det är en hög 

investering som måste göras när det kommer till pengar, tid och resurser osv. för att införa rätt 

kompetens inom ämnet (Snow & Hambrick, 1980). Marknadskommunikation blir därmed en 

viktig faktor för organisationen att kunna nå ut till åhörare. Detta är information som 

organisationer har lagt ner mycket tid och pengar på, p.g.a. att de vill att organisationernas 

varumärke ska representeras på ett visst sätt. Därav ställs ett högt krav på att den information 

som nås fram till konsumenten ska kunna påverka så pass att en positiv bild utav 

organisationen skapas (Hans-Olof Karlsson, 2009). 

1.3. Syfte 

Syftet är att granska hur en organisation kan ändra attityden hos åhörare genom effektiv 

marknadskommunikation. 
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1.4. Avgränsning 

Vi kommer att diskutera och analysera enbart LO-distriktet i Stockholms län, som en 

fallstudie. Vi kommer även enbart rikta vårt fokus på hur åhörarens attityd förändras genom 

marknadskommunikation. 

  



4 

 

2.0 Metod 

I detta kapitel förklaras vilka vetenskapliga metoder som har använts för denna studie. Vidare 

diskuteras varför dessa metoder har valts, dess möjliga konsekvenser samt studiens 

reliabilitet och validitet. 

2.1. Val av metod och undersökningsdesign 

Den här studiens undersökningsdesign är en fallstudie med en induktiv ansats. Fallstudier 

används för att få en djupare redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 

processer som förekommer i ett särskilt fall som man studerar, vilket speglar denna studie då 

forskningsgruppen fokuserar på en enda undersökningsenhet istället för ett stort urval 

(Denscombe, 2009). LO som undersökningsenhet i sig är unik och aktuell med tanke på den 

nuvarande perioden som innefattar valår. Detta är en engångsmöjlighet var fjärde år, vilket 

motiverar valet av LO-distriktet ytterligare. En engångsmöjlighet och ett intressant fall är 

viktiga kriterier vid valet av en undersökningsenhet i en fallstudie (Denscombe, 2009).  

Fallstudien är också lämplig i småskalig forskning vilket denna studie är, utöver det är 

fallstudiens fördelar att man kan använda sig av flera metoder och även fler datakällor 

(Denscombe, 2009). Denna studie baseras på både kvantitativa och kvalitativa metoder som är 

möjliga att genomföra i en fallstudie som undersökningsdesign. En av de stora nackdelarna 

med en fallstudie är att det kan vara svårt att generalisera resultatet och det tas med stor 

försiktighet i denna studie. 

De metoder som valdes i denna studie är intervjuer, enkäter och observationer. Observationer 

gjordes i samband med skolinformationer med LO-distriktet i Stockholms län på två platser, 

där även enkätundersökningar genomfördes. Som sist genomfördes intervjuer med de 

anställda på LO-distriktet i Stockholms län. I kapitlen nedan förklaras intervjuer, enkäter och 

observationer som metodologiska verktyg och varför de är lämpliga i denna studie. 

2.2. Intervjuer 

Intervjuer är en av de metoder som har använts i denna studie. Intervjuer har förekommit av 

två varianter; internetintervjuer som är strukturerade samt personliga intervjun som är 

semistrukturerad. Den semistrukturerade typen av intervjun har genomförts i samband med 

den personliga intervjun, eftersom den tillåter intervjuaren att ställa frågor som har skrivits på 

förhand. Det tillåter även intervjuaren att vara mer flexibel när det kommer till hur frågorna 
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ställs. Det som synnerligen ger en fördel är respondentens möjlighet att utveckla sina idéer 

och svara mer utförligt. (Denscombe, 2009) Svaren blir djupare och mer utvecklade och 

förhoppningsvis mer intressanta.  

Den strukturerade intervjumetoden genomfördes i samband med internetintervjuer. Valet av 

den strukturerade formen i det här fallet berodde på de intervjuades tid att svara på intervjun 

samt att det är lättare att genomföra en mer strukturerad form utan följdfrågor via internet. 

Internetintervjuerna genomfördes via e-post där svar erhölls på samma sätt.  

För att beröra intervjuareffekten i denna studie så minskar den avsevärt med tanke på att 

endast en intervju av fyra består av en personlig intervju. Internetintervjuer reducerar 

intervjuareffekten eftersom intervjuaren inte syns och visar därför inte sin personliga identitet 

för den intervjuade personen. (Denscombe, 2009) 

2.3. Enkäter  

Enkäter valdes som nästa metodologiska verktyg i denna studie. Enkäterna ger 

forskargruppen en möjlighet att få respons från eleverna på presentation från LO-distriktets 

skolinformation. Detta möjliggör att, på ett snabbt och effektivt sätt, samla information för en 

undersökning av en stor grupp av människor (Bryman & Bell, 2005). Enkätfrågorna 

utformades med hänsyn till mängden av öppna frågor eftersom de slutna frågorna brukar vara 

lättare att besvara samt att de lättare kan anpassas efter enkätrespondenternas behov då de inte 

är lika tidskrävande (Bryman & Bell, 2005). Öppna frågor är mer baserade på att se 

underliggande orsaker bakom svaret på de slutna genom att låta eleverna motivera sitt svar så 

att den insamlade informationen blir mer rik på information (Denscombe, 2009). Öppna 

frågor tillåter forskningsgruppen i denna studie att se bakomliggande processer genom att 

eleverna motiverar sitt svar på den attitydsmätningen som utförts i frågor formulerade på basis 

av likertskalan. 

Frågorna som ställdes i enkäten var utformade på ett sätt som gör det lättare för eleverna att 

svara samt tolka. En likertskala användes på ett flertal frågor för att mäta attityden hos 

eleverna i ett vertikalt format. En likertskala underlättar mätningen av attityder och det 

vertikala formatet underlättar kodningen (Bryman & Bell, 2005). Målet var att utforma frågor 

som kan besvara problemformuleringen.  
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2.4. Observationer 

Deltagande observation är den typ av observation som har genomförts. Användning av 

deltagande observationer producerar vanligtvis kvalitativ data, något som passar den här 

studiens forskningsdesign (Denscombe, 2009). Deltagande observationer har gett studien en 

subjektiv prägel samt en möjlighet att göra iakttagelser, något som inte går att göra via 

enkäter eller intervjuer. Observationerna ger också en möjlighet att se vilken information som 

förmedlas samt hur målgruppen för skolinformationer agerar under presentationerna. 

Forskningsgruppen har i åtanke att observationen kan skiljas mellan två forskare och har valt 

att sammanställa observationerna för att komplettera eventuella brister i minnet av händelser 

eller viktiga iakttagelser. På det sättet kompletteras observationen och viktiga detaljer tas upp. 

Forskningsgruppen vill trots det påpeka de brister som kunde ha förekommit även om båda 

forskare närvarade och aktivt deltog i observationer. Brister i minnet pga. minnets selektiva 

fungerande kan leda till att man missar att komma ihåg betydande händelser men tar också 

upp den förhöjda perceptionen som innebär att människor beroende på deras fysiska och 

psykiska tillstånd kan uppfatta händelser annorlunda (Denscombe, 2009) .  

2.5. Urval 

Subjektivt urval är den typen av urval som användes i denna studie när det gäller valet av 

individer aktuella för intervju. Subjektivt urval innebär att man “handplockar” individer för 

undersökningen (Denscombe, 2009). Ett sådant urval använder man vid tillfällen där man 

redan har kunskap om människor som man ska undersöka samt där forskaren väljer just dessa 

för att de troligt kommer att ge mest värdefull data. Ett subjektivt urval svarar på frågan “Mot 

bakgrund av det jag redan vet om undersökningstemat och de människor eller företeelser som 

jag studerar, vem eller vad kommer sannolikt att ge den bästa informationen?” - 

(Denscombe, 2009). Citatet kan tolkas som en fråga om lämplighet, vilket också ansågs vara 

en viktig faktor vid valet av intervjupersoner i denna studie (Denscombe, 2009). Subjektiv 

metod blev därför ett naturligt val av urvalsmetod i den här studiens fall gällande 

intervjupersonerna. Det är just dessa två kännetecken som leder forskaren till att använda sig 

av en icke-sannolikhetsurval som subjektivt urval eller teoretiskt urval vid just kvalitativa 

metoder (Denscombe, 2009). Ett icke-sannolikhetsurval med subjektivt urval är därför den 

urvalsramen som vi har valt att använda oss av när det gäller intervjupersoner. 
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Intervjuer har genomförts med informationsansvarige, en ombudsman och två 

skolinformatörer. Valet av intervjupersoner baserades på vilka som ansågs ha störst 

bidragande roll när det kommer till kommunikationen till konsumenter, samt hur åhörare 

uppfattar LO-distriktet. Skolinformatörerna är de som framför informationen om LO till 

individer, vilket är en stor bidragande faktor till hur LO uppfattas. 

Personliga intervjun gjordes med: 

- Jenny Schöldin, är ledamot i avdelningsstyrelsen och ordförande i Lokala 

Ungdomskommittén (Handelsanställdas förbund, odat.). Intervjupersonen är även 

skolinformatör och har varit huvudplanerare för skolinformationer. 

Internetintervjun gjordes med: 

- Isak Rudberg, ombudsman inom LO-distriktet i Stockholm. Huvudplanerarare för 

skolinformationer inom Stockholmsområdet. Väljer vilka platser som skolinformationen ska 

förmedlas och håller även i skolinformationer. 

- Gunilla Björnberg, informationsansvarig inom LO-distriktet i Stockholm. Gunilla ser till att 

rätt information förmedlas och var inom Stockholmsregionen denna förmedlas. 

- Elsa Schiolde, skolinformatör inom Stockholmsregionen. Ser till att rätt information 

förmedlas angående facket och LO.  

När det gäller enkätundersökningen som genomfördes i samband med skolinformationen så 

kan man hävda att dessa elever ingår i ett snöbollsurval eller kedjeurval. Denna typ av urval 

karaktäriseras genom att urvalsprocessen är av en bekvämlighetstyp och ser till att forskaren 

får kontakt med mindre grupp av människor som sedan leder till ytterligare respondenter 

(Bryman & Bell, 2005). Man kan dra en parallell här, vilket är att det subjektiva urvalet (en 

handplockning av intervjupersoner samt skolinformationer) har lett den här studien på ett spår 

till ett snöbollsurval av åhörare som befann sig på skolinformationen som genomfördes av 

LO-distriktet i Stockholms läns anställda. Denna typ av urval används också inom ramen för 

den kvalitativa forskningen i vilken denna studie bedriver (Bryman & Bell, 2005). 

 



8 

 

2.6. Genomförande 

Deltagande observationer och enkäter nr.1. 

En grundskola i Täby har granskats, där individer från klass 8 har fått svara på en enkät som 

delades ut efter LO’s skolinformation om facket och LO. Det var totalt 78 respondenter som 

svarade på enkätfrågorna, varav alla svarade inte på alla existerande frågor. 

Skolinformationen och dess presentation spelades in och transkriberades efteråt. Anteckningar 

skrevs under observationen för att samla in viktiga händelser och specifika intryck som 

forskningsgruppen har fått under presentationen. Eftersom att den åldersgrupp som 

skolinformationen riktade sig till denna gång var ganska ung, så skapades inte så många 

seriösa kommentarer när det kom till de öppna frågorna i enkäten. Med oseriösa kommentarer 

menas svar som inte hade relevans med LO-distriktet i Stockholms län som organisation eller 

ämnet i stort att göra. Därför kommer seriösa svar belysas medan oseriösa svar inte kommer 

få lika mycket uppmärksamhet. 

Deltagande observationer och enkäter nr.2. 

En gymnasieskola i Globen som heter Kunskapsgymnasiet har granskats där individer från 

första ring har fått svara på en enkät som delades ut efter LO’s skolinformation om facket och 

LO. Det var totalt 29 respondenter som svarade på enkätfrågorna, varav alla svarade inte på 

alla existerande frågor. Skolinformationen och dess presentation spelades in och 

transkriberades efteråt. Anteckningar skrevs under observationen för att samla in viktiga 

händelser och specifika intryck som forskningsgruppen har fått under presentationen.  

Intervjuer 

Den personliga intervjun genomfördes på en neutral plats med Jenny Schöldin. Båda 

medlemmar av forskningsgruppen var på plats för att intervjua skolinformatören Schöldin. 

Intervjun var semi-strukturerad och frågorna lästes upp i en, på förhand, strukturerad ordning 

med följdfrågor och sonderingsfrågor för att täcka alla områden som man vill beröra och få 

utförliga svar. Den intervjuade personen fick möjlighet att ställa frågor vilket också förekom, 

när det gällde att tolka frågorna rätt. Något som är värdefullt för denna datainsamling då 

svaren också var baserade på korrekt tolkade frågor. Internet-intervjuerna genomfördes via e-

post med de utvalda intervjupersonerna genom en strukturerad intervjumetod. Svaren erhölls 

på samma sätt och det var inga missförstånd i frågorna, inga sonderingsfrågor eller följdfrågor 

ställdes, med tanke på den strukturerade metoden av intervjun.  
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2.7. Sekundär data 

Förutom primärdata som samlas in genom intervjuer, enkäter och observation så undersöktes 

också sekundär data som består av dokumentär data i form webbplatser och internet. 

Webbplatser och internet är källor där bl.a. tidigare forskning kan hittas på och är 

lättillgängligt. Internet och webbplatser användes när sekundär data samlades in om LO som 

organisation.  

2.8. Validitet och reliabilitet 

När det gäller den kvalitativa forskningen påverkas validitet och reliabilitet annorlunda. 

Diskussionen har gått att kvalitativa undersökningar inte kan generaliseras i samma 

utsträckning, eftersom mätningen inte är av det främsta intresset i en kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2003). När man pratar om begrepp som t.ex. extern reliabilitet som har 

kriterium på studiens replikerbarhet är något som är svårt för kvalitativa forskningen att 

uppfylla. Detta gäller också den här studien som har en kvalitativ forskningsdesign i form av 

en fallstudie. Trots att enkäter utfördes som en av metoderna i den här studien så har de enligt 

forskningsgruppen för få åhörare i varje svarskategori för att kunna generaliseras på hela 

populationen. Undersökningen som genomfördes genom enkäter och deltagande 

observationer i Skarpängsskolan i Täby kan också ge en ensidig bild och skapa problematik i 

generalisering ännu mer. Det är den politiska aspekten som kan spela roll här och påverka 

generaliserbarheten negativt ytterligare. Generaliserbarheten i den här studien är också 

komplex eftersom undersökningsenheten är unik i sitt slag. Därmed blir detaljerna och en 

djup undersökning av fenomen av större betydelse för förståelsen av fallet. 

Replikerbarheten anser forskningsgruppen som stark, vägbeskrivningen av studiens 

genomförande har tagits i åtanke för att säkerställa studiens möjlighet att replikeras vid ett 

annat tillfälle. Forskningsgruppen har lagt fokus på att förtydliga och beskriva noggrant hur 

man gick tillväga i denna studie, framförallt när det gäller redogörelse av metoder och 

tillhandahåll av rådata i bilagor.  

Studiens empiri har också respondentvaliderats för att säkerställa resultatets äkthet i den här 

studien. Det är en fördel i den kvalitativa forskningen som tillåter att man kan kontrollera 

fyndens validitet (Denscombe, 2009). 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel redovisar och förklarar relevanta teorier som behandlar och applicerar ämnet 

marknadskommunikation. Teorierna kommer behandla hur skolinformanterna påverkas av 

den marknadskommunikation som ges ut. Marknadskommunikationsteorier kommer även 

appliceras på hur skolinformatörernas egna åsikter reflekteras genom den information som 

förmedlas till eleverna genom skolpresentationerna. 

3.1. Teorianknytning 

Alla kommunikationsteorier som redovisas i denna studie har ett samband med varandra. Den 

integrerade marknadskommunikationen (IMC) och kommunikationsbudskap påverkar 

attityden hos åhörare genom ett enat budskap och i sin tur word-of-mouth. Tolkningen av 

word-of-mouth anser vi är uppbyggd i detta fall som den linjära modellen av kommunikation, 

eftersom det är mest skolinformatörerna som förmedlar information till eleverna men att det 

fortfarande sker en kommunikation mellan två individer. Teorin the elaboration likelihood 

model bestämmer sedan hur högt intag av information en åhörare har, beroende på deras 

motivation. Detta är viktigt, eftersom åhörarna inte har aktivt sökt efter informationen. Dessa 

delar är kognitiva komponenter, som redovisas i the three-components attitude model. 

Organisationen förmedlar behov och känslor genom sin kommunikation till åhörare. 

Skolinformatörerna kommunicerar omedvetet de känslor de har gentemot organisationen, och 

hur organisationen har tillfredsställt deras behov, samt hur organisationen kan tillfredsställa 

åhörarens behov. Detta resulterar i att åhöraren känner att organisationen kan/inte kan 

tillfredsställa de behov de har, vilket resulterar i att åhörarens attityd gentemot organisationen 

förändras på ett emotionellt plan. Detta leder till att Max-Neefs modell över de mänskliga 

behoven passar in i den emotionella komponenten, som redovisas i the three-components 

attitude model. 

Adoptionsmodellen anknyter även den till the three-components attitude model, genom att 

den redovisar hur en individ väljer ifall den ska agera eller inte. Adoptionsmodellen passar 

därför in som en handlingskomponent.  
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3.2 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation utgör en central roll i samhället och kommunikationen är en av de 

viktigaste resurserna på ett företag. Marknadskommunikation löser problem kring 

varumärkesassociation samt försöker ge mervärden till företagets produkter och tjänster 

(Mårtensson, 2009). En annan viktig roll som marknadskommunikation har är att upprätthålla 

kännedom om varumärken. Mårtensson (2009) tar upp Volvo som exempel att många i 

Sverige känner till Volvo men har mindre kunskap om Volvos utbud. Liknande problematik 

kan lösas genom en effektiv marknadskommunikation som innefattar ett utbyte av 

information och all kontakt som företag har med kunder för att påverka marknadens 

uppfattning om deras tjänster, idéer eller produkter (Mårtensson, 2009). Men 

marknadskommunikation är också en viktig del av den interaktiva marknadsföringsprocessen 

(Grönroos, 2008). Det är marknadsförares uppgift är att hitta sätt för att förmedla företagets 

budskap till kunder och potentiella kunder så att dessa får en positiv bild av företaget. 

Mårtensson (2009) förklarar att kunder och potentiella kunder kommer i kontakt med företag 

på fler sätt än bara reklam. Hur personalen beter sig och hur betjäningställen ser ut 

kommunicerar också ett budskap till kunder (Grönroos, 2008). Alla organ och delar av 

företaget påverkar marknaden och förmedlar buskap, därför är det viktigt att företag har en 

integrerad marknadskommunikation (IMC) så att alla inblandade samverkar och är 

integrerade internt (Mårtensson, 2009). 

3.3. Teorier inom marknadskommunikation 

Integrerad marknadskommunikation 

Integrerad marknadskommunikation, ofta förkortat som IMC, (Integrated marketing 

communications på engelska) har som syfte att koordinera olika kommunikationsverktyg för 

varumärket (Mårtensson, 2009) till en integrerad enhet. Integrerad marknadskommunikation 

definieras som “en strategi som integrerar traditionell mediamarknadsföring, direkt 

marknadsföring, PR och andra specifika media för marknadskommunikation med 

kommunikationsaspekter av leverans och konsumtion av varor och tjänster och av 

kundservice och andra möten med kunden. Således innebär integrerad 

marknadskommunikation ett långsiktigt perspektiv” (Grönroos, 2008).  

