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Sammanfattning 

Syftet med studien var att förstå arbetsgivarsidans syn på förhållandet till fackliga 

organisationer och undersöka huruvida detta förhållande förklarar varför den svenska 

modellen fungerar så bra som den gör. För att uppnå målet med studiens ställdes 

följande frågeställningar: Hur ser arbetsgivarrepresentanter på förhållandet till 

fackförbund? Hur bidrar arbetsgivarrepresentanternas syn på fackförbunden till den 

svenska modellens framgång och fortlevnad? För att besvara dessa frågeställningar 

genomfördes sju semistrukturerade intervjuer med arbetsgivarrepresentanter i 

Stockholms största företag. Dessa resultat analyserades mot ett teoretiskt ramverk från 

tre tongivande sociologers gemensamma beröringspunkter kring kollektiva idéer. 

Tidigare studier inom området har dominerats av kvantitativ forskning om hur 

arbetsgivare sett på fackförbund i förhandlingssammanhang. Denna uppsats avser 

därmed att fylla en kunskapslucka av en djupare förståelse för 

arbetsgivarrepresentanters syn på fackförbund. Resultaten från studien visar på att 

arbetsgivarrepresentanterna främst har en positiv syn på förhållandet till fackförbunden, 

men att det även finnas aspekter där de ser problem. Den positiva synen tenderar också 

att bidra till den svenska modellens framgång och fortlevnad. Det förekommer däremot 

resultat som visar på motsatsen. Det finns därmed ett behov av vidare studier inom 

området för att reda ut de tvetydiga resultaten.  

Nyckelord 

Arbetsgivare, fackförbund, svenska modellen, doxa, kollektivt medvetande, hegemoni, 

HR
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1. Inledning 

Som så likt många andra länder spenderar de flesta i Sverige stora delar av sina liv på 

arbetsmarknaden, antingen som arbetstagare eller arbetsgivare. På så sätt kommer också de 

flesta i kontakt med den svenska modellen. Den svenska modellen har under lång tid vuxit 

fram och kommit att utgöra en grund för hur arbetsmarknadsrelationer mellan arbetsgivare 

och arbetstagare skall skötas (Olsen, 1996). Modellen bygger på ett partssystem mellan 

framförallt de centrala parterna, arbetsgivarorganisationer och fackförbund, men med viss 

statlig inblandning (Kjellberg, 2002: 227). Förhandlingar mellan dessa parter sker på dels en 

central nivå, så som för respektive bransch eller yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Utifrån 

dessa ramar kan däremot lokala avvikelser förhandlas mellan parter på exempelvis 

företagsnivå (Kjellberg, 2002: 229, 254). Kollektivavtal mellan parterna bidrar till de ramar 

för löner och villkor som arbetsgivare och arbetstagare har att förhålla sig till på svensk 

arbetsmarknad.  

Många tidigare forskare har intresserat sig för den svenska modellen och beskriver 

partsrelationerna som välfungerande och vissa hävdar också att den är unik i sitt slag, se 

exempelvis Kemp och Zellman ( 2004: 17)  och Rothstein (1991:149). Andra betonar också 

att det är samarbetsviljan mellan parterna på svensk arbetsmarknad som karaktäriserar 

modellen (Kjellberg, 2002: 256-257). De flesta som deltar på svensk arbetsmarknad är också 

organiserade i arbetsgivarorganisationer eller fackförbund och 90 procent av alla löntagare är 

täckta av kollektivavtal (Kjellberg, 2018: 7, 16). Det förekommer dessutom få konflikter på 

arbetsmarknaden (Medlingsinstitutet, 2018). Sammantaget tolkas det som att den svenska 

modellen är välfungerande.  

