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Abstract 
Under de senaste decennierna har den svenska arbetsmarknaden förändrats kraftigt. Istället för full sysselsättning 
har perioder av arbetslöshet kommit att betraktas som normalt. Dessutom har de svenska fackförbunden, trots att 
de historiskt sett haft en av världens högsta organiseringsgrader, erfarit en kraftig medlemsminskning. Med 
anledning härav har de båda grupperna fackligt anslutna respektive oanslutna, jämförts mot varandra på ett antal 
variabler som antogs kunna mäta inställningen till det senmoderna arbetslivet, och arbete i stort. Vidare gjordes 
en jämförelse mellan tre olika generationer. Studien har utförts på ett befintligt dataset, Åsikter om jobben och 
arbetslivet 2005. Urvalet har avgränsats till att innehålla vad som i dagligt tal kan kallas för arbetare. Den 
teoretiska utgångspunkten har främst tagits i Beck och Giddens. Dessutom har en jämförelse av den 
nordamerikanska utveckling, som Putnam beskrivit, gjorts. Resultatet visade att attitydskillnader fanns på en rad 
punkter och att facklig tillhörighet eller ej bidrar med ett relativt stor förklaringsvärde 
 
(Nyckelord: Individualisering, Modernitet, Socialt kapital, Fackföreningsrörelse) 
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Inledning 
Svenska fackförbund har historiskt sett haft en av världens högsta organiseringsgrader, men 

under de senaste tio till femton åren har en för svenska förhållanden drastisk minskning ägt 

rum. Enligt tidigare forskning inom området har samhällets ökande individualisering 

presenterats som en möjlig kandidat till förklaringen av detta fenomen.   

 

Den 21 september 2007 bjöd Svenskt Näringsliv in LO och PTK1 till förhandlingar i syfte att 

komma fram till ”ett nytt Saltsjöbadsavtal”2. Med anledning av EG-domstolens utlåtande i 

det uppmärksammade Vaxholmsmålet under december 2007 har den pågående debatten i 

svensk media kommit att kretsat kring den svenska modellens framtida roll. Den svenska 

arbetsmarknaden är i ett skede av förändring som en följd av globaliseringens påverkan. 

Utifrån Giddens och Becks teoretisering innebär det senmoderna samhället förändringar som 

bland annat skapar en osäkrare arbetsmarknad och en ökad, påtvingad, individualisering. 

Denna utveckling har satt klass och börd inom parentes och gett individuella val en ökad 

betydelse för avgörandet av samhällsposition.  

 

Mot bakgrund av denna utveckling är det intressant att undersöka skillnader i attityder till 

arbete och arbetsliv mellan grupperna fackligt- respektive ej fackligt anslutna. Då 

minskningen i fackligt engagemang är störst i yngre åldersgrupper är det även intressant att se 

om avhoppen beror på en attitydförändring rörande kollektivt engagemang hos samtliga 

arbetare, eller om det kan vara så att dessa attityder hör samman med ålderssammansättningen 

av arbetare. Det kan ju tyckas att de utsatta på arbetsmarknadens har allt att vinna på att hålla 

samman och värna sina intressen gentemot arbetsgivarna. Kan det kanske vara så att en 

påtvingad individualisering har påverkat arbetarnas attityder? Eller är det så att 

attitydförändringen inte rör kollektivt engagemang i stort utan endast rör attityden till 

fackförbunden?  

                                                 
1 PTK är en organisation för samverkan mellan fackförbund för privatanställda tjänstemän. PTK förhandlar på 
uppdrag av medlemsförbunden med Svenskt Näringsliv. 
 
2 Huvudavtal mellan parterna på den svenska arbetsmarknaden. Se rubrik 2.3 på sid. 6 

 



1. Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader i attityder gällande arbete 

och arbetsliv hos de individer som valt att organisera sig fackligt och de som valt att stå 

utanför en facklig gemenskap. Mera specifikt syftar uppsatsen till att se hur de olika 

grupperna förhåller sig till de osäkra villkor som råder på den senmoderna, globaliserade, 

arbetsmarknaden. 

 

Ambitionen är även att undersöka om de eventuella attitydskillnaderna endast finns mellan 

fackligt organiserade respektive oorganiserade, eller om de går att härleda till olika 

åldersgrupper 

1.1 Tidigare forskning 

Enligt tidigare forskning på området har modernitetens reflexivt producerade individualism 

lett till en skepsis bland de yngre generationerna mot fackligt engagemang (Allvin & Sverke, 

2000). Dock har denna forskning oftast kretsat kring orsaker för respektive mot fackligt 

medlemskap, eller attityder till själva fackförbunden relaterat till samhällsutvecklingen 

(Kjellberg, 2001; Allvin & Sverke, 2000).  

 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt ges en beskrivning av det som kommit att kallas för den svenska eller den nordiska modellen samt 
de senaste årens förändringar på arbetsmarknaden och fackföreningarnas utveckling. Kapitlet avslutas med en 
generell beskrivning av medlemsutvecklingen i svenskt föreningsliv. 

2.1 Arbetsmarknadens förändrade villkor 

I rapporten Ungdomars etablering från Statistiska centralbyrån (Statistiska Centralbyrån 

[SCB], 2005) beskrivs hur vart tionde arbetstillfälle försvann i Sverige under 1990-talets 

ekonomiska konjunkturnedgång. Arbetslösheten gick från en ganska stabil nivå på ca tre 

procent upp till nivåer som närmade sig tio procent. De som drabbades värst av denna 

förändring var de som i detta skede skulle till att göra sin entré på arbetsmarknaden, det vill 

säga ungdomsgenerationen. Rapporten visar att ungdomars etablering på arbetsmarknaden 

sker allt senare.  
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Även för dem som har ett arbete har villkoren förändrats högst avsevärt. Tekniska 

innovationer har gjort att behovet av arbetskraft har minskat. Ökad internationalisering har lett 

till en utflyttning av svensk tillverkningsindustri till länder med lägre produktionskostnader, 

vilket på kort tid har lett till en omdirigering av produktionen i Sverige från att huvudsakligen 

ha bestått av varor till produktion av tjänster. Perioder av arbetslöshet har normaliserats och 

tillfälliga anställningar liksom anställningar via bemanningsföretag har blivit permanenta 

inslag, inte bara på den svenska arbetsmarknaden, utan i hela den industrialiserade 

västvärlden (Beck, 2000; Sverke & Hellgren, 2002; Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). 

 

2.2 Den svenska fackföreningsrörelsen 

Fackföreningsrörelsen i Sverige tog på 1870-talet fart i spåren efter omvandlingen från 

jordbruksnation till industrination, efter bland andra tyska och brittiska förebilder. Syftet var 

att förbättra arbetarnas villkor. Från en början organiserades de olika föreningarna efter 

yrkeskategori, men detta ändrades sedan till industriförbundsprincipen. Det vill säga att alla 

arbetare på samma arbetsplats tillhör samma organisation oavsett yrke. 1898 gick de olika 

fackförbunden samman och bildade Landsorganisationen i Sverige, LO.  Som en reaktion på 

de framväxande fackföreningarna bildades 1902 Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF3. 

Genom  LO: s koppling till Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (SAP) har LO: s 

möjligheter att driva arbetarnas fackliga krav varit stora, då SAP: s politiska inflytande under 

större delen av 1900-talet varit mycket starkt. Detta har lett till en utveckling där LO och SAF 

gjort upp frågor och konflikter utan inblandning av statsmakten. Flera viktiga lagar och avtal 

för reglering av arbetsmarknaden kom till under denna period. De viktigaste av dem tas upp 

nedan4. Värt att nämna redan här är dock det så kallade Saltsjöbadsavtalet från 1938 som är 

det huvudavtal som gäller mellan parterna ännu i dag. Förutom de övriga nordiska länderna 

finns det inget annat land i världen som har en lika hög organiseringsgrad som Sverige (LO, 

2008; Svenskt Näringsliv, 2008; Sverke & Hellgren, 2002; Kjellberg, 2001). 

 

Även tjänstemännen har en lång historia av organisering, även om den kom i gång något 

senare än arbetarnas. 1944 bildades Tjänstemännens Centralorganisation TCO, det finns dock 

exempel på organisering även inom denna yrkesgrupp från sent 1800-tal. Den tredje stora 

fackliga sammanslutningen är Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO, som 

                                                 
3 SAF och Industriförbundet gick 2001 samman och bildade Svenskt Näringsliv (Svenskt Näringsliv, 2008). 
4 Se rubrik 2.3 på sid. 6 
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bildades 1947. TCO och LO har till stor del en liknande uppbyggnad, det vill säga att de flesta 

av TCO: s förbund organiserar sina medlemmar vertikalt efter sektor och inte efter yrke. 

SACO däremot är ett renodlat yrkesförbund där lärare organiseras för sig och jurister för sig 

och så vidare. Utöver dessa organisationer finns det några mindre förbund. Av dessa är 

Syndikalisterna, SAC av störst intresse för denna uppsats. Syndikalisterna är ett förbund som 

med utomparlamentariska medel strävar mot ett klasslöst samhälle (NE, 2008; SACO 2008; 

TCO, 2008; SAC 2008).   

 

LO består idag av en sammanslutning av 15 stycken fackförbund och är det största förbundet 

med totalt ca 1, 7 miljoner medlemmar (LO, 2008a, 2008b). TCO är det näst största och 

består av 16 fackförbund som tillsammans har ca 1,3 miljoner medlemmar (TCO, 2008a). 

SACO omfattar totalt 24 fackförbund och närmare 600 000 medlemmar (SACO, 2008a). SAC 

är den minsta sammanslutningen och har i dag ca 6000 medlemmar enligt SACs sekretariat 

(Personlig kommunikation, 18 december, 2007). År 2000 var 2 900 000 av totalt 3 700 000 

anställda människor medlem i något fackförbund. Av dessa var ca 440 000 att klassa som 

aktiva medlemmar (SCB, 2003). Sammanlagt var alltså ca 80 procent av alla anställda i 

Sverige medlem i något fackförbund. Även om medlemsutvecklingen har varit relativt stabil i 

de svenska fackförbunden och organiseringsgraden har legat på en världsledande nivå har 

andelen medlemmar minskat sedan mitten av 1980-talet. Mellan 1987 och 1999 minskade 

organiseringsgraden med ca 5 procentenheter. En minskning med fem procentenheter kanske 

inte framstår som någon särskilt stor minskning. Men om man tittar på olika generationer så 

ser man att minskningen har varit ännu större i grupperna 16-24 år och 25-35 år (SCB, 2003). 

Från 1987 till 1999 var den totala minskningen i gruppen 16-29 år 8,4 procentenheter 

(Kjellberg, 2001).  Efter år 2000 har minskningen fortsatt. År 20055 var 78,1 procent av alla 

anställda medlem i ett fackförbund (SCB, 2008). Den 1 januari 2007 avskaffades möjligheten 

till skattereduktion för medlemsavgift till fackförbund och a-kassa. Dessutom höjdes avgiften 

till a-kassan.  Något som innebar att medlemskapet blev avsevärt dyrare. I en artikel i Dagens 

Nyheter (DN, 2007) konstaterar sociologen Anders Kjellberg att organiseringsgraden har 

sjunkit sjunkit med 5 procentenheter under 2007. 

