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Abstract 

In Sweden, the labour movement historically had influenced both society and 

politics. In recent times, it is considered a change in society with a stronger employer 

party while the unions weakened by reduced unionisation.  

This study aims to highlight the presence of individualistic and 

collectivistic approaches to the labour market in relation to union density. The 

different approaches are investigated in the labour market by means of a quantitative 

survey. The study's survey items are workers in the timber industry. The study results 

indicate that the study's workers union level corresponding national average. The 

decline in union membership also includes the study workers. The study results also 

show that younger workers are less susceptible to join unions. The results do not 

reject the existence of individualistic approach, but demonstrates predominantly 

collectivistic approach among the study's workers. The study results can be 

understood from the trade organization's historically strong position in the industry. 

The employees' strong collective approach emphasizes the union's continued 

relevance to the labour market. 

Keywords: Collectivism, Individualism, Individualization, Labour process theory, 

Unions. 



Innehåll

1 INTRODUKTION................................................................................................................. 4 

2 PROBLEMDISKUSSION OCH BAKGRUND ................................................................... 5 
2.1 PROBLEMDISKUSSION .................................................................................................... 5 

2.2 Arbetsmarknaden och facklig organisering............................................................... 6 
2.3 Arbetsmarknadens organisationsgrad och fackliga organisationers förändrade roll

......................................................................................................................................... 7 
2.4  DEFINITIONER................................................................................................................ 8 

2.4.1 Individualistiskt synsätt........................................................................................... 8 
2.4.2 Kollektivistiskt synsätt............................................................................................. 9 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................. 10 

4 KOLLEKTIVISM OCH INDIVIDUALISM PÅ ARBETSMARKNADEN...................... 11 
4.1 ARBETSMARKNADENS KOLLEKTIVISM ........................................................................ 11 

4.1.1 Fackföreningsorganisationen och det kollektiva tänkandet ................................. 12 
4.2 KOLLEKTIVT HANDLANDE OCH INDIVIDUALISTISK RATIONALITET............................. 13 
4.3 ARBETSMARKNADENS INDIVIDUALISM........................................................................ 14 

4.3.1 Avtraditionalisering .............................................................................................. 15 
4.3.2 Frigörelse och heterogenisering........................................................................... 16 

5 METOD OCH MATERIAL................................................................................................ 17 
5.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................................. 17 

5.1.1 Metod för kvantitativ enkätundersökning ............................................................. 17 
5.1.2 Operationalisering, validitet och reliabilitet ........................................................ 19 
5.1.3 Urval, avgränsningar och bortfall........................................................................ 20 
5.1.4 Etiska överväganden............................................................................................. 21 

5.2 METODDISKUSSION ...................................................................................................... 22 

6. RESULTAT........................................................................................................................ 24

6.1 FÖREKOMSTEN AV INDIVIDUALISTISKT SYNSÄTT PÅ ARBETSMARKNADEN ................ 24 
6.1.1 Tjänstenivå............................................................................................................ 24 
6.1.2 Åldersgrupp .......................................................................................................... 26 

6.2 FÖREKOMSTEN AV KOLLEKTIVISTISKT SYNSÄTT PÅ ARBETSMARKNADEN ................. 27 
6.2.1 Tjänstenivå............................................................................................................ 27 
6.2.2 Åldersgrupp .......................................................................................................... 29 

6.3 SYNSÄTTENS PÅVERKAN PÅ LÖNTAGARE AVSEENDE FACKLIGT DELTAGANDE OCH 

ORGANISATIONSGRAD ........................................................................................................ 30 



6.3.1 Individualistiskt synsätt och facklig organisationsgrad ....................................... 30 
6.3.2 Kollektivistiskt synsätt och facklig organisationsgrad ......................................... 32 
6.3.3 Tjänstenivå- och generationspåverkan på facklig organisationsgrad ................. 33 

7. ANALYS............................................................................................................................ 34

7.1 INDIVIDUALISTISKA SYNSÄTT PÅ ARBETSMARKNADEN .............................................. 34 
7.2 KOLLEKTIVISTISKA SYNSÄTT PÅ ARBETSMARKNADEN ............................................... 35 
7.3 DE BÅDA SYNSÄTTEN PÅ ARBETSMARKNADEN ........................................................... 36 
7.4 FACKLIG ORGANISATIONSGRAD................................................................................... 37 

8. SLUTSATSER ................................................................................................................... 39 

REFERENSER ....................................................................................................................... 42 

BILAGA ................................................................................................................................. 44 

TABELL- OCH FIGURFÖRTECKNING.................................................................................  
TABELLER...............................................................................................................................  

5.1 Struktur för operationalisering................................................................................ 19 
FIGURER .................................................................................................................................  

6.1 Individualistiskt synsätt bland tjänstemän............................................................... 25 
6.2 Individualistiskt synsätt bland arbetare................................................................... 25 
6.3 Individualistiskt synsätt bland yngre (18-40 år)...................................................... 26 
6.4 Individualistiskt synsätt bland äldre (41-år) ........................................................... 27 
6.5 Kollektivistiskt synsätt bland tjänstemän................................................................. 28 
6.6 Kollektivistiskt synsätt bland arbetare..................................................................... 28 
6.7 Kollektivistiskt synsätt bland yngre (18-40 år)........................................................ 29 
6.8 Kollektivistiskt synsätt bland äldre (41-år) ............................................................. 30 
6.9 Individualistiskt synsätt bland fackligt organiserade .............................................. 31 
6.10 Individualistiskt synsätt bland fackligt oorganiserade .......................................... 31 
6.11 Kollektivistiskt synsätt bland fackligt organiserade .............................................. 32 
6.12 Kollektivistiskt synsätt bland fackligt oorganiserade ............................................ 33 
6.13 Organisationsgrad ................................................................................................. 33 



 

 

4 

1 Introduktion 

I Sverige har fackföreningsrörelsen historiskt sett haft inflytande både på samhället 

och politiken. Fackföreningsorganisationen är sprunget ur idén om arbetstagare som 

motkraft till arbetsgivare och därmed skapas också dess maktbalans. Det är under 

dessa premisser som svensk marknadspolitik är skapad. Avtal slutna i samförstånd 

mellan arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer vilket beskrivs som 

”Den svenska modellen”. På senare tid, som nedan djupare beskrivs, anses det dock 

ha skett en förändring i samhället med en allt starkare arbetsgivarpart samtidigt som 

de fackliga organisationerna försvagas. Detta fenomen står i centrum för studiens 

intresseområde och utreds inom ramen för denna studie.   

  I följande citat gestaltas dåtidens syn, i fackföreningsrörelsens 

begynnelse, och komplexiteten den uppstår ur:  

 

Lägger man till, att med denna stigande upplysning, som överallt är 

intelligensens växande andel i arbetet, människorna, i avseende på 

tillfredställandet av sina behov, bliva alltmer beroende av varandra, 

och att detta stigande ömsesidiga beroende är civilisationens 

oundvikliga resultat; så har man en nödvändighet för ögonen av en 

sanning förskräckande karaktär. Fram går denna lag, som förer 

människor allt närmare varandra: fram går den oupphörligt, i tvedräkt 

om ej i endräkt, i hat om ej i kärlek, i ondo om ej i godo.1  

 

Citatet ger en bild av förmoderna förhållanden och rädslan för konsekvenser av 

frigörelsen från desamma. Följande studie ämnar därför undersöka om denna 

förändring i ett omvänt förhållande, i dagens senmoderna tid, kan liknas vid 

återtagandet av individens starka ställning medan kollektivets ställning försvagats?    

   

                                                
1 Erik Gustaf Geijer, Om vår tids inre samhällsförhållanden, 1841.  
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2 Problemdiskussion och bakgrund 
I följande kapitel presenteras studiens problemområde i avsnitt 2.1 som efterföljs av 

en redogörelse om arbetsmarknaden och fackligorganisering i avsnitt 2.2. Vidare 

redogörs det för arbetsmarknadens organisationsgrad och fackliga organisationers 

förändrade roll i avsnitt 2.3. Avslutningsvis i avsnitt 2.4 presenteras studiens 

definitioner med utgångspunkt i studiens intresseområde.  

2.1 Problemdiskussion 
Fackföreningars ställning och inflytande över idéer och politik antas ha försvagats 

samtidigt som förtroendet för de fackliga organisationerna har minskat under de 

senaste åren. Historiskt sett har fackföreningsrörelsens styrka haft stor betydelse för 

den politiska utvecklingen i Sverige under de senaste ett hundra åren.2 

Under perioden mellan nittiotalskrisen och de ekonomiska nedgångarna 

under åren 2008 och 2009 minskade andel av svenska löntagarna som organiserade 

sig fackligt från 85 till omkring 70 procent. Så låg har den fackliga 

organisationsgraden inte varit på ungefär fyrtio år. Sverige tillhör de länder i världen 

med högst organisationsgrad. Detta då organisationsgraden är dubbelt så hög som 

genomsnittet för andra västeuropeiska stater. Sveriges fackliga organisationsgrad kan 

också ses i relation till länder som Norge och Storbritannien vars fackliga 

organisationsgrad idag understiger 50 procent.3 Därför kan, i jämförelse med andra 

länder, Sveriges fackliga organisationsgrad fortfarande beskrivas som hög. Men de 

senaste årens reaktivt drastiska och stora minskning av den fackliga 

organisationsgraden gör att det finns anledning att studera förändringen vidare. 

En nyligen genomförd undersökning av Anders Kjellberg konstaterar 

att den största delen av minskningen i facklig organisationsgrad kan härledas till 

gruppen; industriarbetare. Detta medan tjänstemäns redan låga organisationsgrad kan 

beskrivas som marginellt ökande.4 Samma undersökning styrker kollektivavtalets 

betydelse för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Uppslutningen kring 

kollektivavtal understryks då nio av tio arbetstagare i dagens Sverige omfattas av 

kollektivavtal. Detta synliggör avtalets starka ställning trots frånvaro av lagstiftning 

om allmängiltighetsförklaring av kollektivavtal. Avgörande för avtalets straka 

2 Lindvall Johannes, När facket försvagas, 2012 ss. 2f 
3 Ibid. 
4 Kjellberg Anders, Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivar- 
förbund och fackförbund, 2015 ss. 7ff  
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ställning i Sverige härleds till en hög grad av organisering både bland arbetsgivare 

och arbetstagare.5 Sveriges relativt höga fackliga organiseringsgrad, som beskrivs 

vara betydligt minskande, understryker betydelsen av att studera samhälleliga 

förklaringsfaktorer till minskningen.    

