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I denna rapport analyseras data ur en kartläggning som 
gjordes av EPSU, med hjälp av EFS ungdomskommitté 
och European Youth Forum. Uppgifterna i denna rapport 
företräder 1394 ungdomars syn på arbete, facket och 
samhället. Kartläggningen inriktades på personer under 
35 år i hela Europa. Redogörelsen är utformad så här: efter 
en kort bakgrund förklaras metodiken, därefter presente-
ras iakttagelserna. Analysen är uppdelad i tre avsnitt: den 
första fokuserar på respondenternas ställning på arbets-
marknaden, därefter behandlas deras syn på facket och 
deras samhällsengagemang.

De viktigaste iakttagelserna antyder att:

• Flertalet personer i detta urval har anställningsavtal att arbeta minst 35 timmar i veckan, och fak-
tiskt gör det, trots att otryggt arbete ökar bland ungdomar.

• Kvalitativ data antyder emellertid att det förekommer bekymmer beträffande anställningstrygg-
het och om otryggt arbete.

• Yngre arbetstagare (24 år och under) och studerande vill helst, i linje med detta, ha framtida an-
ställning med ett normalt anställningsavtal.

• De viktigaste orsakerna för att gå med i facket stämmer väl med annan aktuell forskning: bättre 
lön och villkor, förtroende för fackföreningar och hjälp om det blir problem på arbetsplatsen.

• Den främsta anledningen till att man inte gått med i facket var att man inte blivit om-
bedd (19%); ytterligare 18% angav att det bara inte blivit av. Det är uppmuntrande ur ett 
organiseringsperspektiv.

• Det är mera troligt att passiva fackliga medlemmar lämnar facket i framtiden, vilket visar att det är 
nödvändigt att ständigt engagera och organisera de aktuella medlemmarna, för att hålla kvar dem.

• Det är betydligt vanligare för män att redovisa ett engagemang med samhällsintressen och 
organisationer.

• Det är också mer sannolikt att aktiva fackliga medlemmar också är aktiva i samhället i stort.

Dessa iakttagelser blir praktiska för att hjälpa EPSU med anslutna förbund att fortsätta sitt arbete att organisera 
unga arbetstagare och försvara offentliga tjänster.

Sammanfattning med kommentar
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Denna rapport presenterar observationer från en studie om ungdomars åsikter om arbete, fackföreningar och sam-
hället i hela Europa, som genomfördes mellan november 2018 och början av 2019. Utredningen undersökte med-
lemmars och icke-medlemmars inställning till arbete, sysselsättning, samhällsengagemang och fackföreningar.

Sedan 1980-talet har fackföreningar över hela världen förlorat ett drastiskt antal medlemmar samt inflytande. 
Orsakerna för fackets tillbakagång varierar från land till land, och har tillskrivits en rad sociala-ekonomiska och 
politiska faktorer (Crouch, 2017; Vandaele, 2019). Fackföreningar har svarat på tillbakagången med att försöka 
återupprätta sig, ofta genom strategier som att organisera, såväl som bredare satsningar med ett fackligt sam-
hällsengagemang och att bygga upp koalitioner (Murray, 2017). I centrum för alla dessa ansatser har tonvikten 
varit att fackföreningar måste göra sig mer tilldragande för de grupper som av hävd varit underrepresenterade, 
bl.a. unga arbetstagare.

Unga arbetstagare har särskilt påverkats av ändrade breda globala ekonomiska villkor, eftersom dessa änd-
ringar synbarligen ökat otrygghet och instabilitet för arbetstagare. Det vore kanske logiskt att vänta sig att om 
ungdomar känner sig allt mer otrygga på arbetsmarknaden de skulle gå med i facket för att skydda sig. Men 
ändå väljer flertalet ungdomar att stå utanför fackföreningar. Det skulle kunna påstås att fackföreningsrörelsens 
framtid beror på fackföreningars utsikter att anpassa sig till ungdomars hårda verklighet nuförtiden.