 

Enligt Kjellberg (2001) kan den stora minskningen i organiseringsgrad bland de yngre 

arbetstagarna bero på en förändrad attityd till fackligt medlemskap där de yngre har en mera 

                                                 
5 Data som ligger till grund för denna undersökning är daterad 2005 
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särpräglat instrumentell inställning än de äldre till medlemskapet. Man förväntar sig helt 

enkelt någonting annat tillbaka av medlemsavgiften än ren solidaritet. På frågan om varför 

man valt att gå med i facket uppgav de flesta yngre konjunktur eller trygghetsrelaterade 

motiv. När konjunkturen varit hög och det varit lätt att finna arbete har många valt att helt 

enkelt spara in på medlemsavgiften för att sedan gå med i facket när konjunkturen svängt 

nedåt. Sedan mitten av 1980-talet har en sådan syn på medlemskapet blivit vanligare bland 

såväl passiva som aktiva medlemmar, en tendens som varit tydligast i gruppen under 30 år. 

Det finns alltså en skillnad mellan de äldre och de yngre i det att de äldre oftare anger 

intressemotiv eller principiella skäl för sitt medlemskap, medan de yngre i större utsträckning 

är medlemmar av trygghets och konjunkturrelaterade skäl. De yngre baserar sitt medlemskap 

på nytta, inte på att värden eller värderingar delas med facket. 

 

I en studie över den svenska fackföreningsrörelsen i det senmoderna arbetslivet, har Sverke 

och Hellgren (2002) redovisat en rad olika anledningar till de sjunkande medlemssiffrorna. 

Att de skarpa klassbaserade gränser som funnits mellan olika förbund blivit mindre 

funktionella då gränserna mellan arbetare och tjänstemän börjat suddas ut har angetts som en 

orsak. Dessutom har fackets roll underminerats av ökad global konkurrens och flödet av 

kapital över nationsgränserna, vilket förenklat en flytt av produktion utomlands i de fall 

villkoren på hemmaplan inte längre uppfattats som gynnsamma ur arbetsgivarperspektiv. 

 

Allvin och Sverke (2000) har beskrivit hur fackförbundens (LO: s) starka koppling till det 

socialdemokratiska partiet och dess socialistiska ideologi6 (socialdemokraterna, 2008) 

kombinerat med strävan efter förbättrade livsvillkor innebar att de äldre arbetargenerationerna 

skapade en särskild arbetaridentitet. Denna identitet gav arbetarna något att enas kring och ett 

gemensamt mål att sträva mot. Kampen mot kapitalet och strävan mot ett klasslöst samhälle 

fungerade som enande kraft. Allvin och Sverke har delat in fackföreningsmedlemmar i tre 

olika kategorier efter deras fackliga engagemang, gamlingarna, idealisterna och 

nykomlingarna. Gamlingarna är arbetarrörelsens första generation. För dem var den 

ideologiska och materiella kampen i allra högsta grad verklig. Dock innebar perioden som 

följde 1930-talets ekonomiska kris och sviterna efter andra världskriget en vapenvila mellan 

arbete och kapital och arbetsmarknadens parter fokuserade på att åter bygga upp landet och 

höja levnadsstandarden. Som en följd av detta förändrades värderingar och livsstil i takt med 

                                                 
6 Partiet bildades 1889. Bildandet var till stor del pådrivet av fackföreningarna. 
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den ökade levnadsstandarden och utvecklingen av välfärdsstaten. Från att ha varit inriktade på 

ekonomisk utveckling och tillväxt gick man till en mera konsumtionsinriktad livsstil. När 

kopplingen mellan ideologi och kamp inte var lika tydlig, och fackföreningarna hade blivit en 

institutionaliserad del av det svenska samhället, utvecklades under 1960-talet en starkt 

ideologisk motreaktion där fackanslutna arbetare protesterade mot sina egna organisationer. 

Den förbättrade materiella levnadsstandard man kämpat för hade delvis uppnåtts, men man 

fortsatte att kämpa för arbetar idealen (Allvin & Sverke, 2000). Det är de arbetare som 

representerar denna andra generation som Allvin & Sverke (ibid.) kallar för idealisterna. 

Nästkommande generation, nykomlingarna, var däremot inte alls lika intresserade av att 

automatiskt identifiera sig själva med arbetarrörelsen. De hade inte alls lika goda skäl som 

far- och morföräldragenerationen. Den ideologi som kretsade kring konflikten mellan arbetare 

och kapital kunde inte på samma självklara vis appliceras på de problem som de 

konfronterades med. Det samhälle som denna generation vuxit upp i har beskrivits som alltför 

differentierat för att de skulle kunna identifiera sig med en ideologi som primärt söker 

förklara samhällets utveckling i termer av klasskamp. 

 

2.3 Den svenska eller nordiska modellen 

I Sverige, Finland och Danmark hanterar arbetsmarknadens parter de flesta av sina 

mellanhavanden utan statlig intervention. Det är detta som kommit att kallas för den svenska 

eller nordiska modellen. Grunden till detta system lades i och med näringsfrihetsförordningen 

1864 ”som en knappast avsedd effekt kom/../ att innebära att förbuden mot koalitioner mellan 

arbetare inte längre kunde upprätthållas” (Glavå, 2001, sid. 25), samt i samband med 

murarstrejken 1869 där det första kollektivavtalet slöts.  Men det var i den så kallade 

Decemberkompromissen 1906 och §32 som grunden till den svenska modellen lades. I denna 

uppgörelse mellan SAF och LO slogs föreningsrätten fast, liksom arbetsgivarens rätt att leda 

och fördela arbetet. Utöver detta (härav ”kompromissen”) gavs arbetsgivaren rätt att fritt 

anställa eller avskeda efter eget tycke. Kollektivavtalslagen från 1928 förbjöd stridsåtgärder i 

syfte att ändra på ingångna avtal samt innebar ett förbud mot stridsåtgärder i samband med 

rättstvister. Den allmänna förhandlingsrätten infördes 1936. Det är genom kollektivavtal 

mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation som löner och 

liknande slås fast. På så sätt skiljer sig Sverige från många andra länder som har lagstadgade 

minimilöner.  
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Sveriges arbetslagstiftning är till stora delar förhandlingsbar mellan parterna. 1938 slöts det 

huvudavtal som gäller än i dag, det så kallade Saltsjöbadsavtalet. Ett viktigt avsteg från denna 

ordning utgörs av Lagen om Anställnings Skydd (LAS) från 1974 (Glavå, 2001). Väl 

fungerande relationer mellan parterna på Sveriges arbetsmarknad förutsätter alltså att 

arbetstagarna är fackligt organiserade. 

 

2.4 Svenskt föreningsliv 

Enligt SCB: s rapporter Föreningslivet i Sverige (SCB, 2003) och Ungdomars etablering – 

generationsklyftan 1980-2003 (SCB, 2005) framgår det att engagemanget i svenskt 

föreningsliv och politik har minskat kraftigt under perioden 1992- 2003. Utöver ett minskat 

medlemstal blev fler medlemmar passiva under denna period. Olika föreningstyper har tappat 

olika mycket. De som har tappat mest är politiska partier och intresseorganisationer. Till 

intresseorganisationer räknas fackföreningar, föräldraföreningar, nykterhetsrörelsen osv. 

Minskningen har i de flesta fall stått att finna i åldersgruppen 16-34 år. ”Den kanske 

viktigaste trenden enligt undersökningen gäller en allt svagare återväxt av deltagandet i yngre 

åldrar” (SCB, 2003:34). Enligt SCB: s egen analys beror det minskade engagemanget bland 

yngre främst på periodeffekter. Det faktum att minskningen skett under 1990-talet då 

arbetsmarknaden förändrades kraftigt och många unga helt ställdes utanför arbetsmarknaden 

har lett till en senare etablering i vuxenlivet och därmed en fördröjning av engagemanget i 

olika typer av föreningar. Man kan alltså se att engagemanget minskat mest hos de yngsta, 

men det har även minskat hos medelålders medan det tvärtom har ökat hos dem över 60 år. 

Som sagt finns det skillnader mellan olika typer av föreningar. Till exempel har medlemskap i 

fackförbund minskat hos de yngsta och de äldre, medan medlemskap och engagemang i 

humanitära hjälporganisationer har ökat något bland yngre och upp till yngre medelålders, för 

att därefter avta.  

 

3. Teori 
I detta avsnitt ges först en kortfattad beskrivning av vad som menas med; en andra modernitet, senmodernitet 
och modernitetens reflexivitet. Därefter ges en redogörelse för några av de komponenter - såsom utvecklingen 
mot risksamhället, uppluckringen av traditionella familjemönster och könsroller - som kan beskrivas som 
bidragande i utvecklingen mot vad som kallas för senmodernitet, andra modernitet etc. Därefter ges en 
beskrivning av hur detta kan sägas påverka ideellt engagemang.  
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3.1 Modernitetens reflexivitet 

Enligt Giddens (2003) lever vi i en tid som präglas av ”traditionens slut”. Traditioner bevaras 

bara i den mån dess bruk rationellt kan förklaras”rutiniseringen av vardagslivet har inget som 

helst inre samband med det förflutna, förutom i den mån det som gjordes förr kan försvaras i 

ljuset av inkommande kunskap” (Giddens, 1996, sid. 43). Beck (1998) beskriver vårt 

nuvarande samhälle som en reaktion på moderniteten med två signifikanta särdrag, 

utvecklingen av risksamhället och en ökad individualisering. Det moderna samhällets 

institutioner som välfärdsstat och kärnfamilj producerar, tillsammans med tekniska 

innovationer relaterade till industriell produktion, bieffekter som gör att samhällets 

grundförutsättningar förändras. Det som händer är att moderniteten reagerar på sina 

egenproducerade förutsättningar. Det är modernitetens reflexbetingade respons på sig själv. 

Denna reflexivitet leder in i ett nytt samhälle med andra livsvillkor än de som rådde under den 

första moderniteten, eller industrisamhället.  Det är denna reflexiva modernitet Beck refererar 

till som den andra moderniteten. I denna andra modernitet drivs utvecklingen mot ett 

upplösande av traditionella gemenskaper och grupperingar, vilket resulterar i att individen blir 

mer utlämnad åt sig själv och sina egna beslut. 

 

3.2 Globaliseringen och risksamhället 

Ordet risk härstammar från 1500 och 1600-talens upptäcktsresande och var från en början 

knutet till rummet. Det användes när man gav sig in på okända farvatten. I och med 

utvecklingen av bankväsendet kom det att användas för handlingar som övervägs trots en 

oviss framtida utgång. Risk kan alltså bara användas i ett framtidsorienterat samhälle 

(Giddens, 2003). Beck (1998) beskriver risksamhället som ett samhälle där moderniteten 

producerat globala hot som påverkar alla världens invånare oberoende av kön, klass eller 

etnicitet. Den miljöpåverkan som följt i det industriella samhällets produktion och 

teknologiska landvinningar medför att ingen människa går säker. Alla kan påverkas. Därmed 

är den nuvarande tiden första gången som klasstillhörighet kan bli irrelevant. Vi kan alla få i 

oss miljögifter genom maten, bli offer för radioaktiv strålning eller andas in föroreningar. 