2.2 Arbetsmarknaden och facklig organisering 

Den svenska arbetsmarknaden beskrivs, trots den ovan givna bilden, som i hög grad 

organiserad. I inget annat land än Sverige är en så stor andel av löntagarna fackligt 

organiserade. Den höga fackliga organiseringen har ofrånkomligt haft effekt på 

arbetsmarknadens olika parter och rådande maktbalans mellan fackorganisationen 

och arbetsgivarorganisation.6   

  Utifrån ett konkurrensperspektiv och en av arbetsmarknadens stora 

frågor, lönebildning, beskrivs arbetsmarknadens prisbildning. På makroekonomisk 

nivå beskrivs lönebildningen på arbetsmarknaden fungera i likhet med prisbildningen 

på varumarknaden, i perfekt konkurrens. Det vill säga att lönerna anpassas så att 

tendenser till efterfråge- och utbudsöverskott elimineras. Avståndet mellan 

arbetstagar- och arbetsgivarkollektivets löneförhandlingar och den perfekta 

konkurrensen kan framstå som avlägset. Faktum är dock att dessa förhandlingar, som 

ofta sker på arbetsmarknaden, inte alls behöver innebära att marknadskrafterna sätts 

ur spel. Utan löner, inom till exempel industrin, bestäms på nationell och lokal nivå. 

Vid dessa förhandlingar påverkas lönen trots facklig inflytande av efterfrågan och 

utbud på arbetsmarknaden. Frågan om vilken självständig effekt som 

fackorganisationen har på lönerna är svårt att besvara, men att det sedan 1900-talet 

har funnits en sådan påverkan råder inga tvivel.7  

  Fackliga organisationers förmåga att som självständiga aktörer på 

arbetsmarknaden kunna påverka löntagarens ställning styrs av förutsättningen att det 

finns något att förhandla om. Förhandlingsutrymme består i det överskottet hos 

företaget som inte elimineras av konkurrensen på varumarknaden. I sin tur består 

fackets makt i möjligheten att påverka utbudet av arbetskraft till företaget. En 

förutsättning för att skapa konkurrens är att större delen av arbetskraften inom den 

specifika sektorn är fackligt organiserad. Om de oorganiserade är få begränsas 

                                                
5 Ibid. ss. 13f  
6 Björklund Anders, Edin P-A, Holmlund B & Wadensjö E. Arbetsmarknaden, 2006 ss. 241ff 
7 Ibid. 
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företagets möjligheter att kringgå de fackligt anslutna för att hålla lönerna nere. 

Denna fackliga kontroll kan också etableras på andra sätt. Ett sätt är att de avtal som 

träffas också omfattar löntagare som är oorganiserade (kollektivavtal), ett förfarande 

som är vanligt i många länder.  

 Fackets möjligheter att påverka blir också större i relation till hur hög 

kostnaden är för företag att anställa och avskeda arbetskraft. Finns det oorganiserade 

som är villiga att underlåta sig lägre lön, än vad som avtalats med arbetsgivaren i 

utbyte mot en anställning, kan de konkurrera ut anställda som är organiserade. I 

praktiken finns det dock kostnader för företag att avskeda personal i form av 

kostnaden att anställa ny personal och förlusten av företagsspecifika humankapital 

som den anställde besitter. Utöver detta finns påverkan från den svenska 

lagstiftningen som inskränker arbetsgivarens frihet att avgöra när och hur en anställd 

kan sägas upp från en anställning. Detta styrs genom den arbetsrättsliga 

lagstiftningen.8                

2.3 Arbetsmarknadens organisationsgrad och fackliga organisationers 

förändrade roll   

Den svenska arbetsmarknaden är som ovan nämnts i hög grad organiserad. 

Variationen av facklig organisationsgrad beskrivs enligt Björklund bero på 

strukturella faktorer som förändring i arbetskraftens sammansättningar eller olika 

näringsgrenars storlek. Andra förklaringsfaktorer kopplas till att kvinnor har större 

benägenhet att vara oorganiserade med anledning av deras traditionellt svaga 

anknytning till arbetsmarknaden. Av samma anledning beskrivs unga vuxna i 

betydligt mindre utsträckning än andra åldersgrupper vara benägna att ansluta sig till 

fackliga organisationer. Ytterligare faktorer beskrivs vara fackföreningars 

traditionellt starka position inom industrin, medan tjänstesektorn har haft en lägre 

organisationsgrad. En förskjutning från industri till tjänstesektorn skulle då innebära 

en lägre organisationsgrad. Utöver dessa hypoteser betonas även politiska faktorers 

betydelse, genom att exempelvis vänsterorienterade regeringar underlättar för 

fackförningars medlemsrekrytering genom lagstiftningen. I motsatts till detta skulle 

ett generöst socialförsäkringssystem kunna minska efterfrågan på fackföreningar som 

                                                
8 Björklund Anders, m.fl., Arbetsmarknaden, 2006 ss. 245 
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institution för trygghet på arbetsmarknaden.9   

  Utöver ovanstående redogör Allvin och Sverke (2010) för 

fackförningsorganisationens förändrade ställning på arbetsmarknaden. 

Förklaringsfaktorer till minskad facklig anslutning hänvisas till: industrialiserade 

länders ökade globalisering, förändringar i det politiska klimatet, tekniska 

förändringar, ändrade anställningsförhållanden och en ökad arbetslöshet. 

Förändringar som påverkar fackföreningars ställning på arbetsmarknaden är en 

minskad differentiering av arbetskraft och en ökad konflikt mellan 

fackförningsorganisationens traditionella mål och medlemmars individuella krav. 

Allvin och Sverke (2010) lyfter även fram grupper vars roll i 

fackföreningsorganisationens har marginaliserat. Exempel på grupper som 

marginaliseras är kvinnor, yngre personer med en skiljaktig syn på arbete, 

deltidsarbetande och icke organiserade. När fackorganisationens traditionella 

målgrupp, den manliga arbetaren, får minskat utrymme på arbetsmarknaden skapas 

konflikten mellan fackorganisationens långtgående tradition och ett nytt 

samhällsklimat. Ett samhällsklimat med en ökad individualisering och nya krav på 

anpassning ställer ökade krav på fackorganisationens att möta individen och 

marginaliserade grupper på arbetsmarknaden.10  

2.4  Definitioner 
Följande definitioner har formulerats med utgångspunkt i studiens intresseområde 

och dess fokusering. Nedan konkretiseras det individualistiska och det 

kollektivistiska synsättet.      

2.4.1 Individualistiskt synsätt 

Det individualistiska synsättet beskrivs utifrån definitionen om individens ökade 

handlingsutrymme i senmodern tid. Individualisering är ett samhälleligt och socialt 

tillstånd som konkretiseras i en successiv autonomisering av individen.11 Synen utgår 

från att traditionella kollektiva lösningar och identiteter minskar i betydelse, 

                                                
9 Ibid. ss. 252ff 
10 Allvin M & Sverke M, 'Do new generations imply the end of solidarity? Swedish unionism in the 
era of individualization', Economic & Industrial Democracy, 21, 1, p. 71, Business Source Premier, 
2010 ss. 71ff 
11 Ibid. s. 79 
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individens handlings- och beslutsutrymme ökar och individen differentieras genom 

att dess arbetssituation relateras till egna förmågor, egenskaper och prestationer.12   

2.4.2 Kollektivistiskt synsätt 

Det kollektivistiska synsättet beskrivs utifrån kollektiva nyttigheter och solidaritet. 

Synsättet ger den sociala kontexten större betydelse vid analys av det kollektiva 

handlandet.13 Trots omfattande individualiseringsprocesser beskrivs kollektiv 

sammanhållningen som möjlig. Synsättet beskrivs då utifrån en organisk syn som 

understryker autonoma individers ömsesidiga beroende, som en del av en större 

enhet.14 I realiteten blir synsättet ett uttryck för den förhandligsstyrka som nära kan 

kopplas samman med kollektiva sammanslutningars förmåga att skapa slagkraft i 

anställningsrelationens inbyggda maktkonflikt.15 

                                                
12 Bengtsson Mattias, Individen stämplar in – Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning, 2008 
s. 5 
13 Hedström Peter, Diffusionsprocesser och det kollektiva handlandets logik: Om 
fackföreningsrörelsens rumsliga spridning under perioden 1890-1940*, 1992 s. 5 
14 Bruhn Anders, Individualisering och det fackliga kollektivet, 1999 ss. 248ff 
15 Bengtsson Mattias, Individen stämplar in – Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning, 2008 
ss. 32ff 
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3 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att belysa förekomsten av individualistiska respektive 

kollektivistsiska synsätt på arbetsmarknaden i relation till facklig organisationsgrad. 

Studiens syfte konkritiseras i följande frågeställningar: 

 

• Hur vanligt förekommande är individualistiska synsätt respektive 

kollektivistiska synsätt på arbetsmarknadens olika tjänstenivåer och 

åldersgrupper?  

• I vilken omfattning påverkar ovanstående synsätt löntagare avseende facklig 

organisationsgrad? 
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4 Kollektivism och individualism på arbetsmarknaden 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv. I avsnitt 3.1 redogörs det 

för arbetsmarknadens kollektivism efterföljt av en redogörelse om 

fackförningsorganisationen och det kollektiva tänkandet i avsnitt 3.1.1. Vidare i 

avsnitt 3.2 beskrivs kollektivt tänkande och individualistisk rationalitet. 

Avslutningsvis redogörs det i avsnitt 3.3 för arbetsmarknadens individualism som 

efterföljs av två perspektiv på individualism, i avsnitten 3.3.1 avtraditionalisering och 

i avsnitt 3.3.2 frigörelse och heterogenisering.   