Den integrerade marknadskommunikationen kräver mycket ansträngning men kan ge fördelar 

i form av konkurrensfördelar och ökad försäljning, genom ökad effektivitet i 
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kommunikationen menar Smith & Taylor (2002). IMC spelar också en viktig strategisk roll i 

förvaltningen av immateriella tillgångar i verksamheten som stöds genom bearbetning av 

relationer med kunder och andra intressenter för att skapa positiva uppfattningar, attityder och 

beteenden mot varumärken (Winter, 2005). Genom IMC sänder man ut en klar och koncist 

budskap i organisationen internt för att skapa förståelse för budskapet man vill förmedla i hela 

organisationen från toppen till botten. Med integration av alla inblandade i 

marknadskommunikationen elimineras dubbla budskap, relationer förbättras med 

konsumenter genom att sätta konsumentens behov i fokus samt reklam och 

marknadsföringsmaterial följer samma design och tema som bidrar till att man sparar pengar 

(Smith & Taylor, 2002).  

IMC kan användas på tre olika sätt (Mårtensson, 2009): 

1. Som en koordinerad marknadskommunikationskampanj. 

2. Som kommunikation med röst. 

3. Som integrerad kommunikation. 

Kommunikationsbudskapet kan ha ursprung utifrån olika källor. Grönroos (2008) tar upp 

Duncan & Moriarty fyra olika källor till kommunikationsbudskap. Dessa är: 

1. Planerade budskap; en planerad marknadskommunikation där masskommunikation 

används för att förmedla budskap. Dessa är minst pålitliga. (“Vad företaget säger”) 

2. Produktbudskap; genom produktbudskap förmedlas ett budskap om företagets 

produkter och erbjudanden kring dessa, hur en produkt fungerar samt vad den har för 

användningsområden. (“Vad företaget gör”) 

3. Servicebudskap; uppstår i serviceprocesser. Servicepersonalens uppträdande, 

beteende, attityd m.m. är aspekter som förmedlar servicebudskap. Här kan kunden få 

kännedom om företaget, utveckla känsla av tillit och få värdefull information vid dessa 

möten. Interaktionen mellan kunden och servicepersonalen är en viktig faktor i 

kommunikationen. Servicebudskap är pålitligare än det planerade budskapet och 

produktbudskapet. (“Vad företaget gör”) 

4. Oplanerade budskap; är den mest pålitliga budskap. Här förmedlas budskapet om 

företaget och erbjudanden genom word-of-mouth kommunikation, nyhetsartiklar, 

skvaller, rekommendationer eller tv-program. (“Vad andra säger och gör”) 
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5. Den uteblivna kommunikationen ger en negativ effekt på företaget. Om företaget 

svarar med tystnad på ett problem så tappar kunden tillit för företaget. Det är nämligen 

viktigt för kunden att bli informerad vid eventuella misslyckanden eller avvikelser. 

Den uteblivna kommunikationen är ett farligt budskap om företaget. 

 

Figur 1. “Källor till kommunikationsbudskap” (Christian Grönroos, 2008, Service Management och marknadsföring, 

s. 292. Förstahandskälla: vidareutveckling av Duncan T. & Moriarty S. Drivning Brand Value. New York: McGraw-

Hill, 1997)  

The three-component attitude model 

Figuren är baserad på attityder mot en person, en produkt eller en organisation. Tolkningen av 

ordet attityd tolkas här som anlag, vilket är format genom erfarenhet. Detta gör att en individ 

responderar till en tjänst eller produkt i ett förväntat sätt. Dessa erfarenheter kan relatera till 

tjänsten självt, eller till de meddelanden som har överförts via olika kanaler eller personer, 

samt den information som dessa personer har förmedlat (Fill, 2013).  
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Figur 2. The three-component attitude model. (källa: Chris Fill, 2013, Marketing Communications - 

Brands Experiences and Participation, s 86). 

Det finns tre olika attitydkomponenter: 

Kognitiva komponenter (lära sig): Dessa komponenter härrör till den nivå av kunskap en 

individ har om en produkt/tjänst och/eller de specifika egenskaper den tjänsten har/tillför. 

Marknadskommunikation används ofta för att ge ut information och att hjälpa åhörare att lära 

sig och förstå de egenskaper och effekter en tjänst har.  

Emotionella komponenter (känna): Dettas härrör till de känslor en individ har angående en 

tjänst. Denna komponent berör den emotionella aspekten. Marknadskommunikation används 

här för att kunna förmedla och skapa känslor hos ett speciellt varumärke, i detta fall LO-

distriktet i Stockholms län..  

Handlingskomponenter (göra): Det här är aktivitetskomponenten som härrör till en individs 

intention till att uppföra sig på ett speciellt sätt. Marknadskommunikationen används därför 

som en uppmuntran för åhöraren att agera eller göra någonting. Detta kan bland annat vara att 

besöka en hemsida, ringa ett speciellt nummer eller gå med i facket (Fill, 2013) 

Kognitiva komponenter 

Word-of-mouth 

Word-of-mouth beskrivs som informell kommunikation mellan individer som rör produkter 

eller tjänster (Schiffman & Kanuk, 2007). Enligt Kotler och Keller så pratar konsumenter om 

produkter och tjänster varje dag. Detta influerar individer till att få upp ögonen för varor som 

diskuteras. Detta har blivit en viktig aspekt i business-to-consumer marknadsföring. Två av de 

viktigaste aspekterna inom word of mouth är buzz och viral marknadsföring (2009). 

Kotler och Keller beskriver att marknadsföring genom buzz genererar känslor, förmedlar 

varumärkesrelaterad information och publicitet. Detta sker ofta genom nya, oväntade och 

uppseendeväckande medel. Viral marknadsföring sker genom att konsumenter uppmuntras att 

föra varumärkesrelaterad information vidare på nätet (2009). 

Chris Fill beskriver i sin bok Marketing Communications - Contexts, Contents and Strategies 

varför individer väljer att diskutera produkter eller tjänster, vilket kan delas upp i fyra 

kategorier. Dessa kategorier är: 
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 Produktinblandning: Konsumenter har en hög motivation till att kommentera 

situationer eller objekt som antingen är tillfredsställande eller otillfredsställande. 

 Involvering hos konsumenten: Kommentarer kan skapas när en individ diskuterar sitt 

val att införskaffa ett objekt eller tjänst. 

 Annan involvering: Produkter kan införskaffas för att uttrycka känslor, till exempel, 

vänskap eller ilska. 

 Meddelandeinvolvering: Meddelanden som ges ut från produkten eller tjänsten självt 

kan leda till diskussion mellan konsumenter. Speciellt när det kommer till 

reklammeddelanden (Fill, 1999). 

Effekten av word-of-mouth är viktig för studien, eftersom att viss empiri är inriktad mot 

denna metod. Word-of-mouth är en viktig del inom marknadskommunikation, eftersom att 

information kommuniceras och förmedlas mellan skolinformatören och åhöraren, vilket 

påverkar åhörarens attityd.  

Linjär modell för kommunikation 

 

Figur 3. Linjär modell för kommunikation (Källa: Fill C. (1999). Marketing Communications – Contexts, 

Contents and Strategies.) 

Kommunikation är en otroligt viktig del inom marknadskommunikation. Kommunikation 

beskrivs enligt Chris Fill som “ett utbyte mellan två individer där det som förmedlas har en 

mening”. (1999) Därav är det väldigt viktigt att individer förstår den kommunikation som 

förmedlas. Det finns sju olika komponenter som denna modell inbegriper: 
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1. Källa: Den organisation/individ som skickar ut meddelandet. 

2. Kodning: Utskicket av meddelandet, vilket blir en symbolisk stil som kan överföras. 

3. Signal: Överföring av meddelandet genom media. 

4. Avkodning: Förståelse av den symboliska stilen av meddelandet för att senare kunna förstå 

meddelandet. 

5. Mottagare: Organisationen/individen mottager meddelandet. 

6. Respons: Mottagarens kommunikation skickas tillbaka till källan, när mottagaren får 

meddelandet. 

7. Oljud: Förvrängning av kommunikationsprocessen, vilket gör det svårt för mottagaren att 

tolka meddelandet som har skickats från sändaren (Fill, 1999). 

Fill (1999) nämner att kvalitén av informationen som sänds ut avgör hur mycket mottagaren 

kommer lyckas tolka. Det som sänds ut genom kommunikation kan vara bland annat 

information, känslor eller idéer, varav allt sänds ut genom symboler. 

Fill (1999) nämner även att när en individ försöker skicka ut ett meddelande så är det lätt att 

personen i fråga försöker skicka ut meddelandet genom lämpliga ord, symboler, filmer eller 

bilder, vilket ska föreställa det meddelande som skickas ut. Detta måste göras med lämplig 

information, annars så kan meddelandet missförstås och mottagaren kommer inte förstå, eller 

missförstå, vad individen i fråga försöker kommunicera. Det är därmed väldigt viktigt att rätt 

information, bilder och symboler skickas till mottagaren. Trovärdighet har även en stor 

påverkan på ifall informationen kommer gå fram till mottagaren eller ej. Om mottagaren inte 

litar på det som sändaren försöker skicka ut, så har individen en större chans att strunta i det 

som sändaren försöker skicka ut. Trovärdighet kan röra sig om ifall sändaren lyssnar på det 

som mottagaren säger, är empirisk och visar förståelse (Fill, 1999).  

Fill (1999) beskriver sen hur signalen blir utsänd via media. Media kan vara både personlig 

och opersonlig. Personlig media inbegriper word-of-mouth kommunikation samt även att två 

individer möts och har en konversation, vilket kan vara högst inflytelserikt. Opersonlig media 

når oftast ut till fler individer och detta sker genom reklam. Sedan ska individen avkoda 

meddelandet. Detta påverkas av mottagarens förståelsenivå, vilket påverkas av attityd, 

upplevelser, uppfattningar och värderingar. Respons räknas som de reaktioner som skapas hos 

en mottagare efter att denna har sett eller läst meddelandet. Detta kan beröra att man sparar 
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den informationen som har getts i sitt huvud för framtida användning. Sedan så kommenterar 

individen tillbaka till sändaren, vilket även är otroligt viktigt för en lyckad kommunikation.  

Detta är dels väldigt viktigt, för att då kan sändaren uppfatta om mottagaren har uppfattat 

informationen fel eller misstolkat informationen som har getts. Då kan sändaren rätta till det 

problemet inom kommunikationen som har uppstått genom att ge en ännu klarare bild som 

kommuniceras till mottagaren. En faktor som även kan påverka uppfattningen av 

kommunikationen som utges är oljud. Det kommer alltid existera, till viss mån, i all 

kommunikation som sker. Oljud sker när en mottagare inte får meddelandet som sänds ut. 

Detta kan antingen vara på grund av kognitiva eller fysiska faktorer. Kognitiva faktorer kan 

vara att en individ inte avkodar den informationen som ges på rätt sätt. Fysiska faktorer kan 

skapa oljud på grund av att mottagaren blir distraherad. Det kan till exempel vara på grund av 

att någon elev råkar nysa (Fill, 1999). 

The elaboration likelihood model 

The elaboration likelihood model är en inflytelserik modell när det kommer till 

attitydskapande och formation. Den beskriver hur konsumenter skapar utvärderingar när de 

både har en hög nivå av deltagande och när de har en låg nivå av deltagande (Kotler,Keller, 

Brady, Goodman, Hansen, 2012). Det finns två vägar för övertalning i deras modell:  

Den centrala vägen: Där attityden förändras eller bildas och stimulerar mycket eftertanke och 

bygger på rationellt övervägande av den viktigaste tjänsteinformationen (Kotler, Keller, 

Brady, Goodman, Hansen, 2012).  

Den periferiska vägen: Där attityden förändras eller bildas och framkallar mycket lite tanke 

och resultat från associationen av ett varumärke med antingen positiva eller negativa 

periferiska antydanden (Kotler, Keller, Brady, Goodman, Hansen, 2012). 

Den periferiska antydan för konsumenter kan inkludera en trovärdig källa eller något annat 

objekt som genererar en positiv känsla (Kotler, Keller, Brady, Goodman, Hansen, 2012). 
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Figur 4. The elaboration likelihood model (Källa: Fill C. (2013). Marketing Communications – Contexts, 

Contents and Strategies.) (Förstahandskälla: Aaker et. al. (1992)). 

Emotionella komponenter 

Modell över mänskliga behov 

Modellen beskriver nio olika mänskliga behov som individer försöker tillfredsställa. Dessa 

behov har ingen prioritet, utan de är relaterade med varandra och har ett konstantsamarbete 

som sker mellan alla behoven. Dessa behov är existens, skydd, tillgivenhet, förståelse, 

deltagande, fritid, skapande, identitet och frihet. Däremot så kan man vara så berövad från 

tillfredsställelse inom ett visst område, så att man bara vill tillfredsställa det behovet och 

därmed paralyserar alla andra behov. Ett exempel som Max Neef beskriver är ett barn som 

ammas. Barnets behov tillfredsställs inom både existens, tillgivenhet, skydd och identitet 

(Max-Neef, 1992). 

De olika mänskliga behoven beskrivs nedan: 

 Existens: Fysisk och psykisk hälsa, anpassningsbarhet och sinne för humor. Detta kan 

tillfredsställas genom att ha bland annat mat och arbete eller att man gör en handling, 

till exempel, äter, vilar eller arbetar. Det som kan påverka är till exempel livsmiljö 

eller individens sociala miljö. 
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 Skydd: Anpassningsbarhet, solidaritet, vård, omtanke. Detta kan tillfredsställas genom 

att ha bland annat sparmedel, hälsosystem, försäkringssystem, familj eller arbete. Man 

kan även samarbeta, förhindra och planera för att öka tillfredsställelsen hos behovet. 

Det som kan påverka är individens sociala miljö, bostadsyta och bostad. 

 Tillgivenhet: Självkänsla, solidaritet, respekt och tolerans. Detta kan tillfredsställas 

genom att ha bland annat familj, vänner och relation till naturen. Man kan även 

tillfredsställa behovet genom att förmedla känslor, dela och visa uppskattning. Det 

som även kan påverka är att ha ett privatliv, intimitet eller utrymme för samhörighet. 

 Förståelse: Nyfikenhet, disciplin, mottaglighet och rationalitet. Detta kan 

tillfredsställas genom att ha bland annat utbildnings- och kommunikations politik samt 

litteratur. Andra faktorer som kan påverka är skolor, universitet och akademiska 

grupper. 

 Deltagande: Flexibilitet, respekt och solidaritet. Detta kan tillfredsställas genom att ha 

rättigheter, privilegier och skyldigheter. För att tillfredsställa behovet kan man 

uttrycka känslor, interagera och ansluta sig till något (Max Neef, 1992). 

 Fritid: Fridfullhet, nyfikenhet och vårdslöshet. Detta kan tillfredsställas genom att 

spela spel eller känna sinnesfrid. Detta kan uppnås genom att dagdrömma, koppla av 

eller bli underhållen. 

 Skapande: Passion, beslutsamhet intuition och fantasi. Behovet kan tillfredsställas 

genom att bygga på färdigheter, arbete och förmågor. Man kan uppnå detta genom att 

uppfinna, bygga eller designa något. Detta kan även uppnås genom att ha rum för att 

uttrycka sig, kulturella grupper eller temporär frihet. 

 Identitet: Känsla av att tillhörighet, självkänsla och differentiering. Man kan 

tillfredsställa detta behov genom symboler, språk, grupper, vanor och sexualitet. 

Behovet kan tillfredsställas genom sin sociala inställning eller miljöer som man tillhör. 

 Frihet: Självkänsla, tolerans, passion och bestämdhet. Behovet kan tillfredsställas 

genom lika rättigheter och att man väljer att engagera sig samt att vara annorlunda 

gentemot alla andra (Max-Neef, 1992). 

Anledningen till varför vi inte använder oss utav Maslow har sina anledningar, även fast han 

är den som Max Neef baserar sin studie ifrån. Maslow använder sig utav en trappa, där man 

endast kan uppnå ett behov när det tidigare är tillfredsställt. (Maslow, 1943). Vi valde därför 

att använda oss utav Manfred Max-Neefs modell för fundamentala mänskliga behov (1992). 
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Maslow har även blivit högst kritiserad av bland annat Lennart Sjöberg, där han anklagar 

Maslow för att inte förklara när ett behov är uppnått samt att han inte definierar ordet 

tillfredsställelse (Sjöberg, 1999). Annan kritik som även har framförts är att Maslow är relativ 

naiv. Vissa kritiker anser att Maslow har skapat en “social darwinism”, där individer som inte 

lyckas tillfredsställa de högre målen i hierarkin kan känna sig personligt ansvariga för detta 

(Pearson & Podeschi, 1999). 

Handlingskomponenter 

Adoptionsmodellen (the adoption model) 

Adoptionsmodellen försöker kartlägga den mentala processen från medvetenhet till att en 

individ väljer att köpa en tjänst/vara (adoption).  

 

 

Figur 5. The adoption model. (källa: P. R. Smith, 1997, Marketing Communications - An integrated 

Approach, s 63) 

Medvetenhet Innebär när en individ får en uppfattning om den tjänst som utges. Sedan så 

kommer intresset, vilket innebär att en individ avgör om den är intresserad av tjänsten eller 

inte. Individen gör sedan en utvärdering baserad på ifall individen ska skaffa tjänsten eller 

inte. Personen väljer sedan att testa tjänsten ett tag för att se ifall denna uppfyller individens 

förväntningar. Om individen sedan väljer att adoptera tjänsten så kommer denna att 

införskaffa tjänsten på en reguljär basis (Smith, 1997).  
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4. Resultatredovisning 

I detta kapitel så redovisas den empiri som har sammanställts utifrån skolinformationer, 

enkätundersökningar och intervjuer samt beskrivning av LO som organisation bestående av 

sekundär data. 

4.1. LO som organisation 

Landsorganisationen i Sverige (LO) skapades 1898 och styrs utav en ledning. Organisationens 

ordförande är Karl-Petter Thorwaldsson. Han arbetade som ombudsman för IF metall innan 

han blev ordförande. LO är en organisation som består utav 14 olika fackförbund. Några av 

dessa är bland annat Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang Facket etc. LO har 

cirka 1,5 miljoner medlemmar runt om i Sverige. Eftersom att organisationen breder ut sig 

över hela Sverige, så är denna uppdelad i olika regioner. Detta innebär att LO är bland annat 

uppdelat i elva LO-distrikt. Detta är för att olika regioner i Sverige behöver fokusera och 

prioritera olika huvudsakliga frågor (LO, 2013). 

Organisationen har sammanlagt fem huvudsakliga mål som de strävar efter att uppnå. Det 

första målet är att alla individer i Sverige ska ha en anställning. Målet är att uppnå en 

arbetslöshet under 4%. Andra mål är att anställda ska få högre och mer jämställda löner, 

minska löneskillnaden mellan olika arbeten, att välfärden ska höjas, samt att öka den generella 

arbetsmiljön i samhället. LO’s huvudsakliga uppgift är därför att förhandla med arbetsgivare 

för att skapa ett bättre arbetsliv för de anställda. Detta kan bland annat beröra löner och 

arbetstider. Eftersom att LO berör arbetslivet så måste därför organisationen fokusera på och 

känna till de lagar som existerar och som borde ändras (till det bättre för de anställda)(LO, 

2013). 

Landsorganisationen i Sverige är även politiskt involverat. Eftersom att Socialdemokraterna 

har samma värderingar som LO så sker det ett aktivt samarbete mellan dessa två parter. 

Socialdemokraterna får ekonomiskt stöd från LO. Organisationen ger Socialdemokraterna ca 

4 kr per medlem, vilket blir ca 6 miljoner kronor per år (LO, 2013). Däremot så röstade endast 

ca 50% på Socialdemokraterna under riksdagsvalet år 2010 (Arbetet, 2010). 