Riskerna finns överallt.  

 

Globaliseringen är ett begrepp som är intimt sammankopplat med utvecklingen av modern 

elektronisk kommunikation och dess effekt på ekonomiska transaktioner och 

informationsspridning över nationernas gränser. Globaliseringen medför att avståndet mellan 

 8  



världens länder krymper och nationalstaternas gränser devalveras. Revolutionerna i Östeuropa 

i slutet av 1980-talet kan tas som ett exempel på denna utveckling. Dessa har kallats för 

”teverevolutionerna” då nationalstaterna inte hade någon möjlighet stoppa flödet av 

information över gränserna (Giddens, 2003). Med globalisering menar alltså Giddens såväl 

tekniska och ekonomiska flöden över nationernas gränser som spridningen av värderingar och 

ideologier och dess påverkan på den sociala strukturen i världens länder. 

 

3.3 Individualiseringsprocessen 

Den globala kontakten mellan olika kulturer medför en uppluckring av, inte bara traditioner 

förknippade med offentliga institutioner, utan även privata traditioner som familj och kön 

(Giddens, 2003). I ett samhälle där värdet av olika sociala positioner är traditionellt 

förankrade medför försvagandet av tradition att ”Jagidentiteten är något som måste skapas 

och återskapas i en mer aktiv utsträckning än tidigare” (Giddens, 2003, sid. 57). Beck (1998; 

2000) samt Beck och Beck-Gernsheim (2002) talar om några viktiga förändringar som varit 

grundläggande för individualiseringen av vårt nutida samhälle. Det handlar om förändringar 

på arbetsmarknaden som är förknippade med det västerländska utbildningssystemet samt 

avskaffandet av könsroller och klass, som är centrala element för att förstå denna utveckling 

mot den andra moderniteten. Samtliga av dessa förändringar är beroende av den välfärdsstat 

som växte fram under 1900-talet. Då livsvillkor och försörjning tryggas av välfärdsstaten 

öppnar det vägen för utvecklingen mot ett samhälle där individen blir mindre beroende av 

andra individer. 

 

En viktig del i dessa förändringar är kvinnans steg ut ur hemmet och in i arbetslivet. En 

förutsättning för kvinnans frigörelse är att hon arbetar utanför hemmet. Så länge kvinnan är 

beroende av mannens inkomst kommer kvinnan inte att kunna frigöra sig från mannen. 

Kvinnans möjlighet att ta sig ur detta beroende är att själv förvärvsarbeta och genom egen lön 

bryta mannens maktposition. Under perioden 1950 till 1980 ökade andelen förvärvsarbetande 

kvinnor från 9 procent till 36 procent (Beck, 1998, sid. 130).  Under i stort sett samma period 

skedde en annan viktig förändring. En kraftig utbildningsexpansion ägde rum och som en 

effekt av detta utbildade sig kvinnorna i mycket större utsträckning än tidigare (Beck, 1998).  

Dessa förändringar har medfört långtgående effekter för maktbalansen inom familjen. Genom 

sin utbildning har kvinnan fått tillträde till kvalificerade yrken och utgör därmed att hot mot 

mannens dominerande position. Då män och kvinnor yrkesarbetar i någorlunda lika stor 
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omfattning förutsätter det en flexibel arbetsmarknad. Dessa krav resulterar i mer flexibla 

arbetstider och anställningsformer (ibid.). I kombination med att social säkerhet tryggas av 

välfärdsstaten öppnas möjligheten för lösare anställningsförhållanden (Beck, Bonss & Lau, 

2003).  

 

Kvinnans frigörelse i kombination med en allt mer rationell industriell produktion leder till 

överskott av arbetskraft och massarbetslöshet. Som en effekt av detta blir kvinnor utestängda 

från arbetsmarknaden. De hamnar i en situation där de inte kommer in på arbetsmarknaden, 

men inte heller kan gå tillbaka till familjerollen på samma villkor som förut.  Familjen utsätts 

för en rad spänningar som den inte håller för och denna utveckling bidrar till kärnfamiljens 

upplösning (Beck, 1998).  

 

Ett inträde på dagens arbetsmarknad kräver någon form av utbildning. Redan vid val av 

utbildning ställs individen inför ett viktigt vägval. Utbildning kan vara ett skydd från att 

färdas nedåt i de sociala hierarkierna eller ett medel för att kunna resa uppåt. Naturligtvis kan 

en individ medvetet välja en utbildning som flyttar ned personen några snäpp på 

samhällsstegen. Oavsett vilket så är det ett val som får konsekvenser för den individuella 

positionen i samhället. När väl utbildningen är avklarad ställs individen inför nästa utmaning, 

att ta sig in på arbetsmarknaden (Beck, 1998). 

 

Dagens arbetsmarknad präglas av mobilitet och ställer krav på att individen anpassar sig 

genom att helt enkelt flytta dit jobben finns och på så vis underkasta sig arbetsmarknadens 

krav, även om det rent principiellt står individen fritt att välja vart den vill flytta. På detta sätt 

slits traditionella band med familj, grannar och vänner sönder och individen blir utlämnad åt 

sig själv. Vidare uppstår en situation där individer på en marknad med överskott av arbetskraft 

tvingas framhäva sina egna individuella meriter och tävla i konkurrensen med andra personer 

med snarlika kvalifikationer. Dessa tre faktorer samverkar och förstärker varandra. De nya 

sociala mönstren konstrueras av individen själv och måste hela tiden underhållas eller 

etableras på nytt. Detta leder till en process av identitetsformation och identitetsattribution 

vilket får konsekvenser även i det politiska livet. Det finns ingen tradition som bestämmer 

vilka värderingar eller vilken klasstillhörighet som individen skall ha. Identitetsskapandet är 

en kontinuerlig process (Beck, Beck-Gernsheim, 2002).  
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3.4 Det klasslösa samhället 

Marx menade att frigörelsen från familj, arbete och till och med från självet, det vill säga 

alienation, var en ofrånkomlig effekt av ett kapitalistiskt produktionssystem. Vidare menade 

Marx att förhållandet till produktionsmedlen avgör samhällsklass (Wallace & Wolf, 1999). 

Alienationen och den utarmning som är resultatet av kapitalisternas exploatering av 

proletariatet gör att proletariatet sluter sig samman och på så vis bildas deras sociala klass 

(ibid.). Enligt Beck och Beck-Gernsheim (2002) är det osannolikt att förvänta sig att individer 

som är frigjorda från sitt eget samhälle skall besitta förmågan att utveckla solidariska band 

dem emellan och utveckla det Marx kallar för en klass. Genom utvecklingen av välfärdsstaten 

och de förändringar i arbetsvillkor som kommit till stånd har, som vi har sett, grunden för 

dessa solidariska band slagits sönder. Det är inte längre relevant att tala om kollektivt armod i 

västvärldens industrialiserade länder.  

 

Marx menade att konflikt mellan klasserna är ofrånkomligt fram till att det klasslösa samhället 

har blivit verklighet. Även andra teoretiker menar i likhet med Marx att det uppstår konflikter 

mellan olika klasser men att dessa konflikter, eller klasser för den delen, inte nödvändigtvis 

måste vara baserade på relation till produktivkrafter (Dahrendorf, 1969). I likhet med Marx 

trodde inte heller Weber på att individualisering i marknadssamhället var möjlig. Detta utan 

att dela Marx åsikt att kollektiv misär för människor samman. Istället är klasserna i det 

industrialiserade samhället enligt Weber baserade på status. Denna status är en rest från pre-

kapitalistiska och pre-industriella samhällen. Tendenser till individualisering blir blockerade 

av kontinuitet och auktoritet från traditioner och subkulturer baserade på status. Då vi inte 

längre ärver status med titlar utan förvärvar status genom utbildning, och senare anställning, 

blir de traditionella grunderna för status upplösta. Genom detta löses även blockeringarna för 

en individualisering upp (Beck, Beck-Gernsheim, 2002). Denna utveckling leder till att ”...the 

symbiosis of occupation and class is being shattered…” (ibid. sid. 37).   

 

Denna bild av klassamhället som något övergående eller avtagande delas dock inte av alla 

teoretiker. Svallfors (1995) menar till exempel att den konsistens över tid som går att se i 

attityder hos olika grupperingar i samhället som kan delas in efter traditionella klasskriterier 

talar för att klassbegreppet ännu är ytterst relevant. Dessutom påpekar Svallfors (ibid.) 

påpekar dock att klassgrupperingarna i det svenska samhället av tradition är och har varit 
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väldigt starka och att en eventuell upplösning av klasserna kan gå långsammare i Sverige än i 

andra västeuropeiska länder.  

 

Oavsett existens eller icke-existens av klass blir ändå Becks teorier om utvecklingen mot en 

ökad individualisering relevanta. Det viktiga är inte vilken klass man föds in i utan det 

relevanta blir vilken klass man slutligen tillhör och den frågan är enligt Beck något som 

individen i stor utsträckning själv har att ta ställning till. Sammanfattat kan man säga att 

individualiseringen innebär att människor yrkar på en större kontroll över sin egen tid, pengar 

och kropp, kort sagt en större kontroll över sina egna liv. Denna individualisering skall inte 

förstås som en kollektiv personlighetsförändring som i nyliberal mening gör människor mer 

benägna att gå sina egna vägar, utan snarare som att individen i större utsträckning är 

utlämnad åt sina egna beslut (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Tillståndet kan beskrivas som 

”An institutionalized imbalance between the disembedded individual and global problems in a 

global risk society” (ibid., 2002, sid. xxii). En individ som är frånkopplad från tradition, men 

som ändå måste förhålla sig till traditionella institutioner och samtidigt verka under det 

globala risksamhällets betingelser. Uppluckringen av traditionella institutioner tvingar 

individerna ut i en osäkerhet där de är helt och hållet utelämnade åt sig själva och sina egna 

beslut.  