4.1 Arbetsmarknadens kollektivism 

Den marxistiska tesen om en fortgående polarisering mellan lönearbete och kapital 

har kritiserats. Lönearbete är den dominerande arbetsformen i dagens samhälle, men 

det kan dock inte sägas ha inneburit en allt mer homogen och polariserad 

lönearbetarklass som Marx förutspådde. Dagens arbetsmarknad kännetecknas istället 

av en omfattande differentiering, med en ständig tillväxt av olika yrkesfunktioner 

och lönearbetarskikt.  

 Begreppet arbetsdelning är grundläggande för förståelsen av de 

motsättningar och intressekonflikter som präglar diskussionen. Arbetsdelning kan 

delas upp mellan samhällelig- och teknisk arbetsdelningen. Den förstnämnda 

befinner sig på ett övergripande plan i till exempel uppkomsten av nya yrkesområden 

och branscher samt i fördelningen av arbetsfunktioner mellan olika grupper och skikt 

av befolkningen. Med teknisk arbetsdelning menas den utveckling som sker inom 

företaget på arbetsplatsen. Arbetsdelningen sker under ordnade former som ett led i 

en rationaliseringsprocess. Detta sker dels som ett resultat av arbetskraftens och 

teknikens utveckling, dels som uttryck för gruppens och individens makt och 

medvetna strävan. Med andra ord är människor som utför arbetet sociala varelser och 

arbetsdelningens riktning beror på de social relationer som omgärdar den i form av 

rådande styrkeförhållanden mellan olika grupper, skikt och klasser.16 

  Enligt Durkheim är historien en ständigt pågående 

individualiseringsprocess där arbetsdelningen står i centrum som dess ursprungliga 

drivkraft. Durkheim undersöker huruvida kollektiv sammanhållning är möjlig trots 

                                                
16 Bruhn Anders, Individualisering och det fackliga kollektivet, 1999 ss. 246ff 
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denna individualiseringsprocess. Enligt Durkheim leder en ökad individualisering 

inte till en ökad splitring utan en ökad sammanhållning. Detta konstateras utifrån 

anknytningen till solidaritetsbegreppet och en normativ förklaringsmodell, genom att 

lyfta fram en delad verklighetsbild, som förenar och integrerar olika samhällsgrupper 

trots dess olika roller i arbetslivet.17   

  Vidare beskrivs solidaritetsbegreppet dels som mekaniskt, dels som 

organiskt. Det förstnämnda grundar sig i bandet mellan medlemmarna i ett samhälle 

och en enhetssyn. Det vill säga att när en mekanisk solidaritet råder så upplever 

gruppmedlemmarna samma känslor och föreställningar. Denna typ av solidaritet är 

typisk vid förhållanden med låg nivå av arbetsdelning. Kollektivet agerar under 

förhållanden med gemensamma arbetsvillkor och en stark gruppkontroll. 

Konsekvensen av förhållandet är en stark homogenitet och en odifferentierad massa 

där individerna är lika. Den organiska solidariteten är däremot grundad på motsatsen, 

det vill säga faktumet att individer är olika och spelar olika roll i samhället. I den 

ovan nämnda mekaniska solidariteten råder motsättningar till individualismen medan 

den organiska solidariteten samspelar med individualismen. Detta genom att den 

utgår från heterogena sociala förhållanden med en hög nivå av arbetsdelning. 

Namnet organisk kommer från analogin om hur kroppens organ fungerar, det vill 

säga att varje organ har sin specifika autonoma funktion och ju mer autonomt och 

specificerat ett organ är desto större beroende har den till sin helhet. Analogin 

synliggör autonoma individens ömsesidiga beroende och upprätthållandet av fritt 

konkurrerande men samtidigt solidariska samhällssystem. I beskrivningen blir 

individen och hennes rättigheter den gemensamma övertygelsen, i vilken kollektiv 

representation och solidaritet grundas.18   

4.1.1 Fackföreningsorganisationen och det kollektiva tänkandet 

I Sverige, precis som i många andra länder, är fackföreningsorganisationen 

huvudrepresenterat för arbetstagare på arbetsmarknaden.  

 Arbetsgivarens makt att vara den som kontrollerar produktionsmedlen 

ställs mot arbetstagarens främsta maktresurs att organiserar sig kollektivt, det vill 

säga att individer sluter sig samman för att kunna reducera arbetsgivarens 

maktövertag i anställningsrelationen. Arbetsgivarorganisationer (kapital) respektive 
                                                
17 Bruhn Anders, Individualisering och det fackliga kollektivet, 1999 ss. 248ff 
18 Ibid. 
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arbetstagarorganisationer (arbete) ger en ökad slagkraft i den grundläggande 

motsättningen mellan arbete och kapital. Om organiseringen inte sker uteblir 

anställningsrelationens inbyggda maktkonflikt eftersom arbetstagare var för sig har 

begränsade möjligheter till förhandlingsstyrka. Facket grundades då anställda 

upplevde ett behov av att överskrida individuellt avtalade arbetskontrakt för att 

motverka underbudskonkurrens. Det vill säga, genom att sluta kollektiva 

överenskommelser om priset på arbete och arbetsvillkor, för att förskjuta 

arbetsmarknadens maktförhållanden till arbetstagarnas fördel. Ur ett 

arbetsgivarperspektiv har individen frihet att välja mellan olika anställningskontrakt 

på arbetsmarknaden, medan ur ett fackligt perspektiv är relationen mellan parterna 

inte enbart en fråga för individen utan en politisk fråga om ojämlika maktresurser.19  

  Rothstein beskriver likt ovan att facklig förhandlingsstyrka bygger på 

förmågan att skapa en monopolsituation över arbetskraftsutbudet. Det vill säga att ju 

större arbetarnas reservarmé är desto svagare blir kollektivet och omvänt. När det 

råder arbetskraftsbrist konkurrerar företag om att vara de mest attraktiva för 

löntagarna. När denna situation råder tenderar innehållsliga aspekter av arbetet att 

uppvärderas.20 

4.2 Kollektivt handlande och individualistisk rationalitet  

Det kollektiva handlandets logik beskrivs genom dåtidens syn, som betonar 

betydelsen av individens irrationella handlande och socialspänningars betydelse för 

påverkan på samhället. Till skillnad från ovanstående förklaringsansats betonar 

dagens samtida syn individens rationella handlande och noggrant övervägda 

handlingsmönster. Synen utgår i motsats till dåtidens syn från en metodologiskt 

individualistisk angreppspunkt där individen förväntas agera rationellt för att 

maximera den egna nyttan. I linje med synsättet ingår individer i kollektiva 

sammanslutningar som fackföreningar för att kunna maximera den egna nyttan 

genom till exempel möjligheten att påverka arbetsvillkor och lönebildning. Om en 

grupp av individer, trots väsentliga gemensamma intressen, inte skulle ansluta sig 

kollektivt ansågs denna agera irrationellt. Men individer medvetna om sina ”sanna” 

intressen förväntades att bilda eller gå med i kollektiva rörelser om dessa kan 

                                                
19 Bengtsson Matias, Individen stämplar in – Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning, 2008 
ss. 32ff 
20 Rothstein Bo, Den korporativa staten, 1992 ss. 328f    
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förväntas tillgodose individens intressen. Kritik har riktats mot synsättet som hävdar 

att i motsatts till den ovan givna bilden bör den rationella individen undvika att gå 

med i kollektiva fackrörelser. Detta på grundval av (1) att den individuella påverkan 

har visat sig i flera fall vara obetydlig för den kollektiva rörelsens resultat och (2) 

nyttigheter som den kollektiva rörelsen förväntas åstadkomma är av sådan karaktär 

att de på ett positivt sätt även påverkar de som ej valt att organisera sig fackligt 

(”public goods”). Följaktligen, sett till fört resonemang bör individens för att agera 

rationellt inta positionen som ”fripassagerare”. Det vill säga genom att själv inte 

delta i rörelsen och hoppas på att andra individer bidrar till att de kollektiva 

nyttigheterna rationaliseras. Motiv till deltagandet beskrivs då inte vara kopplat till 

den kollektiva nyttan utan beskrivs istället utifrån selektiva nyttigheters betydelse. 

Det vill säga betydelsen av fackliga organisationers möjlighet att erbjuda medlemmar 

rabatterade försäkringar och andra förmåner.21  

 Ur ett metodologiskt kollektivistiskt perspektiv får den sociala 

kontexten en större påverkan när det gäller analysen av det kollektiva handlandet. De 

strukturer av sociala nätverk som kopplar samman aktörer är av stor betydelse, dels 

eftersom nya medlemmar ofta rekryteras genom redan existerande sociala band, dels 

eftersom information om rörelsen och dess för- och nackdelar ofta sprids genom 

individuella kontakter.22
   

4.3 Arbetsmarknadens individualism 

I samband med industrikapitalismens framväxt skedde en uppluckring av dåtidens 

agrara förhållanden då stora delar av befolkningen var beroende av institutioner så 

som familj, församling och stånd. Förändringen innebar att arbetet tydligt skildes 

från andra aktiviteter. Den fria lönearbetaren uppkom då produktionen separerades 

från hushållet och arbetet reglerades via en opersonlig abstrakt marknadslogik. 

Arbete blev en vara som kunde köpas och säljas på arbetsmarknaden. Centralt för 

relationen är att individen på arbetsmarknaden själv förfogar över sin egen 

arbetskraft. Enligt detta synsätt bör individen själv förhålla sig till arbetskraft som en 

egendom vilken bjuds ut på arbetsmarknaden i konkurrens.23  

                                                
21 Peter Hedström, Diffusionsprocesser och det kollektiva handlandets logik: Om 
fackföreningsrörelsens rumsliga spridning under perioden 1890-1940*, 1992 ss. 3f  
22 Ibid. s. 5 
23 Bengtsson Mattias, Individen stämplar in – Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning, 2008 
ss. 21ff 
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 Arbetsmarknaden beskrivs vara motor för individualiseringsprocessen. 