Landsorganisationen i Sverige använder sig utav fackligt förtroendevalda som är anställda på 

andra arbetsplatser. Dessa arbetsplatser kan vara bland annat mataffärer, caféer etc. De 

förtroendevalda diskuterar, tillsammans med sina arbetsplatser, bland annat vad de anställda 
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ska få i lön, anställningar och arbetsmiljö. Detta gör att LO finns och påverkar många 

arbetsplatser. Organisationen åker även ut på skolinformationer, oftast till gymnasium, där de 

informerar om facket och allmänna saker som man borde veta när man väl kommer ut i 

arbetslivet (LO, 2013). 

4.2. Intervju med ombudsman och informationsansvarige 

Här redovisas det resultat som kommer belysas från intervjun med en ombudsman och 

informationsansvarige.  

4.2.1 Kommunicerad bild av LO 

Ombudsmannen Isak Rudberg beskriver att LOs huvudsakliga syfte är att vara en 

samlingsorganisation för de fackförbunden som ingår i LO och dess roll är att värna och 

stärka den svenska modellen. Rudberg tror att de anställda uppfattar LO på ett annat sätt än 

individer i allmänhet, han menar att de anställda har en tendens att ta organisationen för givet. 

Den bilden som medlemmarna har av LO är enligt Rudberg ganska stelbent. Han själv ser LO 

som en mycket demokratisk organisation men som ibland tar sig själv för givet. Han menar att 

organisationen måste våga släppa in unga förmågor. Vidare berättar Rudberg att han försöker 

förmedla en bild av LO som en viktig central organisation för att upprätthålla den svenska 

modellen, men också att LO inte är någon övermäktig organisation utan ägs av facket och de 

medlemmarna som är med. 

“Jag ser LO som en mycket demokratisk organisation, men som ibland tar sig själv för givet. 

Organisationen måste våga släppa in unga förmågor.” 

Informationsansvarige Gunilla Björnberg menar att LOs huvudsakliga uppgift är att 

organisera löntagare för att ta tillvara på deras intressen. Hennes bild av LO är positiv och hon 

beskriver den organisationen som en nödvändig konstellation för alla löntagare.  

Inte helt olikt Rudberg berättar hon om den svenska modellen och fackets roll i den samt på 

arbetsmarknaden. LO jobbar med att tillvarata löntagarnas intressen och påverkar starkt 

utvecklingen i samhället. Björnberg tror att individer i allmänhet har samma bild av LO som 

de anställda i organisationen när det gäller LOs mening och uppgift. Samtidigt menar 

Björnberg att de anställda har mer kunskap och en bättre bild och kännedom om företagets 

identitet än den breda allmänheten. Bilden som allmänheten har är den som förmedlas om 
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organisationen och bildar sin egen uppfattning efter det. När det gäller den bilden som 

medlemmarna i facket har av LO så tror Björnberg att den förhoppningsvis är positiv eftersom 

de väljer att gå med och har en bra bild kring värdet som medlemskapet ger. Däremot tror hon 

att bilden och de upplevda behoven av organisationen är varierande hos medlemmarna i 

facket. 

“Gentemot arbetsgivarsidan tillvaratar vi löntagarnas intressen och en stark påverkare av 

samhällsutvecklingen.” (Björnberg, 13/5-2013) 

Den bästa aspekten med LO är enligt Rudberg att organisationen tar ansvar för att upprätthålla 

den svenska modellen på arbetsmarknaden genom att starkt organisera arbetstagare. Han 

förklarar vidare att arbetsmarknadsmodellen är unik i sig eftersom den i första hand tecknas 

via kollektivavtal istället för lagar när det gäller lönebildning. Rudberg svarar ja på frågan om 

ifall LOs mål och värderingar har förändras under de senaste åren. Han berättar att LO har fått 

mer fokus på antirasism och värdegrund, men även jämställdheten har blivit en viktig fråga.. 

“LO har fått mer fokus på antirasism och värdegrund, samt att jämställdhet börjar komma 

upp som en viktig fråga igen.” (Rudberg, 12/5-2014) 

Det som gör LO unikt enligt Informationsansvarige Björnberg gentemot andra organisationer 

är en medlemskår som består för det mesta av de yrkesgrupper som bygger och håller landet 

igång. Det är också den fackliga-politiska samverkan med Socialdemokraterna. Björnberg 

berättar vidare att ingen annan facklig organisation har den styrkan i politiken och 

möjligheterna att påverka utvecklingen för sina medlemmar. 

“Ingen annan facklig organisation har den politiska styrka och möjligheterna att påverka 

utvecklingen för sina medlemmar som LO.” (Björnberg, 13/5-2013) 

Björnberg försöker själv att förmedla en positiv bild av LO som en kamporganisation, som 

också är en del av den svenska modellen och som är nödvändig för att upprätthålla och 

förbättra den svenska arbetsmarknaden. Björnberg vill att allmänheten ska se LO som en stark 

gemenskap med förmåga att göra skillnad. På frågan ifall LOs mål och värderingar har 

förändrats under de senaste åren svara hon nej. Björnberg förklarar att det istället är 

förutsättningarna och vägarna som förändras allteftersom. 
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4.2.2 Politik och LO 

Under intervjun med Isak Rudberg ställdes frågor om LOs politiska aktivitet samt deras 

relation med Socialdemokraterna. När frågan ifall potentiella medlemmar blir påverkade av 

att LO bidrar med pengar till Socialdemokraterna tror Rudberg att medlemmarna blir 

påverkade ifall de inte vet värdet av facklig-politisk samverkan med S. Rudberg påpekar att 

folkbildning och aktiva medlemmar är därför viktiga för organisationen, så att medlemmarna 

får mer kunskap om LO. Rudberg tror att 50% av medlemmarna röstar inte på S eftersom de 

inte har förstått värdet av den fackliga-politiska samverkan och påpekar vidare att LO har stor 

nytta av den samverkan eftersom de kan sätta press och påverka politiken. 

“För att medlemmarna inte har förstått värdet av den facklig-politiska samverkan.” 

(Rudberg, 12/5-2014) 

Under intervjun med Informationsansvarige Gunilla Björnberg frågade vi också om LOs 

samverkan med Socialdemokraterna. Björnberg tror inte att medlemmarna påverkas av denna 

samverkan i stor utsträckning och menar att dem flesta som går med upplever ett behov och 

nytta med medlemskapet i ett LO-förbund oavsett hur dem står sig politiskt. Vidare förklarar 

Björnberg att den främsta anledningen till att LO medlemmar inte röstade på 

Socialdemokraterna i större utsträckning det senaste valet beror på att Socialdemokraterna 

inte har lyckats att förmedla och sätta ner foten ordentligt för frågorna som är viktiga för 

medlemmarna. Björnberg tror att LO påverkas positivt att sitt politiska engagemang. 

“Till det bättre för medlemmarna.” (Björnberg, 13/5-2013) 

4.2.3 Förväntningar och Upplevelse av LO 

Rudberg förklarar att han valde att bli medlem i facket för att få stöd och hjälp om något 

skulle hända på hans jobb. Han valde senare att bli aktiv i LO efter att ha gått en facklig 

utbildning där han lärde sig fackets syfte som lönekartell och ville vara med och påverka 

organisationen samt hans dåvarande fackförbund. Vidare berättar Rudberg att hans 

förväntningar var att facket skulle hjälpa honom ifall han behövde det, han säger att han dock 

aldrig behövt det. När han sedan blev aktiv var hans förväntningar att ta plats och få de aktiva 

att lyssna på honom och hans idéer vilket han har upplevt att de har gjort. Rudberg tror att 

medlemmarnas förväntningar på LO som organisation inte är så höga eftersom de inte har så 

mycket kunskap om LO och att man kanske kan missuppfatta LO med sitt fackförbund vilket 
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gör att förväntningarna blir skeva. Han tror att de potentiella medlemmars val att gå med i 

LO-förbund baseras på hjälpen och försäkringar som LO-förbund kan bidra med. 

 “Jag tror inte medlemmarna har så mycket förväntningar på LO som organisation, då 

medlemmarna inte vet vad LO exakt gör. Kanske att man missuppfattar LO med sitt 

fackförbund, då blir ju förväntningarna också skeva.” (Rudberg, 12/5-2014) 

Informationsansvarige Björnberg berättar att hon gick med i LO när hon insåg behovet att 

organisera sig för att förbättra villkoren på sin arbetsplats och kunna få trygghet ifall något går 

snett. Björnberg valde att bli aktiv medlem i LO eftersom hon ville vara med och förändra 

samt förbättra. Vidare berättar Björnberg att hon tror att de potentiella medlemmarna väljer att 

gå med i ett LO förbund för att de ser nytta och upplever ett behov av medlemskap på sina 

arbetsplatser. Hennes förväntningar var att få vara med och göra skillnad för arbetarna men 

även få den hjälpen hon behöver om hon blev arbetslös. Björnberg utvecklar sitt svar och 

berättar att hennes förväntningar har uppfyllts på många olika sätt. Hon har inte behövt 

hjälpen som hon förväntade sig när det gäller försäkringar och därmed inte upplevd den, men 

hon har fått annan hjälp i sitt arbete i form av kunskap. De förväntningar som medlemmarna 

har på LO är enligt Björnberg, löntagarnas rättigheter och intressen som LO driver på i 

samhället men även hjälp och råd som de kan få vid behov. 

“Jag förväntade mig att kunna få vara med att göra skillnad för mig själv och mina 

arbetskompisar men även att få hjälp om jag behövde, t ex om det blev uppsägningar, jag blev 

arbetslös, kom i konflikt med arbetsgivaren, i form av olika försäkringar osv. “ (Björnberg, 

13/5-2013) 

4.2.4 Skolinformation och LO 

Under intervjun ställdes också frågor kring skolinformationer som LO håller i. Rudberg 

berättar att LO håller i skolinformationer för att skolorna ska inte ta ansvaret för att informera 

om arbetstagarens skyldigheter och rättigheter samt informera om hur arbetsmarknaden är 

uppbyggd. Han finner det viktigt att alla men framförallt unga får informationen om detta. Det 

mest viktiga med skolinformationerna enligt Rudberg är att eleverna får träffa “facket” och får 

reda på hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige. LO-distriktet i Stockholms län väljer att rikta 

sig till yngre elever på gymnasienivå istället för högskole- och universitetsnivå eftersom 

högskoleelever förbereds inför arbetsmarknaden av SACO eller TCO, medan LO-distriktet 
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organiserar den arbetsmarknaden som gymnasieeleverna nästan uteslutande arbetar inom 

förklarar Rudberg. Han tycker dock att LO-distriktet i Stockholms län borde också informera 

på högskolor. Kanalen som LO-distriktet förmedlar mest information genom är 

Medlemstidningar, LOs tidning “Arbetet” samt Facebook. 

“Dock så arbetar många högskoleelever extra inom ett LO-yrke under högskolestudierna, och 

LO borde nog fundera på att även informera på högskolor.” (Rudberg, 12/5-2014) 

Informationsansvarige Björnbergs motivering till varför LO håller skolinformationer var för 

att eleverna ska vara väl förberedda när de slutar skolan och kommer ut på arbetsmarknaden. 

De ska kunna veta vilka rättigheter och skyldigheter man har som anställd och vart man kan 

vända sig när man behöver hjälp. Det är det som de också försöker förmedla. Förutom 

skolinformationerna försöker LO-distriktet använda så många kanaler som möjligt och 

anpassar de utifrån målgrupp och det de vill förmedla. Björnberg förklarar att de försöker 

lyfta fram och få uppmärksamhet på frågor som är viktiga för medlemmarna. 

“Vad som gäller när man börjat jobba. Saker man ska tänkt på, vilka rättigheter och 

skyldigheter man har. Samt vikten av ett fackligt medlemskap.” (Björnberg, 13/5-2013) 

4.3. Intervjuer från skolinformatörer 

Här presenteras resultat från intervjun med skolinformatörerna.  

4.3.1. Kommunicerad bild av LO 

Jenny Schöldin uttrycker att svaret på frågan vad hon har för syn på LO-distriktet i 

Stockholms län som organisation kan bli väldigt lång. Hon försöker att svara kortfattat och 

berättar att hon ser betydelse och behov i att de fjorton fackförbunden samarbetar och att hon 

har väldigt positiv bild av LO, samtidigt medger hon att ingenting är perfekt och går att 

förändra. Jämfört med andra organisationer tror Schöldin att LO är mer ideologiskt drivna, att 

medlemmarna i LO och LO-förbunden har en klar världsbild över hur de vill att samhället ska 

se ut och de lägger mer arbete än medlemmar hos konkurrenter. Schöldin menar att deras jobb 

inte tar slut när de går hem, att det fortsätter konstant för att kunna skapa ett bättre samhälle. 

Enligt Schöldin har organisationen förändrats till en viss del men endast på detaljnivå, hon 

menar att grunden är kvar. Vidare anser Schöldin att det är viktigt att göra förändringar för att 

hålla organisationen levande och det gör LO. 
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“Det är en väldigt demokratisk organisation och det är väldigt lätt att påverka” (Schöldin, 

1/5/14) 

Skolinformatören Elsa Schiolde svarade också att hennes bild av LO var positiv men gav inte 

någon större motivering. Schiolde försöker att förmedla bilden om LO som en möjlighet, och 

ett forum till påverkan av makten över sitt eget liv. Schiolde förklarar att hon inte haft någon 

större inblick i hur LO och dess värderingar har sett ut tidigare då hon är rätt ny inom det 

fackliga men hon tror att målen har ändrats i större utsträckning än värderingarna. 

“Helhetsbilden är positiv.” (Schiolde, 12/5-14) 

Jenny Schöldin förklarade att den bästa aspekten över med LO är att man har en chans att få 

demokrati på jobbet och att de kan jobba för alla människor lika värde. Hon uttryckte också 

att jämställhet och jämlikhetsfrågor är väldigt viktiga, att alla människor ska ha samma 

möjligheter. Elsa Schiolde svarade kortfattat att den bästa aspekten var opinionsbildningen 

kring politiska frågor. 

“Att man har en chans att få demokrati på jobbet och att vi kan jobba för alla människors lika 

värde” (Schöldin, 1/5-14) 

Schiolde tror också att individer uppfattar LO på ett annat sätt än de som jobbar på LO. Hon 

förklarar att det skiljer sig mycket eftersom de anställda har en betydligt positivare bild än 

övriga och hon tror även att individerna inte har lika stor kännedom om LO och därmed blir 

deras bild av organisationen trist. Hon tror att däremot att de som är med i ett LO-förbund har 

en positivare bild än allmänheten, men att det förekommer en viss osäkerhet kring vad LO gör 

rent konkret. 

“Jag tror att anställda har en betydligt positivare bild än övriga och jag tror att individer i 

allmänhet antingen inte har särskilt stor kännedom om LO alls eller har en bild av 

organisationen som rätt trist och grå.” (Schiolde 12/5/14) 

4.3.2. Politik och LO 

När det kommer till politik och LO har frågorna ställts baserade på den statistiken som har 

visat hur många röstar på Socialdemokraterna i LO och hur samarbetet mellan dem påverkar 

medlemmarna på något sätt, eftersom LO bidrar ekonomiskt till Socialdemokraterna. 
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Schöldin förklarade att samarbetet kan påverka de potentiella medlemmarna i att gå med i ett 

LO-förbund eftersom det finns individer som är ideologiskt övertygade. Vidare utvecklar hon 

att detta är tråkigt eftersom de inte förstår att LO vill gynna arbetarna. 

“Det finns alltid några individer som är väldigt ideologiskt övertygade, som inte skulle gå 

med i ett LO förbund.” (Schöldin, 1/5-14) 

På fråga varför Schöldin tror varför 50% av medlemmarna inte röstar på Socialdemokraterna 

förklarar hon att de inte lyckas nå ut till deras medlemmar för att förklara varför det är viktigt 

att rösta på dem, senare berättar hon att detta är något som LO jobbar på och försöker 

förändra. 

“Att vi inte lyckas nå ut till våra medlemmar och förklara varför det är så viktigt. Sen måste 

man inte rösta på Socialdemokraterna,” (Schöldin, 12/5-14) 

Skolinformatören Elsa Schiolde svarade på samma fråga och förklarade att anledningen kan 

vara att Socialdemokraterna inte står för individernas hjärtefrågor samt inte representerar de 

politiskt. Vidare berättar hon att många skiljer på det fackliga och politiska. 

“För att man inte anser att Socialdemokraterna står dem närmast i sina hjärtefrågor eller 

representerar dem politiskt. Många ser det fackliga skiljt från det politiska.” (Schiolde, 

12/5/14) 

Anledningen till varför LO ger pengar till Socialdemokraterna var enligt Schöldin att LO 

skapade Socialdemokraterna från första början. Schöldin förklarar att det var deras politiska 

parti när de fackliga insåg att de måste påverka politiken. Detta är anledningen till varför de 

samverkar, för att få in deras frågor i politiken. 

“Vi skapade Socialdemokraterna från första början. Det var vårat politiska parti när vi 

fackliga insåg att vi måste påverka politiken.” (Schiolde,12/5 /14) 

4.3.3. Förväntningar och upplevelse av kvalitet 

Under intervjuerna försökte forskningsgruppen att ta reda på vilka förväntningar som de 

intervjuade hade när de gick med i LO och LO-förbunden. Schöldin berättade att hon inte 

hade några förväntningar alls och visste inte vad LO vad för något men hade hört att positiva 
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saker om det och bestämde sig att gå med. Hon berättar även att hennes förväntningar började 

byggas upp när hon gick sin första kurs. 

“Det var inte förens sen när jag gick på min första kurs som jag började bygga upp 

förväntningar.” (Schöldin, 1/5/14) 

Schöldin berättar att hon valde att bli medlem i LO när hon fick frågan, i samband med att 

hennes arbetsgivare hade avtal med ett av LO-förbunden, ”Handels”. Hon valde senare att bli 

en aktiv medlem när hon insåg under den fackliga kursen att hon hade samma värderingar 

som LO-förbunden. 

“Jag gick en facklig kurs och insåg att det fanns en eller flera organisationer som hade 

samma värderingar som jag, och sen var jag fast. “ (Schöldin, 1/5/14) 

Vidare berättar Schöldin att hennes förväntningar blev uppfyllda och gav henne mer än vad 

hon hade trott. 

Skolinformatören Elsa Schioldes anledning till att hon blev medlem i ett LO-förbund var att 

hon var missnöjd med hur hennes arbetssituation såg ut och ville utforska vad man kunde 

bidra med för att göra en skillnad inom det fackliga. Vidare berättar hon att hennes 

engagemang fanns där tidigare men på ett partipolitisk nivå. 

“Jag var missnöjd med hur min arbetssituation såg ut och ville utforska vilka möjligheter det 

fanns att göra skillnad inom det fackliga.” (Schiolde, 12/5/14) 

Schiolde förklarar att hon senare blev aktiv medlem inom LO eftersom hon ville ta vidare sitt 

fackliga engagemang inriktat på ungdomsverksamhet och att möjligheterna för det var större 

inom LO, intresset för att jobba tvärfackligt var också en bidragande faktor. 

“För att jag ville ta vidare mitt fackliga engagemang inriktat på ungdomsverksamhet inom det 

och att möjligheterna till det fanns inom LO…” (Schiolde,12/5 /14) 

Schioldes förväntningar var ganska anspråkslösa och drevs av nyfikenhet utan en klar bild om 

vad det skulle innebära att vara med i LO. Hon förklarar att hon varken är besviken eller 

imponerad när det kommer till upplevelse. 
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“Jag hade ganska anspråkslösa förväntningar och drevs nog mer av nyfikenhet utan en klar 

bild om vad det skulle innebära.” (Schiolde, 12/5/14) 

Jenny Schöldin tror att människor går med i LO eftersom att de har förstått vad det går ut på. 

Att man går med för att det är bra med försäkringar men inser att det är mycket mer. 