 

3.5 Det minskande engagemanget 

Medborgerligt engagemang i politiska frågor och samhälleligt engagemang i stort är enligt 

Putnam (1996) en förutsättning för att det sociala kapitalet skall växa, både på individ och 

samhällsplan. Med socialt kapital menas det nät av sociala relationer som en individ knyter i 

kontakten med andra människor och dessa relationers kvalitet. Socialt kapital har visat sig 

vara nödvändigt för ett samhälles demokratiska såväl som ekonomiska tillväxt. Ett samhälle 

med högt socialt kapital präglas av hög tillit mellan människor. En sådan tillit till en generell 

medmänniska, inte en god vän eller släkting, kallas för tunn tillit och sitter ihop med en 

kollektiv insikt att kortsiktig altruism är lönsam. Om samhället fungerar enligt normen ”-jag 

gör detta för dig nu, utan att vänta mig att genast få något i gengäld…” (Putnam, 2006, 

sid.141) tjänar alla på det i slutändan. Även i samhällen med en hög nivå av tunn tillit finns 

det variationer mellan olika grupper. De som är aktiva i föreningar och är engagerade i 

samhället har mer tunn tillit, alltså tilltro till generella medmänniskor, än de som inte är 

engagerade. Lägre samhällsklasser har mindre tunn tillit än högre klasser och så vidare. 
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Putnam har visat att tilliten i samhället har minskat konstant de senaste 40 åren och att 

nedgången följer generationsväxlingarna. De som är födda före 1930 har väldigt mycket 

högre tunn tillit än de som är födda på 1950-talet. De i sin tur har mera tillit till andra än de 

som är födda efter 1960. 

 

Vidare har Putnam visat hur ideellt engagemang och engagemang i ideella föreningar, projekt 

i närsamhället och medlemskap i fackförbund har minskat drastiskt i det amerikanska 

samhället från 1900-talets andra hälft och fram till i dag (Putnam, 2006). Trenden har enligt 

Putnam varit att människor under 1900-talets senare hälft gått från ett aktivt deltagande i 

arbetet i olika föreningar och dess lokalavdelningar till ett engagemang begränsat till en årlig 

inbetalning av en medlemsavgift. Från att aktivt ha deltagit i föreningarnas arbete har man 

förvandlats till passiva konsumenter av föreningarnas tjänster. Föreningarna utgörs av en 

enhet med professionella anställda som ombesörjer föreningarnas verksamheter. Orsakerna 

till denna förändring i medborgerligt engagemang är till vissa delar okända. Det verkar dock 

som om en del av dessa förändringar hör samman med modernitetens intåg på världsarenan. 

De förändringar i familjestrukturer och teknik som den har fört med sig, kan tillskrivas ett 

visst förklaringsvärde.  

 

Ofta beskylls kvinnornas förvärvsarbete och den upplösta kärnfamiljen för att ligga bakom 

nedgången i engagemang (Putnam, 2006). Visserligen har amerikanska heltidsarbetande 

kvinnor reducerat sitt ideella engagemang med mer än 50 procent jämfört med hemmafruar. 

Men att skylla hela nedgången i det ideella engagemanget under de senaste 50 åren på dessa 

faktorer är enligt Putnam något av en förenkling. Den totala minskningen i engagemang har 

nämligen varit väl så stort i gruppen ensamstående män, vilkas liv av naturliga orsaker inte 

har påverkats av att kvinnorna gett sig ut på arbetsmarknaden. Däremot kan det sägas att 

kvinnornas förvärvsarbete är en av flera bidragande orsaker (Putnam, 2006).  

 

Inom vissa områden är äktenskap och föräldraskap faktiskt negativt korrelerat med 

engagemang. Ett exempel på ett sådant område är politiska partier. I övrigt är det endast 

engagemang i föreningar som har en direkt koppling till barn och ungdomsverksamhet, till 

exempel föräldraföreningar i skolan, som är högre bland familjer med barn. Alltså kan inte de 

nya familjeformerna i sig vara hela orsaken till att människor i dag är mindre benägna att 

frivilligt organisera och engagera sig i samhällsfrågor, utan snarare de effekter som 

kvinnornas arbete utanför hemmet har fått på deras och deras eventuella partners konsumtion 
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av sin fria tid. Statistiska resultat visar att heltidsarbetande män och kvinnor tillsammans 

ägnar mera tid åt avkoppling som till exempel TV-tittande eller biobesök (Putnam, 2006). 

 

Sedan televisionen och TV-apparater började sprida sig i mitten av femtiotalet gick 

utvecklingen väldigt snabbt till att TV: n blev var mans egendom. Snart hade 75 procent av 

alla amerikanska hushåll en TV-apparat7. Putnam visar att just televisionens uppkomst och 

TV-apparaternas spridning kan förklara mycket av minskningen i samhällsengagemanget och 

engagemanget i ideella föreningar. De som uppger att TV är deras främsta form av 

underhållning har visat sig gå på färre sammanträden och är mindre politiskt intresserade än 

de som inte har TV-tittande som sin främsta underhållning. I undersökningar av samhällen 

som av tekniska orsaker fick TV väldigt sent har man kunnat se ett minskat 

samhällsengagemang vid introduktionen av television, detta jämfört med likvärdiga 

omkringliggande samhällen. När alla andra faktorer hållits konstanta har de flesta former av 

medborgerlig verksamhet minskat med tio procent för varje extra TV-tittande timme (Putnam, 

2006, sid. 240).  

 

Utöver dessa förändringar anges de senaste decenniernas förändringar av arbetsmarknaden 

som en möjlig orsak till nedgången. Effekten av en splittrad arbetsmarknad är att människor i 

dag får svårare att bygga upp socialt kapital på arbetet. Individer som stannar kortare tid på en 

arbetsplats hinner helt enkelt inte bygga upp den sortens relationer innan det är dags att byta 

till nästa arbete, eller arbetslöshet (Putnam, 2006). Vidare talar Putnam (ibid.) om hur de stora 

omstruktureringar som varit vanliga de senaste årtiondena har fått till följd att sociala nätverk 

har slitits sönder och upplösts. En vanlig reaktion bland arbetare har varit att sluta sig till sig 

själv och gå in mera för det egna arbetet. Dessutom innebär den större rörlighet som är ett 

krav på dagens arbetsmarknad ett hot mot ideellt engagemang. Putnam hävdar att 

engagemanget i föreningar och närsamhället hos dem som kan tänka sig att flytta inom fem år 

är 20-25 procent lägre än de som kan tänka sig att stanna kvar där de är (ibid., sid. 215). 

 

Enligt Putnam (2006) bör man vara uppmärksam på generationsväxlingarna vid studerandet 

av utvecklingen av engagemanget. Det är inte fråga om att samtliga individer vid en given 

tidpunkt har blivit mindre engagerade utan det förhåller sig snarare så att engagemanget är 

olika i olika generationer. De generationer som engagerar sig mest, både förr och nu, är de 

                                                 
7 Putnams siffror är från USA som har ett betydligt högre genomsnittligt tv-tittande, men även i Sverige har tv-   
tittandet ökat. Se bilaga 1. 
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som är födda 1910-1940. De därpå följande generationerna, födda efter andra världskriget 

1946-1964 uppvisar ett betydligt mindre engagemang i föreningar och i samhället. Dessutom 

präglas dessa generationer av mera individualistiska värderingar. De ”trivs bättre ensamma än 

i lag och de följer hellre värderingar än regler” (ibid., sid. 272). De därpå följande 

generationerna, födda mellan 1965 – 1980 uppvisar ett ännu lägre samhällsengagemang. ”De 

blev myndiga under en epok som satte personliga ägodelar och privat initiativ framför 

gemensamma offentliga angelägenheter” (ibid., sid. 272).  

 

Putnam (2006) menar dock att orsakerna till det ras i engagemang som går att se hos dessa 

generationer inte helt kan tillskrivas ovan redogjorda faktorer. Vad var det då som fick 1950- 

och 1960-tals generationerna att överge det engagemang deras föräldrar visat prov på? Enligt 

Putnam (ibid.) finner vi förklaringen i de kollektiva eftergifter som deras föräldrar blev 

tvingade till under andra världskriget. Eller rättare sagt, avsaknaden av de kollektiva 

ansträngningar och eftergifter som ett krig är förknippat med. ”Det är ett allmänt känt 

sociologiskt faktum att externa konflikter ökar den inre sammanhållningen” (ibid., sid. 281). 

Den gemensamma kampen mot en klart identifierad fiende enade folket liksom den 

gemensamma segern gav en känsla av samhörighet. 

 

3.6 Agent - Struktur 

De teorier som presenteras här rör sig alla på strukturnivå medan det fenomen som studeras, 

minskning i organiseringsgrad relaterat till attitydskillnader, är ett fenomen som utgår från ett 

individuellt beslut. Frågan uppstår följaktligen om det är strukturen som påverkar individen 

eller tvärtom. Något som inom sociologin brukar talas om som agent–struktur problematiken. 

Enligt Giddens (1984) samvarierar agent och struktur så att de handlingar som enskilda 

agenter, individer, utför får konsekvenser för strukturens utveckling. Den struktur som 

individer verkar under är avhängig individers beslut. Strukturella tvång är enligt Giddens inte 

några tvång i direkt bemärkelse utan det förhåller sig snarare så att strukturen utgör den 

kontext som påverkar och styr individens val. De beslut som individen fattar är en konsekvens 

av de valmöjligheter som individen uppfattar att denne har, samt de konsekvenser som kan 

förväntas bli resultatet av ett visst beslut. Utgången av dessa tolkningar och val styr 

utvecklingen av strukturen som i sin tur ånyo styr framtida val och tolkningar av 

konsekvenser och möjligheter.  
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En individ måste enligt Giddens (1984) betraktas som en kompetent aktör som har förmåga 

att utifrån sin kunskap om olika företeelser själv fatta beslut. Denna kunskap kan naturligtvis 

vara begränsad, en individ kan inte förväntas ha full kännedom om alla de mekanismer som 

styr dennes del av verkligheten, men kunskap finns och den används av individen i ett explicit 

eller implicit beslutsfattande. Beslutet är resultatet av den kunskap som individen besitter och 

specifika kontextuella karakteristika, med andra ord en växelvis samverkan mellan agent och 

struktur.  

 

En jämförelse mellan de faktorer som Putnam tar upp för att förklara minskningen i 

samhällsengagemang visar att de i stort är desamma som en del av de som Beck tar upp som 

exempel på modernitetens bieffekter. Putnam är dock först och främst ute efter att förklara 

minskningen i samhällsengagemang medan Beck strävar efter att visa hur det moderna 

industrisamhället resulterat i förändringar som leder oss in i ett nytt samhälle. Dessa 

förändringar, eller modernitetens reflexiva reaktioner på sig själv, och dess påföljande 

individualisering har lett till att det sociala kapitalet i det senmoderna samhället har 

undergrävts. Modernitetens olika bieffekter är intimt förknippade med varandra och ligger 

bakom de faktorer som Putnam tar upp som en förklaring på det minskade engagemanget. På 

så sätt är modernitetens reflexivitet sammanbunden med den negativa tillväxten av socialt 

kapital.  

 

I den andra moderniteten ställs det moderna samhällets förgivettaganden och klart definierade 

gränser mot risksamhällets osäkerhet och upplösning av gränser. Som en effekt av detta ställs 

krav på individen att vara sin egen bäste dräng. Självet är ett projekt under ständig 

rekonstruktion. Ett ”Me&Co” (Beck, 2000, sid. 3). En individ utan förpliktelser mot 

traditionella institutioner som kön, klass eller familj står således inte bara fri att välja hur hon 

vill utforma sitt liv. Hon måste. Som konstaterats är även ett avståndstagande från dessa val, 

ett val i sig som får konsekvenser.  