Det är framför allt tre dimensioner som beskrivs vara påverkande för 

individualiseringen: utbildning, rörlighet och konkurrens. Högre utbildning ger 

människor möjlighet att reflektera och diskutera samtidigt som verktyg ges att 

problematisera traditionella tanke- och levnadssätt. Vidare beskrivs rörlighet på 

arbetsmarknaden vara en påverkande faktor genom förmågan att upplösa traditionella 

gemenskaper genom ökad rörlighet i form av karriärmöjligheter, arbetsbyten och 

geografisk rörlighet. Konkurrens skapas genom individens möjlighet att bjuda ut sin 

arbetskraft och därigenom konkurrera med den egna förmågan och kompetensen.24 

 Denna typ av individualiseringsprocess kan beskrivas som en 

radikaliserad modernisering, en senmodernitet som upplöser det traditionella i de 

kvarvarande feodala strukturerna i den tidigare formen av modernitet. Ett ökat 

välstånd med högre löner och större fritid ökar individens beslutsutrymme och bidrar 

till en reducering av klass som betydande faktor för social avgränsning. Vidare har 

expanderingen av högre utbildning bidragit till individens ökade möjligheter att välja 

yrke på grundval av egna intressen. Val som gjordes förr utifrån traditionella feodala 

strukturer av tradition ofta i förälderns fotspår, görs nu istället med individen i 

centrum för det egna handlandet och beslut om den egna livsplanen.25  

4.3.1 Avtraditionalisering  

Avtraditionalisering innebär att traditionella institutioner likt klass, familj och 

religion minskar i betydelse för människors levnadssätt och identitet. Traditionella 

sociala identiteter och institutioner beskrivs minska i betydelse för att skapa utrymme 

för individens eget identitetsskapande. Som exempel på denna upplösning beskrivs 

minskningen av traditionella arbetarklasskulturer och ett minskat stöd för 

fackföreningsrörelsen. Vidare beskrivs en radikalisering av begreppet modernitet till 

postmodernitet där individen står som samhällets grundläggande enhet. Ytterligare 

exempel som synliggör förändringen är destabiliseringen av kärnfamiljen i och med 

en ökning av skilsmässor och mer tillfälliga levnadsformer.26   

                                                
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. s.14 
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4.3.2 Frigörelse och heterogenisering 

Frigörelse kan kopplas till avtraditionaliseringsbegreppet, i konstaterandet av 

traditionella sociala identiteters och institutioners minskade betydelse, och till att 

individen i allt högre grad har möjlighet att kunna påverka sin omgivning och på 

egen hand skapa sin identitet. I en generationsaspekt har yngre individer större 

benägenhet att motivera fackligt medlemskap på grundval av det egna 

ställningstagandet än val baserade på ideologiska engagemang. Synsättet grundas i 

att individens nytta ställs framför kollektivets. Vidare beskrivs denna frigörelse bidra 

till att människors tankar och handlande i ökad omfattning grundas i ett självständigt 

reflekterande, vilket beskrivs vara ett resultat av arbetskraftens ökade kunskapsnivå. 

Vid en ökad frigörelse från dessa traditionella sedvänjor beskrivs värdeförändringar 

med ökade krav på självförverkligande. Ett ökat bemyndigande av människor ökar 

möjligheten till medvetna och övervägda val.27  

 En ökad heterogenisering kan ses som det handlingsutrymme som 

skapas genom avtraditionalisering och frigörelse. Det vill säga att i takt med att 

individens handlingsutrymme ökar, ökar också möjligheten till att göra olika val. 

Detta kan beskrivas likt social differentiering där individen värderas och bedöms 

olika utifrån behov, krav, egenskaper, förmågor och prestation på arbetsmarknaden. 

Individualiseringen ökar när arbetsvillkor relateras till var och ens egenskaper, 

förmågor och prestationer istället för till gruppen eller den större populationen. Inom 

dagens arbetsliv ges ledningsstrategier, såsom Human Resource (HR), allt större 

utrymme för att differentiera bland de anställda. 28   

                                                
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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5 Metod och material  
I följande kapitel presenteras studiens metod. I avsnitt 5.1 beskrivs studiens 

tillvägagångssätt och i avsnitt 5.1.1 introduceras studiens metod och mätinstrument. 

Vidare i avsnitt 5.1.2 beskrivs studiens operationalisering som ligger till grund för 

datahantering och bearbetning. Därefter presenteras studiens urval, avgränsningar 

och bortfall i avsnitt 5.1.3. Slutligen presenteras studiens etiska förhållningssätt i 

avsnitt 5.1.4 följt av studiens metoddiskussion i avsnitt 5.2. 

5.1 Tillvägagångssätt  

En kvantitativ frågeundersökning har valts som metod för att möjliggöra insamling 

av svar från en stor mängd respondenter och därmed avses också att skapa en stor 

svarsbredd.29 Metodvalet är relevant för studien då dess forskningsfrågor kräver en 

större bredd av respondenter där de individuella tankarna från respektive svarsperson 

kan ge svar om studiens forskningsfrågor.30 Även om undersökningen i stort är 

kvantitativ, då den består av specifika och strukturerade svarsalternativ, har enkäten 

även inslag av kvalitativt öppna frågor där respondenten ges möjlighet att mer 

utförligt och redogöra för egna tankar och åsikter. 

5.1.1 Metod för kvantitativ enkätundersökning 

Studiens empiri inhämtades genom en respondentundersökning i form av en enkät. 

Enkäten inleds med inledande frågor (se bilaga) om arbetstagaren och dess 

anställningssituation, dessa frågor tenderar att vara mer lättbesvarade med mindre 

krav på utvecklade ställningstaganden.31 Bakgrundsfrågorna skapar möjligheter till 

korstabulering av studiens resultat då svaren delas upp i olika kategorier för att 

jämföras mot varandra vid analys.32 Slutna frågor likt ja och nej påståenden har så 

långt som möjligt uteslutits från enkäten då studiens forskningsfrågor kräver mer 

mångfasetterade svar vilket inte kan uppnås vid enklare ställningstaganden. Enkäten 

efterfrågar mestadels specifika svar med efterföljande jakande svarsalternativ, för att 

                                                
29 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud, Metodpraktikan - konsten 
att studera samhälle, individ och marknad, 2010 ss. 258f, 262ff 
30 Ibid. ss. 259f 
31 Stukát Stefan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2011 ss. 47f  
32 Ibid. ss. 47f 
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inte begränsa eller styra respondentens svar.33 Huvuddelen av enkätens frågor är 

strukturerade enligt en nivåskattning med graderingssvar genom en fyrgradig 

likertskala. Den fyrgradiga skalan används för att undvika att respondenten av 

bekvämlighetsskäl väljer svarsalternativet i mitten.34 Ut över den fyrgradiga skalan 

möjliggör ett femte svarsalternativ, i form av ett mer jakande svar som vet 

ej/obestämd, respondenten att svara utanför den fyrgradiga skalan. Detta för att 

motverka felkälla som kan uppstå genom respondentens godtyckliga ifyllnad av 

enkäten. Enkätens frågor är strukturerade i fyra delar. Detta för att systematiskt 

strukturera och operationalisera svarsalternativen till respektive forskningsfråga.35 

Enkäten är strukturerad enligt följande; del ett består av bakgrundsfrågor, del två och 

tre utreder respondentens syn på arbetsliv och facklig organisering utifrån två 

synsätt. Dels i det första synsättet utifrån ett individualistiskt perspektiv, dels det 

andra synsättet utifrån ett kollektivistiskt perspektiv. Enkätens avslutande del utreder 

respondentens samhällsengagemang.        

Studiens enkätundersökning skapads som en webbenkät vilken tillhandahölls 

via internettjänsten Google Forms. Främsta användningsområde för webbenkäten är 

vid undersökningar av arbetsplatser där varje enskild anställd har en individuell e-

postadress, vilket underlättar distributionen av enkäten till varje enskild anställd.36 

Eftersom möjligheten att använda de anställdas e-postadresser inte fanns för studiens 

undersökningsobjekt skrevs enkäten ut och besvarades analogt i pappersformat. 

Tillhandahållen internettjänst möjliggjorde utskrift av enkäten och en efterföljande 

manuell inmatning av respondenternas svar.     

Efter att enkäten genomförts av respondenterna har en stor del av det manuella 

registreringsarbetet effektiviseras genom användandet av webbenkät. Detta då 

tjänsten tillhandahåller en sammanställningsfunktion med en automatisk överföring 

av svarsfrekvensen i såväl siffror som diagram.37 

                                                
33 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, 2010 ss. 259f 
34 Stukát, S, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2011 ss.50f 
35 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, 2010 ss. 271 
36 Hultåker, O, Webbenkäter. I Trost, J, Enkätboken, Studentlitteratur AB: Lund, 2012 s. 135  
37 Ibid. s. 55 
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5.1.2 Operationalisering, validitet och reliabilitet 

För att kunna analysera resultatet utifrån vald teori kommer det nedan presenteras 

tillvägagångssätt för att göra teorin mätbar. För att uppnå en god validitet är det av 

betydelse att de operationella indikatorerna stämmer överens med studiens teoretiska 

definitioner.38 För att säkerställa att de operationella indikationerna stämmer överens 

med studiens teoretiska definitioner så avses samband mellan studiens 

forskningsfrågor, mätinstrument (enkätfrågor) och begreppskopplingar att 

säkerställas, se tabell 5.1. Utgångspunkten för studiens enkätfrågor och 

begreppskopplingar tas ur tidigare forskning och studiens teoretiska perspektiv.   
Tabell 5.1 Struktur för operationalisering 

Frågeställning Mätinstrument (Enkätfrågor) Begreppskoppling 

Frågor: 6-7, 12-13 och 16 

Svarsnummer: 12.1-9, 13.1-10 och 16.1-4 

Individualistiskt synsätt: 

• Syn på anställning och arbetsliv 

• Syn på facklig organisering  

• Samhällsengagemang 

 

Bakgrundsfaktor (tjänstenivå och åldersgrupp) 

1. Hur vanligt förekommande är 

individualistiska synsätt respektive 

kollektivistiska synsätt på arbetsmarknadens 

olika tjänstenivåer och åldersgrupper? 

Frågor: 6-7, 14-15 och 16   

Svarsnummer: 14.1-9, 15.1-5 och 16.1-4 

Kollektivistiskt synsätt:   

• Syn på anställning och arbetsliv 

• Syn på facklig organisering  

• Samhällsengagemang 

 

Bakgrundsfaktor (tjänstenivå) 

Frågor: 8 och 13 

Svarsnummer: 13.1-10  

Individualistiskt synsätt: 

• Syn på facklig organisering 

•  Syn på anställning och arbetsliv 

 

Bakgrundsfaktor (facklig organisationsgrad) 

2. I vilken omfattning påverkar ovanstående 

synsätt löntagare avseende facklig 

organisationsgrad? 