Många akademiker och fackligt aktiva har räknat upp motiven för att ungdomar ofta inte går med i facket (för 
en mer genomgripande diskussion se Hodder och Kretsos, 2015). För det första är det viktigt att fundera på hur 
arbetsmarknaderna ser ut. Sedan den globala ekonomiska krisen (2007-2008) har regeringar i allt högre grad 
främjat icke-standardiserade sysselsättningsformer, som ger arbetstagare betydligt svagare anställnings- och 
socialt skydd. Denna politik har haft en oproportionerlig inverkan på unga arbetstagare, eftersom ungdomar 
drabbas av högre arbetslöshet, och de som får arbete i allt högre grad riskerar få mycket otrygga, instabila 
jobb. Arbetsgivare har länge visat sig vara emot fackföreningar när det är hög arbetslöshet. Det kan mycket väl 
negativt påverka ungdomar från att gå med i facket, då de kanske är rädda att råka ut för repressalier om de 
tillhör en facklig organisation. Det förvärras också av att det saknas fackföreningar i branscher där ungdomar är 
sysselsatta. När unga arbetstagare ställs inför otrygga arbetsförhållanden i en icke-organiserad miljö får de ofta 
välja mellan att lämna eller säga ifrån, och för det mesta väljer de att lämna. Om arbetsmarknaderna är sådana 
att ungdomar inte ofta får anställning i fackligt organiserade industrier är det troligt att de inte kommer att få 
uppleva fackligt medlemskap vid unga år, och därför kanske aldrig går med i facket.

För det andra hävdas att ungdomar har en negativ syn på facket och en mer individualistisk inställning och 
ståndpunkt, vilket innebär att de själva bidrar till beslutet att gå med i facket eller inte. Det görs också gällande 
att unga arbetstagare troligen känner sig mindre bundna till sina arbetsplatser på grund av de förändringar 
på arbetsmarknaden, som beskrivs ovan, och att det därmed är sannolikt att de ifrågasätter fördelarna med 
facklig organisering. Forskning i Australien visar att somliga ungdomar tror att endast ”offer” behöver vara med 
i fackföreningar (se Bulbeck, 2008). Vidare ses kostnaden för medlemsavgiften i facket som en vansklig fråga 
bland unga arbetstagare, trots att många fackförbund infört lägre avgifter för att åtgärda detta problem. Det är 
uppenbart att ”förhållningssätt till samhälle, arbete och ekonomi formas under de sena tonåren och i början av 
tjugoårsåldern” (Lowe och Rastin, 2000: 214). Det är därför viktigt att beakta de många faktorer som kan påverka 
ungdomars inställning till fackföreningsrörelsen; det har, t.ex., länge hävdats att det är förmodligt att ungdomar 
vars föräldrar är organiserade själva går med i facket. Andra har konstaterat hur den fackliga organisationsgra-
den bland unga arbetstagare påverkats av att fackliga värderingar i mindre utsträckning överförs i hela samhäl-
let. Det har också gjorts gällande att yngre arbetstagare kanske tycker att fackföreningar bara företräder äldre 
arbetstagares intressen. Flertalet argument pekar emellertid på att unga arbetstagare har föga ideologisk oppo-
sition mot fackföreningar (se Waddington och Kerr, 2002; Tailby och Pollert, 2011; Vandaele, 2018) och har i själva 
verket ”en något positiv inriktning till fackföreningar”, samtidigt som viljan att gå med fortfarande störs av bris-
tande kunskaper om vad facket gör (Freeman och Diamond, 2003: 30). Denna brist på kunskaper misstas ibland 
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för apati. Freeman och Diamond (2003) påstår att ungdomar är mer som ett oskrivet blad när de kommer in på 
arbetsplatsen, och därmed formbara vad gäller organisering, om de får bra förklaringar. Det erkänns allmänt, 
och speciellt vad gäller ungdomar, att fackets framtoning och marknadsföring är betydelsefull. Utbildning, från 
högstadiet och framåt, vore ett sätt att förbättra det sociala samspelet mellan fackföreningar och ungdomar.