4. Metod 

4.1 Metodval  

För denna uppsats syfte har kvantitativ metod ansetts mest lämpad. Det har varit den 

”numeriska relationen mellan olika mätbara egenskaper” (Hartman, 1998, sid. 175) som stått i 

centrum. Undersökningen har varit av deskriptivt slag. Den har undersökt ”förekomsten, 
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omfattningen och utbredningen av ett socialt fenomen: / ../ attityder m m” (Rosengren och 

Arvidsson, 2002, sid. 74). 

 

Data som använts i studien har varit ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH 

ARBETSLIVET, som ursprungligen samlades in under ledning av Stefan Svallfors och Jonas 

Edlund, professor respektive docent vid sociologiska institutionen, Umeå universitet. Detta 

som en del av International Social Survey Program8. 

4.2 Urval 

Från allra första börja var ambitionen att endast inkludera en specifik yrkesgrupp i studien. 

Dessa skulle vara lågutbildade och lågavlönade, alltså det man skulle kunna kalla för 

arbetarklass. Anledningen till detta har varit att LO är den största fackliga grupperingen på 

arbetsmarknaden och att lågutbildade arbetare kommer att vara väldigt utsatta på framtidens 

arbetsmarknad (Beck, 1986/2000). På grund av personlig arbetslivserfarenhet från industrin 

fanns det dessutom en önskan om att utföra undersökningen på industriarbetare. När urvalet 

inskränktes till att bestå av endast en specifik yrkeskategori blev storleken emellertid ett 

problem. Gruppen ej fackligt anslutna blev väl liten.  

I stället för en enda specifik yrkesgrupp inkluderades alla som kan klassificeras efter vissa 

gemensamma SSYK-kriterier (SCB, 2007a). SSYK 96, standard för svensk 

yrkesklassificering, bygger på den internationella klassifikationen ISCO-88 (International 

Standard Classification of Occupations 1988) och en EU-variant av denna. SSYK är 

framtagen för att klassificera personer efter det arbete de utför och används i Sveriges 

officiella statistik. ISCO-88 är framtagen av den Internationella arbetsorganisationen (ILO).  

Grundläggande för indelningen är typ av arbete som skall utföras och de kvalifikationer som 

normalt krävs för att utföra detta arbete. Kvalifikationer har två dimensioner, 

kvalifikationsnivå respektive specialisering. Specialisering är särskilt viktig på lägre nivåer, 

som de i denna studie. Det kan gälla vilka särskilda kunskaper som är nödvändiga, vilka 

verktyg eller maskiner som används, typ av material som bearbetas eller vilken typ av varor 

och tjänster som produceras (SCB, 2008a). 

 

SSYK 96 har i likhet med ISCO-88 en hierarkisk uppbyggnad med fyra nivåer. Dessa har 

definierats i enlighet med den internationella utbildningsstandarden ISCED-76. Att utbildning 

används som riktmärke för att bestämma kvalifikationsnivån innebär inte att de kunskaper och 
                                                 
8 Se bilaga 2. 
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färdigheter som anses nödvändiga för ett visst arbete behöver komma från formell utbildning. 

Arbetserfarenhet kan vara likvärdigt. Det som är centralt är de kvalifikationer som arbetet i 

fråga kräver, inte de kvalifikationer som den arbetstagare som utför arbetet har.  De fyra 

kvalifikationsnivåerna är: 

 
• Normalt inga krav på utbildning 
• Normalt krävs gymnasiekompetens 
• Normalt krävs gymnasieskola med påbyggnad eller en kortare högskoleutbildning 

(högst ca 3 år) 
• Normalt krävs en längre högskoleutbildning (3-4 år eller mer) och en akademisk 

examen 
 
För varje yrkesområde, huvudgrupp, yrkesgrupp och undergrupp har beskrivningar utarbetats. 

Som ett hjälpmedel för kodningen finns en förteckning över yrkesbenämningar med 

tillhörande koder (det är en sådan kod som avses i den sista punkten, större än 4210, i 

urvalskriterierna). För en utförligare förteckning över dessa koder se länk i referenslistan 

(SCB 2007a). Urvalet består av individer som passar in i följande grupp. Det vill säga, 

fortfarande det som i dagligt tal kan kallas för arbetare, dock inte endast traditionella 

fabriksarbetare.  

 
1. Högsta avslutade utbildning är lika med gymnasium 
2. Ej egenföretagare 
3. Ej innehavare av arbetsledande befattning 
4. Heltidsarbetande med minst 25 timmars arbetsvecka9 
5. Max 24 300 kronor i månadslön10 
6. Ålder mellan 19 och 65 år.  
7. SSYK klass mindre än 3 och yrkesklassificering större än 4210  

 
Urvalet har alltså följt de principer som Hartman kallar för ändamålsenligt urval (Hartman, 

1998).  

 

I undersökningen ingår totalt  n = 167 varav fackanslutna n = 134 och icke fackanslutna n = 

33. Medelålder i gruppen fackanslutna är 43 och 37 år i gruppen ej fackanslutna. Medianen är 

44 respektive 33 år. 

                                                 
9 Normal heltid i Sverige är 40 h/vecka. Med olika former av skiftgång kan det röra sig om kortare tid. 
10 Gränsen för statlig inkomstskatt 2005. (Lundberg, 2007). Se bilaga 3. 
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4.3 Databearbetning 
Data analyserades med Mann-Whitney-test, Kruskal-Wallis-test och en multipel 

regressionsanalys (MRA). I samband med de förstnämnda testen användes även Exakt-test för 

analys av signifikansen.11  Datan bearbetades i SPSS 14.0. 

 

4.4 Variabler 

 
Fack / Ej Fack 

 
Ålder 

Attityder: 
 
• Nöjd med arbetet 
• Villig att arbeta hårdare för 

arbetsgivarens framgång 
• Önskad arbetstid 
• Önskad arbetstid och inkomst 
• Fackföreningar viktiga för 

anställningstrygghet 
• Fackföreningar viktiga för 

arbetsvillkor 
• Oro för att förlora arbetet 
• Arbete bara ett sätt att tjäna 

pengar 
• Viktigt i arbetet: hög lön 
• Undvika arbetslöshet genom 

befattning med lägre lön 
• Undvika arbetslöshet genom 

tillfällig anställning 
• Undvika arbetslöshet genom 

längre resor till arbetet 
• Undvika arbetslöshet genom 

befattning med krav på nya 
färdigheter  

Inkomst  
 
 
 
 
Figur 1. Oberoende och beroende variabler i relation till varandra. 
 
 

                                                 
11 Då Exakt-test, som namnet antyder är ett mera exakt mått på signifikanserna är det endast de som redovisas i 
resultatdelen. 
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I Mann-Whitney analysen var den oberoende variabeln Facktillhörighet/Ej facktillhörighet 

och i Kruskal-Wallis analysen var ålder/generationstillhörighet beroendevariabel. I Fack/Ej 

Fack ingår LO-anslutna, de som tillhör en annan facklig organisation än LO, SACO eller 

TCO, de som ej är medlem i något fackförbund för tillfället och de som aldrig har varit 

medlem i något fackförbund. Ålder delades in med Allvin och Sverkes tre generationer av 

fackliga medlemmar i åtanke. Den första av dessa tre generationer, gamlingarna, har faktiskt 

hunnit gå i pension sedan Allvin & Sverkes ursprungliga studie. Den yngsta generationen, 

nykomlingarna, avsåg individer som gjort sitt inträde på arbetsmarknaden under 1980-talet. 

Den data deras studie baserats på var daterad 1991 (Allvin & Sverke, 2000; Sverke & Netrell, 

1993). Ingen information ges om att individer som börjat arbeta under 1990-talets två första år 

exkluderats från studien. På dessa grunder gjordes en ny åldersindelning med de individer 

som gjorde sitt inträde på arbetsmarknaden från 1992 och framåt i en egen grupp. Denna 

indelning blev även aktuellare med tanke på SCB: s rapport om ungdomens etablering (SCB: 

2005). Kön har inte ansetts vara relevant utifrån teori eller tidigare forskning. 

 

Som en avslutning kördes Fack/Ej Fack, ålder och inkomst som oberoende variabler mot en 

beroende variabel bestående av ett index konstruerat av de variabler som mätte vilka 

eftergifter respondenten kunde tänka sig att göra för att undvika eventuell arbetslöshet med 

multipel regressionsanalys. De variabler som slogs samman var de ursprungliga variablerna 

där ”vet ej” uteslutits. Med andra ord hade de fem skalsteg och inte tre som i Mann-Whitney-

analysen. Variablerna som slogs samman uppvisade ett acceptabelt Cronbachs alpha värde 

(0,639). De oberoende variablerna var fack/ej fack och ålder. Fack/ej fack kodades om till 

dummyvariabler där fackligt anslutna utgjorde referensgrupp. Eftersom det aktuella urvalet 

hade mindre än 200 undersökningsenheter redovisas det justerade R²-värdet. 

 

Nöjd med arbetet innehöll ursprungligen åtta skalsteg från 1=”helt nöjd” till 7=”helt 

missnöjd”. Svarsalternativ fyra innebar att svaranden var varken nöjd eller missnöjd. Det sista 

alternativet var 8=”vet ej”. Denna variabel transformerades så att ”vet ej” rensades bort. I 

övrigt lämnades den intakt.  

 

Villig att arbeta hårdare.., Arbete bara ett sätt att tjäna pengar, Viktigt i arbetet: hög inkomst 

och de fyra frågorna rörande arbetslöshet innehöll ursprungligen sex skalsteg där 

1=”instämmer starkt” och 5=”tar starkt avstånd”. Ett tredje mittenalternativ fanns för de som 

varken instämde eller tog avstånd och ett alternativ 8 (6) = “vet ej”. Dessa transformerades till 
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tre skalsteg där 1=”instämmer”, 2=”varken instämmer eller tar avstånd” och 3=”tar avstånd”. 

”Vet ej” uteslöts.  

 

Önskad arbetstid hade fyra ursprungliga kategorier där ett stod för heltid och svarsalternativ 

två till tre stod för olika former av deltid. Det fjärde svarsalternativet stod för att inget arbete 

alls var önskvärt. Variabeln kodades om så att de olika formerna av deltid slogs ihop.  

 

Arbetstid och inkomst frågade svaranden vilken kombination av arbetstid och inkomst denne 

helst skulle ha jämfört med nuvarande arbetstid och inkomst, inklusive övertid. 

Svarsalternativen var längre arbetstid och högre inkomst, samma arbetstid och inkomst som 

nu, kortare arbetstid och lägre inkomst där 1=”längre arbetstid” och ”högre inkomst”. ”Vet ej” 

har uteslutits.  

 

4.5 Metodologiska överväganden 

I denna undersökning hade t-test och ANOVA varit de mest självklara analysmetoderna. I de 

fall data inte uppfyller normalitetsantagandet eller antagandet om homogen varians kan de 

dock inte användas. I stället bör man använda dess ickeparametriska motsvarigheter (Field, 

2005). Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wiiks-test visade att samtliga variabler bröt mot 

normalitetsantagandet, både totalt och uppdelat på grupperna fack/ej fack och ålder. Levenes 

test visade att varianserna inom flera av variablerna inte var homogena, uppdelat på grupperna 

fack/ej fack och ålder. 