 

 

Frågor: 8 och 15 

Svarsnummer: 15.1-5 

Kollektivistiskt synsätt: 

• Syn på facklig organisering  

• Syn på anställning och arbetsliv 

 

Bakgrundsfaktor (facklig organisationsgrad)   

Bakgrundsfaktorer  

(Inledande frågor) 

Frågor:1-11   Kön 

Åldersgrupp 

Anställningsform 

Tjänstenivå  

Egenreglerad arbetssituation 

Fackligt organiserad 

Kollektivavtal  

                                                
38 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, 2010 ss. 59ff 
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De villkor som ligger till grund för operationaliseringen utgår från studiens syfte och 

frågeställningar. Det första villkoret avser att utröna huruvida löntagare på olika 

tjänstenivåer och åldersgrupper förhåller sig individualistiskt eller kollektivistiskt till 

arbetsmarknaden. Villkoret utgår från löntagarens syn på arbete, anställning och 

samhällsengagemang och synen på facklig organisering. Det andra villkoret avser att 

utröna huruvida ovanstående synsätt påverkar arbetstagarens organisationsgrad. 

Villkoret utgår från löntagarens syn på arbete, anställning och samhällsengagemang, 

synen på facklig organisering och arbetstagarens organisationsgrad.           

 Resultatet kommer, enligt tabell 5.1, att tematiseras efter 

forskningsfrågorna och vad som i studien ämnas undersökas. Därav kommer 

resultatet till varje forskningsfråga att delas upp i två underkategorier. 

Undersökningsområdens består dels i ett individualistiskt synsätt, dels i ett 

kollektivistiskt synsätt. Data insamlad från enkätens frågeställningar kommer 

inrymmas under multipla kategorier då det finns värde i att kunna besvara eller 

belysa svar i mer än en av studiens forskningsfrågor.  

 Studiens reliabilitet stärks genom att så många systematiska fel som 

möjligt undgåtts.39 Ett systematiskt fel som kan uppstå i enkäter är uteblivna svar på 

enskilda frågor som respondenten missar eller hoppar över. Detta undgås studiens 

resultat i största möjliga mån då kontroll att samtliga delar av enkäten besvarats 

gjordes i samband med respondering. Egenkontroll gjordes även vid den manuella 

överföringen av resultatet till webbenkätens sammanställningsfunktion. Även en 

noggrann datahantering vid sammanställning av resultat ämnar stärka studiens 

reliabilitet. 

5.1.3 Urval, avgränsningar och bortfall 

Studiens urval är fastställt till en population av industriarbetare och tjänstemän inom 

industrin. Vidare avgränsas populationen till en analysenhet baserad på ett strategiskt 

urval med geografisk närhet.40 Urvalet är bestämt till en medelstor träindustri i södra 

Sverige. Industrin omfattar 700 anställda var av studien avgränsats till en 

produktionsavdelning om 80 anställda. Avgränsningen har gjorts dels på grundval av 

studiens begränsade omfång, dels utifrån företagets möjlighet att friställa personal för 
                                                
39 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, 2010 ss. 70ff 
40 Ibid. ss. 178ff 
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respondering av enkäten. Avgörande för urvalet har varit att de tillfrågade 

respondenterna tillhör olika tjänstegrenar. Av studiens totalt 40 respondenter är de 

olika tjänstenivårena representerade enligt följande; elva respondenter på 

tjänstemannanivå (chef mellan- eller högre, produktionsledare, inköpare, 

produktionsutvecklare, ingenjörer) och 19 respondenter på industriarbetarnivå 

(gruppledare i produktionen, operatörer och träarbetare). I studiens fortsatta 

redogörelser utgörs populationen av de 40 respondenter som besvarat studiens enkät. 

 Av studiens totala urval om 80 respondenter har 40 respondenter, från 

urvalets olika tjänstenivåer, besvarat enkäten. Detta medför ett bortfall på 50 procent. 

Av urvalet på 80 respondenter har det endast varit möjligt att tillfråga 40 av dessa, 

vilket betyder att samtliga av de tillfrågade har deltagit i enkätundersökningen. 

Bortfallet på 50 procent beror till stor del på begränsade möjligheter att tillfråga 

samtlig personal på produktionsavdelningen. Orsaken till bortfallet är framför allt 

svårigheten att friställa personal från sitt arbete för att basvara enkäten, men också de 

anställdas oregelbundna arbetstider. Dessa orsaker till bortfall bör också ses i ljuset 

av studiens begränsade tidsomfång och möjlighet till generalisering.                                  

5.1.4 Etiska överväganden  

Vid studiens genomförande har etiska överväganden gjorts enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, enligt följande: (1) Informationskravet som behandlar att 

information som delges respondenten, ska tillhandahållas på ett sätt och med ett 

språk som respondenten förstår, detta för att undvika missuppfattning angående 

studiens syfte.41 Respondenten ska vara fullt medveten om att dess inblandning i 

studien när som helst kan brytas. Namn på ansvarig för forskningen samt deras 

institutionsanknytning ska framgå för den tillfrågade tillsammans med syftet och 

tillvägagångssättet för studien. Även vad resultatet kommer att användas till ska 

tydliggöras för deltagaren. Förhandsinformation ska delges innan eller i samband 

med att enkäten genomförs.42 Ovanstående krav ser studien till genom att tydligt 

informera studiens respondenter om undersökningens syfte och innebörden av 

deltagandet. Information om studien har både muntligt och skriftligt tydliggjorts för 

respondenten. (2) Samtyckeskravet som beskriver individens involvering i 

                                                
41 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning, 
Vetenskapsrådet, 2009, <http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf> [2015-05-17], s. 7 
42 Ibid. 
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forskningen och möjligheten till ett aktivt val om deltagande. För att samtycket från 

individen ska gälla krävs även att informationskravet är uppfyllt.43 Samtyckeskravet 

ser studien till dels genom att vid genomförandet av enkäten betonas friviligheten i 

deltagandet, dels i enkäten första fråga ges respondenten möjlighet att avstå från 

deltaganden efter att ha meddelats om studiens undersökningsområde och syfte. (3) 

Konfidentialitetskravet belyser de medverkandes anonymitet. Detta beaktas genom 

att medverkande ska vara införstådda i hur deras svar behandlas och att dessa svar 

varken kommer redovisas eller kunna spåras tillbaka till respondenten av andra än 

studiens författare.44 Ovanstående krav uppfylls i enkätens inledande information då 

respondenten meddelas att studien genomförs anonymt genom att både deltagare och 

företaget förblir anonymt i studien. (4) Nyttjandekravet stärker att de uppsamlade 

uppgifterna enbart användas i forskningssyfte och inte vidarebefordras till annan part 

eller används för annat ändamål än det den är avsedda för.45 

5.2 Metoddiskussion 
Förekommande kritik mot användandet av enkäter är frågan om respondenten svarar 

sanningsenligt eller om ifyllnad av enkäten endast görs slumpmässigt för att få 

enkäten överstökad.46 Denna aspekt är svår att styra över, men är viktig att betänka 

vid studier av möjliga missvisningar i studiens resultat. En möjlig omständighet som 

kan tänkas ha motverkat denna felkälla är att respondenterna gavs möjlighet att 

besvara enkäten under extra avsatt arbetstid.      

Vid användandet av ett strukturerat frågeformulär krävs en god 

kännedom om studiens syfte och vad som ämnas undersökas för att kunna besvara 

studiens forskningsfrågor. Vid bristande kännedom riskerar svaren att inte vara 

relevanta för studien och därmed inte besvarar studiens problemområde och 

frågeställningar.47 Detta beaktas i studien genom att studiens syfte, forskningsfrågor, 

mätinstrument (enkät) samt begreppskopplingar är utarbetade utifrån tidigare 

forskningen och i vilken studien finner stöd och relevans. 

För att undvika missvisningar i studiens resultat är det även av 

betydelse att hålla enkäten enkel och lättförståelig då respondenten inte har möjlighet 

                                                
43 Ibid. s. 9 
44 Ibid. s. 12f 
45 Ibid. s. 14 
46 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, 2010, s. 265 
47 Ibid. s.266  
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att ställa frågor till enkätens författare.48 Vid enkätformulering har detta tagits i 

beaktande genom att undvika begrepp och formuleringar som kan framstå som allt 

för svårtillgängliga och teoretiska. Trots detta ger dock en av studiens respondenter 

kommentaren att enkätens frågor var för krångliga.  

 Utöver ovanstående kritiska perspektiv på studiens genomförande bör 

studiens resultat ses i ljuset av dess begränsade möjligheter till generalisering. Denna 

begränsning föranleds dels av studiens begränsade urval till ett bestämt företag, dels 

av antalet respondenter från respektive tjänstenivå och åldersgrupp som besvarat 

enkäten.     

    

 

 

                                                
48 Ibid. ss.270f 
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6. Resultat 
I följande kapitel presenteras studiens resultat. I avsnitt 6.1 presenteras studiens 

resultat avseende förekomsten av individualistiska synsätt på arbetsmarknaden. 

Vidare presenteras förekomsten av kollektivistiska synsätt i på arbetsmarknaden i 

avsnitt 6.2. Avslutningsvis redogörs det för ovanstående synsätts påverkan på 

löntagare avseende fackligt deltagande och organisationsgrad i avsnitt 6.3.      

 6.1 Förekomsten av individualistiskt synsätt på arbetsmarknaden 

Studiens resultat påvisar förekomsten av individualistiska synsätt på 

arbetsmarknaden. Av studiens 40 respondenter instämmer 50 procent av 

arbetstagarna vid påståenden om individualistiska synsätt på arbetsliv, facklig 

organisering och samhällsengagemang.  