Utifrån denna bakgrund anses det sociologiskt relevant att undersöka varför, förhållandet 

mellan arbetsmarknadens parter fungerar så bra i Sverige. Fackförbunden har  inte så mycket 

annat att förhålla sig till än arbetsgivarna. Arbetsgivare å andra sidan inte nödvändigtvis 

behöver förhålla sig till fackförbund på samma sätt. De skulle också kunna förhålla sig till 

enskilda arbetstagare (Panken, 1997: 91). Att arbetsgivare inte är lika beroende av 

fackförbund, som fackförbunden är av dem, indikerar att det också är de som är den kritiska 

länken till att den svenska partsmodellen fungerar. Av denna orsak, anses det mer relevant att 

undersöka arbetsgivares syn på förhållandet till fackförbunden. Inom området finns tidigare 
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kvantitativ forskning som exempelvis Carvalho Neto, m.fl., (2016), Kemp & Zellman (2004) 

och Öberg & Svensson (2002). Det finns dock få kvalitativa studier på arbetsgivarnas syn på 

förhållandet till fackförbund på svensk arbetsmarknad. I detta avseende ämnar studien till att 

fylla ett kunskapshåll.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att förstå arbetsgivarsidans syn på förhållandet till fackliga 

organisationer och undersöka huruvida detta förhållande förklarar varför den svenska 

modellen fungerar så bra som den gör.  Därför ställs följande frågeställningar: 

• Hur ser arbetsgivarrepresentanter på förhållandet till fackförbund? 

• Hur bidrar arbetsgivarrepresentanternas syn på fackförbunden till den svenska 

modellens framgång och fortlevnad?  

1.2 Avgränsningar och begrepp 

Avgränsningar och begrepp I denna studie görs en avgränsning av begreppet svenska 

modellen till att främst förstås som partsrelationer mellan arbetsgivarorganisationer, 

fackförbund och staten på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivarrepresentanter ska vidare förstås 

som HR (Human Resources), anställda som arbetar med personalfrågor inom organisationer.  

1.3 Disposition 

Disposition I det första avsnittet av uppsatsen presenteras de valda teorierna, teorikritik och 

sedan den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen kommer att beröra tidigare studier 

som studerat arbetsgivarens syn på förhållandet till fackförbund både i Sverige och i andra 

länder med kvantitativa perspektiv. Sedan kommer metodavsnittet med metodval, urval, 

etiska aspekter, praktiskt genomförande, analysprocess och metodkritik. Efter metoden följer 

resultatet med en presentation av de största resultaten och en analys av undersökningen. 

Därefter kommer diskussionen där resultatet diskuteras vidare med koppling till teori. Samt 

även en mindre diskussion av den tidigare forskningen kopplad till resultatet. Diskussionen 

avslutas med förslag på vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning och Teori 

Intresset för denna studie är att studera en idé i samhället som är så förgivettagen att den 

påverkar hur människor inom samhället förhåller sig till varandra. Därför kommer ett 

teoretiskt ramverk att användas utifrån tre tongivande sociologer som intresserat sig för 

sådana fenomen såsom Émile Durkheim (1997), Antonio Gramsci (2012/1971) och Pierre 

Bourdieu (2012/1994). Dessa bidrar således till att en bredare analys kan göras över studiens 

empiriska resultat i förhållande till frågeställningarna. Nedan följer en redogörelse för 

sociologernas respektive begrepp och sedan en teoretisk tillämpning av dessa. Därefter följer 

avsnittet med den tidigare forskningen som gjorts inom fältet samt en positionering av denna 

studie. 

2.1 Teori 

2.1.1 Kollektivt medvetande 

Kollektiva idéer kan ses bidragande till och påverkade av social sammanhållning i samhället 

(Boglind; m.fl., 2014: 238-239). Där utformningen av sociala gemenskaper och idéer kan 

förstås framförallt genom de förutsättningar som samhällets arbetsdelning bidrar med 

(Durkheim, 1997: 2). I hans teori om kollektivt medvetande framgår det att den typen som 

starkast binder samman människor återfinns i samhällen med låg differentieringsgrad i 

arbetsdelning (Boglind; m.fl., 2014: 255; Durkheim, 1997: 22-23, 64). Det strukturella 

förhållandet bidrar till att de flesta kan identifiera sig med varandra, vilket inverkar starkt på 

rådande kollektiva värderingar och uppfattning om moral (Boglind; m.fl., 2014: 255). Vilket 

inverkar på människans handlingsutrymme (Durkheim, 1997: 22-23). Vidare framkommer att 

det kollektiva medvetandet delas av de flesta inom den här typen av samhällen (Durkheim, 

1997: 38-39, 61).  