“Därför att man har fattat vad det handlar om...men förhoppningsvis så kanske att man 

börjar tycka att det är bra försäkringar och sen så kanske man går med och ser att det är 

mycket mer” (Schöldin, 1/5/14) 

Schiolde svarade på frågan varför hon tror att potentiella medlemmar inte väljer att gå med i 

ett LO förbund och motiverade sitt svar genom att ta upp flera bidragande faktorer, som dålig 

ekonomi där människor inte har råd att betala medlemsavgiften, okunskap kring 

fackföreningsrörelsen fördelar och i överlag samt att världen är mer präglad av 

individualistiskt tankesätt vilket gör att man inte har samma syn på ett kollektiv. 

“Det krävs att man som individ är mer aktiv i det valet än innan. De förändringar som facket 

lyckas och lyckats få igenom är inte heller alltid synlig vilket bidrar till uppfattningen att 

facket inte gör något. Jag tror även att Sverige och världen idag är präglad av ett 

individualistiskt tankesätt vilket i sin tur minskar organisationsgraden. Man är helt enkelt inte 

lika taggad på tanken om ett kollektiv.” (Schiolde, 12/5/14) 

På frågan “Vad tror du medlemmar har för förväntningar på LO?” förklarar Schöldin att hon 

tror att många har höga förväntningar på LO och att de själva inte behöver bidra med något. 

Hon ser gärna att människor borde engagera sig mer för att skapa ett bättre samhälle 

tillsammans. Schöldin förklarar att genom kurser som LO-förbunden håller så påverkar de 

människor samt vägleder för hur de kan bidra och vara aktiva. Vidare berättar hon att alla 

kanske inte behöver aktiva i stor utsträckning men kan engagera sig genom att t.ex. “tycka till 

om vad man tycker och tänker på jobbet”. Hon tror att medlemmarna inte förstår 

möjligheterna med fackförbunden innan de har gått en facklig kurs. Elsa Schioldes svar på 

denna fråga var väldigt kortfattad. Schiolde tror att medlemmarnas förväntningar är att LO 

ska representera de och lösa deras problem. 

“Jag tror tyvärr att innan medlemmarna har gått en facklig kurs, så tror jag inte de har 

förstått möjligheterna med fackförbunden.” (Schöldin, 1/5-14) 
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4.3.4. Skolinformation och LO 

Varför håller LO i skolinformationer? Vad är det LO vill förmedla? var frågorna som ställdes 

till skolinformatörerna kring deras insats på skolorna. Jenny Schöldin förklarar att när hon 

själv gick i skolan så hade hon inte så mycket kunskap kring arbetslivet. Sedan fick hon dåliga 

erfarenheter från sitt jobb på McDonalds. Under kursen hos LO fick hon frågan vad hon 

tyckte att fackförbunden borde göra mer och då var hennes förslag att vara ute på skolorna 

eftersom hon själv inte fick så mycket kunskap kring arbetslivets frågor. Hon anser att det är 

viktigt att man får information om rättigheter och skyldigheter man har ute i arbetslivet, innan 

man går ut gymnasiet. Vidare berättar Schöldin att många elever de har pratar med går med i 

fackförbunden. 

“Jag vill att folk ska förstå, innan man går med, man ska inte bara gå med för försäkringen” 

(Schöldin, 1/5-14) 

Elsa Schiolde gav nästan samma svar. Hon tyckte att kunskapen om fackföreningsrörelsen 

och arbetsrätt är väldigt låg eller obefintlig hos dagens skolungdomar. På sikt tror hon att det 

handlar om att få ett större medlemsantal och stärka förbunden när eleverna kommer ut i 

arbetslivet. 

“På sikt handlar det om att genom detta få ett större medlemsantal och därför stärka 

förbunden. Det vill säga när eleverna kommer ut i arbetslivet.” (Schiolde, 12/5-14) 

När det gäller genom vilken kanal som LO förmedlar sin information så berättar Schöldin att 

alla förbunden försöker att påverka media men att mediabruset är stort och inte på LOs sida, 

så att de inte når ut tillräckligt mycket. Centralt jobbar de en del med TV och annonser. 

Schiolde tror att informationen förmedlas mest genom media och reklam men också genom 

andra källor t.ex. medlemsutbildningar. Förbunden känns mer inriktade på medlemmar och 

klubbar på lokal nivå enligt Schiolde. 

“LO syns mest i media genom reklam och lägger tyngd på medlemsutbildningar, förbunden 

känns mer inriktade på medlemmar och klubbar på lokal nivå.” (Schiolde12/5-14) 
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4.4. Resultat från presentationer 

Under denna del så redovisas en övergripande observation från två presentationer, vilket ägde 

rum på Skarpängsskolan i Täby respektive Kunskapsskolan i Globen. 

4.4.1. Observation från Skarpängsskolan 

Presentationen som ägde rum i Skarpängsskolan (årskurs 8) presenterades av två 

skolinformatörer och höll på i cirka 45 minuter, vilket var Schiolde och Schöldin. De börjar 

sin presentation med att introducera sig och berätta att Landsorganisationen i Sverige består 

utav 14 olika fackförbund. Skolinformatörerna pratar i princip inte mer om LO som 

organisation, utan beskriver i princip vad ett fackförbund är och hur det hjälper konsumenten 

och samhället. De beskriver även vilken typ av arbeten som existerar inom de olika 

fackförbunden. De involverar sina åhörare från början av presentationen genom att ställa 

frågor om hur gamla åhörarna tror att de är och var de jobbar. De förklarar senare hur 

fackförbunden grundades. Skolinformatörerna väljer sedan att redovisa vad en lönedumpning 

är genom att använda sig utav åhörarna genom att fråga dem hur låg lön de kan tänka sig att 

acceptera, och sedan väljer de att (teoretiskt) anställa den individen som har gett dem lägst 

bud på lönen. Schiolde använder även att förklara fackförbund och händelser genom att 

jämföra med olika händelser som relaterar till symboler, till exempel genom att en konsument 

byter in en telefon som har gått sönder och får en ny genom sin garanti, vilket hon jämför med 

anställningsbevis. De frågar med jämna perioder om någon av åhörarna har några frågor.  

Under presentationen så var omgivningen väldigt tyst, och det verkade som de flesta elever 

var intresserade och lyssnade. Däremot så var det inte så många frågor som ställdes under 

presentationen 

4.4.2. Observation från Kunskapsskolan 

Presentationen ägde rum i Kunskapsskolan (årskurs 1-ring) och presenterades utav Schiolde. 

Presentationen särskilde sig ifrån Skarpängsskolans presentation, mestadels för att Schiolde 

valde att förlita sig på att använda sig mer utav whiteboard och en film som heter “Jobbkoll” 

och är regisserad av Felix Herngren samt att presentationen höll på i cirka 1 h 30 min 

(.Herngren, odat.). Schiolde börjar med att presentera sig, och sen börjar hon nästan direkt 

med att ställa frågor till åhörarna om anledningen till varför man jobbar. Hon börjar därefter 

med att beskriva rollen mellan arbetstagare och arbetsgivare, samt ställa följdfrågor. Hon 

använder sig även av åhörarna för att redovisa och beskriva lönedumpning på samma sätt som 
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de använda sig utav i Skarpängsskolan. Hon nämner senare att LO i princip består utav ett 

samarbete med 14 fackförbund. Hon väljer även här att jämföra kollektivavtal med ett 

mobilabonnemang, som liknar det sättet som hon valde att jämföra ett mobilabonnemang med 

ett anställningsavtal under presentationen från Skarpängsskolan. Eleverna fick senare se 

filmen “Jobbkoll” som beskriver hur långt en individ kan sänka sina krav och rättigheter för 

att få ett arbete. Sedan får eleverna 10 minuters rast. Hon beskriver sedan olika 

anställningsformer och vad de innebär samt nackdelarna med svartjobb och vad detta står för. 

Schiolde börjar sedan förklara vad som är lagligt och olagligt när man börjar arbeta och är 

yngre än 18 år. Då började en diskussion runt om i klassrummet som pågick ett tag, där 

eleverna verkade väldigt intresserade och ställde många frågor. En lågmäld kommunikation 

skedde under den här tiden mellan viskande elever.  

Många frågor ställdes, och eleverna verkade väldigt intresserade och engagerade i ämnet. 

Under presentationen så var omgivningen relativt tyst. Däremot, när det blev en diskussion i 

klassrummet om vilka rättigheter och regler som fanns för individer som arbetade under arton 

års ålder så startades en lågmäld diskussion, samtidigt som Schiolde svarade på frågor, vilket 

kunde vara ett störande moment för vissa elever.  
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4.5. Resultat från enkätundersökning 

Detta avsnitt kommer redovisa de grundfrågor som ställdes under enkätundersökningen. 

Resultatet kommer representera de val som både Skarpängsskolan (årskurs 8) och 

Kunskapsskolan (årskurs första ring) redovisade. Det kommer inkludera en sammanställning 

från båda skolornas resultat.  

Fråga 1: Vad tycker du om presentationen? Ge ett betyg från skala 1-6, där 1 är sämst 

och 6 är bäst (Ringa in ditt svar).  

 

Antal respondenter: 107 

Medelvärde: 4,0 

Resultatet från både Skarpängsskolan och Kunskapsskolan visar att medelvärdet för båda 

presentationerna blev 4,0. Procentuellt sätt röstade även 87,85% på att presentationerna var 

värderade 4 eller högre. Detta bevisar att presentationerna var antingen bra eller väldigt bra 

enligt eleverna. 

Motivera ditt svar med en mening. 

De kommentarer som gavs från de tillfrågade som ansåg att presentationen var värderad till en 

sexa ansåg att presentationen var intressant och lärorik. Det var bara en elev från 

Skarpängsskolan som ansåg att presentationen var värderad en etta på grund av att 

presentationen var “ganska sossig”. De övergripande kommentarerna som eleverna gav från 

båda skolorna är att presentationerna var informativa, men att vissa elever ansåg att 

presentationerna kunde vara långtråkiga.  
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Fråga 2: Jag skulle gå med i facket (teoretiskt) för att… 

… mest pga alla förmåner man får om man går med i facket.  

 

Resultatet från både Kunskapsskolan och Skarpängsskolan visar att en stor faktor till varför 

man överväger att gå med i facket beror på de förmåner man får. 90,65% av de tillfrågade 

ansåg att detta stämmer delvis eller instämmer helt. Endast 6.54% ansåg att detta påstående 

inte stämde in, medan 2,80 % valde att inte kommentera. 

… Det känns tryggt att ha ett kollektivavtal om något skulle hända på jobbet.  

 

Resultatet visar att respondenterna från båda skolorna att det skulle kännas tryggt att ha ett 

kollektivavtal, vilket är en faktor för att gå med i facket. Cirka 97,20 % svarade att de 
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instämmer delvis eller helt, medan endast 1,87 % svarade att de inte instämmer i påståendet. 

Endast 0,94 % valde att inte svara på påståendet. 

Jag tycker om vad de står för, och vill stötta LO.  

 

Resultatet visar att majoriteten av eleverna ansåg att de skulle gå med i facket för att de tycker 

om vad de står för, och att de vill stötta LO. Totalt sett var det 91,59 % av eleverna som ansåg 

att påståendet instämmer delvis eller helt. Endast 6,54 % av eleverna ansåg att påståendet inte 

stämde och 1,87 % valde att inte svara på påståendet. 

… Jag tycker om den påverkan som LO har i samhället. 
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Resultatet från Skarpängsskolan och Kunskapsskolan visar att majoriteten av eleverna ansåg 

att de tycker om den påverkan som LO har i samhället. 96,26 % av respondenterna ansåg att 

de instämde helt eller delvis i påståendet. 2,80 % av eleverna ansåg att påståendet inte stämde 

in i deras åsikter, medan 0,94 % valde att inte svara på påståendet.  

3. Tycker du att LO’s budskap/information har nått fram till dig under presentationen? 

 

Resultatet från Kunskapsskolan visar att majoriteten av eleverna ansåg att 

budskapet/informationen hade nått fram till dem. 97,20 % av respondenterna ansåg att 

informationen/budskapet hade gått fram helt eller delvis. Det var endast 1,87 % som ansåg att 

budskapet/informationen inte hade nått fram. 0,94 % valde att inte svara på påståendet. 

Fråga 4: Visste du att LO fanns innan presentationen? 
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Det finns ingen tydlig majoritet i resultatet från Skarpängsskolan och Kunskapsskolan. 

14,95% av eleverna visste att LO existerade samt vad organisationen står för. 29,91 % av 

åhörarna visste att LO existerade men inte vad de stod för. 52,34 % av de tillfrågade visste 

inte att organisationen existerade och de visste inte heller vad organisationen stod för. 2,80 % 

av eleverna valde att inte besvara påståendet.  

5. Hur var din bild utav LO innan presentationen? Motivera ditt svar. 

De flesta eleverna från båda skolorna ansåg att de inte visste att LO fanns innan 

presentationen. Två individer från Skarpängsskolan valde att kommentera ur en politisk 

aspekt. De svarade att de ansåg att LO var en “vänsterrörelse” och “en förening för sossarna”. 

Däremot så var detta två elever utav 107 sammanlagt som såg LO ur en politisk aspekt.  

Fråga 6. Har din bild av LO förändrats efter presentationen? (Ringa in ditt svar) 

A) LO representerar fortfarande samma sak för mig som det gjorde innan presentationen 

B) LO representerar i princip fortfarande samma sak för mig, men nu vet jag mer. 

C) Min uppfattning om LO har ändrats lite efter presentationen 

D) Min uppfattning om LO har ändrats mycket efter presentationen 

E) Min uppfattning om LO har ändrats väldigt mycket efter presentationen 

F) Ingen respons 

 

Resultatet visar att det inte fanns någon tydlig majoritet, om man bortser från alternativ F. De 

elever som ansåg att LO fortfarande representerar samma sak för dem var totalt 2,80 % av de 

tillfrågade. När det kommer till hur många elever som ansåg att LO fortfarande representerar 

samma sak för dem, men att de vet mer var totalt 13,08%. Cirka 6,54 % av de tillfrågade 
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anser att deras uppfattning av LO har ändrats lite och 22,43 % anser att deras uppfattning av 

LO har ändrats mycket efter presentationen. De tillfrågade som ansåg att deras uppfattning 

har ändrats mycket efter presentationen var totalt 12,15 %. Det var cirka 42,99 % av de 

tillfrågade som valde att inte svara på frågan.  

7. Vad har du för bild av LO efter presentationen? 

Majoriteten av eleverna från båda skolorna har en positiv bild utav LO efter presentationen. 

Några elever anser även att det känns tryggt att det finns en organisation som ser till att det 

blir “bättre i samhället” och att organisationen “ser till att det blir rätt i arbetet”. Det var 

endast en elev som hade en negativ bild utav LO. Den individen ansåg att LO var “en sell-out 

tjänst” efter presentationen.  

8. Har du sett LO tidigare? Svara på ett eller flera alternativ. 

 

Resultatet visar att det är en mindre majoritet som har sett LO genom en annan kanal än de 

som vi har angett som alternativ, cirka 31,65 %. 22,79 % av resultatet visade att 

respondenterna har sett LO via TV, och 7,60 % har hört LO via radion. 17,72 % av resultatet 

visar att respondenterna har sett LO via internet och även 20,25 % har sett LO via tidningar. 

Kommentarer annan:  

Ingen av eleverna på Kunskapsskolan valde att svara på frågan. Två av eleverna svarade att de 

hade hört om LO från skolan. En annan elev hade läst om detta i sin kurslitteratur. Tre av 

eleverna svarade att de hade hört talas om organisationen. En av dessa elever svarade att de 

hade hört om organisationen från sina föräldrar och syskon. De kommentarer som redovisas 

anses vara de seriösa kommentarer som gavs. 
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5. Analys & Diskussion 

Kapitlet kommer beröra en analys och diskussion som har baserats på den empirin som har 

samlats in och de teorier som har valts. 

5.1. Den integrerade marknadskommunikationen och 

kommunikationsbudskap. 

Marknadskommunikation har en viktig roll i samhället och är en stor resurs för företag som 

kan kommunicera ut sitt budskap och skapa kännedom om sitt utbud och varumärke. Som 

tidigare nämnt är det därför viktigt för organisationer att integrera sig internt så att alla organ 

har samma budskap, därmed kan alla inblandade förmedla rätt budskap av organisationen i 

olika frågor externt, och på det sättet ändra attityden hos åhörare genom olika 

marknadsaktiviteter. Därför kan den integrerade marknadskommunikationen (IMC) vara en 

viktig aspekt att ta med i ifall man vill påverka attitydförändringen hos valda målgrupper. När 

man tittar på den insamlade datan från intervjuer med ombudsmannen Rudberg och 

informationsansvarige Björnberg på LO så ser man att de är överens på majoriteten av 

punkter men skiljer sig i tolkningen av den kommunicerade bilden som allmänheten har om 

organisationen. Om man jämför vilken bild de själva har av organisationen så kan vi se stora 

likheter och summera bilden som positiv. Baserat på data från intervjuerna kan vi konstatera 

att de anställda har mer eller mindre samma bild av vad LO gör och står för, men det är den 

kommunicerade bilden som tros vara annorlunda hos allmänheten. 

Rudberg tror att de anställda uppfattar LO annorlunda än individer i allmänheten. Hans egen 

bild av LO förklarar han som en mycket demokratisk organisation men som ibland tar sig 

själv för givet. Informationsansvarige Björnberg tror att allmänheten har samma bild av LO 

som de anställda när det gäller mening och uppgift men annars tror hon att bilden varierar, 

precis som Rudberg. Hennes förklaring baserar hon på att allmänheten inte har samma 

kunskap och kännedom om organisationen som de anställda har. Hon påpekar även att de 

anställda har en bättre bild av LO än den breda allmänheten. Att det råder en skillnad i hur 

allmänheten uppfattar LO jämfört med hur de anställda gör det, tolkar vi som kunskapsgap 

hos allmänheten. De anställda har mer kunskap om organisationen eftersom de arbetar där och 

har större tillgång till information samt är aktivt engagerade jämfört med allmänheten som får 

en kommunicerad bild av LO genom masskommunikation och andra kommunikationskanaler 

som t.ex. skolinformationer. 
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Som informationsansvarige och ombudsmannen uttrycker sig angående LO gällande 

budskapet och den uppfattningen som allmänheten har av LO, får de medhåll av 

skolinformatören Schiolde att allmänhetens bild av LO är annorlunda än de anställdas. Även 

Schiolde påpekar kunskapsgapet som uppstår som orsak till den förändrade bilden hos 

anställda och allmänheten. 

Rudberg tycker att värderingar och mål har förändrats. Fokus har lagts mer mot jämställdhet 

och antirasism på LO. Björnberg håller inte med och tycker att det istället är vägarna och 

förutsättningarna som har ändrats allt eftersom. Som vi kan konstatera råder det en skillnad 

mellan ombudsmannen och informationsansvarige. Dessa personer påverkar varandras arbete 

framförallt när det gäller skolinformationen. En skillnad i budskap kan leda till att dubbla 

budskap kan skapas om man tolkar det utifrån den integrerade marknadskommunikationen 

(IMC). Men i det här fallet kan vi inte grunda att det råder en skillnad i uppfattning av 

organisationens budskap. Frågan som ställdes gav subjektiva svar om vad de själva ser internt 

i organisationen gällande förändring av mål och värderingar. Om man tittar på andra svar 

kring vilken bild de har och vad de tror LO står för så ser vi likheter. Det är även det som 

kommuniceras ut genom marknadskommunikationen och är källan i ”planerad budskap” och 

”servicebudskap” som sänds ut (vad LO faktiskt gör och utlovar), om vi tolkar det med hjälp 

av Duncan & Moriarty källor till kommunikationsbudskap. 

En faktor som hypotetiskt skulle kunna påverka bilden hos allmänheten var den politiska 

aspekten. Rudberg pratade om den politiska samverkan med socialdemokraterna i 

diskussionen ifall den politiska samverkan påverkar de potentiella medlemmarnas bild av LO. 

Rudberg tror att de blir påverkade ifall de inte vet värdet av denna samverkan. Han menar 

också att LO har stor nytta av denna samverkan och kan påverka politiken i deras frågor. 