 I studiens resultat utmärker sig följande påståenden och svar som 

intressanta ur ett individualistiskt perspektiv: (1) Om man ska utvecklas i sitt arbete 

måste man satsa på sig själv och visa vad man kan. Av studiens respondenter 

instämmer 80 procent i påståendet. (2) Mina individuella egenskaper och förmågor 

nyttjas på bästa sätt i mitt arbete. 45 procent av studiens respondenter instämmer i 

påståendet. (3) Fackets traditionella betydelse på arbetsmarknaden har minskat. Av 

studiens respondenter instämmer 67,5 procent i påståendet. (4) Oavsett om jag är 

fackligt organiserad eller ej, så får jag del av fackets positiva påverkan. 57,5 procent 

av studiens respondenter instämmer i påståendet. (5) Det är viktigt med individuell 

frihet och utveckling. Av studien respondenter instämmer 85 procent i påståendet.   

6.1.1 Tjänstenivå  

Nedan redovisas individualistiska synsätt på arbetsmarknadens olika tjänstenivåer 

dels på tjänstemannanivå, dels på industriarbetarnivå.  

 Studiens resultat (se diagram 6.1) påvisar att 50 procent av 

tjänstemännen (11 respondenter) instämmer vid påståenden om individualistiska 

synsätt på arbetsliv, facklig organisering och samhällsengagemang. Det vill säga att 

resultatet inte avviker från populationen i stort.   
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Diagram 6.1 Individualistiskt synsätt bland tjänstemän   

 Vidare på industriarbetarnivå (29 respondenter) påvisar studiens 

resultat (se diagram 6.2) att 50 procent av arbetstagarna instämmer vid påståenden 

om individualistiska synsätt på arbetsliv, facklig organisering och 

samhällsengagemang. Det vill säga att även i detta fall avviker inte resultatet från 

populationen i stort.  

 
Diagram 6.2 Individualistiskt synsätt bland arbetare  
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6.1.2 Åldersgrupp 

Nedan redovisas individualistiska synsätt på arbetsmarknadens utifrån åldersgrupp, 

dels bland yngre (18-40 år) och dels bland äldre (40- år). Resultatet bortser från ovan 

redovisad oberoende variabel; tjänstenivå.  

 Studiens resultat (se diagram 6.3) påvisar att 54 procent av de yngre (12 

respondenter) instämmer vid påståenden om individualistiska synsätt på arbetsliv, 

facklig organisering och samhällsengagemang. Det vill säga att det är ett marginellt 

antal fler arbetstagare bland de yngre som i högre grad intar individualistiskt synsätt 

på arbetsmarknaden. 

 
Diagram 6.3 Individualistiskt synsätt bland yngre (18-40 år)  

 Vidare bland äldre (28 respondenter) arbetstagare påvisar studiens 

resultat (se diagram 6.4) att 48 procent av arbetstagarna instämmer vid påståenden 

om individualistiska synsätt på arbetsliv, facklig organisering och 

samhällsengagemang. Noterbart är att resultatet påvisar att i jämförelse med 

populationen i stort och den yngre åldersgruppen är det färre av äldre arbetstagare 

som intar ett individualistiskt synsätt på arbetsmarknaden. 
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Diagram 6.4 Individualistiskt synsätt bland äldre (41-år) 

6.2 Förekomsten av kollektivistiskt synsätt på arbetsmarknaden 
Avseende kollektivistiska synsätt på arbetsmarknaden redovisar studien att, av 

studiens 40 respondenter, instämmer 76,5 procent av arbetstagarna vid påståenden 

om kollektivistiskt synsätt på arbetsliv, facklig organisering och 

samhällsengagemang. 

  I studiens resultat utmärker sig följande påståenden och svar som 

intressanta ur ett kollektivistiskt perspektiv: (1) Jag arbetar helst tillsammans med 

andra under gemensamt ansvar. Av studiens respondenter instämmer 87,5 procent i 

påståendet. (2) Jag är beredd att ställa upp för mina kollegor vid konflikt. 90 procent 

av studiens respondenter instämmer i påståendet. (3) Utan möjligheten till ett samlat 

engagemang genom facket så skulle löntagare inte ha något att sätta emot avseende 

anställningsvillkor. Av studiens respondenter instämmer 72,5 procent i påståendet. 

(4) Jag är med i facket av tradition och/eller på grund av rådande arbetsplatskultur. 

77,5 procent av studiens respondenter instämmer i påståendet. (5) Det är viktigt med 

social och ekonomisk utjämning och lika villkor för alla. Av studiens respondenter 

instämmer 65 procent i påståendet.        

6.2.1 Tjänstenivå 

Nedan redovisas kollektivistiskt synsätt på arbetsmarknadens olika tjänstenivåer dels 

på tjänstemannanivå, dels på industriarbetarnivå.  
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 Studiens resultat (se diagram 6.5) påvisar att 74,5 procent av 

tjänstemännen (11 respondenter) instämmer vid påståenden om kollektivistiskt 

synsätt på arbetsliv, facklig organisering och samhällsengagemang. Det vill säga att 

resultatet påvisar en något mindre benägenhet att instämma vid kollektivistiska 

synsätt än populationen i stort. 

 
Diagram 6.5 Kollektivistiskt synsätt bland tjänstemän 

 Vidare på industriarbetarnivå (29 respondenter) påvisar studiens 

resultat (se diagram 6.6) att 77 procent av arbetstagarna instämmer vid påståenden 

om kollektivistiskt synsätt på arbetsliv, facklig organisering och 

samhällsengagemang. I detta fall till skillnad från ovan har arbetstagarna än större 

benägenhet att instämma vid kollektivistiska synsätt än populationen i stort. 

Diagram 6.6 Kollektivistiskt synsätt bland arbetare  
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6.2.2 Åldersgrupp 

Nedan redovisas kollektivistiska synsätt på arbetsmarknadens utifrån åldersgrupp 

dels bland yngre (18-40 år), dels bland äldre (40- år). Resultatet bortser från ovan 

redovisad oberoende variabel; tjänstenivå.  

  Studiens resultat (se diagram 6.7) påvisar att 76,5 procent av de yngre 

(12 respondenter) instämmer vid påståenden om individualistiska synsätt på 

arbetsliv, facklig organisering och samhällsengagemang. Det vill säga att det är ett 

marginellt antal fler arbetstagare bland de yngre som intar ett kollektivistiska synsätt 

på arbetsmarknaden. 

Diagram 6.7 Kollektivistiskt synsätt bland yngre (18-40 år) 

  Vidare bland äldre arbetstagare (28 respondenter) påvisar studiens 

resultat (se diagram 6.8) att 76,5 procent av arbetstagarna instämmer vid påståenden 

om individualistiska synsätt på arbetsliv, facklig organisering och 

samhällsengagemang. Det vill säga att även i detta fall avviker inte resultatet från 

populationen avsevärt. Vid jämförelse mellan den äldre åldersgruppen och ett 

kollektivistiskt synsätt finns ingen avvikelse i resultatet. 
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Diagram 6.8 Kollektivistiskt synsätt bland äldre (41-år)  

6.3 Synsättens påverkan på löntagare avseende fackligt deltagande och 

organisationsgrad 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat avseende individualistiska synsätt, i 

avsnitt 6.3.1, och kollektivistiska synsätt, i avsnitt 6.3.2, i relation till facklig 

organisationsgrad. Vidare presenteras studiens resultat avseende facklig 

organisationsgrad i relation till de oberoende variablerna; tjänstenivå och 

åldersgrupp.            

6.3.1 Individualistiskt synsätt och facklig organisationsgrad 

Nedan redovisas studiens resultat utifrån individualistiska synsätt och 

organisationsgrad. Organisationsgraden redovisas utifrån de oberoende variablerna; 

fackligt organiserade och fackligt oorganiserade.  

 Studiens resultat (se diagram 6.9) påvisar att 47 procent av fackligt 

organiserade arbetstagare (29 respondenter) instämmer vid påståenden om 

individualistiskt synsätt på arbetsliv, facklig organisering och samhällsengagemang. 

Det vill säga att resultatet påvisar en något mindre benägenhet att instämma vid 

individualistiska synsätt än populationen i stort.  



 

 

31 

 
Diagram 6.9 Individualistiskt synsätt bland fackligt organiserade 

 Vidare påvisar studiens resultat (se diagram 6.10) att 57 procent av 

fackligt oorganiserade arbetstagare (11 respondenter) instämmer vid påståenden om 

individualistiskt synsätt på arbetsliv, facklig organisering och samhällsengagemang. 

Det vill säga att resultatet påvisar att oorganiserade har större benägenhet att 

instämma vid individualistiska synsätt än populationen i stort. 
 

Diagram 6.10 Individualistiskt synsätt bland fackligt oorganiserade    
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6.3.2 Kollektivistiskt synsätt och facklig organisationsgrad  

Nedan redovisas studiens resultat utifrån kollektivistsikt synsätt och 

organisationsgrad. Organisationsgraden redovisas utifrån de oberoende variablerna; 

fackligt organiserade och fackligt oorganiserade.  

 Studiens resultat (se diagram 6.11) påvisar att 76,5 procent av fackligt 

organiserade arbetstagare (29 respondenter) instämmer vid påståenden om 

kollektivistiskt synsätt på arbetsliv, facklig organisering och samhällsengagemang. 

Det vill säga att resultatet är samstämmigt med hela populationens benägenhet till 

kollektivistiskt synsätt. 

 
 
Diagram 6.11 Kollektivistiskt synsätt bland fackligt organiserade   

 Vidare påvisar studiens resultat (se diagram 6.12) att 76 procent av 

fackligt oorganiserade arbetstagare (11 respondenter) instämmer vid påståenden om 

individualistiskt synsätt på arbetsliv, facklig organisering och samhällsengagemang. 

Anmärkningsvärt är den marginella skillnaden mellan populationen i stort och 

oorganiserades benägenhet att instämma vid kollektivistiska synsätt. 



 

 

33 

 
Diagram 6.12 Kollektivistsikt synsätt bland fackligt oorganiserade 

6.3.3 Tjänstenivå- och generationspåverkan på facklig organisationsgrad 

Resultatet nedan redovisar tjänstenivå- och generationspåverkan i relation till facklig 

organisationsgrad. Bland studiens samtliga arbetstagare (40 respondenter) är 72,5 

procent fackligt organiserade. Resultatet nedan redogör för relationen dels mellan de 

oberoende variablerna; åldersgrupp och facklig organisationsgrad, dels mellan de 

oberoende variablerna; tjänstenivå och facklig organisationsgrad.  