 

Det kollektiva medvetandet både påverkas och påverkar samhället. Dels genom att samhällets 

redan befintliga strukturer inverkar på de ramar som individen har att navigera sina tankar 

genom (Durkheim 1997: 39, 61). Det finns däremot en viss del av medvetandet som är 

individuellt, trots att det är starkt sammankopplat med det kollektiva (Durkheim, 1997: 39, 
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61). Denna del förstås ändå ha en ytterst liten inverkan även i det kollektiva medvetandet och 

kan därav också inverka på samhällets strukturer (Durkheim, 1997: 39, 61). Det starkt 

sammanflätade individuella- och kollektiva medvetandet påverkas också av en historisk 

aspekt, genom att dessa ses som mekanismer som binder samman generationer socialt 

(Durkheim, 1997: 39).  

Kollektiva medvetanden skall däremot inte förstås som några löst sammankopplade idéer som 

är snabbföränderliga eller lätt utbytbara (Durkheim, 1997: 53-54). Dessa ska istället förstås 

som så självklara och betydelsefulla för människor, att de är avgörande för människors 

livsåskådningar (Durkheim, 1997: 53). Kollektiva medvetanden upprätthålls därför och 

försvaras mot konkurrerande föreställningsvärldar på olika sätt (Durkheim, 1997: 53, 54). 

2.1.2 Hegemoni 

Även Gramsci intresserade sig för kollektiva föreställningar, men gjorde detta främst i 

relation till makt till skillnad från Durkheim (Gramsci, 2012/ 1971). I hans teori om 

Hegemoni föreslås makten vara avgörande för möjligheten att förändra gemensamma 

tankegångar. Denna innehas av de övre ekonomiska skikten i samhället (Gramsci, 2012/ 

1971: 226). Det framkommer även att lägre ekonomiska skikt kan få denna makt genom svåra 

processer (Gramsci, 2012/ 1971: 238, 240-242, 248). 

Vidare förstås hegemoniska tankegångar främst som verktyg för den styrande klassens 

kontroll över arbetarklassen. Dessa tas också upp i relation till den katolska kyrkan och dess 

makt över arbetarklassen (Gramsci, 2012/ 1971: 226, 239).  Hegemoniska tankegångar tolkas 

som så självklara i människors omvärldsuppfattning, att de kan liknas vid logiska och 

rationella fakta, och är därigenom inte möjliga att ifrågasätta (Gramsci, 2012/ 1971: 239, 240, 

245). Hur dessa gemensamma tankegångar kan inta en så självklar plats i människors syn på 

världen, förstås mot bakgrund av historiska och sociala aspekter som är invävda i varandra 

(Gramsci, 2012/ 1971: 245, 246, 248).  

 

Att historiska aspekter har inverkat på hegemoniska föreställningar som förekommer idag, 

förstås genom att de inte har föreslagits till människor medvetet. Dessa tankegångar har 

istället konkurrerat och förändrats över tid och kan därigenom återfinnas i både vår materiella 

och sociala omgivning som kommer i uttryck genom implicita antaganden (Gramsci, 2012/ 

1971: 238, 243, 248).  
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Relationella eller sociala aspekter fungerar likt en spegling av individens förhållningssätt till 

omvärlden. Detta genom att deras tankar och handlingar möts av olika typer av reaktioner 

beroende på om det är i linje med den gemensamma föreställningsvärlden eller inte, och där 

ett avsteg från dessa innebär en kritisk granskning av sig själv (Gramsci, 2012/ 1971: 248). Då 

de flesta inte reflekterar kring hegemoniska föreställningar, anses dessa som förgivettagna och 

därav underkastar de sig föreställningarna (Gramsci, 2012/ 1971: 237, 245). 

2.1.3 Doxa 

Även Bourdieu intresserade sig av gemensamma föreställningar i relation till ett 

maktperspektiv. Detta kan återses i hans resonemang om relationen mellan individ och 

kollektiv (Carle, 2016: 405). Bourdieus utgångspunkt i många av hans arbeten var tydligt 

baserat på klass, om än i en något bredare betydelse än vad Marx bidrog med (Carle, 2016: 

374-375).  

Ett av de sociologiska begrepp som Bourdieu introducerade var Doxa. Detta begrepp 

definieras, likt Gramscis definition av hegemoni, genom att beskriva att andra ger 

förutsättningar för vilka möjliga strukturer som människans tankebanor kan navigera igenom. 