Den tredje orsaken till låg organiseringsgrad bland ungdomar är uppfattningen att fackföreningars försök att 
engagera ungdomar misslyckats. Förhållandet mellan fackliga organisationer och ungdomar har inte alltid varit 
positivt. Fackförbund har, på olika håll i världen, byggt upp ungdomsorganisationer, men i olika utsträckning; 
man kan nog hävda att facket började uppskatta att det var nödvändigt att intressera ungdomar när de väl 
startat sina organiseringsinsatser. Ändå görs det gällande att dessa initiativ sällan fungerar, att de riskerar isolera 
unga arbetstagare från resten av facket. Ofta anses fackliga ledares åtaganden vara otillräckliga. Fackförbund 
engagerar sig i allt högre grad rent konkret med ungdomar, införlivar ungdomsfrågor i fackets struktur och 
skapar förbindelser med utomstående organisationer för att öka kunskaper hos ungdomar om vikten av facklig 
organisering. Samtidigt försöker fackförbund utmana den gängse (ofta falska) uppfattningen att ungdomar 
saknar både kollektiva och sociala värderingar, och försöker ur det oskrivna bladets perspektiv göra mer för 
att inpränta vikten av sådana värderingar på ungdomar. Det här är en omfattande satsning, som företagits på 
arbetsplats, regional, central och europeisk nivå (Vandaele, 2012; Vandaele, 2015; Vandaele, 2018). Det är emel-
lertid tvivelaktigt att satsningen lyckats, då organisationsgraden förblir låg bland ungdomar.

Samtidigt som det finns en tilltagande akademisk litteratur som granskar förhållandet mellan fackförbund och 
unga arbetstagare (se Hodder and Kretsos, 2015; Vandaele, 2018), tenderar studierna att fokusera på enstaka 
fackförbund och fackföreningsansvarigas allmänna inställning till att organisera ungdomar. Denna studie, som 
täcker hela Europa, ger en viktig insyn i ungdomars inställning till arbete, fackföreningar och samhället, och ökar 
akademiska och fackligt baserade kunskaper om ämnet.
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Kvantitativ och kvalitativ data inhämtades med hjälp av en tvärkulturell enkät. Frågeformuläret utformades av 
EPSU:s ungdomsnätverk och gavs ut på tio språk: tjeckiska, engelska, franska, tyska, italienska, rumänska, ryska, 
spanska, svenska och turkiska. Enkäten lanserades av EPSU och dess ungdomsnätverk, och skickades främst ut 
via sociala medier som Facebook och Twitter. European Youth Forum stödde enkäten och hjälpte till att sprida 
den. Emellertid antyder den virtuella snöbollssamplingen att enkäten mest spreds inom fackliga kretsar, särskilt 
i den offentliga sektorn, och att resultaten är ensidigt inriktade på just denna grupp ungdomar. Dessutom var 
respondenterna ojämnt fördelade över de 43 länderna, på grund av spridningsmetoden (och att enkäten fanns 
på somliga språk). Därför är antalet respondenter per land heller inte representativt vad gäller befolkningens 
storlek eller organiserade löntagare.

I ett försök att avhjälpa det ojämna antalet respondenter per land har länderna grupperats i fem regionala klus-
ter, mestadels baserat på EPSU:s interna valkretsar och gemensamma politiska-rättsliga och andra särdrag för 
nationella partsförhållanden, nämligen (1) valkretsen Benelux (Belgien, Luxemburg och Nederländerna) and 
den tysktalande valkretsen (Österrike, Tyskland och Schweiz) (19%); (2) valkretsen Centraleuropa (Kroatien, 
Tjeckien, Ungern, Kosova, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (FYROM), Montenegro, Serbien, Slovakien 
och Slovenien) (16%); (3) valkretsen Storbritannien och Irland, tillsammans med den nordiska valkretsen 
(Danmark, Finland, Norge och Sverige) (22%); (4) valkretsen Frankrike och Medelhavet (Andorra, Cypern, 
Grekland, Italien, Malta, Portugal och Spanien) (16%); samt (5) nordöstra Europa (Armenien, Vitryssland, Estland, 
Georgien, Lettland, Litauen, Polen och Ukraina), valkretsen Ryssland och Centralasien (Ryssland) och sydöstra 
Europa (Albanien, Azerbadzjan, Bulgarien, Rumänien och Turkiet) (28%).1 Kontroller för regionala variationer är 
därmed i denna rapport baserade på dessa fem landsgrupper.

TABELL 1: Analys av respondenter efter ålder och kön (%)
ÅLDERSGRUPP MÄN (%) KVINNOR (%) SUMMA (%)

<=24 20  27 25

25-30  37 39 38

31-34  28 21 24

>=35  15 13 14

Not: Avrundningsfel kan förekomma. Källa: Enkätresultat.