 Resultatet (diagram 6.13) påvisar att bland åldersgruppen yngre (12 

respondenter) är det 33 procent som är fackligt organiserade, medan bland den äldre 

åldersgruppen (28 respondenter) är 89 procent fackligt organiserade. Noterbart är den 

tydliga skillnaden i organisationsgrad i relation till åldersgrupp.  

    Vidare redovisas i resultatet att på tjänstenivå är 100 procent av 

tjänstemän (11 respondenter) fackligt organiserade, medan bland arbetare (29 

respondenter) är 62 procent fackligt organiserade.                   

 
Diagram 6.13 Organisationsgrad  
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7. Analys 
I följande kapitel presenteras studiens analys. Inledningsvis analyseras resultatet 

avseende individualistiska synsätt på arbetsmarknaden i avsnitt 7.1 och 

kollektivistiska synsätt på arbetsmarknaden i avsnitt 7.2. Därefter ges en 

övergripande bild av båda synsätten i avsnitt 7.3. Avslutningsvis analyseras resultatet 

avseende organisationsgrad i avsnitt 7.4.   

7.1 Individualistiska synsätt på arbetsmarknaden 
Studiens teoretiska perspektiv redogör för fackföreningsorganisationens förändrade 

ställnig på arbetsmarknaden. Allvin och Sverke (2010) beskriver denna förändring 

genom att hänvisa till förklaringsfaktorer som; en ökad individualisering i konflikten 

mellan fackföreningsorganisationens traditionella mål och medlemmars individuella 

krav och förändringar i det politiska klimatet.49  

 Studien angriper konflikten och förändringen genom att studera 

förekomsten av individualistiska synsätt på arbetsmarknaden, närmare bestämt inom 

industrin. Undersökningens resultat påvisar inte någon entydig bild om 

individualistiska synsätt bland arbetstagare. Oberoende av tjänstenivå instämmer 

hälften av studiens arbetstagare i individualistiska synsätt. Skillnader i benägenhet 

till att instämma i synsättet kan dock noteras avseende arbetstagarens åldersgrupp. 

Detta då yngre i större utsträckning tenderar att instämma i individualistiska synsätt 

än äldre. Möjliga förklaringsfaktorer kan hänvisas till individualiseringsprocessen 

som är ständigt pågående och därigenom den yngre generationens större påverkan. 

En påverkan styrd av en ökad avtraditionalisering med ökad tilltro till individen som 

samhällets grundläggande enhet, frigörelse i form av individen ökade möjligheter att 

oberoende omgivningen skapa sin egen identitet och en ökad heterogenisering i 

möjligheten till frigörelse och social differentiering.   

 Uttryck för differentiering och heterogenisering är tillvaratagandet av 

individens egenskaper och förmågor.50 Anmärkningsvärt är då att det av studiens 

arbetstagare endast är 45 procent som anser att deras individuella egenskaper och 

förmågor nyttjas på bästa sätt. Det vill säga genom den låga differentieringen stärks 

                                                
49 Allvin M & Sverke M, 'Do new generations imply the end of solidarity? Swedish unionism in the 
era of individualization', Economic & Industrial Democracy, 21, 1, p. 71, Business Source Premier, 
2010 ss. 71ff 
50 Bengtsson Mattias, Individen stämplar in – Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning 2008 
s.14 
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kollektivet och gemensam egenskaper och förmågor medan de individuella inte 

tillvaratas i samma omfattning. Utifrån den låga nivån av differentiering och 

arbetstagarnas övervägande kollektivistiska synsätt motsägs 

individualiseringsprocessens förväntade påverkan.          

 Mer förväntat är studiens resultat avseende fackorganisationens 

förändrade ställnig vilket tydliggörs i studiens resultat, då 67,5 procent av 

arbetstagarna anser att fackets traditionella betydelse på arbetsmarknaden har 

minskat. Förändringen kan ge uttryck dels för en ökad avtraditionalisering, dels för 

ett förändrat samhällsklimat med ökade krav på individualisering och anpassning. 

Ytterligare uttryck för ett förändrat samhällsklimat och behov av fackföreningars 

ökade anpassning är studiens arbetstagares förmåga att betona vikten av individuell 

frihet och utveckling. Detta då 85 procent av studiens arbetstagare instämmer i 

påståendet.      

7.2 Kollektivistiska synsätt på arbetsmarknaden   
Beskrivningen av arbetsmarknaden ur ett kollektivistsikt perspektiv utgår från Marx 

tes om en fortgående polarisering mellan lönearbetare och kapital. Tankar om, den i 

antal dominerade gruppen, lönearbetare som homogeniserad och polariserad har 

kritiserats. Detta mot bakgrund av dagens arbetsmarknad som starkt präglad av 

differentiering och tillväxt av olika yrkesfunktioner och lönearbetarskikt.51  

 Studiens arbetstagare ger dock uttryck för att så inte är fallet. Istället 

redovisas det bland studiens arbetstagare en låg nivå av arbetsdelning vilket främjar 

mer kollektiva synsätt. Studiens teoretiska perspektiv redogör för att vid låg 

arbetsdelning beskrivs kollektivet agera under förhållanden med gemensamma 

arbetsvillkor och stark gruppkontroll. Konsekvenser av den låga arbetsdelningen är 

stark homogenitet och en odifferentierad massa där individer är lika. 

Förklaringsfaktorer till upplevelsen av låg differentiering kan dels finnas i lokala 

faktorer på den specifika arbetsplatsen, dels kan den finnas i industrins historiska 

ställning på arbetsmarknaden. Detta genom långtgående traditioner av kollektiva 

sammanslutningar och fackligt engagemang bland industriarbetare.52 Denna 

långtgående tradition av facklig organisering och starka kollektiva sammanslutningar 

ger i studiens resultat uttryck genom att 77,5 procent av arbetstagarna uppger att de 

                                                
51 Bruhn Anders, Individualisering och det fackliga kollektivet, 1999 ss. 246ff 
52 Björklund Anders m.fl. Arbetsmarknaden, 2006 s. 245 
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är med i facket av tradition eller på grund av rådande arbetsplatskultur. Bilden kan 

ställas mot ovan givna förklaringsfaktorer om en ökad avtraditionalisering på 

arbetsmarknaden.   

 Det kollektiva synsättet utmärker sig även i stort bland studiens 

arbetstagare detta då 76,5 procent av arbetstagarna instämmer vid påståenden om 

synsättet. På tjänstenivå påvisar studien att tjänstemän i jämförelse med arbetare har 

mindre benägenhet att instämma vid kollektivistiska synsätt. En mindre benägenhet 

till kollektivistiska synsätt bland tjänstemän kan dels förklaras utifrån tjänstemäns 

högre grad av arbetsdelning och differentiering, dels utifrån 

individualiseringsprocessen med ökad frigörelse och heterogenisering.53 Vidare 

synliggörs betydelsen av kollektiva sammanslutningar som redskap för 

förhandlingsstyrka i maktsituationen mellan arbete och kapital.54 Detta synliggörs 

bland studiens arbetstagare i den övervägande uppfattningen om att utan möjlighet 

till ett samlat engagemang genom facket så skulle löntagare inte ha något att sätta 

emot avseende anställningsvillkor. Vidare bekräftas synen genom att majoriteten av 

arbetstagarna skulle ställa upp för sina kollegor vid arbetsrelaterade konflikter.  

 Men det kollektiva synsättet motsägs i arbetstagarnas relativt låga 

benägenhet till att stöda ett samhällsklimat där social och ekonomisk utjämning och 

lika villkor för alla värdesätts. I relation till ovan redovisade resultat och den relativt 

höga benägenheten till individualistiska synsätt avseende samhällsklimat, med 

betoning på ökad frihet och individuell utveckling, är resultatet anmärkningsvärt.      

7.3 De båda synsätten på arbetsmarknaden  
Den ovan givna bilden av arbetsmarknaden, närmare bestämt på den industri vilken 

studien har undersökt, ger en tvetydig bild om kollektivistiska och individualistiska 

synsätt. Oberoende av variabel, som tjänstenivå eller åldersgrupp, är benägenheten 

bland studiens arbetstagare större att instämma vid kollektivistiska synsätt än 

individualistiska synsätt. På tjänstenivå noteras att ett något mindre antal tjänstemän 

instämmer om kollektivistsiska synsätt. Detta medan det är fler yngre än äldre som 

instämmer om individualistiska synsätt.  

 Utifrån studiens resultat som ger en tvetydig bild om synsättens 

påverkan kan följande synliggöras; förklaringsfaktorer till synsättens påverkan kan 
                                                
53 Bengtsson Mattias, Individen stämplar in – Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning 2008 s. 
14 
54 Rothstein Bo, Den korporativa staten, 1992 ss.328f 
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dels finnas i graden av arbetsdelning, dels utifrån den sociala kontextens betydelse. 

Utifrån ett arbetsdelningsperspektiv kan det genom studien konstateras en generellt 

låg nivå av arbetsdelning och differentiering bland arbetstagarna. Något högre nivåer 

redovisas bland tjänstemännen som skulle kunna stärka sambandet med den något 

mindre benägenheten till kollektivistiska synsätt. Vidare uttrycker studiens 

arbetstagare den sociala kontexten som betydelsefull oberoende av tjänstenivå och 

ålder. Detta genom arbetstagarnas benägenhet att värdesätta kollektiva nyttigheter 

som samarbete genom gemensamt ansvar och solidaritet med kollegor.        

7.4 Facklig organisationsgrad 
Den svenska arbetsmarknaden beskrivs i hög grad vara organiserad. Trots den höga 

organiseringsgraden har en minskning skett och idag uppnår organisationsgraden i 

Sverige till ungefär 70 procent.55 Organisationsgraden bland studiens arbetstagare är 

i likhet med Sverige i stort. 