Vidare går Doxa att förstå som ett sätt vilket människan förstår sin omvärld på och som det 

allmängiltiga för alla som ingår i samhället (Bourdieu, 2012/ 1994: 383). Till skillnad från 

Gramscis utgångspunkt av att styrande klasser kunde ingripa och påverka dessa gemensamma 

föreställningar bland människor på ett subtilt sätt, har Bourdieu en tydlig utgångspunkt i 

statens betydelse i detta avseende (Bourdieu, 2012/ 1994: 376).  

För att vidare förstå Bourdieus resonemang kring statens inverkan på det som människor 

anser är naturligt eller självklart och bortom all tvivel, framhåller han statens möjligheter att 

påverka dessa i en dubbel bemärkelse och kallar detta för utövandet av symboliskt våld 

(Bourdieu, 2012/ 1994: 376). Detta ska förstås dels objektivt genom hur samhället har 

organiserats upp via institutioner, kulturer, gruppkonstellationer och liknande som bidrar till 

ramverken vilka människan har att förhålla sig till. Statens inverkan kan också ses genom 

människans kognitiva process som består både av en kollektiv- och individuell historia som 

påverkas av de objektiva strukturerna och därav de möjligheter människan har att kategorisera 

och förhålla sig till sin omgivning (Bourdieu, 2012/ 1994: 377-378, 381-382).  

Likt de tidigare nämnda teoretikerna inom ämnet förespråkar inte heller Bourdieu att 

processen av internalisering av en gemensam föreställningsvärld är något som sker medvetet 

hos människor. Istället är det en omedveten process av underkastelse av dessa inom individen 
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(Bourdieu, 2012/ 1994: 381, 382). Likt Gramscis resonemang kring historiska betydelser för 

framväxten av olika gemensamma sociala konstruktioner som innefattar utvecklingen av det 

människan idag anser vara sanningar eller självklarheter, gör också Bourdieu det. Även 

Bourdieu framhåller att dessa har vuxit fram genom en kamp av motstridiga tankegångar hos 

olika grupper genom tiderna och på så sätt kommit att förstås som sanningar även i en 

historisk kontext (Bourdieu, 2012/ 1994: 379, 383; Gramsci, 2012/1971; 238, 243, 248).  

2.1.4 Teoretisk tillämpning 

Studien ämnar till att svara på följande frågeställningar: Hur ser arbetsgivare på förhållandet 

till fackförbund? Hur bidrar arbetsgivarrepresentanternas syn på fackförbunden till den 

svenska modellens framgång och fortlevnad? Det teoretiska ramverket som kommer att 

användas i analysen av det empiriska materialet förklarar hur vissa kollektiva idéer kan inta 

en självklar roll i samhället. Det förklaras dels genom att den delas av nästan alla inom 

samhället, och att sociala faktorer på så sätt rättar in de som avviker från den starkt rådande 

normen (Bourdieu, 2012/1994: 376-377; Durkheim, 1997: s.38, 61). Vidare förstås dessa 

idéer som att de inte behöver vara uttalade, och därför kan tas förgivet (Gramsci, 2012/ 1971: 

240). Tillämpningen i denna studie kommer göras genom att förstå den svenska modellen som 

en kollektiv idé, där förhållandet mellan arbetsgivare och fackförbund är en viktig 

förutsättning för att modellen ska fortsätta fungera. 

2.2 Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer den tidigare forskningen inom området att presenteras. Studier som rör 

undersökningens frågeställningar kring arbetsgivares syn på fackförbunden inom den svenska 

modellen är få. Det finns emellertid mer forskning som beskriver arbetsgivarens syn på 

fackförbund internationellt utifrån olika aspekter som till exempel Carvalho Neto, m.fl. 

(2016) och Kemp och Zellman (2004). Därav kommer den sammanställda forskningen som 

presenteras, att kompletteras med bidrag på frågeställningarna ur ett internationellt perspektiv, 

utöver de studier som rör de svenska förhållandena.  