Eftersom enkäten handlade om ungdomars inställning till arbete, sysselsättning, fackföreningar och samhälle 
är det viktigt att notera respondenternas ålder. Trots att det finns olika uppfattningar om vem som är en ung 
arbetstagare var majoriteten av urvalet (87%) under 35 års ålder, i linje med målet för enkäten. Könsbalansen var 
relativt lika mellan de olika ålderskategorierna; i enkäten medverkade något fler kvinnor under 24 års ålder, och 
något fler medlemmar mellan 31 och 34 år.

Kvalitativ data analyserades med tematisk analys (King, 1998). Denna metod inriktas på att forskaren identifierar 
ett antal koder, som företräder teman som identifierats under fältarbetet, och innehar en ställning mellan inne-
hållsanalys, där alla koder är förutbestämda och spridningen analyseras statistiskt, och grundad teori, där det 
inte finns några förbestämda koder. Ett antal koder utarbetades a priori och modifierades och fick tillskott allt 
eftersom forskningen fortsatte.

Metodik

1  Länder utan enkätsvar listas inte.
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Arbetsmarknader

I detta avsnitt presenteras iakttagelser beträffande ungdomars erfarenheter av arbete och arbetsmarknader, 
före en genomgång av deras planer för framtida sysselsättning.

Flertalet i vårt sampel hade någon form av anställning (81%); 11 % studerade på heltid och 8% var arbetslösa. 
När vi tittade på antalet avtalsenliga timmar arbetstagare måste arbeta, konstaterade vi att 75% av anställda 
enligt avtal skulle arbeta minst 35 timmar i veckan, och en majoritet (35 %) enligt avtal skulle arbeta mellan 40 
och 44 timmar i veckan. När vi jämförde antalet avtalade arbetstimmar, och timmarna som faktiskt arbetades, 
fann vi liknande resultat. 72% av löntagarna arbetade faktiskt minst 35 timmar i veckan, och en majoritet (34%) 
arbetade mellan 40 och 44 timmar i veckan. Det är en förvånansvärd iakttagelse, då endast 57% av hela urva-
let sade att de arbetade heltid. Iakttagelsen är positiv för vårt sampel, då den befintliga litteraturen hävdar att 
unga arbetstagare tenderar att fastna i otrygga, icke-standardanställningar (Gumbrell-McCormick, 2011), vilket 
kanske förklaras av att enkäten genomfördes nära den offentliga sektorn. När data granskas närmare ser vi att 
män verkar erbjudas avtal på under 34 timmar i veckan, och att 30-34 åringar också verkar anställas för mindre 
än 34 timmar i veckan. När vi studerar regionala skillnader arbetade respondenter från Norden färre timmar; de 
i Östeuropa hade längre avtalad arbetstid.

När det gäller framtida karriärplaner ville flertalet (61%) ha någon form av anställning. Vi kan dock konstatera ett 
en betydande andel i urvalet (18%) inte visste vilken sorts karriär de ville ha. Märkvärdigt nog gällde det särskilt 
äldre arbetstagare i vårt stickprov. Sammanlagt ville 18 % bli egenföretagare och 7% ville frilansa. Kvinnor var 
mer intresserade av att vara anställda än män; fler män ville bli egenföretagare i framtiden. Ungdomar under 24 
år föredrog att ha ett anställningsförhållande av normaltyp. Det gällde också studerande i vårt urval. De främ-
sta regionala skillnaderna var att respondenter i Östeuropa uttryckte betydligt mindre intresse för ett normalt 
anställningsförhållande, och föredrog att bli egenföretagare och att frilansa, vilket kanske speglar den bredare 
ekonomiska bakgrunden.

I vårt urval uttryckte 45% av respondenter en allmän önskan att arbeta i den offentliga sektorn. Det är knappast 
förvånande med tanke på enkätens natur (den företogs av EPSU). Denna önskan att arbeta i den offentliga sek-
torn var relativt mer populär bland kvinnor och hos respondenter med yrkesutbildning. Det skiljde inte mellan 
olika åldersgrupper. Den allmänna inställningen till den offentliga sektorn var oftast positiv, utan olikhet mellan 
kön, ålder, utbildningsnivå eller ställning på arbetsmarknaden. Det fanns emellertid betydliga skillnader mellan 
regioner; den största var att alla länder, med undantag för Norden, Irland och Storbritannien, hade en mindre 
gynnsam inställning till den offentliga sektorn. Observationen kan förklaras av de nordiska ländernas karaktär.