Björnberg tror inte att medlemmarna påverkas i stor utsträckning, att de som går med 

upplever ett behov och nytta oavsett hur LO står sig politiskt. Björnberg tror också att LO 

påverkas positivt av sitt politiska engagemang. Båda uttrycker att den politiska samverkan har 

betydelse och menar att den är viktig för LO. Det var väldigt få elever från enkäterna som 

förknippade LO’s image med politiken något som märktes under skolinformationerna 

eftersom politiken aldrig nämndes. Det budskapet som sändes ut till de unga studenterna på 

skolorna var baserad på vad facket har att erbjuda och varför det är viktigt att vara med. Det 

budskapet som sändes ut under skolinformationerna hade som syfte informera om fackliga 
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förmåner och vad som gäller på arbetsmarknaden snarare än den bilden som sänds ut via 

masskommunikation förknippad med politiken. 

Huruvida de intervjuade anställda på LO-distriktet i Stockholms län arbetar med integrerad 

marknadskommunikation är svårt att hävda utan att ha tittat närmare på hur de arbetar internt. 

Däremot av den insamlade datan kan vi konstatera och analysera att de intervjuade har en 

liknande bild av LO och verkar förmedla samma budskap gällande LO och fackets förmåner 

och funktion i samhället. Genom att titta på svaren gällande bilden som de intervjuade har av 

LO kan vi med försiktighet kalla det för en integrerad kommunikation som bidrar till just 

denna process, att samtliga intervjuade anställda har liknande bild. 

Det vi kan se genom att ha tittat närmare på LO som fall är att deras sätt att kommunicera med 

unga genom skolinformationer skapar kännedom om LO och de fackliga förmånerna, bland 

annat med hjälp utav word-of-mouth metoden. Om vi utgår ifrån Duncan & Moriarty fyra 

olika källor till kommunikationsbudskap så skulle vi kunna placera skolinformationer som 

servicebudskap där informationen och budskapet förmedlas genom direkt marknadsföring. 

Detta skapar mer tillit och förtroende i budskapet och kan i sin tur leda till skapelsen av 

oplanerat budskap, där de unga människorna från skolor kommer tala negativt eller positivt 

om organisationen till andra genom word-of-mouth. I det här fallet, uttryckte majoriteten av 

de tillfrågade i enkätundersökningen en positiv bild av LO om vi tittar på den öppna frågan 

“Vad har du för bild av LO?”. Det var endast en elev som hade en negativ bild utav LO något 

som vi kan konstatera att budskapet som har nått fram kan komma att förmedlas genom word-

of-mouth positivt och gynna LO. 

5.2 Analys baserad på åhörarnas attitydförändring genom 

marknadskommunikation 

Attityden är en viktig del när det kommer till hur individer uppfattar en organisation genom 

marknadskommunikation. Vi har därför valt att använda oss utav the three-component attitude 

model som vår huvudteori, där vi försöker fastställa attityden genom att använda oss av 

underteorier som fastställer de enskilda komponenterna för sig. 
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5.2.1 Elevernas förmåga att ta till sig nya intryck baserat på tidigare erfarenheter  

När det kommer till en individs förmåga att förändra sin attityd så år det viktigt att ha i åtanke 

hur mycket de vet om organisationen innan presentationerna. Detta påverkar hur de tolkar och 

associerar organisationen, eftersom att det är svårare att påverka någon som redan har en 

association/attityd till organisationen jämfört med någon som inte vet något om 

organisationen. 

Totalt sett så var det cirka 15 % från båda skolorna som ansåg att de visste att LO existerade 

och att de visste vad organisationen stod för. Om man tittar på resultatet från 

Skarpängsskolan, där eleverna tillhör årskurs 8, så var det en av tio av de tillfrågade som 

visste att organisationen fanns och vad organisationen stod för. När man däremot tittar på 

resultatet från Kunskapsskolan, där åhörarna tillhör första ring, så var det cirka två av tio 

tillfrågade som kände igen LO och visste vad organisationen stod för. En anledning till varför 

fler elever kände till LO från Kunskapsskolan gentemot Skarpängsskolan kan bero på 

åldersskillnaden. Ju äldre en individ blir desto mer medveten och engagerad blir man i 

samhället. De elever som känner till LO sedan tidigare kommer basera sitt svar på den 

tidigare erfarenheten de har ifrån organisationen och från presentationen. De åhörare som inte 

visste något om LO, Ungefär varannan person från båda skolorna, kommer basera sin 

uppfattning om LO enbart på presentationen. Detta kommer påverka vad de förväntar sig från 

facket. Totalt sett så var det cirka tre av tio av de tillfrågade som visste att LO existerade, men 

inte vad de stod för. Deras uppfattning om LO kommer huvudsakligen baseras ifrån 

presentationen. Detta resulterar i att marknadskommunikationen är mer effektiv hos de 

individer som inte känner till LO sen tidigare, jämfört med de elever som känner till 

organisationen.  

Ungefär hälften av de tillfrågade eleverna visste inte att LO existerade eller vad de stod för, 

vilket innebär att åhörarna påverkas i högsta grad av vad skolinformatörerna har sagt till dem. 

Cirka 30 % av de tillfrågade visste att LO existerade, men de visste inte vad de stod för. Även 

här påverkas åhörarna mest utav vad skolinformatörerna har förmedlat. Däremot så kan de ha 

fått en viss uppfattning om organisationen sedan tidigare, vilket gör att de inte är lika lätta att 

påverka som de individer som inte visste att organisationen fanns. Cirka 15 % av de 

tillfrågade eleverna visste att LO existerade och organisationens syfte. De individer har redan 

en uppfattning om vad de tycker om organisationen, och påverkas därför inte lika mycket utav 
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skolinformationen. Åhörarna blir därmed inte lika påverkade av det skolinformatörerna 

förmedlade. 

5.2.2. Kognitiva komponenter 

Under denna kategori så har vi valt att fastställa hur effektiv marknadskommunikation är på 

att förändra åhörarnas attityder genom kognitiva komponenter. Vi har valt att använda oss 

utav tre teorier för att fastställa detta, vilka är word-of-mouth, linjär modell för 

kommunikation och the elaboration likelihood model. Om kommunikationen inte når fram till 

åhöraren så kan denna uppfatta informationen fel eller inte ta åt sig informationen alls. Vi 

ansåg därmed att det var väldigt viktigt att använda oss utav teorier inom 

marknadskommunikation som inriktar sig på kommunikationen mellan två individer och 

inlärningsförmågan som berör den information som utges. 

Skolinformatörerna använder sig utav den linjära modellen av kommunikation när de ska 

försöka använda sig utav metoden word-of-mouth. Word-of-mouth beskriver själva modellen 

där kommunikation sker mellan två individer, medan den linjära modellen av kommunikation 

berör de olika delarna som ingår i en kommunikation mellan två individer. 

Skolinformatörerna verkar använda sig utav word-of-mouth genom den linjära modellen av 

kommunikation på ett lyckat och effektivt sätt, eftersom nästan samtliga av de tillfrågade 

inom båda skolorna ansåg att informationen hade nått fram till dem helt eller delvis. Detta kan 

bero på hur väl informatörerna har använt sig utav den linjära modellen för kommunikation. 

Skolinformatörerna anpassar materialets innehåll och språkval efter deras målgrupp, vilket 

kan bevisas från tidigare observationer från skolorna. 

De väljer även att använda sig utav exempel för att åhörarna lättare ska förstå och associera 

exemplet till det som skolinformatörerna försöker förmedla. Detta är typiska exempel på 

kodning, där personen som försöker förmedla ett budskap och anpassar materialet efter 

lyssnaren genom symboler för att framföra sitt meddelande så korrekt som möjligt. Båda 

skolinformatörerna valde att ställa frågor till åhörarna, vilket är, bland annat, för att se till att 

eleverna följer med i den kommunikation som förmedlas (respons) och för att skapa en word-

of-mouth effekt. Om eleverna inte följer med i den informationen som förmedlas, så har 

eleverna svårare att följa med i resten av den information som utdelas. Detta innebär att all 

information som skulle kunna förmedlas inte når åhöraren. Detta skulle därmed minska 

effektiviteten inom marknadskommunikationen.  
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När det kommer till Skarpängsskolan så var det inget oljud som påverkade åhöraren negativt. 

Däremot, när det kommer till Kunskapsskolan så var det lite mer oljud i omgivningen, vilket 

skulle kunna påverka åhörarna negativt i informationsinlärningen. Detta kan resultera i att allt 

som skolinformatörerna förmedlade inte kom fram till åhöraren, genom att symboler 

avkodades fel eller liknande. Däremot så anser vi att informationen troligen har nått fram till 

åhörarna, eftersom att de använde sig utav tydliga och relaterande symboler som var lätta att 

tolka och associera till ämnet. 

När det kommer till the elaboration likelihood model så finns det en nackdel när det kommer 

till hur motiverade åhörarna är att bearbeta information. Åhörarna från båda skolorna fick inte 

välja själva om de ville lyssna på presentationen eller inte. Eftersom att det var under 

lektionstid, där åhörarna var tvungna att gå på presentationen för att få närvaro, så var detta 

inte ett frivilligt val för de inblandade eleverna. Deras motivation att lära sig något nytt och 

bearbeta den informationen som ges kan möjligen därför leda till att de väljer att inte ta till sig 

den informationen. Informationen som ges kan möjligen därför ha nedsatt förmåga att påverka 

attityderna hos åhörare. Det kan leda till att deras attityd gentemot organisationen inte får den 

fulla effekt som det hade fått om de var riktigt intresserade. Detta kan leda till att de inte får 

en positiv känsla/association av LO-distriktet i Stockholms län. 

När det kommer till resultatet så visar det sig att 9 av 10 elever från båda skolor tyckte om 

presentationen. Detta innebär att åhörarna har större chans att lyssna på presentationen, 

eftersom de verkar tycka ämnet är intressant och att presentationen innehöll bra och relevant 

information, baserat på kommentarerna. Detta leder till att den informationen som utges har 

större chans att upptas hos åhörarna, även fast vissa elever möjligen ansåg att presentationen 

var lite tråkig. 

Även fast eleverna inte gick på presentationen frivilligt, så visar resultatet att en positiv 

attitydförändring hos åhörarna har skett ändå. Nästan samtliga av de tillfrågade från båda 

skolorna ansåg att de tycker om den påverkan som LO har i samhället helt eller delvis, och 

cirka 9 av 10 ansåg att de tycker om vad LO står för, och vill stötta organisationen helt eller 

delvis. Detta visar att de flesta elever har fått en bra bild utav organisationen, och att deras 

åsikt om LO verkar positiv, vilket kan vara både från presentationen, från skolinformatörerna 

och tidigare erfarenheter innan presentationen. Detta innebär även att den information som har 

gått fram till åhöraren har påverkat åhörarens attityd positivt. 
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5.2.3. Emotionella komponenter 

Den emotionella komponenten tolkas i denna studie enligt Max-Neefs teori om det mänskliga 

behovet, där fler behov kan sammankopplas med nio faktorer. Den emotionella påverkan 

skapas hos åhöraren genom den kommunikation som skolinformatörerna förmedlar. Den 

emotionella komponenten påverkar attityden genom att åhöraren knyter ett känslomässigt 

band till produkter eller organisationer, vilket påverkar deras åsikter och beslut. Om åhörarna 

inte tycker om organisationen så kommer dessa inte vilja vända sig till LO-distriktet i 

Stockholms län när de kommer ut i arbetslivet. 

Det mänskliga behovet är dock någonting som påverkar en individs agerade omedvetet. Alla 

individer är även unika. Ingen individ tänker i samma tankebanor, vilket gör det svårare att 

fastställa mänskliga behov. Det är därmed svårt att tolka individers agerande. Däremot så har 

detta bevisats genom att empirin visar tydliga tecken på vilka behov som existerar hos 

åhörarna som är relevanta till studien. Max-Neefs teori nämner även att de nio behoven 

samarbetar med varandra och alla är flexibla. Behoven kopplas tillsammans med andra behov 

beroende på hur man är som person, vad man har för åsikter och vad man tycker är viktigt i 

livet. Därav är denna modell passande för alla individer. 

När det kommer till empirin så visade det sig att 97,20% av de tillfrågade ansåg att de skulle 

gå med i facket, helt eller delvis, för att det känns tryggt att ha ett kollektivavtal på arbetet. 

Detta visar att en tilldragande faktor till varför individer väljer att gå med i facket beror på att 

individerna känner sig skyddade ifall något skulle hända genom att ha ett kollektivavtal. 

Genom att individen går med i facket så bildas en känsla av säkerhet, vilket gör att personen i 

fråga känner sig skyddad och mindre orolig. Detta leder till att en tillfredsställelse skapas när 

personen har blivit medlem i facket, eftersom de har lyckats tillgodose ett behov. 

Skolinformatörerna förmedlar därmed en känsla av att organisationen bringar trygghet. 

Åhörarna associerar därmed trygghet med organisationen, vilket leder till att en positiv 

attitydförändring skapas genom den förmedlade marknadskommunikationen.  

En anledning till varför man vill gå med i facket kan även bero på att man vill passa in i en 

grupp. En individs attityd kan påverkas beroende på vilka grupper individen tillhör, eller vill 

tillhöra. Schiolde nämner i sin intervju att hon ville, i princip, tillhöra en grupp som lyssnade 

på hennes åsikter och hennes idéer. Genom att gå med i ett fack eller börja arbeta för LO-

distriktet i Stockholms län så tillfredsställs behov som tillgivenhet. De individer som är 
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anställda på LO tillfredsställer detta behov mer än bara de som är med i facket, eftersom att de 

anställda är mer involverade i organisationen. Genom att man känner en samhörighet med 

facket eller LO, där man kan förmedla känslor och visa uppskattning genom kommunikation, 

så tillgodoses detta behov. Skolinformatörerna förmedlar därmed att organisationen uppfyller 

ett mänskligt behov av deltagande. Detta gör att en positiv attitydförändring skapas genom 

marknadskommunikation från LO, eftersom att organisationen associeras med en känsla av att 

man tillhör en grupp, ifall man skulle gå med i facket. 

Ett annat behov som kan tillfredsställas genom att gå med i facket kan vara behovet av 

deltagande. När man går med i facket så bildas en känsla av att man har rättigheter, privilegier 

eller skyldigheter. Nio av de tio av de tillfrågade ansåg att de helt eller delvis ansåg att de 

skulle gå med i facket på grund av alla förmåner man får om man går med. Resultatet visar att 

det finns en stor procenthalt som skulle gå med i facket på grund av de privilegier man får, 

vilket resulterar i att man tillfredsställer behovet för deltagande. Om man senare vill 

tillgodose sitt behov av deltagande ytterligare, så kan man börja arbeta inom facken eller LO. 

Individen får då en känsla utav gemenskap och att man gör något som hjälper samhället, 

vilket kommuniceras från skolinformatörerna. En positiv attitydförändring skapas härmed, 

eftersom att LO associeras med en känsla av deltagande, vilket kan tillfredsställa en individs 

mänskliga behov. 

Skolinformatörerna kan även kommunicera till åhörare att mänskliga behov som identitet och 

frihet kan tillfredsställas genom att gå med i facket, vilket associeras med LO. Man gör LO 

till en del utav sin identitet, genom att man känner en känsla av tillhörighet och står för det 

som organisationen eller facken står för. Behoven kan tillfredsställas genom att man väljer att 

engagera sig, vara annorlunda, och strida för lika rättigheter. Detta gör man om man går med i 

facket eller engagerar sig i LO, vilket representerar de anställdas rätt i samhället, så står man 

för de åsikter som organisationen har i fråga. Man skapar/identifierar sin egen personlighet 

med identiteten från organisationen. Individer kan även gå med i LO eller engagera sig i LO 

på grund av att de har ett identitetsbehov som måste tillfredsställas. Individen i fråga kan 

känna att de saknar något som gör dem annorlunda jämfört med andra personer. De vill känna 

en känsla av tillhörighet, där deras sociala inställning passar in med andra likasinnade 

individer och där de kan påverka samhället. Detta nämner även Schiolde, Schöldin, Rudberg 

och Björnberg i sina intervjuer. Detta identitetsbehov som skolinformatörerna förmedlas 
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genom marknadskommunikation kan tillfredsställas genom att gå med i facket eller engagera 

sig i LO. 

När en individ känner att de gör en skillnad i samhället så tillfredsställs ett existensbehov. De 

känner att de har en mening med livet och att de försöker påverka världen till det bättre. När 

en individ inte gör något som påverkar samhället genom arbete eller liknande, så kan ett 

behov uppstå och behöva tillfredsställas. En individ som har ett existensbehov kan 

tillfredsställa detta genom att bli delaktig i LO eller genom att bli en medlem i facket. 

Eftersom att LO försöker förändra arbetsmarknaden så känner individen att den har gjort en 

bra handling, vilket påverkar samhället. Därmed fyller de sitt existensbehov genom att de 

känner att de har gjort något positivt för samhället. Detta kan vara en faktor till varför 

individer väljer att stötta LO och gå med i facket. Cirka nio av de tio av de tillfrågade eleverna 

från båda skolorna ansåg att de tycker om vad LO står för och att de vill stötta LO, samt 

96,26% ansåg att de tycker om den påverkan som LO har i samhället. Detta visar att LO är en 

passande organisation att engagera sig i ifall man vill tillfredsställa sitt existensbehov, vilket 

har en positiv påverkan på attitydförändringen gentemot organisationen. 

En nackdel som kan uppkomma från den kommunikationen som förmedlas under 

presentationerna är de förväntningar som åhörarna bygger upp. Rudberg ser en problematik i 

förväntningar på LO och tror att de inte är så höga eftersom medlemmarna inte har så mycket 

kunskap om LO och kan missuppfatta LO med sitt fackförbund, därmed kan förväntningar bli 

skeva förklarar han. Liknande problematik ser även Björnberg som förklarar att bilden och de 

upplevda behoven av organisationen är varierande hos medlemmarna i facket. När man tittar 

på vilken bild de själva har av organisationen så är den positiv och liknar varandra i 

beskrivningen. Båda ser LO som en organisation som försöker ta vara på löntagarnas 

intressen. Men om man ser på vad de tror om LO förändring i värderingar och mål så är de 

oense där också. 

Sammanfattningsvis så påverkas attityden positivt hos åhörare genom de emotionella 

kopplingar som skapas från presentationerna och den kommunikation som förmedlas. De 

mänskliga behoven påverkar starkt den emotionella komponenten som tillhör attityden hos 

individer. Detta resulterar i att åhörarna associerar sina känslor till LO-distriktet i Stockholms 

län. LO blir därför ett sätt för åhörarna att tillfredsställa sina behov. 
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5.2.4. Handlingskomponenter 

Anledningen till varför adoptionsmodellen valdes som handlingsmodell härrör från att den 

innefattar delar som redan ha tagits upp inom tidigare teorier. Adoptionsmodellen visar även 

hur intresse/motivation hos åhörarna påverkar deras beslut av att, möjligtvis, gå med i facket i 

framtiden baserat på en positiv attityd genom effektiv marknadskommunikation från LO-

distriktet i Stockholms län. Vi anser därmed att adoptionsmodellen är en bra modell för att 

redovisa hur åhörare går från att ha en ökad medvetenhet om organisationen till att gå med i 

facket och eventuellt bli involverad i organisationen eller fackligt involverad. 

När det kommer till medvetenheten om organisationen så skapas denna (om den inte har 

skapats tidigare via andra medier) via skolpresentationerna. Eleverna får höra om LO och 

facket via skolinformatörer som kommunicerar en bild, både medvetet och omedvetet, via 

marknadskommunikation. Den bilden som de flesta elever har fått av organisationen efter 

presentationen indikerade på att de hade fått en korrekt medvetenhet om vad LO arbetar med 

och de mål organisationen strävar efter. Några av dessa kommentarer var till exempel att LO 

“stöttar arbetstagarnas rättigheter”, att “de arbetar för ett bättre samhälle”, samt att de försöker 

“hjälpa till i arbetslivet”. 