Det finns forskning inom området som rör parternas syn på varandra på andra sätt än det som 

frågas efter i frågeställningarna. Bland annat har en jämförande, kvantitativ studie gjorts över 

arbetsgivares och fackliga representanters tillit och förståelse för motpartens preferenser i Nya 

Zeeland och Sverige (Kemp och Zellman, 2004: 17). Studiens resultat visade på att 

förståelsen för varandras preferenser, var generellt sett låg mellan arbetsgivarnas- och 
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fackförbundens förhandlare. Men att parterna i Sverige både hade bättre tillit och förståelse 

för varandras preferenser än vad de i Nya Zeeland hade. Orsakerna till detta förklaras av 

ländernas olika historiska kontexter kring partssamverkan (Kemp och Zellman, 2004: 29). 

Denna studie kan därmed ge en förståelse för vår studies första frågeställning om 

arbetsgivarens syn på förhållandet till fackförbunden, med att arbetsgivare i Sverige tenderar i 

genomsnitt har en högre tillit för sin motpart än arbetsgivare i Nya Zeeland. (Kemp och 

Zellman, 2004: 29). Denna tillit kan därmed även kopplas till undersökningens andra 

frågeställning genom att tilliten kan bidra till att den svenska modellen är framgångsrik och 

fortlever. Det finns däremot forskning som ifrågasätter parternas tillit till varandra på svensk 

arbetsmarknad.  

Öberg och Svensson genomförde en kvantitativ studie över ett flertal olika institutioner som 

ingår i den svenska modellen, såsom fackförbund, företag, flera statliga myndigheter och 

politiska partier för att undersöka bland annat deras tillit till varandra (Öberg och Svensson, 

2002: 453). Deras resultat visar att tilliten mellan arbetsgivare och fackförbund var bland de 

lägsta jämfört med de andra institutionerna. Istället är det statliga institutioner som både 

arbetsgivare och arbetstagare har störst tillit för. Därigenom menar Öberg och Svensson att 

det snarare är de statliga institutionerna som bidrar till en fungerande samverkan mellan 

arbetsgivare och fackförbund, och inte deras syn på varandra (Öberg och Svensson, 2002: 

481-483). Studierna ovan visar därför på att förhållandet mellan parterna på svensk 

arbetsmarknad kan förstås på olika sätt i relation till tilliten mellan parterna. Där tilliten 

mellan arbetsgivare och fackförbund på svensk arbetsmarknad är större än i andra länder men 

mindre i jämförelse med andra statliga organ i Sverige. De skilda resultaten i studierna skulle 

kunna förklaras av att de hade olika frågeställningar att försöka besvara, och därför kan tilliten 

förstås stå i relation till olika faktorer, i de olika studierna.  

Andra studier har istället bidragit till området genom att studera arbetsgivares syn på 

fackförbunds inflytande över verksamheterna. En kvantitativ studie har gjorts i Brasilien om 

seniora HR-personers syn på fackförbunds inflytande på arbetsplatserna (Carvalho Neto, 

m.fl., 2016: 2). Resultatet i undersökningen tyder på att arbetsgivare anser att fackförbunden 

inte har någon större påverkan på verksamheterna. De upplevde dock att fackförbunden hade 

ett visst inflytande över arbetstagarnas villkor på arbetsmarknaden genom olika former av 

avtalsförhandlingar (Carvalho Neto, m.fl., 2016:18). Pankens amerikansk studie (1997), visar 

resultat på att förekomsten av organiserade fackförbund på arbetsplatsen, kan ses som ett 

tecken på att arbetsgivarna är dåliga och inte tar ansvar för sina anställda. För att slippa 



 

 8 

behöva förhålla sig till fackförbund föreslås därför att arbetsgivare ska ge bra villkor till sina 

anställda redan från början (Panken, 1997: 91). Dessa resultat går även i linje med Kjellberg, 

som beskriver att stora företag i USA ibland aktivt motarbetar fackföreningar (Kjellberg, 

2002: 261). Mot bakgrund av dessa resultat kan arbetsgivares syn på förhållandet till 

fackförbund ses som knappt nämnvärt i vissa länder (Carvalho Neto, m.fl., 2016) genom att 

fackförbund anses ha lågt inflytande. Medan det i andra länder finns en vilja att slippa behöva 

förhålla sig till fackförbund likt (Kjellberg, 2002: 261; Panken, 1997: 91). På så sätt kan 

synen som arbetsgivare har på förhållandet till fackförbunden vara ännu mer negativ än vad 

de tidigare nämnda studierna visade. Vilket skulle kunna förklaras av ländernas olika 

historiska kontexter som också (Kemp och Zellman, 2004: 29) menar kan vara av betydelse 

för skillnader i attityder mellan länder. 