Fackföreningsrörelsen

Nästa del av analysen inriktas på respondenternas inställning till fackföreningsrörelsen. Vi granskade en rad 
faktorer som hänger samman med facket. 67% av respondenterna var organiserade. Som vi ser av tabell 2 var 
27% av urvalet passiva medlemmar, 12% påstod sig vara aktiva, 8% var heltidsfunktionärer och 33% var inte 
medlemmar. Antalet aktiva fackliga medlemmar, förtroendevalda och funktionärer är oproportionerligt högt, 
vilket återigen speglar enkätens spridningsmetod. Det fanns färre fackliga medlemmar i gruppen under 24 år, 
och nästa inga heltidsfunktionärer i denna kategori. Fackliga företrädare är vanligare de äldre åldersgrupperna, 
särskilt över 35 års ålder.

Iakttagelser och analys
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TABELL 2: Respondenters förhållande till facket (%)
FÖRHÅLLANDE TILL FACKET  %

EJ MEDLEM I FACKET 33 %

PASSIVA MEDLEMMAR  27 %

SJÄLVUTNÄMNDA AKTIVA MEDLEMMAR  12 %

FACKLIGT FÖRTROENDEVALDA  19 %

HELTIDSFUNKTIONÄRER  8 %

Not: Avrundningsfel kan förekomma. Källa: enkätresultat.

I litteraturen beträffande medlemskap i fackföreningar noteras att de flesta blir medlemmar av två orsaker: kol-
lektiva skäl och enskilda fördelar (Waddington och Whitston, 1997: 520). Kollektiva skäl inkluderar uppfattning-
ar om hjälp på arbetet, att skydda/förbättra löner och villkor, förtroende för fackföreningar och kamrattryck. 
Enskilda fördelar avser gratis rättslig rådgivning, professionella tjänster, yrkesfördelar, ekonomiska tjänster samt 
utbildning och kompetensutveckling. Våra iakttagelser kompletterar den befintliga litteraturen (Waddington 
och Whitston, 1997; Hodder et al., 2017), och noterar att de tre viktigaste skälen som medlemmar angav för att 
organisera sig fackligt var: bättre löner och villkor (40%), förtroende för fackföreningar (37%) och hjälp om pro-
blem uppstår på arbetsplatsen (36%). Det visar att det finns en fortsatt efterfrågan på kollektiv organisering och 
utrymme för att organisera på traditionella grunder. Vi medger också att somliga kollektiva skäl för medlemskap 
innefattar enskilda inslag, men bedömer att skäl som ”hjälp om jag har problem på jobbet” är beroende av att 
det finns en kollektiv organisation på arbetsplatsen, och kan därför kategoriseras som kollektivt.

När det gäller att inte vara med i facket är de tre främsta orsakerna viktiga rön att uppmärksamma. 19% av de 
som inte var medlemmar i vårt urval berättade att de inte gått med för att ingen bett dem göra det; denna iakt-
tagelse stämmer också med litteraturen. 18% sade att det bara inte hade blivit av; 16% angav att de ansåg sig 
inte behöva vara med i facket. Återigen är de två första orsakerna uppmuntrande för EPSU och dess anslutna 
förbund, då det pekar på att ett antal unga arbetstagare skulle luta åt att gå med i facket om de blev väl ombed-
da och organiserade, vilket också motsvarar tidigare iakttagelser (Hodder och Kretsos, 2015).

Något över 70% av urvalet uppgav att de skulle förbli medlemmar i facket (om de redan gått med) eller skulle 
gå med i framtiden (om de ännu inte gjort det). Samtidigt som detta är uppmuntrande måste vi notera inverkan 
av snöbollsurvalet, som innebär att respondenter troligen är mer välvilligt inställda till fackföreningar. Det fanns 
inga betydande skillnader beträffande avsikt att gå med eller bli kvar vad gäller respondenternas ålder eller kön, 
vid en jämförelse av andra attribut. Deltidsanställda var mindre benägna att förbli medlemmar, eller att gå med 
i framtiden, vilket speglar långsiktiga spörsmål som fackföreningar har med atypiska arbetstagare (Gumbrell-
McCormick, 2011). Ur ett fackligt organiseringsperspektiv är det viktigt att konstatera att passiva medlemmar 
var mindre benägna att vilja vara kvar i facket i framtiden, jämfört med andra medlemskategorier. Det visar hur 
angeläget det är för fackliga organisationer att fortsätta engagera sig med sina basmedlemmar efter rekryte-
ring, för att hålla kvar medlemmarna i framtiden.