När en individ har fått medvetenhet om LO-distriktet i Stockholms län, så måste denna få ett 

intresse för organisationen. Om intresset inte existerar hos en åhörare så kommer de inte välja 

att gå med i facket senare, eftersom att de anser att organisationen inte är intressant. En 

nackdel inom detta kan vara att eleverna blir påtvingade den information som förmedlas, 

vilket tidigare har diskuterats. En annan nackdel kan även vara de elever som deltog i 

undersökningen inte är ute på arbetsmarknaden än. Skarpängsskolan är mest aktuell för 

praktisk arbetslivsorientering, medan Kunskapsskolan är mest aktuell för sommararbete. Detta 

kan resultera i att eleverna inte är intresserade för att ämnet inte är aktuellt för dem just då. 

Det blir mer aktuellt för dem om några år. Däremot så ansåg ungefär nio av tio av de 

tillfrågade att de tyckte om presentationerna. De som valde att kommentera motiverade även 

där att de ansåg att presentationen var “intressant” och “lärorikt”, men det var fortfarande 

några som ansåg att presentationerna var “tråkig”. De elever som ansåg att presentationen var 

intressant har möjlighet att, när de kommer ut på arbetsmarknaden, gå med i facket och 

möjligtvis bli en fackligt engagerad individ. Däremot så kommer nog de som ansåg att 

presentationen var tråkig att inte bearbeta vidare information ytterligare, vilket resulterar i att 

de inte kommer gå med i facket. 
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När en individ bestämmer sig för om de vill gå med i facket eller bli fackligt/organisatoriskt 

involverad så påverkas detta av den medvetenheten och intresset som eleverna har, sedan så 

förändras den attityden som en individ har beroende på hur de upplever facket och LO efter 

att de går med i facket eller blir organisatoriskt engagerade. Däremot så kommer inte detta 

granskas ytterligare, eftersom studien fokuserar på hur attityden förändras baserat på 

presentationerna. 

Handlingskomponenten påverkar därmed inte attityden hos åhörare så mycket, eftersom att de 

är för unga för att börja engagera sig fackligt. De kan inte skapa en känsla av att de måste 

agera nu för att ha möjlighet att påverka organisationen eller ta del utav dess tjänster, vilket 

gör att handlingskomponenten inte får så stor påverkan på attityden hos en organisation. 

6. Slutsats 

Kapitlet kommer belysa de slutsatser som existerar i analysen. Kapitlet i fråga kommer även 

beröra de rekommendationer som finns för fortsatt forskning. 

Sammanfattningsvis så kan man säga att de anställda har liknande bild av LO och vad 

organisationen står för. Därmed kan vi konstatera att budskapet som sänds ut blir samma och 

att det råder mer eller mindre en integrerad marknadskommunikation som bidrar till att bilden 

hos de anställda är likartad. I sin tur förmedlas ett budskap externt genom olika kanaler. När 

det kommer till attityden hos åhörare så påverkas den väldigt mycket utav den 

marknadskommunikation som skolinformatörerna förmedlar genom skolinformationer. 

Gällande den kognitiva komponenten så visar det sig att många av de elever som deltog i 

studien uppfattade den information som förmedlades och att de förstod, till stor del, vad LO-

distriktet i Stockholms län står för. Detta leder till att attityden påverkas positivt, eftersom att 

skolinformatörerna har kommunicerat ut de positiva sidorna angående facket och LO, vilket 

åhörarna har uppfattat. 

När det kommer till den emotionella komponenten så associerar de flesta elever 

organisationen med att den fungerar som en trygghet, och är en möjlighet för dem att kunna 

känna sig säkra på arbetsmarknaden. Organisationen tillfredsställer även andra behov genom 

marknadskommunikation, som deltagande och existens, eftersom att personen i fråga som 

engagerar sig känner att organisationen gör något för samhället. Detta kan tillfredsställas till 
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exempel genom att gå med i facket. Attityden påverkas därmed positivt, eftersom att de flesta 

eleverna kände en trygghet till organisationen, vilket gör att de känner sig beskyddade. 

När det kommer till händelsekomponenten så påverkas eleverna i fråga av den motivation och 

det intresse de har angående LO-distriktet i Stockholms län. Det visade sig att det fanns två 

faktorer som kunde påverka åhörarens motivation och intresse negativt, och detta var genom 

att åhöraren blev påtvingad den information som utgavs, samt att vissa ansåg att 

presentationen var tråkig. Däremot så ansåg de flesta elever att den informationen som utgavs 

under presentationerna hade nått fram till dem. Attityden påverkas därmed genom att ingen 

respondent känner att de verkligen måste gå med i facket nu. Eleverna är för unga för arbete 

än, vilket gör att de inte känner känslan av att de verkligen måste engagera sig i 

organisationen. Detta gör att attityden påverkas så att handlingskomponenten och 

marknadskommunikationen inte har så stor betydelse till hur de uppfattar organisationen. 

Attitydpåverkan borde därmed vara relativt neutral. 

6.1 Rekommendationer för fortsatt forskning 

När det kommer till studien så kan denna göras i en större utsträckning med fler åhörare och 

fler intervjuer med anställda. Eftersom studien endast utgörs utav två skolor i Stockholms län 

med totalt 107 elever och 5 intervjuer med anställda inom Stockholmsregionen så kan ingen 

specifik generalisering göras. Studien behöver därför fler åhörare och fler intervjuer från 

anställda för att detta ska kunna göras. Resultatet och slutsatserna kan då tolkas med större 

vikt, eftersom att empirin har större omfattning och därmed blir mer sanningsenlig. 

Det skulle också vara intressant för fortsatt forskning att undersöka ett annat urval, de aktuella 

medlemmarna och deras upplevelse av tjänst och den bilden de har av LO för att se hur det 

skiljer sig mot de anställda och ledningen. 

Max-Neefs teori om mänskliga behov är även en faktor som kan ytterligare granskas i en 

senare studie, eftersom att den kan ha stor inverkan på hur en organisation kan påverka 

marknadsföringen för att nå ut till individer. Den kan även ha stor inverkan på hur 

organisationen ska tänka när det kommer till att tolka organisationen utifrån individers 

perspektiv. 
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8. Bilagor 

8.1 Enkätfrågor 

Hej, 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som gör en undersökning kring 

organisationen LO som ni precis har lyssnat på. Vi vill att DU delar med dig av vad du 

tycker om presentationen samt LO som organisation. 

Vi är tacksamma för ditt svar! 

Frågor: 

1. Vad tycker du om presentationen? Ge ett betyg från skala 1-6, där 1 är sämst och 6 är 

bäst (Ringa in ditt svar) 

1  2  3  4  5  6 

Motivera ditt svar med en mening. 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Ringa in påståendet som stämmer överens med det du tycker. 

Jag skulle gå med i facket (teoretiskt) för att... 

… mest pga alla förmåner man får om man går med i facket. 

Instämmer inte  Instämmer delvis  Instämmer helt 

… det känns tryggt att ha ett kollektivavtal om något skulle hända på jobbet. 

Instämmer inte  Instämmer delvis  Instämmer helt 

… jag tycker om vad de står för, och vill stötta LO. 

Instämmer inte  Instämmer delvis  Instämmer helt 

…Jag tycker om den påverkan som LO har i samhället. 

Instämmer inte  Instämmer delvis  Instämmer helt 
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3. Tycker du att LO’s budskap/information har nått fram till dig under presentationen? 

Instämmer inte  Instämmer delvis  Instämmer helt 

4. Visste du att LO fanns innan presentationen? 

a) Jag visste vad LO existerade och jag visste vad de stod för 

b) Jag visste att LO existerade men jag visste inte vad de stod för 

c) Jag visste inte att LO existerade och jag visste inte vad de stod för 

Om du svarade A eller B, gå vidare till fråga 7: 

5. Hur var din bild utav LO innan presentationen? Motivera ditt svar. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Har din bild av LO förändrats efter presentationen? (Ringa in ditt svar) 

a) LO representerar fortfarande samma sak för mig som det gjorde innan presentationen 

b) LO representerar i princip fortfarande samma sak för mig, men nu vet jag mer. 

c) Min uppfattning om LO har ändrats lite efter presentationen 

d) Min uppfattning om LO har ändrats mycket efter presentationen 

e) Min uppfattning om LO har ändrats väldigt mycket efter presentationen 

f)Ingen respons 

7. Vad har du för bild av LO efter presenationen? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Vart har du sett LO tidigare? Svara på ett eller flera alternativ. 

TV 

Radio 

Tidning 
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Internet (LO’s hemsida, Facebook, Twitter osv.) 

Annan  
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8.2. Resultat från Skarpängsskolan 

Fråga 1: Vad tycker du om presentationen? Ge ett betyg från skala 1-6, där 1 är sämst 

och 6 är bäst (Ringa in ditt svar).  

 

Antal respondenter: 78 

Medelvärde: 4,4 

Utav de tillfrågade så var det 87,18% som ansåg att presentationen var värderad en 4 eller 

högre, vilket visar att presentationen ansågs vara positiv för de flesta elever. Det var endast 

12,82% som värderade presentationen till en 3:a eller mindre.  

Motivera ditt svar med en mening 

De som svarade 1:  

”Ganska sossigt.” 

De som svarade 2:  

”Dåligt planerat, gick inte igenom vissa saker som om de antog att vi visste vad de var.” 

 

De som svarade 3:  

”Det var ju ganska tråkigt men vi slapp nästan hela språklektionen.” ”Planera redovisning 

mycket bättre! Partiskt!”  

”Lite långtråkigt.”  

”Det var lite tråkigt att lyssna på, även om jag gillar tanken och initiativet.” 

”Det var tråkigt och mycket upprepningar, dock var det ganska intressant.”  
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”Det var bra men lite upprepande.”  

”Vi fick kortare lektioner, lite svåra ord dock.” 

 

Den som svarade 3,5:  

”Det var bra information men lite långtråkigt att lyssna på.” 

 

De som svarade 4:  

”Den var bra och lärorik.”  

”Föreläsningen var lärorik.”  

”Det var många dumma frågor och det var lite förvirrande.”  

”Viktigt att veta.”  

”Inte jätteroligt, lite mer underhållande. Ta med de som lyssnar.”  

”Det var bra, men konstiga frågor som inte hade några svar. Det blev lite förvirrande.”  

”Det var bra information men inte så kul att lyssna på.”  

”Det var bra att veta allt men det var lite långtråkigt.”  

”De var bra på att föreläsa.”  

”Det var intressant men rätt långt.”  

”Det var okej, dock lite tråkig/stel föreläsning.” 

”Den var bra men det blev lite komplicerat.”  

”Det var lärorikt men ganska långtråkigt.”  

”Det var bra förberett.”  

”Lite segt att lyssna, men intressant.”  

”Det var väldigt bra saker och viktiga att veta. Kanske lite långtråkigt ibland.” 

”Jag lärde mig mycket men det var lite för långt.”  

”Det var bra att få information men jag förstod inte allt.” 

”Tyckte det var väldigt långtråkigt och svårt att bara sitta och lyssna.”  

”Det var nyttigt och lärorikt.”  

”Ganska spännande att få veta lite mer om arbetslivet.” 

”Det var bra fakta men kanske pytte lite tråkigt.”  

”Det var bra!! Men inte så jätte roligt att sitta stilla så länge och bara lyssna.”  

”Tycker den var bra och man lärde sig mycket nytt!”  

”Det var lärorikt och tjejerna visste vad de pratade om.”  
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”Det var bra att få veta ”fakta” om arbetsregler.”  

”Lite osynk med PP.”  

”Lite osynk i PP och lite otydligt ibland.” 

 

De som svarade 5:  

”Det var en bra sammanfattning.”  

”Jag lärde mig grejer jag inte visste innan.”  

”Det var bra dock förstår jag inte när man blir lurad eller inte.”  

”Det var mycket bra information och intressant.”  

”Jag förstod vad de pratade om.”  

”Lite långtråkigt.”  

”För mycket flåsande i micken.”  

”Dom pratade högt och bra.”  

”Jag fick lära mig mycket.”  

”Det var intressant och lärorik.”  

”Det var intressant, kanske ringa till dem.”  

”Jag tycker det var bra och tydlig information.” 

”Jag lärde mig villkoren för att jobba och liknande.”  

”Det var en bra föreläsning, dock lite otydlig.”  

”För att jag lärde mig nya värdefulla ord.”  

”Bra.”  

”Det var kul att veta lite mer om arbetslivet.”  

”Det var bra.”  

”Den var tydlig.”  

”Lite långtråkigt.”  

”Det var intressant men lite enformigt.”  

”Jag tycker det är bra att ni informerar ungdomar om vad man ska tänka på när man arbetar 

och vad som kan hända om man inte har koll, dock var det lite långtråkigt.” 

De som svarade 6:  

”Väldigt bra föreläsning som gav bra tips på hur man ska jobba på rätt sätt.”  

”Jag tycker att dem gav mig rätt/bra information om vad man behöver kunna.”  
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”Jag tycker dem ger mig bra information.”  

”Dom lärde mig mycket bra saker.”  

”Jag fick mycket information.”  

”Det var lärorikt.”  

”Bra info, intressant information som kan vara bra att veta.”  

”Lärorikt.”  

Respondenter som svarat på frågan: 70  

Ingen respons: 8 

Fråga 2: Jag skulle gå med i facket (teoretiskt) för att… 

… mest pga alla förmåner man får om man går med i facket.  

 

Resultatet från Skarpängsskolan visar att 91,03% av eleverna ansåg att en faktor till varför de 

skulle gå med i facket beror på de förmåner som de får om de går med i facket, helt eller 

delvis. Endast 6,41% av respondenterna ansåg inte att det var en tilldragande faktor till att gå 

med i facket. Endast 2,56% av respondenterna valde att inte kommentera.  

… Det känns tryggt att ha ett kollektivavtal om något skulle hända på jobbet.  



64 

 

 

Resultatet visar att de flesta elever ansåg att det känns tryggt att ha ett kollektivavtal. 97,44% 

av respondenterna ansåg att detta påstående stämmer helt eller stämmer delvis. Det var endast 

1,28% av respondenterna som ansåg att detta instämmer inte. Endast 1,28% valde att inte ge 

någon respons.  

...jag tycker om vad de står för, och vill stötta LO.  

 

Resultatet från Skarpängsskolan visar att de majoriteten av eleverna ansåg att de tycker om 

vad LO står för och att de skulle vilja stötta LO. Cirka 91,03% av de tillfrågade 

respondenterna svarade att de ansåg att påståendet instämde delvis eller helt. Endast 7,69% 

ansåg att påståendet var inkorrekt och 1,28% valde att inte svara på påståendet. 

… Jag tycker om den påverkan som LO har i samhället. 
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Resultatet från Skarpängsskolan redovisar att de flesta respondenter verkar anse att de tycker 

om den påverkan som LO har i samhället. 96,15% av respondenterna ansåg att de instämde 

delvis eller helt till påståendet. Endast 3,85% av de tillfrågade svarade att de ansåg att 

påståendet inte stämmer. 

3. Tycker du att LO’s budskap/information har nått fram till dig under presentationen? 

 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna ansåg att budskapet/informationen har nått 

fram till dem under presentationen. Cirka 98,72% av respondenterna svarade att de ansåg att 

påståendet stämmer in helt eller delvis. Det var endast 1,28% av respondenterna som ansåg att 

budskapet/informationen inte hade nått fram till dem.  

Fråga 4: Visste du att LO fanns innan presentationen? 
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Resultatet redovisade inte en klar majoritet när det kom till hur mycket eleverna visste om LO 

innan presentationen. 11,54% av respondenterna ansåg att de visste att LO existerade, samt 

vad LO står för. 29,49% ansåg att de visste att LO existerade men visste inte vad 

organisationen står för. 56,41% av de tillfrågade respondenterna visste inte att LO existerade 

och de visste även inte vad organisationen stod för. 2,56% av eleverna valde att inte svara på 

påståendet.  

5. Hur var din bild utav LO innan presentationen? Motivera ditt svar. 

Seriösa svar:  

”Hade ingen eftersom jag inte visste att det fanns.”  

”Vänsterrörelse.”  

”Jag hade bara hört om det så jag hade ingen bild.”  

”Visste inte mycket.” 

”Jag hade ingen bild för jag visste inte vad det var, bara att det existerade och att det handlade 

om arbetslivet.”  

”Det verkade bra för de som arbetar.”  

”Visste inte vad det var och att det fanns.”  

”Jag visste inte vad det var innan.”  

”Jag visste inte att de fanns.”  

”Dom tror på mig.”  

”Jag visste inte att det fanns.”  

”Jag hade ingen.”  
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”Fantastiskt!”  

”Något viktigt.”  

”Bra.” 

”Hade ingen bild.”  

”Visste inget om LO.”  

”Tänkte inte på det.”  

”Jag visste inte ens att de skulle redovisa för att jag inte hade fått veta något. Visste inte att 

dem fanns.” 

”Visste inte vad det var.”  

”Jag vet inte typ bara att det var ett företag som åker runt och berättar om arbetslivet.”  

”Visste inte att det fanns.”  

”En förening för sossarna!”  

”Visste ej att LO fanns.”  

”Visste ej vilka de var.”  

”Vet inte!”  

”Kändes lite osäkra.” 

”Jag visste inget om LO tidigare.”  

”Jag visste bara att det var för vuxna.”  

”Hade ingen.”  

”Nej tack. Låt mig slippa.”  

“Jag visste inte vad det var.”  

”Jag hade ingen aning om vad det var.” 

Oseriösa svar:  

”Jag trodde att det var ett kattdjur.”  

”Trodde det var ett kattdjur.”  

”Ingen aning. Trodde det var ett lodjur.”  

Respondenter som svarade på frågan: 36 elever 

Ingen respons: 42 elever  

Fråga 6. Har din bild av LO förändrats efter presentationen? (Ringa in ditt svar) 

A) LO representerar fortfarande samma sak för mig som det gjorde innan presentationen 

B) LO representerar i princip fortfarande samma sak för mig, men nu vet jag mer. 
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C) Min uppfattning om LO har ändrats lite efter presentationen 

D) Min uppfattning om LO har ändrats mycket efter presentationen 

E) Min uppfattning om LO har ändrats väldigt mycket efter presentationen 

F) Ingen respons 

 

Om man bortser från alternativ F så ser man inte någon tydlig majoritet i resultatet. Det var 

inte många respondenter som ansåg att LO fortfarande representerade samma sak för dem. 

Det var endast 1,28% som valde alternativ A. Några av eleverna, cirka 11,54%, ansåg att de 

visste mer om LO, men att organisationen fortfarande betyder samma sak för dem. 6,41% av 

de tillfrågade ansåg att deras uppfattning om LO har ändrats lite efter presentationen. Cirka 

23,08% ansåg att deras uppfattning om LO har ändrats mycket efter presentationen. Cirka 

12,82% av eleverna anser att deras uppfattning om LO har ändrats väldigt mycket efter 

presentationen. Majoriteten av respondenterna valde att inte besvara frågan (44,87%). 

7. Vad har du för bild av LO efter presentationen? 

Seriösa svar:  

”Samma som innan bättre än jag trodde.”  

”Hade ingen.” 

”Jag vet inte typ bara att det var ett företag som åker runt och berättar om arbetslivet.”  

”De har räddat mig.”  

”Verkar vara bra.”  

”Det är bra att man kan få försäkringar m.m.”  

”Bra tycker jag.”  
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”Väldigt bra för de som arbetar.”  

”Jag vet nu att de hjälper de arbetande personerna med deras löner om de blir t.ex. skadade.”  

”Att dem är bra och har ett bra inflytande på samhället samt att de är viktiga för samhället.”  