Andra studier på området bidrar genom en förståelse av att arbetsgivare tenderar att ha olika 

preferenser i om de främst vill förhandla centralt eller lokalt med fackförbund. I en studie av 

Albåge (1986) framkommer att externa förändringar såsom global konkurrens har bidragit till 

att arbetsgivare anser att centrala förhandlingar med fackförbunden inte längre är lika 

gynnsamt för verksamheterna som de tidigare varit. De anser att de centrala kollektivavtalen 

på svensk arbetsmarknad borde leda till liknande konkurrerande förutsättningar mellan 

företag, men att dessa nu leder till en konkurrensnackdel. Detta då den resterande globala 

marknadens förutsättningar tycks vara annorlunda mot den svenska modellens förutsättningar 

genom att vara mer anpassningsbara (Albåge, 1986: 115, 118). Utifrån dessa resultat tenderar 

arbetsgivares syn på förhållandet till fackförbunden att vara att de hellre vill sköta 

förhandlingar om villkor och löner så lokalt och decentraliserat som möjligt. Ur studien 

framkommer också att andra förutsättningar kan inverka på arbetsgivares preferenser kring 

hur de föredrar att ha kontakt med fackförbund (Albåge, 1986: 115-116).  

I en senare litteraturstudie av Zagelmeyer (2005) påvisas däremot att arbetsgivares preferenser 

gällande samverkan med fackförbund kan skilja sig åt beroende på storlek på företag. Det 

framkom ur hans resultat att decentraliserade förhandlingar tenderar att gynna större företag 

(Zagelmeyer, 2005: 1623), vilket därmed går i linje med resultaten från Albåge (1986: 116). 

Det framkommer däremot i Zagelmeyer (2005) studie att mindre företag gynnas av 

centraliserade förhandlingar. Anledningarna till detta är att större och mindre företag tenderar 

att ha olika ekonomiska- och kompetensmässiga förutsättningar vid förhandlingar. Större 

företag har en benägenhet att både ha mer ekonomiska resurser men också mer kompetens 

inom organisationen inom förhandling.  Det kan därigenom förstås som att de större företagen 
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föredrar att förhandla själva. Medan de mindre företagen inte har samma resurser och därför 

gynnas av att gå samman under arbetsgivarorganisationerna för att få en ökade resurser 

(Zagelmeyer, 2005: 1631). På så sätt kan det förstås att även faktorer som storleken på företag 

kan inverka på deras syn på partssamverkan. Utifrån resultaten av Albåge (1986) och  

Zagelmeyer (2005) går det att förstå att arbetsgivares syn på förhållandet till fackförbunden 

även skiljer sig gällande vilken nivå de föredrar att förhandla med fackförbunden på. Samt att 

detta kan bero på faktorer som storlek på företaget och global konkurrens. Detta kan skapa en 

förståelse för  denna studies första frågeställning, med att arbetsgivarna anser att det behövs 

förändringar i deras förhållande till fackförbunden. Att den relation som existerar i nuläget 

behöver förändras, vilket leder till att den svenska modellen inte alltid fungerar så bra som 

den borde. Studien beskriver därmed övergripande hur det finns utmaningar för den svenska 

modellen (Albåge, 1986). 

Rothstein (1991: 149) beskriver att Sverige är att anse som ett ideal för relationer mellan 

fackförbund och arbetsgivare, till skillnad från de ovannämnda. I hans studie undersöks 

orsakerna till varför relationerna i just Sverige fungerar så bra ur ett institutionellt och 

historiskt perspektiv (Rothstein, 1991: 149). Resultaten lutar åt att ett flertal institutionella 

ramverk har bidragit till att relationerna mellan arbetsmarknadens parter fungerar så bra som 

de gör i Sverige. Bland annat lyfts både statens och parternas roller under den svenska 

modellens utformning, vara av vikt för hur den ser ut idag. Där faktorer såsom att staten har 

hållit en centraliserad roll och att parterna fick fungera parallellt på ett professionellt sätt, var 

av vikt (Rothstein, 1991: 168-169). Studien bidrar därför till en förståelse för att det finns en 

välfungerande relation mellan parterna i Sverige (Rothsteins, 1991:149).  