Studien indikerar att arbetstagare som är fackligt organiserade har en 

mindre benägenhet att instämma vid påståenden om individualistiska synsätt. Vidare 

redovisar studien att fackligt oorganiserade i större utsträckning instämmer vid 

påståenden om individualistiska synsätt. Studiens resultat påvisar även att fackligt 

oorganiserade har en marginellt större benägenhet att instämma med kollektivistiska 

synsätt. Sambandet mellan oorganiserade och benägenheten till kollektivistiska 

synsätt är i sammanhanget anmärkningsvärt. Instinktivt skulle resultatet kunna 

framstå som motsägelsefullt. Det vill säga varför skulle arbetstagare välja att inte 

organisera sig fackligt när de instämmer vid kollektivistiska synsätt? 

Relationen kan problematiseras ur synen på det kollektiva handlandet 

logik och individualistisk rationalitet. Dels kan individens rationella val beskrivas 

vara att ansluta sig till kollektiva lösningar som facket för att maximera den egna 

nyttan genom ökad förhandlingsstyrka. Dels kan individens agerande motiveras ur 

spelteorins rationella val och beslutet om att inte organisera sig fackligt. Detta 

eftersom oberoende av facklig organisering eller ej får arbetstagaren del av fackets 

”public goods”. Det vill säga att enligt synsättet bör individen inta rollen som 

”fripassagerare” och hoppas på att andra individer bidrar till förverkligandet av de 

55 Björklund Anders m.fl. Arbetsmarknaden, 2006 s. 245 
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kollektiva nyttigheterna.56   

 Vidare påvisar studiens resultat att endast 33 procent av studiens 

arbetstagare tillhörande den yngre åldersgruppen har valt att organisera sig fackligt. 

Samband mellan yngre personer och låg facklig organisationsgrad har i tidigare 

forskning säkrats. Den låga organisationsgraden kopplas till målgruppens svaga 

anknytning till arbetsmarknaden ur en etableringssynpunkt över tid.57  

                                                
56 Hedström Peter, Diffusionsprocesser och det kollektiva handlandets logik: Om 
fackföreningsrörelsens rumsliga spridning under perioden 1890-1940*, 1992 ss. 3f 
57 Björklund Anders m.fl. Arbetsmarknaden, 2006 s. 245 
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8. Slutsatser 
Studiens intresseområde tar sin utgångspunkt i den maktbalansen som uppstår mellan 

arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden. En maktbalans ur vilken 

fackföreningsorganisationen är sprungen. På senare tid beskrivs denna maktbalans 

som förskjuten genom fackorganisationens minskade förtroende. Fenomenet 

gestaltas i studiens introduktion genom Geijers (1841) citat om dåtidens rädsla för 

kollektivet ökade ställning på arbetsmarknaden. En rädsla som idag kan liknas vid 

det omvända förhållandet där kollektivet försvagats medan individens ställning ökat. 

Studien har med bakgrund av detta ämnat undersöka förekomsten av kollektivistiska 

och individualistiska synsätt på arbetsmarknaden.  

  Studien gör inte anspråk på att frammana några generaliserade resultat, 

men ämnar ge en bild av synsätten på arbetsmarknaden. Av studiens resultat och 

efterföljande analys ges en bild av arbetsmarknaden utifrån studiens avgränsade 

undersökningsområde. Denna bild är inte entydig men redogör för övervägande 

kollektivistiska synsätt på arbetsmarknaden. Studien finner möjliga 

förklaringsfaktorer i en låga nivån av arbetsdelning bland studiens arbetstagare och 

därigenom också ett starkt homogent kollektiv. Industrin som undersökningsområde 

kan också påverka studiens resultat. En påverkan styrd av industrins traditionellt 

starka anknytning till fackföreningsorganisationen. Utmärkande för studiens resultat 

avseende organisationsgrad är den yngre åldersgruppens relativt låga fackliga 

organisering. Förklaringsfaktorer kan dels finnas i tidigare forsknings konstateranden 

om gruppens traditionellt låga organisationsgrad. Dels kan förklaringsfaktorer finnas 

i den fortgående individualiseringsprocessen som yngre arbetstagare i större 

omfattning påverkas av. Detta genom att traditionella kollektiva lösningar och 

identiteter minskar i betydelse samtidigt som individens handlings- och 

beslutsutrymme ökar. Men, trots tendenser till mer individualistiska synsätt på 

arbetsmarknaden redogör studiens resultat för ett synsätt som även bland de yngre är 

övervägande kollektivistsikt.  

  Studiens resultat kan ses i ljuset av de förändringar fackföreningar står 

inför. Över tid beskrivs förtroendet för fackföreningsorganisationer ha minskat 

exponentiellt både bland arbetare och tjänstemän. Denna minskning av förtroende 

och organisationsgrad påverkar arbetsmarknadens olika parter och maktbalansen 

mellan fackorganisationen och arbetsgivarorganisationen. När maktbalansen rubbas 
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kan det tänkas påverka fackorganisationen genom minskade möjlighet att skapa 

konkurrens med arbetskraftsutbudet. Det vill säga; om antalet fackligt oorganiserade 

stiger kan också företags möjligheter att kringgå fackligt anslutna för att till exempel 

möjliggöra låga lönekostnader, förväntas öka. Den minskade fackliga 

organisationsgraden avspeglas även i studiens resultat då studieobjektet 

organisationsgrad motsvarar riksgenomsnittet. Trots organisationsgradens betydelse 

för fackligt inflytande och förhandlingsstyrka kan inflytande etableras på andra sätt. 

Förhandlingsstyrkan utgår fortfarande från den kollektiva styrkans påverkan, men 

avtal som träffas omfattar även löntagare som är oorganiserade. Förhandlingsstyrka 

skapas då genom kollektivavtal.  

Förståelse för individens beslut kan dels finnas i synen på det rationella 

valet att fackligt organisera sig för att genom facket maximera den egna nytta, dels 

kan det rationella valet vara att förbli oorganiserade och ändå åtnjuta kollektiva 

nyttigheter genom att inta rollen som ”fripassagerare”. Detta genom att förlitas sig på 

att andra rationaliserar de kollektiva nyttigheterna. Men trots att studiens 

arbetstagares har ett övervägande kollektivistiskt synsätt på arbetsliv och facklig 

organisering kan motiv till den minskade organisationsgraden finnas i den rationella 

individualismens beslut, det vill säga i upplevelsen att kostnaden för de kollektiva 

nyttigheterna är högre än den individuella nyttan. I motsats till kollektiva nyttigheter 

premieras i synsättet selektiva nyttigheter utifrån den individuella vinningen. 

Vidare kan det konstateras att facket möjlighet att påverka blir större i 

relation till hur hög kostnaden är för företaget att anställa och avskeda arbetskraft. Ur 

studiens resultat konstateras en låg grad av differentiering och därigenom ett starkt 

homogent kollektiv. Möjliga konsekvenser av detta kan relateras till synen på 

anställda som en enhet vars delar lätt kan bytas ut. Det vill säga kostnaden i förlusten 

av individuellt humankapital blir mindre i relation till graden av differentiering på 

arbetsplatsen. Ur resonemanget kan slutsatsen dras att vid låg differentiering, som 

påvisas i studiens resultat, är kostnaden låg för företaget att anställa och avskeda 

personal, samtidigt som kollektivet förblir starkt. I dessa förhållanden råder 

mekanisk solidaritet där gruppmedlemmar i stor utsträckning delar känslor och 

föreställningar. Kollektivet agerar då under förhållanden med gemensamma 

arbetsvillkor och stark gruppkontroll. Under förhållanden likt detta bör facket 

betydelse understrykas i och med att arbetstagare i större omfattning är beroende av 

kollektivets styrka. 
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 Ur ett samhälleligt perspektiv kan slutsatser dras utifrån synen på 

arbetsmarknaden som motor för en pågående individualiseringsprocessen. En process 

bestående i en radikaliserad modernisering som upplöser det traditionella i de 

tidigare formerna av modernitet. Förändringar som kännetecknas av (1) 

avtraditionalisering genom en minskad betydelse av traditionella sociala identiteter 

och institutioners för identitetsskapande, (2) frigörelse genom att individens nytta 

ställs framför kollektivet, (3) heterogenisering genom social differentiering där 

individens individuella egenskaper och förmågor värdesätts och utnyttjas på 

arbetsmarknaden. Detta är kännetecken på senare former av modernisering som kan 

beskrivas står i motsats till mer traditionella former av modernitet där kollektiva 

sammanslutning och facklig organisering har stor betydelse. Studiens resultat är ur 

ett samhälligt perspektiv intressant då undersökningsobjektet, industrin, kan 

beskrivas som starkt präglad av tidigare former av modernitet och facklig tradition. 

Detta synliggörs i studien genom arbetstagarnas övervägande kollektivistiska synsätt 

på arbetsmarknaden och facklig organisering. Ytterligare kännetecken är den låga 

nivån av differentiering vilken i motsats till den senare formen av modernitet inte i 

samma omfattning värdesätter individuella egenskaper och förmågor utan ser till 

gruppkontroll och kollektiva förmågor. Men, trots det övervägande kollektivistiska 

synsätten påvisar studien nyanser av mer individualistiska synsätt bland tjänstemän 

och yngre arbetstagare. Nyanser som kan kopplas till tjänstemän och yngre 

arbetstagares större närhet till individualiseringsprocessen.  

 Avslutningsvis, för att återknyta till Geijers (1841) oro om kollektivets 

ökade ställning på arbetsmarknaden och den omvända rädsla om ett försvagat 

kollektiv, så avvisar inte studiens resultat mer individualistiska synsätt på 

arbetsmarknaden men bekräftar samtidigt kollektivets fortsatta starka ställning. 

Studiens tvetydiga resultat ger oss inte några självklara svar utan lyfter fram 

synsättens paradoxala förhållanden. Detta genom resultat som redovisar övervägande 

kollektivistisk synsätt samtidigt som samhällsutvecklingen rör sig i motsatt riktning. 

Mot bakgrund av dessa slutsatser kan relationen mellan synsätt och facklig 

organisering förstås utifrån dess starka kontextbundenhet och påverkan från tradition 

och den tidigare formen av modernitet. Fackföreningsorganisationens framtida roll 

och betydelse på arbetsmarknaden bör därför ses i ljuset av den kontext vilken den 

befinner sig i. Studien lämnar oss med frågan om hur fackorganisationen kan möta Vi 

i individualismens samhälle? 
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