”Att dem är bra och snälla. Och dem har räddat mitt arbetsliv.”  

”En bra bild men jag vet fortfarande inte vad det är.”  

”Ett fackförbund, så som jag tänker mig ett sådant är.”  

”Tyckte det var bra att lära sig.”  

”Bra.”  

”Det är ingenting för mig.”  

”En bra bild som är bra för samhället.”  

”Det var väldigt bra med bra information.”  

”Verkar vettigt.”  

”Viktigt att veta vad de sa.”  

”Jag anser att dem räddar mitt liv. I framtiden kommer jag behöva detta.”  

”Jag vet inte riktigt vad jag har för bild, men jag tycker det är bra att dem informerar på 

skolor.”  

”Dom hjälper till och ser till att det blir rätt i arbetet.”  

”Dom hjälper till och ser till att det blir bättre i samhället.”  

”En bra bild.” 

”Bra, verkar vara bra.”  

”Det verkar väldigt bra.”  

”Att det är en rättvis förening som arbetar för ett bättre samhälle.”  

”Dem hjälper arbetstagarna.”  

”Att dem verkar tycka att allt ska vara väldigt ordning och reda, och att man ska ha bra 

förutsättningar när man arbetar.”  

”En bra grupp.”  

”Bra bild.”  

”Att det kan vara bra att prata med dem innan man skaffar jobb.”  

”En bra bild.”  

”Bra företag.”  

”Det verkar vara bra och tryggt.”  

”Det verkar som en bra organisation.”  

”Fantastisk bild!”  
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”Att det är viktigt att gå med för att känna sig säkrare på sin arbetsplats.”  

”Att det är bra.”  

”Lite mer chill och inte en så hård bild av LO.”  

”Bättre bild med bra information till de unga.”  

”Värkar vara bra att vara med i.”  

”Det är bra om man får problem på sin arbetsplats.”  

”En positiv bild.” 

”Jag tycker det är bra att denna typ av föreningar finns till hands när man behöver hjälp på sin 

arbetsplats, dock tycker jag inte alltid strejk är rätt väg att gå.”  

”Står för bra saker.”  

”En bra organisation som står för vettiga saker.”  

”En säkerhet för alla som arbetar.”  

”En bra organisation som gör det rättvist när man jobbar.”  

”Att dom finns för att hjälpa till i arbetslivet.”  

”Att det är en trygghet hos oss som ska jobba.”  

”Ingen aning. Om man går med i facket går man med i LO.”  

”Att de hjälper till vid problem på arbetsplatsen.”  

”De verkar bra.”  

”Det verkar bra. De hjälper folk och är bra för samhället.”  

”Att de hjälper folk att det blir rätt med arbetet, lön osv. Det är bra för samhället.”  

”Ganska bra bild. Står för bra saker.”  

”Att det är bra, verkar tryggt.”  

”Bra.”  

”Sell-out tjänst.”  

”Det är coolt.”  

”Bra företag.” 

”Fattar fortfarande inte vad det är.” 

Oseriösa svar:  

”Dem har räddat min karriär och liv.”  

Elever som svarade på frågan: 65  

Ingen respons: 13 
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8. Har du sett LO tidigare? Svara på ett eller flera alternativ. 

 

Andelen respondenter som ringade in alternativet TV var 22,22%, medan 7,41% hade hört om 

organisationen på radio. 24,07% har sett LO i tidningar och 16,67% har sett organisationen 

visa internet. Det var däremot 29,63% som hade sett LO via någon annan källa.  

Kommentarer annan:  

Seriösa svar: 

”Hört någon gång innan.”  

”Bara hört det någonstans.”  

”Skolan.”  

”Pratat om det på SO:n.” 

”SO-boken.”  

”Föräldrar och syskon.” 

Oseriösa svar:  

”Soptunnan.”  
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8.3. Resultat från Kunskapsskolan 

Fråga 1: Vad tycker du om presentationen? Ge ett betyg från skala 1-6, där 1 är sämst 

och 6 är bäst (Ringa in ditt svar).  

 

Antal respondenter: 29 

Medelvärde: 4,9 

Resultatet från medelvärdet (4,9) visar att de flesta elever från Kunskapsskolan ansåg att 

presentationen vara väldigt bra. Cirka 89,66% av de tillfrågade eleverna tyckte att 

presentationen var värderad en 4 eller högre, vilket visar att dessa elever ansåg att 

presentationen var bra och/eller relevant. 

Motivera ditt svar med en mening: 

De som svarade 2:  

Inga kommentarer  

 

De som svarade 3:  

”Är ganska oklar med vissa grejer. Det är inte så intressant.”  

”Ej tekniska hjälpmedel. Gör det svårare att lyssna på. Det var informerande, men det var inte 

jätteintressant.” 

 

De som svarade 4:  

”Bra att man får fråga men rätt långtråkigt. Filmen var rolig.”  
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”Bra information, men lite tråkigt.”  

”Bra information och handlade om viktiga saker, dock lite lång.”  

”Intressant och mycket bra information.”  

 

De som svarade 5:  

”Rätt så intressant och väldigt bra info.”  

”Det var tydligt, lärorikt och intressant.”  

”Man blir engagerad.”  

”Jag tycker det är en bra föreläsning, man blir insatt.” 

”Videoklippet var väldigt bra, även föreläsningen.”  

”Bra föreläsare och roligt videoklipp.” 

”Den var bra.”  

”Väldigt intressant.”  

”Hon var tydlig med föreläsningen.” 

”Den var bra men inte bäst.”  

”Bra tanke, bra upplagt.”  

”Viktig information.”  

”Intressant och hyffsat pedagogisk.” 

De som svarade 6:  

”Stora bröst.”  

”Den var jättebra!”  

”Intressant information och bra hjälpmedel.” 

Fråga 2: Jag skulle gå med i facket (teoretiskt) för att… 

… mest pga alla förmåner man får om man går med i facket.  
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Respondenterna från Kunskapsskolan visade även att de förmåner man får om man går med i 

facket är en stor faktor till varför de överväger att gå med i facket. Cirka 89,66% av de 

tillfrågade ansåg att detta instämmer delvis eller stämmer helt. Det var endast 6,90% av de 

tillfrågade som ansåg att detta inte var fallet. Endast 3,45% valde att inte kommentera. 

… det känns tryggt att ha ett kollektivavtal om något skulle hända på jobbet.  

 

Resultatet från Kunskapsskolan visar att de flesta respondenter ansåg att det skulle kännas 

tryggt att ha ett kollektivavtal. Cirka 96,55% ansåg att påståendet instämde helt eller delvis. 

0% av respondenterna ansåg att detta påstående inte instämde, medan 3,45% valde att inte ge 

någon respons.  
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… Jag tycker om vad de står för, och vill stötta LO.  

 

Kunskapsskolan redovisade även tydliga resultat för att påståendet om att individer skulle gå 

med i facket för att de tycker om och vill stötta LO. 93,10% av respondenterna ansåg att 

påståendet stämde helt eller delvis. Det var endast 3,45% som ansåg att påståendet instämde 

inte. 3,45% av respondenterna valde att inte svara på påståendet.  

… jag tycker om den påverkan som LO har i samhället. 

 

Resultatet från Kunskapsskolan visar att de flesta respondenter verkar anse att de tycker om 

den påverkan som LO har i samhället. 89,66% ansåg att påståendet instämde delvis eller helt. 

Det var 6,9% av respondenterna som ansåg att deras åsikt inte stämde in med påståendet. Det 

var även 3,45% som valde att inte svara på påståendet.  

3. Tycker du att LO’s budskap/information har nått fram till dig under presentationen? 
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Resultatet visar att majoriteten av eleverna från Kunskapsskolan ansåg att 

budskapet/informationen hade nått fram till dem. 93,10% av respondenterna ansåg att 

påståendet stämde helt eller delvis. Det var endast 3,45% som ansåg att 

informationen/budskapet inte hade gått fram till eleverna. 3,45% av respndenterna valde att 

inte svara på påståendet.  

Fråga 4: Visste du att LO fanns innan presentationen? 

 

Resultatet visar att det inte finns någon tydlig majoritet i resultatet som har redovisats från 

Kunskapsskolan, angående hur mycket eleverna visste om LO innan presentationen. 20,69% 

ansåg att de visste att LO existerade och att de visste vad organisationen stod för. 31,04% av 

eleverna visste att LO existerade, men de visste inte vad organisationen stod för. 44,83% av 

respondenterna visste inte vad LO exiserade och de visste inte vad organisationen stod för. 

3,45% av respondenterna valde inte att svara på påståendet.  
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5. Hur var din bild utav LO innan presentationen? Motivera ditt svar. 

Seriösa svar:  

”Jag hade ingen direkt bild för att jag inte hört så mycket om LO.”  

”Jag visste inte vilka dem var innan.”  

”Ingen aning.”  

”Visste i princip ingenting om LO”  

”Har hört det på nyheterna.”  

”Jag visste syftet.”  

”Ingen aning.”  

”Samma som efter.”  

”Visste inte så mycket om LO, endast att de hade med arbeten att göra.”  

”Vet ej.”  

”Jag visste väldigt lite om dem.” 

Elever som svarade på frågan: 11  

Ingen respons: 18 

Fråga 6. Har din bild av LO förändrats efter presentationen? (Ringa in ditt svar) 

A) LO representerar fortfarande samma sak för mig som det gjorde innan presentationen 

B) LO representerar i princip fortfarande samma sak för mig, men nu vet jag mer. 

C) Min uppfattning om LO har ändrats lite efter presentationen 

D) Min uppfattning om LO har ändrats mycket efter presentationen 

E) Min uppfattning om LO har ändrats väldigt mycket efter presentationen 

F) Ingen respons 
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Resultatet från kunskapsskolan visar att det inte finns någon tydlig majoritet i denna frågan, 

om man bortser från alternativ F. Det var endast 6,89% av de tillfrågade eleverna som ansåg 

att LO fortfarande representerar samma sak som innan presentationen. Cirka 17,24% av 

respondenterna ansåg att LO prepresenterar i princip fortfarande samma sak för dem, förutom 

att de vet mer nu. Endast 6,89% ansåg att deras uppfattning om LO har ändrats lite efter 

presentationen. 20,69% ansåg att deras uppfattning om LO har ändrats mycket (Alternativ D) 

och 10,35% ansåg att deras uppfattning har ändrats väldigt mycket efter presentationen 

(Alternativ E). Det var 37,93% av respondenterna valde att inte svara på denna fråga.  

7. Vad har du för bild av LO efter presentationen? 

Seriösa svar:  

”LO står för något viktigt inom arbetslivet.”  

”Att LO är något bra och säkrar ens framtid.”  

”Att dem hjälper människor med att skaffa jobb och se till att dem blir blåsta.” 

”?”  

”Informativt.”  

”De stöttar arbetstagarnas rättigheter.”  

”Att LO stöttar arbetsgivarens rättigheter och är en extra trygghet för den som arbetar.”  

”Vet ej.”  

”Väldigt positiv.”  

”Att det är en bra organisation.”  

”Några som kan mycket om jobb och kollektivavtal.”  
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”Samma som innan.”  

”LO arbetar för att arbetarna skall ha bra rättigheter.”  

”En bra bild.”  

”Samma som förut, en organisation som arbetar för trygga anställningsvillkor.” 

”Det är bra att de finns i samhället. De finns till för oss AT.”  

”Visste inte mycket.” 

Elever som svarade på frågan: 17  

Ingen respons: 12 

8. Har du sett LO tidigare? Svara på ett eller flera alternativ. 

 

Resultatet från Kunskapsskolan visar att det inte finns någon riktigt klar majoritet av vad 

eleverna har sett LO ifrån. Antalet elever som har sett organisationen genom TV var 22,22% 

och 7,41% har hört LO genom radio. 18,52% har sett LO genom tidning och 18,52% har sett 

organisationen via internet. Däremot så var det 33,33% som hade markerat kategorin annan.  

Kommentarer alternativ annan:  

Inga kommentarer gavs. 
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8.4. Intervju med skolinformatör Jenny Schöldin 

Grupp: - Varför valde du att bli medlem i LO? 

Jenny: - Därför att jag fick frågan om jag inte skulle gå med i facket. Det var nog bra. Då gick 

jag med och för att handels har avtal med min arbetsgivare. 

Grupp: - Varför valde du senare att bli en aktiv medlem i LO? 

Jenny: - För att jag gick en facklig kurs och insåg att det fanns en eller flera organisationer 

som hade samma värderingar som jag, och sen var jag fast. 

Grupp: - Hur är din syn på LO som organisation? 

Jenny: - Oj.. Det var en svår fråga.Jag skulle kunna svara på den frågan i tre dagar. Ja, vad ska 

man säga? Jag tycker det är jätteviktigt att de fjorton fackförbunden samarbetar och vi 

behöver verkligen LO. Så det är skitviktigt att LO finns. Nej jag vet inte vad jag ska säga. Jag 

har en väldigt positiv syn på LO. Det är en väldigt demokratisk organisation och det är väldigt 

lätt att påverka. Det är väl min syn. Det tycker jag är bra. Ingenting är ju perfekt, men det går 

att förändra. Det är väl det. 

Grupp: - Lo ger årligen pengar till Socialdemokraterna. Förra året var det 6 miljoner kronor. 

Detta syns tydligt på hemsidan. Tror du detta påverkar potentiella medlemmar när de väljer att 

gå med i LO? 

Jenny: - Ja, det skulle jag vilja säga, att det gör. Det finns alltid några individer som är väldigt 

ideologiskt övertygade, som inte skulle gå med i ett LO förbund. Och man kan inte gå med i 

LO. De skulle inte gå med i ett LO förbund för att de tycker det är kopplat till 

Socialdemokraterna. Tyvärr. Jag tycker det är tråkigt, för då har man inte fattat. Om man inte 

vill att det ska bli bra för arbetarna så behöver man inte gå med. Det är frivilligt . 

Grupp: - Varför tror du att 50% av medlemmarna inte röstar på Socialdemokraterna? 

Jenny: - Jag tror att vi. inte lyckas nå ut till våra medlemmar och förklara. varför det är så 

viktigt. Sen måste man inte rösta på Socialdemokraterna. Men vi vill ju byta regering. Så 

åtminstone att man röstar på ett parti som inte är ett blått parti. Det behöver vi nå ut med, och 
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det har vi väl inte gjort tillräckligt mycket. Men det är fortfarande fler LO medlemmar som 

röstar för rött än i allmänhet eller så. Men vi jobbar på det. 

Grupp: - En följdfråga som vi kom på nu. Varför tror du att LO ger pengar till 

Socialdemokraterna? 

Jenny: - För att vi skapade Socialdemokraterna från första början. Det var vårt politiska parti 

när vi fackliga insåg att vi måste påverka politiken. Och därför så samverkar vi med 

Socialdemokraterna för att vi vill få in våra frågor in i politiken. 

Grupp: - Vad anser du är den bästa aspekten med LO? 

Jenny: - Asså tänker vi LO förbunden nu också bara? 

Grupp: - LO förbunden. 

Jenny: - LO förbunden. Den bästa aspekten? Att man har en chans att få demokrati på jobbet 

och att vi kan jobba för alla människors lika värde.Okej, det är jättestort. Jämställdhet och 

jämlikhetsfrågor och få människor att inse att alla ska ha samma möjligheter. Jag kan babbla 

hur länge som helst,. 

Grupp: - Varför tror du att potentiella medlemmar väljer att bli medlemmar i LO? 

Jenny: - Nu fattar inte jag den frågan. Potentiella medlemmar väljer. Asså varför man tror att 

man blir medlem i LO eller? 

Grupp: - Yes. 

Jenny: - Man kan inte bli medlem i LO. Man kan bli medlem i ett LO-förbund. Varför man 

blir medlem i ett LO förbund? Förhoppningsvis därför att man har fattat vad det handlar om. 

Men förhoppningsvis så kanske att man börjar tycka att det är bra försäkringar och sen så 

kanske man går med och ser att det är mycket mer. Så, det tycker jag. 

Grupp: - Vad tycker du gör LO unikt? Hur är LO annorlunda jämfört med andra 

organisationer? 

Jenny: - Nu tänker vi LO-förbunden också? 
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Grupp: - Ja. 

Jenny: - Om man tänker på andra fackliga organisationer eller som inte är LO förbund. Jag 

tror att vi är mer ideologiskt drivna. Vi som är medlemmar i LO och LO-förbunden och har 

lixom en klar blid över en världsbild,hur vi vill att samhället ska se ut och att vi jobbar. Om 

man tänker på Unionen, dom har ju en reklamkampanj som handlar om att vi påverkar bara på 

arbetsplatsen, och det är det. Sen när vi går hem så är vi inga hjältar längre. Medans vi som är 

fackliga i LO, snarare ser det som att, vi är fackliga dygnet runt, och att vi jobbar hela tiden 

för att vi ska bli ett bättre samhälle. Det slutar lixom inte när vi går hem. Så det är väl det som 

gör LO unikt.Vi är väldigt ideologiskt övertygade, många i alla fall. 

Grupp: - Vad menar du med att ni inte slutar när ni går hem? 

Jenny: - Nej, asså, vår tro, vår samhällssyn. Den är så stark och vi är så övertygade att.. att vi 

försöker påverka i den riktningen, även på hemmaplan. Vi tror ju på det. Det är inte bara 

någonting vi gör för organisationen när vi är i organisationen. Vi tror på det hela tiden. Vi 

jobbar för det jämt. Så det är väl det. 

Grupp: - Tycker du att LO’s mål och värderingar har förändrats under de senaste åren? 

Jenny: - Mål och värderingar har förändrats under de senaste åren? Det är en svår fråga. Ja, 

asså det är väl klart att man har förändrats i viss utsträckning, fast grundbulten om alla 

människors lika värde och att vi måste agera lönekartell och det fackliga löftet och så där, det 

är ju inte förändrat. Sen så kan det ju vara lite småsaker som kan förändras. Och det måste det 

göra i en organisation för att den ska vara levande. Men jag skulle säga att grunden är kvar, 

men det är ju klart att organisationen har förändrats. 

Grupp: - Genom vilken kanal förmedlar ni mest information, enligt dig? 

Jenny: - Tänker du sådär mediakanal? 

Grupp: - Asså kanal så menas allt. Tidningar, TV. Allt möjligt. 

Jenny: - Som jag tror, och nu pratar vi LO förbunden också? Hela tiden? Lo och LO-

förbunden? Bra fråga. Det där ser ju väldigt olika ut i de olika LO förbunden, så det är 

jättesvårt att säga. 
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Grupp: Om vi tar Stockholmsregionen? 

Jenny: Jo men ändå jättesvårt. Alla förbunden, inklusive LO centralt försöker hela tiden 

påverka media konstant, hela tiden, men mediabruset är stort och media är ofta inte på vår 

sida. Så tyvärr så når vi inte ut tillräckligt mycket. LO centralt jobbar ju en del med TV och 

annonser och så där. 

Grupp: - Varför håller ni i skolinformationer? Vad är det ni vill förmedla? 

Jenny: - Varför vi håller i skolinformationer? Oj. Det är en jättebra fråga. Asså, när jag gick i 

skolan, då fattade inte jag att jag skulle ut i arbetslivet. Jag fattade inte vad arbetslivet var över 

huvud taget. Sen gick jag ut och jobbade i McDonald’s och blev behandlad jättedåligt. Och 

höll på att dö och skada mig. Ja, du vet, gjorde massa saker som jag inte fick göra. och det var 

lixom en väldigt tydlig hierarki där jag inte hade möjlighet att påverka någonting. När jag 

gick min första LO kurs, så frågade de mig vad jag tyckte att fackförbunden borde göra mer. 