Därefter granskade vi den allmänna inställningen till fackföreningar och uppfattningar om vad facket ska göra. 
Det är nog inte förvånansvärt (återigen med hänsyn till snöbollsurvalsstrategin) att 70% av respondenter sade 
sig vara positiva eller mycket positiva till fackföreningar, och att endast 8 % var negativa eller mycket negativa. 
Ungdomar under 24 års ålder var något mindre positiva, och inställningen till fackföreningar blir alltmer positiv 
ju äldre de blir. Åter speglar detta aktuella kunskaper om attityder till facket (Hodder och Kretsos, 2015), trots 
att iakttagelsen inte kvarstår när andra karakteristika granskas. Kvinnor hade betydligt mer positiva åsikter om 
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fackföreningar; personer från Medelhavsländer hade mindre positiva uppfattningar. Icke medlemmar hade rela-
tivt mindre välvilliga meningar gentemot facket än medlemmar. Ju mer aktiva medlemmar var desto mer gynn-
samma var deras syn på facket, och detta förblev konstant när vi kontrollerade det mot andra karakteristika.

Respondenter tillfrågades därefter vad huvudsyftet med fackföreningar borde vara. Majoriteten responden-
ter tyckte att fackföreningar borde försöka påverka den offentliga debatten om arbetsmarknadsfrågor (92% 
instämmer kraftigt/instämmer) och avspeglar oro över otrygga och icke-standard anställningar (se Cha et al, 
2019), ordna utbildningar och kurser för medlemmar (92% instämmer starkt/instämmer), samt rent allmänt ak-
tivera arbetstagare (92% instämmer starkt/instämmer), i linje med den utbredda satsningen på att organisera 
(Murray, 2017). Sammanlagt 78% av respondenterna (instämmer starkt/ instämmer) ansåg att fackföreningar 
ska fokusera på kampanjer om de multinationella företagens överträdelser. 65% (instämmer starkt/instämmer) 
tyckte att fackföreningar endast borde fokusera på arbetsplatsfrågor, och 21% (instämmer starkt/instämmer) 
sade att de ansåg att fackföreningar inte bör få medverka i protester om ärenden utanför arbetsplatser, vilket an-
tyder en stark önskan att fokusera på marknads- eller klassfrågor. Det ska också noteras att 28% av respondenter 
(instämmer starkt/instämmer) tyckte att facket bara ska organisera protester utan att strejka på arbetsplatser.
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Bredare samhällsintressen och aktiviteter

Enkätens sista avsnitt handlade om i vilken utsträckning respondenter var engagerade i andra sociala organisa-
tioner och aktiviteter utanför facket, innan respondenterna tillfrågades var de själva trodde de skulle befinna sig 
år 2030. Vi ger först en översikt av andra former av engagemang baserad på kvantitativ data, innan vi samman-
fattar de största förhoppningarna personerna hade om sin framtid.

En stor andel respondenter ansåg sig själva mycket engagerade i samhället i stort, dvs. aktivt medverkade i nå-
got de ansåg vara angeläget. Män rapporterade ett samhällsengagemang betydligt oftare än kvinnor, men det 
fanns ingen betydande skillnad mellan åldersgrupper, ställning på arbetsmarknaden eller geografisk region (när 
andra karakteristika kontrollerats). De som självrapporterat ett mer aktivt fackligt engagemang ansåg sig vara 
mer aktiva i samhället i stort än passiva fackliga medlemmar. Det vill säga att ju starkare inställningen till facket 
var, desto starkare var samhällsengagemanget. Om vi tittar närmare på olika former av engagemang utanför 
fackföreningsrörelsen, ser vi att respondenternas mest populära form för engagemang var medverkan i ung-
domsorganisationer. Det är inte förvånansvärt med tanke på hur enkäten organiserats. De fem främsta formerna 
av samhällsengagemang anges i tabell 3.