 

Ickeparametriska test beskylls ofta för en ökad risk för typ II fel. Det vill säga att förkasta 

antagandet om ett samband som faktiskt existerar i den verkliga populationen. Enligt Field 

(2005) är detta ingen fara så länge fördelningarna inte uppfyller normalitetsantagandet. Om 

man däremot använder ett parametriskt test på ett ickeparametriskt urval blir det svårt att 

hävda en viss signifikansnivå då ju denna är baserad på en normalfördelning. Alltså var det 

korrekta i detta fall att använda Mann-Whitney istället för t-test och Kruskal-Wallis-test 

istället för ANOVA. 

 

Jacobsen (2002) har tagit upp några av de problem som kan vara behäftade med användandet 

av sekundärdata. För det första får man oftast inte tillgång till rådata. I stället får man tillgång 

till någon form av färdig analys. Detta var dock inte fallet här, då rådata levererades i en 

 21  



SPSS-fil. För det andra är data som är insamlad av någon annan förmodligen anpassad till 

primärforskarens syfte. Av denna anledning övervägdes ett flertal olika datamaterial innan det 

slutgiltiga valdes för studien. Vissa grundläggande krav skulle vara uppfyllda. Det första var 

möjlighet att sortera materialet på facktillhörighet eller ej. I detta avseende levde Svallfors 

data mer än upp till kravet, men samtidigt inte. Respondenterna är sorterade på vilket fack de 

tillhör, om de inte är med i facket just nu eller om de aldrig varit med i facket. Det medgav en 

möjlighet att plocka ut LO-medlemmar. Dock fanns det en ganska stor grupp som heter 

”annan facklig organisation”. Urvalet gjordes enligt antagandet att de som i övrigt uppfyllde 

kraven för urvalet och som uppgett detta svarsalternativ tillhörde Syndikalisterna eller något 

annat litet fackförbund för arbetare. Detta antagande är naturligtvis inte helt säkert, men då de 

som sagt uppfyllde kraven på utbildning, socioekonomisk indelning och så vidare har 

problemet ansetts begränsat. Samma problematik rörde de som inte var med i facket vid 

undersökningstillfället och de som på frågan har Du någon gång varit medlem i en facklig 

organisation? svarat ”Nej.” Det går inte att helt säkert veta vilket fack de borde ha tillhört 

eller vilket fackförbund de senast tillhörde. Men med samma logik applicerad även här så 

minimeras problemfaktorn.  

 

Det andra kravet var möjligheten att mäta attityder och upplevelser av arbetslivet i vår 

senmoderna epok hos generationer födda även efter 1980. Av denna anledning sorterades ett 

antal dataset från 1980-1990-talet bort till förmån för detta som är daterat 2005. Vidare har 

Jacobsen tagit upp problemet med uppgifter som rör själva insamlandet av data eller, snarare 

avsaknaden av sådana uppgifter och hur tillförlitligt upphovet till datan varit. Även i detta fall 

ansåg kvaliteten vara tryggad. Data samlades in av SIFO och primärforskare har, som tidigare 

angetts, varit ett internationellt erkänt forskningsteam. För att få tillgång till datan krävdes att 

man underkastade sig vissa krav. Ett av dessa var att man skulle följa de etiska riktlinjer som 

tagits fram av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Dessa krav har tagits i 

beaktning (HSFR, 2008). 

 

Omkodning av variabler kan både innebära att informationen blir mera grovhuggen samt att 

man tvingas gå ned i mätnivå. Validiteten äventyras i och med detta eftersom man delvis 

tillskriver mätresultatet en annan betydelse än vad svaranden tänkte när hon fyllde i enkäten. 

Detta kan ändå vara att föredra om det finns en bra anledning att omkoda. Datan blir mera 

lättöverskådlig (Djurfeldt, Larsson & Sjärnhagen, 2003). De vinster som i detta fall gjorts i 

tydlighet har ansetts rättfärdiga nyansförlusten i informationen. Att gå från kvotskalenivå till 
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ordinalskalenivå på åldersvariabeln har dessutom varit befogat för att göra åldersvariabeln 

jämförbar med Allvin & Sverkes åldersindelningar. Nöjd med arbetet är den enda av 

variablerna som är otransformerad. I det fallet var det inte lika tydligt vart gränserna skulle 

dras mellan de olika svarsalternativ som i de andra fallen. Ett uteslutande av svarsalternativet 

“Vet ej” kan kanske tyckas vara manipulation av data, men trots det har det svarsalternativet 

behandlats som bortfall. Orsaken har varit att det finns ett snarlikt svarsalternativ i “Varken 

instämmer eller tar avstånd”.  Där har svaranden tagit någon form av ställning i frågan. Om 

väldigt många hade angett Vet ej skulle det ha varit intressant i sig. I detta fall rörde det sig 

endast om en svarande per fråga. Att utesluta denna observation har inte nämnvärt ansetts 

kunna påverkat det slutliga resultatet. 

 

Ett visst internt bortfall har skett på de flesta av variablerna. Detta bortfall har varierat mellan 

cirka två till 19 procent. Enligt Rosgren och Arvidsson (2002) kan ett internt bortfall på 20 till 

25 procent accepteras om de som fallit bort inte i övrigt avviker nämnvärt från övriga 

svaranden. 

 

Utifrån uppsatsens syfte kommer en fortsatt diskussion om validitet att kretsa kring 

begreppsvaliditeten hos de attitydfrågor som utgjort beroendevariabler. Eftersom dessa frågor 

och operationaliseringar var på förhand givna har de fått accepteras som de varit. De frågor 

som har valts har varit de som ansetts kunna mäta attityden till det senmoderna arbetslivets 

villkor och de har tolkats utifrån de förut beskrivna förändringarna på arbetsmarknaden och 

dess konsekvenser för arbetstagarna, men även utifrån de attityder som kan tänkas vara 

förknippade med ett mera individualistiskt samhälle. Då syftet med studien varit att kartlägga 

attitydskillnader uppstår naturligtvis en fråga om de beroende variablerna verkligen mäter 

attityder som kan sägas återspegla mönster som faktiskt existerar i verkligheten. Studiens 

urval har inte baserats på en specifik yrkeskategori eller en specifik fackförening utan på en 

viss socioekonomisk gruppering. Denna gruppering kan, som redogjordes för ovan, förväntas 

tillhöra eller inte tillhöra vissa fackförbund. De samband som blivit synliga i denna studie är 

samtliga på individbaserad gruppnivå. En individ är med eller inte med i facket och av det 

följer i sin tur en positiv eller negativ attityd X. Detta mönster kan man förvänta sig att 

återfinna i den verkliga populationen förutsatt att samma socioekonomiska gruppering 

studeras. Att däremot utifrån ett sådant resultat hävda att vissa attitydyttringar är mera 

förekommande på en arbetsplats med en organiseringsgrad på 98 procent än på en arbetsplats 

med en organiseringsgrad på 35 procent vore att begå ett atomistiskt felslut (Rosengren & 
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Arvidsson, 2002). Därför kan inga sådana slutsatser göras på grunder av denna studies 

resultat. 

 

Då eventuella slumpmässiga mätfel inte har gått att kontrollera i efterhand har det av ovan 

angivna skäl antagits att nödvändig hänsyn tagits till reliabilitetsaspekter i samband med 

insamlandet av data. Däremot har reliabiliteten kunnat äventyrats så till vida att tolkning och 

analys av data varit färgade av personliga åsikter och väderingar. I strävan efter god 

intersubjektivitet har därför alla transformeringar och bearbetningar av data noggrant 

beskrivits (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

 

5. Resultat  
 Tabell 1. Beroende variabler efter facklig anslutning eller ej (sig. .05)  
  

 Fackanslutna Ej Fackanslutna    

  N Mean Rank N Mean Rank Total N Z Exakt sig. 

Nöjd med arbetet  122 79.47 30 64.42 152 -1.779 .075 
Villig att arbeta hårdare 121 80.75 30 56.85 151 -2.898 .004 
Önskad arbetstid 134 88.59 33 65.36 164 -2.814 .005 
Arbetstid och inkomst 107 71.97 29 55.71 136 -2.355 .019 
Fackföreningar viktiga f.anst. tryg. 134 78.19 33 107.61 167 -3.746 .001 
Fackföreningar viktiga f. arb.villk. 133 76.85 32 108.55 165 -4.111 .001 
Oro för att förlora arbetet 122 74.35 30 85.25 152 -1.395 .168 
Arbete bara ett sätt att tjäna pengar 132 81.91 31 82.40 163 -0.056 .972 
Viktigt i arbetet: hög lön 134 83.04 33 87.88 167 -0.681 .526 
Undvika arbetslöshet genom:        
Befattning med lägre lön 120 78.80 29 59.28 149 -2.399 .018 
Tillfällig anställning 120 78.70 29 59.71 149 -2.382 .017 
Längre resor till arbetet 120 80.13 29 53.78 149 -3.155 .002 

Befattning med krav på nya färdigheter 121 78.26 29 64.00 150 -2.344 .023 

        
Mann-Whitney-test visar att de båda grupperna signifikant skiljer sig från varandra på 

samtliga variabler utom Nöjd med arbetet och Oro för att förlora arbete och de variabler som 

handlar om vikten av hög lön och instrumentell inställning till arbetet. Observera att ett lågt 

rangmedelvärde tyder på att svaranden instämmer i påståendet alternativt har en positiv attityd 

till det frågan gäller. Ett högt värde tyder tvärtom på ett avståndstagande.  

 

Tabellen visar som väntat att de som inte valt att gå med i facket inte anser att fackförbunden 

är särskilt viktiga. Vad som är mera överraskande är att de oorganiserade tycks vara mer 

positivt inställda till hårt arbete för företagets framgång och att de syns vilja arbeta och tjäna 

mera pengar än de som är med i facket. Detta trots att de inte verkar hysa någon mera 
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instrumentell inställning till arbetet är de fackanslutna. Att det inte finns någon som helst 

skillnad vad gäller Oro för att förlora arbetet är även det anmärkningsvärt. I tider när 

arbetsmarknaden blivit mera osäker skulle det kunna förväntas att de som kollektivt gått 

samman kände sig tryggare än de som är utlämnade åt sig själva.  

 
     Tabell 2. Beroende variabler efter ålder (sig. 05) 
          

 19-32 33-45 46-65    

  N Mean Rank N Mean Rank N Mean Rank Total N chi² Exakt sig. 