Och då sa jag “vara ute på skolorna”, och då visste inte jag att man var det, men tyvärr är vi 

inte ute överallt. Men jag tycker det är så himla viktigt att man redan innan man kommer ut i 

arbetslivet får reda på dina rättigheter och dina skyldigheter och att det finns fackförbund som 

man kan gå med i och så vidare. Och att det kommer innan man går ut ur gymnasiet. Det 

tycker jag är extremt viktigt. I andra länder så dör man för kampen för att få 

organisationsfrihet, och här går man inte ens med. Och när vi har pratat med eleverna så är det 

ju extremt många som går med i fackförbunden, så då har de fattat vad det är för något. Och 

jag vill att folk ska förstå, innan man går med, man ska inte bara gå med för försäkringen. 

Grupp: - Vad hade ni för förväntningar när du gick med i LO? 

Jenny: - Vad jag hade för förväntningar? Jag hade inga förväntningar alls. Jag visste inte ens 

vad det var för någonting. Jag bara hörde att det var bra. Då gick jag med. Det var inte förens 

sen när jag gick på min första kurs som jag började bygga upp förväntningar. 

Grupp: - Uppfyllde det dina förväntningar? 

Jenny: - Ja mycket mer än det, gjorde det.Det är en hel värld som fortsätter och öppnar sig och 

som man hittar nya möjligheter hela tiden.. 
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Grupp: - Vad tror du medlemmar har för förväntningar på LO? 

Jenny: - Ja, tyvärr så tror jag ofta att det är så att när man går med i ett fackförbund och sen 

tror man att man ska få allting serverat. Att man själv inte behöver göra någonting utan går 

med någon sorts service. Om du får problem så kan du ringa och få hjälp. Medans jag skulle 

ju hellre vilja att man gick med och tänkte att “hur kan vi jobba tillsammans? För att det ska 

bli bättre i samhället?” Istället för att bara ringa telefonerna när man behöver hjälp själv. När 

man håller kurs så förklarar hur vi skulle kunna ha det om vi hjälps åt, då blir ju folk aktiva i 

en helt annan utsträckning. Sen kanske inte alla ska vara aktiva, men aktiv kan ju vara bara att 

tycka till om vad man tycker och tänker på jobbet. Det behöver inte vara större än så Jag tror 

tyvärr att innan medlemmarna har gått en facklig kurs, så tror jag inte de har förstått 

möjligheterna med fackförbunden. 

Grupp: - Tack för intervjun! 
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8.5.  Intervju med skolinformatör Elsa Schiolde 

Tror du att individer i allmänhet uppfattar LO på det sättet som anställda på LO uppfattar 

organisationen? 

Nej, jag tror de skiljer sig ganska mycket. Jag tror att anställda har en betydligt positivare bild 

än övriga och jag tror att individer i allmänhet antingen inte har särskilt stor kännedom om 

LO alls eller har en bild av organisationen som rätt trist och grå. 

Vad tror du att medlemmar i facket har för bild av organisationen? 

En positivare bild än individer i allmänhet men även här finns nog en viss osäkerhet kring vad 

organisationen gör rent konkret. 

Varför valde du att bli medlem i facket? 

För att jag var missnöjd med hur min arbetssituation såg ut och ville utforska vilka 

möjligheter det fanns att göra skillnad inom det fackliga. Tidigare hade det engagemanget 

funnits men inom det partipolitiska 

Varför valde du senare att bli aktiv i LO? 

För att jag ville ta vidare mitt fackliga engagemang inriktat på ungdomsverksamhet inom det 

och att möjligheterna till det fanns inom LO i större utsträckning än på min lokala avdelning 

på HRF. Även intresset för att jobba tvärfackligt spelade in. 

Hur är din syn på LO som organisation? 

En väldigt bred fråga men helhetsbilden är positiv. 

LO ger årligen pengar till socialdemokraterna, förra året var det 6 miljoner kronor. Detta syns 

tydligt på hemsidan. Tror du detta påverkar potentiella medlemmar när de väljer att gå med i 

facket? 

Ja, fast inte i jättestor utsträckning. Vet man varför LO gör det tycker man nog oftast också att 

det är positivt. 
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Varför tror du att ca 50% av medlemmarna inte röstar på Socialdemokraterna? 

Artikel: http://arbetet.se/2010/09/20/m-och-sd-okade-bland-lo-medlemmar/ 

Kortfattat: för att man inte anser att Socialdemokraterna står dem närmast i sina hjärtefrågor 

eller representerar dem politiskt. Många ser det fackliga skiljt från det politiska. Sen är 

anledningarna till att man röstar något annat än socialdemokratiskt så klart helt olika beroende 

på vad man röstar på istället. 

Vad anser du är den bästa aspekten med LO? (LO förbunden inkluderat) 

Opinionsbildningen kring politiska frågor. 

Varför tror du att potentiella medlemmar väljer att bli gå med i LO förbund? 

Dålig ekonomi (inte villiga att betala medlemsavgiften), okunskap om fackföreningsrörelsen 

överlag, att det är svårt att se snabba resultat av medlemskapet (i form av bättre kollektivavtal 

och stärkt arbetsrätt) och att det inte i samma utsträckning är en självklarhet att gå med i 

facket. Det krävs att man som individ är mer aktiv i det valet än innan. De förändringar som 

facket lyckas och lyckats få igenom är inte heller alltid synlig vilket bidrar till uppfattningen 

att facket inte gör något. Jag tror även att Sverige och världen idag är präglad av ett 

individualistiskt tankesätt vilket i sin tur minskar organisationsgraden. Man är helt enkelt inte 

lika taggad på tanken om ett kollektiv. 

Vad tycker du gör LO unikt? Hur är LO annorlunda jämfört med andra organisationer? (LO 

förbunden inkluderat) 

Jag vet inte om jag är av uppfattningen att LO skulle vara "unikt" i egenskap av organisation 

på något specifikt plan. 

Tycker du att LO’s mål och värderingar har förändrats under de senaste åren? I så fall, på 

vilket sätt? 

http://arbetet.se/2010/09/20/m-och-sd-okade-bland-lo-medlemmar/
http://arbetet.se/2010/09/20/m-och-sd-okade-bland-lo-medlemmar/


87 

 

Jag har inte haft någon större inblick i hur värderingarna sett ut tidigare. Är rätt ny inom det 

fackliga. Däremot skulle jag kunna tänka mig att målen har ändrats i större utsträckning än 

värderingarna och då till det mindre "radikala". 

 

Genom vilken kanal förmedlar ni mest information? (LO förbunden inkluderat) 

- Detta är en fråga som du inte behöver veta exakta svaret på. Skriv bara ner vad du tror. 

LO syns mest i media genom reklam och lägger tyngd på medlemsutbildningar, förbunden 

känns mer inriktade på medlemmar och klubbar på lokal nivå. 

Varför håller ni i skolinformationer?  

Följdfråga: Vad är det ni vill förmedla med dessa? 

Vi håller skolinformationer för att kunskapen om fackföreningsrörelsen och arbetsrätt är 

väldigt låg eller obefintlig hos dagens skolungdomar. Många gånger står och faller 

informationen om detta med att undervisande lärare själv har ett intresse. På sikt handlar det 

om att genom detta få ett större medlemsantal och därför stärka förbunden. Det vill säga när 

eleverna kommer ut i arbetslivet. 

Vad hade du för förväntningar när du gick med i LO? Uppfyllde det dina förväntningar? 

Motivera gärna så mycket som möjligt. 

Jag hade ganska anspråkslösa förväntningar och drevs nog mer av nyfikenhet utan en klar bild 

om vad det skulle innebära. Därför blir det svårt att svara på frågan om förväntningarna 

uppfylldes, jag är varken imponerad eller besviken. 

Vad tror du att medlemmar har för förväntningar på LO? 

Att de ska representera dem utåt och lösa deras problem. 

Vad skulle du beskriva är LO’s huvudsakliga syfte? 

Driva sina medlemmars vilja gällande arbetsrätt, kollektivavtal och frågor relaterade till 

arbetet och utifrån det utbilda, förhandla och bilda opinion. 
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Tror du att LO påverkas av sitt politiska engagemang? 

Självklart. 

Vilken bild försöker du förmedla om LO? 

Som en möjlighet och ett forum till/för påverkan av makten över sitt eget liv. 
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8.6. Intervju med ombudsman Isak Rudberg 

Tror du att individer i allmänhet uppfattar LO på det sättet som anställda på LO uppfattar 

organisationen? 

Nej, jag tror att anställda ibland tenderar att ta organisationen för givet. 

Vad tror du att medlemmar i facket har för bild av organisationen? 

Jag tror tyvärr man tror organisationen i allmänhet är ganska stelbent. 

Varför valde du att bli medlem i facket? 

För att få stöd och hjälp om något skulle hända på mitt jobb. 

Varför valde du senare att bli aktiv i LO? 

Jag gick en facklig utbildning och lärde mig om fackets syfte som lönekartell, och ville vara 

med och påverka organisationen och mitt dåvarande fackförbund. 

Hur är din syn på LO som organisation? 

Jag ser LO som en mycket demokratisk organisation, men som ibland tar sig själv för givet. 

Organisationen måste våga släppa in unga förmågor. 

LO ger årligen pengar till socialdemokraterna, förra året var det 6 miljoner kronor. Detta syns 

tydligt på hemsidan. Tror du detta påverkar potentiella medlemmar när de väljer att gå med i 

facket? 

Ja - om medlemmarna inte får reda på värdet av facklig-politisk samverkan med S. Om 

medlemmarna däremot förstår värdet ser jag inga problem med det. 

Därför är folkbildning och aktiva medlemmar i organisationen så viktig. 

Varför tror du att ca 50% av medlemmarna inte röstar på Socialdemokraterna? 

Artikel: http://arbetet.se/2010/09/20/m-och-sd-okade-bland-lo-medlemmar/ 

http://arbetet.se/2010/09/20/m-och-sd-okade-bland-lo-medlemmar/
http://arbetet.se/2010/09/20/m-och-sd-okade-bland-lo-medlemmar/
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För att medlemmarna inte har förstått värdet av den facklig-politiska samverkan. 

Vad anser du är den bästa aspekten med LO? (LO förbunden inkluderat) 

Att organisationen tar ansvar för att upprätthålla den svenska modellen på arbetsmarknaden, 

genom en stark organisering av arbetstagare. 

Varför tror du att potentiella medlemmar väljer att bli gå med i LO förbund? 

För att de kan få hjälp, samt försäkringar. 

Vad tycker du gör LO unikt? Hur är LO annorlunda jämfört med andra organisationer? (LO 

förbunden inkluderat) 

Att man har valt en arbetsmarknadsmodell som i första hand tecknas via kollektivavtal istället 

för lagar, speciellt nät det gäller lönebildning. 

Tycker du att LO’s mål och värderingar har förändrats under de senaste åren? I så fall, på 

vilket sätt? 

Ja. LO har fått mer fokus på antirasism och värdegrund, samt att jämställdhet börjar komma 

upp som en viktig fråga igen. 

Genom vilken kanal förmedlar ni mest information? (LO förbunden inkluderat) 

- Detta är en fråga som du inte behöver veta exakta svaret på. Skriv bara ner vad du tror. 

Medlemstidningar, LOs tidning "Arbetet", samt Facebook. 

Varför håller ni i skolinformationer? 

Följdfråga: Vad är det ni vill förmedla med dessa?? 

För att skolorna inte tar ansvar att informera om arbetstagares skyldigheter och rättigheter, 

samt hur arbetsmarknaden är uppbyggd. Det är viktigt att alla (speciellt unga), får information 

om detta. 
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Vad hade du för förväntningar när du gick med i LO? Uppfyllde det dina förväntningar? 

Motivera gärna så mycket som möjligt. 

Jag gick inte med i LO, utan jag gick med i ett fackförbund som tillhör LO. Mina 

förväntningar var att jag skulle få hjälp av facket, om jag behövde. Jag har dock aldrig behövt 

det. När jag blev aktiv i LO var mina förväntningar att jag skulle få möjlighet att ta plats och 

att de som varit aktiva länge lyssnade på mig och mina idéer, vilket jag upplever att de gjort. 

Vad tror du att medlemmar har för förväntningar på LO? 

Jag tror inte medlemmarna har så mycket förväntningar på LO som organisation, då 

medlemmarna inte vet vad LO exakt gör. Kanske att man missuppfattar LO med sitt 

fackförbund, då blir ju förväntningarna också skeva. 

Vad skulle du beskriva är LO’s huvudsakliga syfte? 

Att vara en samlingsorganisation för de fackförbund som ingår i LO, samt värna om, och 

stärka, den svenska modellen. 

Tror du att LO påverkas av sitt politiska engagemang? 

Ja - jag tror LO har stor nytta av detta, då man kan sätta press på och påverka politiken. 

Vilken bild försöker du förmedla om LO? 

Att LO är viktig som central organisation för att upprätthålla den svenska modellen, men 

också att LO inte är någon övermäktig organisation, utan att den ägs av sina medlemmar, 

fackförbunden, som i sin tur äga av sina medlemmar, arbetstagarna. 

Vad tycker du är viktigt med skolinformationer? 

Att eleverna får träffa "facket" och får reda på hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar. 

Vad försöker ni förmedla med skolinformationer? 

Information om skyldigheter och rättigheter på jobbet, samt hur arbetsmarknaden ser ut i 

Sverige. 
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Vad är syftet med skolinformationer? 

Att informera eleverna om skyldigheter och rättigheter på arbetsmarknaden. 

Varför väljer ni att rikta era skolinformationer till gymnasieelever istället för högskoleelever? 

För att högskoleelevrer förbereds för en arbetsmarknad som oftast organiseras av en annan 

centralorganisation (SACO, TCO), medan LO organiserar den arbetsmarknad som 

gymnasieelever nästan uteslutande arbetar inom. 

Dock så arbetar många högskoleelevrer extra inom ett LO-yrke under högskolestudierna, och 

LO borde nog fundera på att även informera på högskolor. 
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8.7. Intervju med informationsansvarige Gunilla Björnberg 

Tror du att individer i allmänhet uppfattar LO på det sättet som anställda på LO uppfattar 

organisationen? 

Ja, när det gäller vad vår organisation har för mening och uppgift. Men som anställd har du 

självklart en kännedom och en bättre bild av en din organisations/företags identitet än den 

breda allmänheten har. Förutom grundläggande fakta, tar allmänheten till sig den bild och de 

budskap som förmedlas av och om organisationen och bildar sig utifrån det sin uppfattning. 

Vad tror du att medlemmar i facket har för bild av organisationen? 

Väljer man att vara medlem i en organisation har man förhoppningsvis också en bra bild av 

det värde medlemskapet innebär. Sen är nog både bilden och de upplevda behoven av 

organisationen hos medlemmarna väldigt varierande. 

Varför valde du att bli medlem i facket? 

Jag insåg behovet av att organisera mig för att kunna förbättra villkoren på min arbetsplats 

och jag ville ha en trygghet (försäkring) ifall något skulle gå snett. 

Varför valde du senare att bli aktiv i LO? 

Jag ville vara med att förändra och förbättra. 

Hur är din syn på LO som organisation? 

LO (och andra fackliga organisationer) är nödvändig konstellation för alla löntagare. Facket är 

en del av den svenska modellen och en av parterna på arbetsmarknaden. Gentemot 

arbetsgivarsidan tillvaratar vi löntagarnas intressen och en stark påverkare av 

samhällsutvecklingen. 

LO ger årligen pengar till socialdemokraterna, förra året var det 6 miljoner kronor. Detta syns 

tydligt på hemsidan. Tror du detta påverkar potentiella medlemmar när de väljer att gå med i 

facket? 
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Inte i så stor utsträckning. Dom flesta går med i facket för att man upplever ett behov och ser 

en nytta med medlemskapet. Oavsett hur man står politiskt. 

Varför tror du att ca 50% av medlemmarna inte röstar på Socialdemokraterna? 

Artikel: http://arbetet.se/2010/09/20/m-och-sd-okade-bland-lo-medlemmar/ 

Den främsta anledningen till att LO-medlemmar inte röstade på S i större utsträckning det 

senaste valet tror jag främst beror på att Socialdemokraterna inte lyckades förmedla och sätta 

ner foten ordentligt i de för medlemmarna viktiga frågorna. 

Vad anser du är den bästa aspekten med LO? (LO förbunden inkluderat) 

??? 

Varför tror du att potentiella medlemmar väljer att bli gå med i LO förbund? 

Därför att de i sina yrkesliv och på sina arbetsplaster ser nytta och upplever behov av 

medlemskap. 

Vad tycker du gör LO unikt? Hur är LO annorlunda jämfört med andra organisationer? (LO 

förbunden inkluderat). 

Det som gör LO unikt gentemot andra fackliga organisationer är bl a en medlemskår som till 

stor del består av de yrkesgrupper som bygger och håller landet igång. Och självklart är det 

den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna. Ingen annan facklig organisation 

har den politiska styrka och möjligheterna att påverka utvecklingen för sina medlemmar som 

LO. 

Tycker du att LO’s mål och värderingar har förändrats under de senaste åren? I så fall, på 

vilket sätt? 

Nej visionen, målen och värderingarna är desamma. Förutsättningarna och vägarna till målen 

förändras däremot allteftersom. 

Genom vilken kanal förmedlar ni mest information? (LO förbunden inkluderat) 

Följdfråga: Vad är det ni vill förmedla genom kanaler? 

http://arbetet.se/2010/09/20/m-och-sd-okade-bland-lo-medlemmar/
http://arbetet.se/2010/09/20/m-och-sd-okade-bland-lo-medlemmar/
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Vi använder så många kanaler som möjligt och anpassar de utifrån målgrupp och det vi vill 

förmedla. 

Varför håller ni i skolinformationer? 

Följdfråga: Vad är det ni vill förmedla med dessa? 

Vi vill att eleverna ska vara väl förberedda den dag de slutar skolan och tar klivet ut på 

arbetsmarkanden. Vad som gäller, vilka rättigheter och skyldigheter man har som anställd, 

vart man kan vända sig för att få hjälp osv. 

Vad hade du för förväntningar när du gick med i LO? Uppfyllde det dina förväntningar? 

Motivera gärna så mycket som möjligt. 

Jag förväntade mig att kunna få vara med att göra skillnad för mig själv och mina 

arbetskompisar men även att få hjälp om jag behövde, t ex om det blev uppsägningar, jag blev 

arbetslös, kom i konflikt med arbetsgivaren, i form av olika försäkringar osv. Mina 

förväntningar på att få vara med att göra skillnad har verkligen uppfyllts på många olika sätt. 

Den form av hjälp jag förväntade mig har jag tack o lov aldrig behövt be om (men det är skönt 

att veta den finns om det skulle bli aktuellt). Däremot har jag fått annan hjälp i form av 

stöttning i mitt fackliga arbete samt mängder av tips, råd och kunskap. 

Vad tror du att medlemmar har för förväntningar på LO? 

Att dom står upp för löntagarnas rättigheter och driver på samhällsutvecklingen i deras 

intresse. Samt även att man förväntar sig hjälp, råd och tips när man behöver. 

Vad skulle du beskriva är LO’s huvudsakliga syfte? 

Organisera löntagare för att tillvarata deras intressen. 

Tror du att LO påverkas av sitt politiska engagemang? 

Ja. Till det bättre för medlemmarna. 

Vilken bild försöker du förmedla om LO? 
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En positiv bild av en kamporganisation som är en del av den svenska modellen och som är en 

nödvändig gemenskap för löntagare om vi ska upprätthålla och förbättra en schysst 

arbetsmarknad. 

Vad försöker ni förmedla med skolinformationer? 

Vad som gäller när man börjat jobba. Saker man ska tänkt på, vilka rättigheter och 

skyldigheter man har. Samt vikten av ett fackligt medlemskap. 

Vad är det budskap LO huvudsakligen försöker förmedla genom publicitet (i 

Stockholmsregionen)? 

Medialt försöker vi lyfta fram och få uppmärksamhet på frågor som är viktiga för våra 

medlemmar. 

Hur vill du att allmänheten ska se LO? 

En stark gemenskap med förmåga att göra skillnad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