TABELL 3: Olika kategorier samhällsengagemang (%)
FORM AV SAMHÄLLSENGAGEMANG %

UNGDOMSORGANISATIONER 50

SAMHÄLLSGRUPPER 42

KULTURORGANISATIONER 31

VÄLGÖRENHETSORGANISATIONER 30

POLITISKA GRUPPER 29

Not: Avrundningsfel kan förekomma. Källa: enkätresultat.

När vi granskade data närmare fann vi inga betydande skillnader beträffande kön eller ställning på arbets-
marknaden vad gäller självrapporterat samhällsengagemang. Det fanns emellertid betecknande skillnader 
mellan ålderskategorier; yngre respondenter tenderade att vara mer engagerade med samhällsorganisationer 
jämfört med den äldsta åldersgruppen (35 år och äldre), och den yngsta åldersgruppen uttryckte det största 
samhällsengagemanget.

Respondenter tillfrågades sedan huruvida de var aktiva i samhället på övriga sätt. De tre främsta metoderna redovisas 
i tabell 4. Av detta ser vi att det viktigaste ”övriga” sättet på vilket respondenter tyckte att de kunde göra skillnad i sam-
hället var genom sitt eget beteende och sina egna åtgärder. De som var aktiva är mer benägna att självrapportera ak-
tivitetsnivåer och att tro på att de kan göra skillnad, och denna iakttagelse är därför intressant och bekräftar befintliga 
kunskaper. Det andra ”övriga” sättet som respondenter tyckte sig kunna påverka samhället genom var sitt eget jobb. 
Det är inte en förvånansvärd iakttagelse med hänsyn till att enkäten gjordes genom EPSU, och avspeglar en bredare 
positiv inställning till den offentliga sektorn (vilket noteras ovan). Sociala medier (för kampanjer och öka kunskaper) 
angavs som den tredje vanligaste metoden med vilken respondenter ansåg att de kunde påverka samhället. Detta är 
av intresse, då det har framkastats på annat håll att denna metod ”håller på att ändra samhällsengagemang på grund 
av möjligheterna att rekrytera människor till en idé, att organisera kollektiva åtgärder, öka medvetenhet, påverka 
attityder, samla in pengar, och kommunicera med beslutsfattare” (McAllister, 2013: 93).
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TABELL 4: Ytterligare kategorier samhällsengagemang (%)
ÖVRIGA FORMER AV SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH GÖRA KILLNAD %

VISA EXEMPEL GENOM MINA EGNA ÅTGÄRDER / INSTÄLLNING 83

GENOM MITT EGET JOBB  81

ANVÄNDA SOCIALA MEDIER 56

Not: Avrundningsfel kan förekomma. Källa: enkätresultat.

Efter att ha tagit hänsyn till allt ovan kommenterar vi nu svaren på de öppna frågorna i slutet av enkäten. 
Respondenterna ombads ge en kort beskrivning av hur de såg sig själva år 2030. Sammanlagt 1 005 personer 
besvarade frågan, med varierande detaljer. Svaren gav ofta uppgifter om en rad ärenden, som visades i exem-
plet som var en del av frågan (och kan ha påverkat respondenternas svar). Det fanns inte tillräckligt omfattande 
kommentarer om fritidssysselsättningar och sällskapsdjur för att inkludera dem i rapporten. Nästan alla som 
svarade tog frågan på allvar, fast ett litet antal svar inte gav många insikter (t.ex. ”jag vill förbli evigt ung”). 
Flertalet respondenter angav sina framtidsförhoppningar och utsikter, särskilt vad gäller karriär, familj och ut-
bildning. 5 % av respondenterna noterade ängslan för sina liv och framtidsutsikter (t.ex. ”allt verkar så instabilt 
och osäkert att jag inte ens kan inbilla mig år 2030). T.o.m. 2020 verkar osäkert”). Förvånansvärt nog nämnde 
endast 11 % osäkerhet om framtiden (t.ex. ”ingen aning, allt är helt omöjligt att förutse”).