Fack/Ej Fack 47 95.93* 54 79,87 66 78,89 167 8.390 .015 
Nöjd med arbetet 43 79.29 48 79.40 63 74.83 154 .430 .808 
Villig att arbeta hårdare 43 77,86 48 74,92 62 78,02 153 .181 .922 
Önskad arbetstid 48 72,22 54 93.47* 68 88,56 170 6.707 .034 
Arbetstid och inkomst 37 68,72 43 66,31 58 72,37 138 .842 .648 
Fackföreningar viktiga f.anst. tryg. 48 94,01 54 82,3 68 82,04 170 2.893 .237 
Fackföreningar viktiga f. arb.villk. 48 95,47 52 82.00 68 78,67 168 5.351 .068 
Oro för att förlora arbetet 43 78,4 48 73,89 63 79,65 154 .629 .731 
Arbete bara ett sätt att tjäna pengar 46 87,43 53 78,41 67 84,83 166 1.076 .587 
Viktigt i arbetet: hög lön 48 79,15 54 82,72 68 92,2 170 3.821 .147 
Undvika arbetslöshet genom:          
Befattning med lägre lön 43 66,57 48 77,95 60 81,2 151 3.544 .171 
Tillfällig anställning 43 66.42* 48 67.96* 60 89,3 151 11.574 .003 
Längre resor till arbetet 43 61.33* 47 72,4 61 89,11 151 12.177 .002 
Befattning med krav på nya färdigheter 43 71,37 48 73,22 61 82,7 152 4.539 .103 

 *= sig. avvikande i Post Hoc test      
 
De skillnader mellan fackligt anslutna och oorganiserade som åskådliggjordes i tabell 1 går ej 

att i samma utsträckning finna mellan de olika åldersgrupperna. Förutom i två av de frågor 

som rör eftergifter för att undvika eventuell arbetslöshet visar Kruskal-Wallis test att önskad 

arbetstid och fackligt medlemskap är de enda frågor som signifikant skiljer de tre grupperna 

åt. Post Hoc test12 av resultaten visar en signifikant skillnad mellan den yngsta generationen 

och den äldsta i fackligt medlemskap, där de yngre i mindre grad är fackanslutna. Däremot är 

det ingen skillnad mellan de medelålders och de äldsta eller mellan de yngsta och de 

medelålders vad gäller organiseringsgrad.  

 

Vidare ser man att det finns en signifikant skillnad mellan de yngsta och de medelålders 

avseende önskad arbetstid, men alltså ingen skillnad mellan de medelålders och den äldsta 

gruppen eller mellan de yngsta och de äldsta. De som Sverke och Allvin kallar för 

nykomlingarna vill alltså arbeta minst. Attitydskillnaderna gentemot eftergifter för att undvika 

arbetslöshet skiljer sig inte lika tydligt mellan de olika åldersgrupperna som mellan fackligt- 

och ickefackligt anslutna. Men till att undvika arbetslöshet genom att ta en tillfällig 
                                                 
12 Redovisas i bilaga 4. 

 25  



anställning finns det en signifikant skillnad mellan både de yngsta och de medelålders jämfört 

med den äldsta gruppen. När det kommer till längre resor till arbetet är det endast mellan de 

yngsta och de äldsta som det finns någon signifikant skillnad.   
Tabell 3. Undvika arbetslöshet-index mot facktillhörighet 
och ålder (sig. .05) 
  B Beta sig. 
Constant 11.363  .001 
Månadsinkomst -0.167 -0.160 .035 
Ej fackmedlem -1.442 -0.207 .008 
Ålder .076 .343 .001 
    
R² adjust     .181 

    
  
Resultatet från regressionsanalysen stärker bilden ytterligare. Att kunna tänka sig eftergifter i 

syfte att undgå arbetslöshet är både relaterat till fackligt medlemskap och till ålder. De som 

inte är med i facket kan i större utsträckning tänka sig eftergifter för att undvika arbetslöshet 

jämfört med dem som är med i facket. Även ålder har en signifikant påverkan på denna 

attityd. Äldre personer är mindre positivt inställda till dylika uppoffringar. Utöver detta 

framkommer det att en högre månadsinkomst ger en mera positiv inställning till dessa 

eventuella eftergifter i syfte att undvika arbetslöshet. De standardiserade betavärdena visar att 

ålder är den faktor som förklarar mest av skillnaderna, i fråga om de eftergifter man kan tänka 

sig för att slipa arbetslöshet. Därefter kommer utanförskap från fackförbund och på tredje 

plats hamnar månadsinkomst.  

 

Ovanstående resultat från tabell 1, 2 och 3 visar sammantaget att det finns attitydskillnader 

mellan fackligt anslutna och icke fackligt anslutna vad gäller inställningen till arbete och 

arbetsliv. Överlag verkar det vara så att de som ej är med i facket vill arbeta mera, kan tänka 

sig uppoffringar för att undvika arbetslöshet, och att de inte anser att facket är särskilt viktigt 

för vare sig arbetsvillkor eller anställningstrygghet. Ålder spelar en mindre sammantagen roll 

för de skillnaderna. Däremot är ålder en viktig komponent i attityden till eventuella eftergifter 

som kan behöva göras för att undvika arbetslöshet. Tillsammans med facklig tillhörighet, eller 

ej, och månadsinkomst förklaras närmare 20 procent av variansen i attityden till dylika 

eftergifter. Det kan även konstateras att den yngsta gruppen är de som är minst benägna att 

ansluta sig till facket. 
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6. Analys 
Vid en jämförelse mellan ovanstående resultat och den refererade statistiken från SCB i denna 

undersökning, eller med den forskning som presenterats av Allvin & Sverke, går det att 

konstatera att en jämförelse med Putnams beskrivning av engagemanget i samhälle och 

föreningar i det nordamerikanska samhället ser ut att följa samma mönster även här i Sverige. 

Det minskade engagemanget i föreningar och samhällsfrågor går att koppla samman med 

generationsväxlingarna. Detta är väntat då resonemanget om tv-tittande, ökad rörlighet, 

splittrade kärnfamiljer och så vidare är tillämpligt i såväl det svenska som det 

nordamerikanska samhället.  Däremot är det endast den yngsta av de tre åldersgrupperna som 

har en signifikant lägre facklig organisering i denna studie. Ett mera väntat resultat utifrån 

denna tidigare forskning hade varit att se en signifikant successiv minskning med 

generationsväxlingarna. Då det inte i någon av de tidigare nämnda undersökningarna ingick 

individer, aktiva på heltid på arbetsmarknaden, som var födda så sent som i denna studie blir 

en direkt jämförelse inte heller helt korrekt.  

 

Dessa yngre generationer har växt upp och påbörjat sitt arbetsliv under omständigheter som 

varit av en helt annan karaktär än deras föräldrar och farföräldrars. Modernitetens bieffekter 

har påverkat utvecklingen av deras attityder liksom de (eller snarare deras föräldrar) har 

påverkat moderniteten, en växelverkan mellan agent och struktur av den typ som Giddens 

beskrivit. Den minskade tilliten till auktoriteter och andra människor gör att principskäl för ett 

fackligt medlemskap blir irrelevanta. Traditionella institutioner kan inte längre försvaras eller 

anammas utifrån ett egenvärde utan de måste kunna ”..försvaras i ljuset av ny kunskap” 

(Giddens, 1996 sid. 53). De yngre har alltså en mera självständig hållning till traditionella 

institutioner då de ifrågasätter dem och kräver ett rationellt berättigande av dem. Att de mot 

denna bakgrund inte i lika hög grad som de äldre är fackligt organiserade borde alltså i sig 

inte vara någonting oväntat.  

 

I den tid av förändring av arbetsmarknaden som beskrivits hade det även varit rimligt att anta 

att inställningen till fackförbundens betydelse för arbetslivet skulle ha varit skild mellan 

åldrarna. En mera pragmatisk hållning till traditionella institutioner kan förväntas bli 

åskådliggjord genom en minskad tilltro till facket.  Så är dock inte fallet. De yngre har i stort 

samma inställning som de medelålders och de äldre i denna fråga men de väljer ändå att inte 
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ansluta sig. Det verkar som om en förklaring till det minskade engagemanget i yngre åldrar, 

enbart baserat på ovanstående teorier om individualisering inte riktigt låter sig göras. 

 

På de frågor som rör hanteringen av en eventuell arbetslöshet är det genomgående de som inte 

är med i facket och de yngre som är villiga till de största eftergifterna. De är med andra ord 

inställda på att ta ansvar för sin egen tillvaro och att vara aktiva i självets ständiga 

rekonstruktion. Deras avståndstagande från den kollektiva tryggheten får konsekvenser som 

de också är villiga att hantera. De lever upp till vad Giddens säger om en yrkan på en större 

kontroll över sina egna liv. Även om ålder utgör den största delen av förklaringsvärdet för 

inställningen till arbetslöshetsundvikande eftergifter så är det inte den enda. Fackligt 

medlemskap eller ej tillsammans med inkomst är nästan lika viktiga.  

 

Viljan till eftergifter skulle däremot kunna tänkas bero på de ungas svåra situation på en 

osäker arbetsmarknad. Utan fackets beskydd och med en osäker anställning kan det tyckas 

vara logiskt att yngre individer anstränger sig hårdare för att stärka sin 

arbetsmarknadsposition. Något som däremot talar emot en sådan tolkning, är resultatet av 

frågan om anställningsotrygghet. På denna punkt skiljer sig inte de yngre från övriga grupper.   

 

När inte klassidentiteten blir given på grunder av anställningsförhållande eller 

familjerelationer leder det till att kampen mellan proletariat och kapital blir inaktuell. Den 

yngsta generationen har som vi sett, växt upp under en tid när identifikation med 

arbetarklassens ideal inte varit självklar. Därför kan det även vara svårt för dem att identifiera 

sig med den ideologi som LO står för. Som frigjorda individer väljer de då helt enkelt att ta 

avstånd från facket, trots att det i allra högsta grad är att betrakta som en traditionell 

institution i det svenska samhället. De yngre, frigjorda från tradition, är inte beredd att 

automatiskt underkasta sig någon ideologi. Detta oavsett om de ställer upp på dess 

formulering eller ej. När individualiseringen gör individer utlämnade till deras egna 

identitetsattributioner blir även klassidentifikation något som kopplas till individuella beslut. 

Denna växelvisa verkan mellan agent och struktur resulterar till slut i att individerna inte 

enbart blir tvingade till individualisering i Becks mening. De utvecklar även en allmänt 

individualistisk hållning till tillvaron, något som styrks av Kjellbergs studie. De som 

fortfarande är med i facket är det på grund av nyttokalkylerande motiv. Detta gäller särskilt de 

yngre. 
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Giddens och Becks teorier, koncentrerade runt moderniteten och dess inneboende, 

ofrånkomliga konsekvenser, samvarierar med de faktorer som Putnam har visat vara 

betydelsefulla för utvecklingen av ideellt engagemang. Det skulle kunna säga att Beck och 

Giddens har förklarat de faktorer som Putnam har operationaliserat. Utvecklingen mot ett 

minskat föreningsengagemang, kombinerat med individuell klassattribution och de 

senmoderna arbetsvillkoren skulle kunna sägas ha blivit synliga i denna undersöknings 

resultat. 

7. Diskussion 
De attitydskillnader mellan fackligt organiserade och oorganiserade som resultatet i denna 

studie visar på, kan alltså bara till en viss del förklaras utifrån de generationsväxlingar som 

beskrivits i tidigare studier. Det som återstår att tillfredsställande förklara är att det överlag 

verkar vara så att de som ej är med i facket både kan tänka sig, och uttryckligen säger att de 

vill, arbeta mera och hårdare. Denna skillnad går ej att föra tillbaka på ålder. 

 

Till en början antog jag att dessa skillnader låg i att de genom sitt fackliga utanförskap kunde 

förväntas känna sig mindre trygga på arbetsmarknaden, och därför strävar efter att säkra sin 

position genom en större ansträngning. Denna förklaring faller dock till föga om man tittar på 

deras upplevda oro för att förlora arbetet. Ingen signifikant skillnad finns mellan grupperna på 

den punkten. Faktum är att det knappt finns någon skillnad allsj. En annan tanke var att de 

som står utanför facket har en mera instrumentell inställning till arbetet. Pengar är det enda 

som är viktigt och därför arbetar man hårdare för att tjäna mera pengar. Om pengar är det 

viktigaste kanske det känns onödigt att betala några hundralappar varje månad till facket. Inte 

heller detta kunde styrkas av resultaten. De båda grupperna skiljer sig inte nämnvärt på frågan 

om arbetet bara är ett sätt att tjäna pengar eller inte. Frågan kvarstår, vari ligger förklaringen 

till de skillnader som finns mellan grupperna avseende önskad arbetstid och viljan till en 

hårdare ansträngning för arbetsgivarens framgång? 

 

Personligen tror jag, som Allvin och Sverke säger, att förklaringen ligger i kollisionen mellan 

de yngres brist på en tydlig klassidentifiaktion och LO förbundens tydliga koppling till 

socialdemokratin. (Även Syndikalisterna har en stark ideologisk koppling). Gamlingarna, och 

i viss mån även de som kallas för idealisterna, var med på en tid när kampen mellan kapital 

och arbetskraft hade en annan relevans än den har i dag. Förvisso tror jag att många 

arbetstagare i dagens Sverige blir utnyttjade och illa behandlade av arbetsgivare. Däremot har 
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individen i dag, på gott och ont, fler valmöjligheter. Att vara anställd eller ej är resultatet av 

ett eget val. Om man har gjort valet att vara anställd med de fördelar av en i förhand avtalad 

lön, kontrollerade arbetstider, garanterad semester och så vidare som det innebär tror jag att 

man kanske ser på relationen mellan sig själv och arbetsgivare som något annat än ett 

naturligt tillstånd av konflikt. Ett mera rimligt förhållningssätt är ju att relationen 

arbetsgivare-arbetstagare är ett tillstånd av ömsesidigt utbyte. Ett avtal är ingånget där 

arbetaren ställer ett specificerat antal timmar av sin tid och kompetens till arbetsgivarens 

förfogande mot en på förhand överenskommen ersättning. Båda parter har allt att vinna på att 

arbetsgivaren har framgång i sina affärer. Annars försvinner jobbet. Det kan kanske vara 

denna insikt som ligger till grund för det faktum att de som ej är med i facket kan tänka sig att 

arbeta hårdare för arbetsgivarens framgång, oavsett ålder.  

 

I mina personliga möten med fackförbund på arbetsplatser som skulle ha passat väl in i denna 

undersöknings urval, har jag förvånats över attityden dess representanter förmedlat. Bilden av 

en levande kamp och naturliga intressemotsättningar har målats upp i värvningskampanjerna. 

Att arbetstagare skulle ha någon slags motprestation att leva upp till i utbyte mot 

anställningen har synts vara en avlägsen tanke. De yngre känner alltså inte igen sig i den bild 

av arbetet som facket förmedlar. Därför väljer de att stå utanför.  

 

Den ökande individualiseringen kan alltså indirekt ses som en förklarande faktor. Som 

resultatet antyder är det inte fackförbunden i sig som de yngre inte tycker om, men de 

värderar dem för vad de är och tar därefter ställning till medlemskap.  

 

Detta är naturligtvis spekulationer och för att få en djupare förståelse för kulturen inom 

fackförbunden, och huruvida det kan vara så att den på sina håll är kontraproduktiv i fråga om 

arbetsmarknadens utveckling, tycker jag att det skulle vara intressant att följa upp denna 

undersökning med en kvalitativ studie där representanter för de båda grupperna fackligt 

anslutna och ej fackligt anslutna får ge sin bild av hur man upplever arbetslivet i den 

senmoderna eran.  
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Bilaga 1.  
 
Statistik över TV-tittande i Sverige som täcker hela perioden 1960 fram till nutid har inte gått 
att finna. Däremot finns det statistisk information från Mediebarometern, en undersökning av 
svenskarnas medievanor som varje år från 1979 genomförts av Nordicom. I en rapport 
baserad på uppgifter från mediebarometern 2003 framgår bland annat att TV-tittandet i 
Sverige under perioden 1979-2003 har ökat med ca 10 procent (Nordicom, 2004). 
 
Dessutom har andelen TV-tittare i befolkningen ökat med 7 procentenheter mellan 1980-2006 
enligt uppgift från Nordicom (Nordicom 2008). 
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Bilaga 2. 
 
 
ISSP 2005 
                                   - 
                   ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET 
                               SSD 0816 
 
                            Primärforskare 
                             Jonas Edlund 
                           Stefan Svallfors 
                      Sociologiska institutionen 
                           Umeå universitet 
 
               © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst 
                             Pilgatan 19A 
                           S-411 22 Göteborg 
 
 
     
                      ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN 
 
    Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter 
    som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage 
    detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför 
    alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt, 
    använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes 
    används i tillämpliga fall.): 
 
    Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts 
    tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. 
    Materialet i ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET 
    samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid 
    sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av 
    Jonas Edlund och Stefan Svallfors. Varken SSD eller 
    primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som 
    presenteras i denna (publikation). 
 
    Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk 
    Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och 
    analyseras av forskare under förutsättning att användningen 
    sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska 
    principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i 
    skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar. 
 
    Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje 
    persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd. 
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    Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall 
    insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett 
    exemplar till primärforskaren. 
 
    I de fall materialet används i undervisningssyfte vid 
    universitet och högskolor och leder till producerandet av PM 
    och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället 
    skall en redovisning av kurser, antal användare och antal 
    producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat 
    läsår. 
 
     
                               BAKGRUND 
 
    Denna studie innehåller data från en undersökning om 
    svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet i Sverige och 
    den ingår som en del i International Social Survey Program 
    (ISSP) undersökning 'Work Orientations III'. Huvudansvarig 
    forskare för undersökningen var Jonas Edlund och Stefan 
    Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå. 
 
    Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO. 
    Bruttourvalet var på 2001 personer i åldern 18-79 år. 
    Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med 
    okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev 1 934 
    personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden 
    februari till april 2005 i form av en enkätundersökning med 
    fyra påminnelser. De tre första via post, den fjärde per 
    telefon (via post till personer med okänt telefonnummer). 
 
    Bruttourval                           2 001 
    Oanträffbara (okänd adress,              67 
    emigrerat etc) 
 
    Nettourval                            1 934 
 
    Svarsfrekvens                         1 371 
 
    Icke svarande                           563 
    - vägrande                              141 
    - tidsbrist                              50 
    - övriga icke-deltagande                372 
 
     
                             PUBLIKATIONER 
 
    Edlund, J. & Svallfors, S. (2005): ISSP 2005 - Work 
    Orientations III. Codebook for machine-readable datafile. 
    Umeå: Sociologiska institutionen. 
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 KODBOKSINFORMATION 
 
    Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i 
    denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i 
    kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som 
    följer exemplet. 
 
    (1) VAR 32   (2)FÖRVÄRVSARBETE        8      (3)LOC 41 WIDTH 1 
                                                 (4)MD=9 
 
      (5) 8  Förvärvsarbetar Du för närvarande? 
 
      (6) ...................... 
 
           (7) (8)  (9) 
           849  1.   Ja 
           476  5.   Nej 
 
            46  9.   Uppgift saknas 
     
     ............................................................ 
 
    (1) Variabelnummer 
    (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av 
    frågeställningen (max. 24 tecken). 
    (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken 
    kolumn den startar och hur många positioner den upptar. 
    (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing 
    data för den aktuella variabeln. 
    (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i 
    frågeformuläret eller liknande. 
    (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar. 
    (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori 
    (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln. 
    (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll. 
 
     
                           SSD DOKUMENTATION 
 
    Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett 
    datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk 
    Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE, 
    Archival System for Interoperable Data Exchange. 
 
Hämtat den 17 december 2007. 
http://www.ssd.gu.se/index.php?file=661  
 
Kodbok enligt den 17 december 2007. 
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Bilaga 3. 
 
Låg- och höginkomsttagare 
Det finns olika uppfattningar vad som är låg- eller höginkomsttagare och det finns ingen 
officiell SCB-standard som säger vad som är hög- eller låginkomsttagare. Men vi brukar 
vägleda på följande sätt: 
 
1. Riksdagen har beslutat om två gränser då man ska ta ut en högre statlig skatt. För 
inkomståret 2005 ligger den första gränsen vid 291 600 kr i förvärvsinkomst och den andra 
vid 450 500 kr räknat per år. Dessa två nivåer kan man använda för att hitta 
höginkomstgränsen. Vi räknar med att det är ca 20 procent av befolkningen 20 år och däröver 
som har förvärvsinkomst över den första gränsen och knappt 5 procent över den andra 
gränsen. 
 
2. Inkomståret 2005 var gränsvärdet som avgränsar de 10 procent med högst inkomst 371 700 
kr för personer 20 år och äldre.  
  
3. Låginkomstgräns är svårare. Ofta används värdet som ligger vid 2/3-delar av 
medianinkomsten för samtliga. För 2005 hamnar den gränser vid 135 200 kr i sammanräknad 
förvärvsinkomst för alla 20- år.  
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Bilaga 4. 
 
Post Hoc-test 
Sig.=.0166 (.05/3; se Field, 2005) 
Fack/Ej Fack 

  Z 
Exakt 
sig. 

19-32 mot 
46-65 -2,564 .012 
33-45 mot 
46-65 -0,183 1.000 
19-32 mot 
33-45 -2,253 .034 
 
 
Önskad arbetstid 

  Z 
Exakt 
sig. 

19-32 mot 
46-65 -2,003 .047 
33-45 mot 
46-65 -0,609 .574 
19-32 mot 
33-45 -2,504 .013 
 
 
Tillfällig anställning 

  Z 
Exakt 
sig. 

19-32 mot 
46-65 -2,889 .004 
33-45 mot 
46-65 -2,74 .007 
19-32 mot 
33-45 -0,173 .890 
 
 
Längre resor 

  Z 
Exakt 
sig. 

19-32 mot 
46-65 -3,39 .001 
33-45 mot 
46-65 -2,141 .034 
19-32 mot 
33-45 -1,324 .202 
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