Flertalet svar (84 %) berörde framtida karriärutveckling. I likhet med de kvantitativa iakttagelserna ovan ville 
flertalet ha någon form av anställning, fortsätta att arbeta i den offentliga sektorn. Det är heller inte förvånans-
värt med hänsyn till enkätens natur. Ett antal respondenter visste emellertid inte vilken sorts karriär de ville ha. 
Det fanns, oavsett vilken sorts karriär som föredrogs, en gemensam oro kring arbetets stabilitet och lämplig 
ersättningsnivå, som anges i följande exempel: ”det är svårt att säga, jag har inte i mitt yrke kunnat planera mer 
än ett halvår för mig själv”; ”jag tror att arbetet blir allt mer intensivt… jag kommer att få lov att ofta byta jobb”; 
”2030 hoppas jag ha fast anställning och en stabil arbetsmiljö”. De kvalitativa beläggen ger därför mer stöd än 
kvantitativ data om de breda rapporterna om hur otryggt arbete och flexibel schemaläggning långsiktigt påver-
kar ungdomar (Gumbrell-McCormick, 2011; Tailby och Pollert, 2011).

46 % uppgav att de i framtiden ville ha familj/tillbringa mera tid med familjen. Bekymmer uttrycktes dock om tid 
och ekonomiska konsekvenser (t.ex. ”jag hoppas jag kommer att kunna ordna mitt liv så att jag får tid att skaffa 
mig barn”), fast dessa svar har troligen påverkats av exemplet i frågan (som sade ”jag vet inte om jag har tid för 
en familj”). 22 % av respondenterna i urvalet uttryckte en önskan att fortsätta eller avsluta studier (antingen med 
yrkeskvalifikationer eller högskoleexamen, t.ex. magister- eller doktorsgrad), och flertalet kommentarer beträf-
fande utbildning hörde samman med respondentens val av karriär. Endast 10 % av respondenterna nämnde 
att de skulle fortsätta att engagera sig i facklig verksamhet, vilket är förvånande med tanke på de kvantitativa 
resultaten som angavs ovan.
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Rapporten har fått fram insikter om unga européers syn på arbete och sysselsättning, fackföreningar och 
samhället i stort.

När det gäller erfarenheter av arbete och sysselsättning finner vi att majoriteten av urvalet både har anställning 
och faktiskt arbetar minst 35 timmar i veckan, trots att otryggt arbete ökar bland ungdomar. Bekymmer uttrycks 
emellertid om anställningstrygghet och otrygghet bland yngre arbetstagare, vilket visas av den kvalitativa da-
tan. Detta stöds av att yngre arbetstagare (24 år och yngre) och studerande föredrar framtida sysselsättning med 
vanliga anställningsavtal; det är något som fackföreningar kan fortsätta förhandla om. Det bör betraktas som en 
möjlighet för fackliga organisationer om de vill anses som företrädare för den yngre generationens intressen. 
Denna iakttagelse bekräftar den aktuella litteraturen, som noterar att den yngre generationen skulle vilja ta sig 
ut ur otrygga arbetssituationer (Cha et al, 2019).

De viktigaste skälen för att organisera sig fackligt stämmer väl med aktuell forskning. Bättre lön och villkor, för-
troende för fackföreningar, och hjälp om man får problem på arbetet var de tre främsta skälen som nämndes, 
vilket bekräftar tanken att kollektivism är den främsta orsaken för att människor fortfarande går med i facket. 
Det viktigaste skälet att inte organisera sig fackligt var att man inte blivit tillfrågad (19%), och ytterligare 18% 
som sade att det bara inte blivit av. Det är uppmuntrande från ett organiseringsperspektiv och bekräftar aktuell 
forskning, som säger att ungdomar potentiellt är fackligt formbara om det förklaras för dem. När det gäller att 
rekrytera och hålla kvar medlemmar konstateras att passiva medlemmar i framtiden oftare lämnar facket, vilket 
visar att det är nödvändigt att ständigt engagera och organisera nuvarande medlemmar för att hålla dem kvar.

En rad samhällsåtgärder rapporterades i detta urval, mestadels kring att organisera ungdomar, samt närsam-
hällesgrupper. Män redogör betydligt oftare ett intresse för samhälle och organisationer, och aktiva fackliga 
medlemmar är oftare aktiva i samhället i stort. Översiktligt var respondenter allmänt positiva om sina framtids-
utsikter; deras största bekymmer gällde arbete, familj och utbildning.

Samtidigt som iakttagelserna inte kan generaliseras utöver detta urval borde de ge EPSU och dess medlemsför-
bund användbara upplysningar om att rekrytera, representera och organisera i framtiden.

Slutsatser 
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