Sammantaget visar denna forskning på att arbetsgivares syn på förhållandet till fackförbunden 

är utforskat utifrån olika aspekter och med kvantitativa ingångar. Det finns däremot inga 

studier gällande arbetsgivares syn på fackförbund kopplat till den svenska modellens 

fortlevnad.  

3. Metod och data 

För att skapa en förståelse för hur arbetsgivare ser på svenska modellen valdes det att 

genomföra intervjuer som datainsamlingsmetod. Aspers (2011: 139-144) beskriver hur 
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intervjuer är en insamlingsmetod som kan hjälpa en att förstå och ge en inblick i en annan 

individs livsvärld. Då det fanns specifika områden som vi ville lyfta och en tidsbrist valdes 

det att genomföra semistrukturerade intervjuer. Aspers (2011: 139-144) beskriver hur denna 

insamlingsmetod passar när det finns ett specifikt område att studera och vill få 

intervjupersonen att hålla sig inom detta. Aspers (2011: 139-144) beskriver semistrukturerade 

intervjuer som en datainsamlingsmetod där det finns bestämda frågor, men intervjuaren även 

ställer följdfrågor för att skapa en dialog.  

3.1 Urval 

Urvalet i denna studie består av sju individer som arbetar med personalfrågor, på sju olika 

företag inom olika branscher. De är inom bank-, livsmedel-, telefon-, industrin-, apotek-, 

säkerhets- och försäkringsbranschen. Detta innebär att de även är i kontakt med en flertal 

olika fackförbund, jämfört med om de alla tillhört samma bransch med liknande 

kollektivavtal. De har alla arbetsuppgifter som innefattar kontakt med fackliga representerar 

och arbete med arbetsrättsliga avtalsfrågor. Detta garanterades genom att företagens 

kontaktades via antingen mejl eller telefon och frågade dem om vem som arbetade inom detta 

område. HR-personer valdes ut för studien för att de i sin roll tydligt representerar 

arbetsgivaren i deras relation till fackförbund. Detta innebär att de har störst kunskap i hur 

deras relation till fackförbundet ser ut och även kan representera företagets syn på 

fackförbund. I urvalet är det tre stycken kvinnor och fyra män, varav fem personer som är 

utbildade inom personal och arbetslivsfrågor och två stycken som är utbildade jurister. 

Alla i urvalet är HR-chefer förutom två som är HR-business partners. Deras titlar ser även 

olika ut beroende på organisationen. Några av dem har längre titlar än HR-chef, men det 

upplevdes att de var för beskrivande och kan riskera att identifiera individerna så det valdes 

att förkortas. Detta skedde även i diskussion med informanterna. Företagen som kontaktades 

utgick från en lista över de största företagen i Stockholm. Denna lista valdes då det ansågs 

som mest intressant att se hur stora företags ser på fackförbund. Företagen kontaktades 

systematiskt efter listan och började med de som var högst upp och jobbade oss neråt tills vi 

fått tag i 7 personer att intervjua. 
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3.2 Utförande  

Intervjuerna gjordes under sju dagar.  Den första intervjun gjordes v.9 och den sista v. 14 

2018. Tiderna för intervjuerna rådgjordes med intervjupersonerna där vi gav flera förslag. 

Intervjuernas tidsåtgång varierade mellan 33 och 48 minuter. Vilket i enlighet med Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015: 43) kan beskrivas falla inom det normala för en intervjus 

tidsram. Att platsen har betydelse för intervjuns utgång i form av vad en person väljer att 

uttrycka framkommer också i Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015: 42-43). En avvägning 

gjordes därför och utifrån flera aspekter valdes intervjupersonernas respektive arbetsplatser. 

Vid sex av sju intervjuer höll vi till i möteslokaler på respektive arbetsplats under dagtid. Det 

som beaktades var dels intervjupersonernas möjlighet att kunna delta, att vi är intresserade av 

deras åsikter utifrån deras roller inom deras företag och tidsramen vi hade att förhålla oss till. 

För en av intervjuerna var vi däremot tvungna att istället ta det via ett online-baserat 

videoformat, då intervjuperson 4 meddelat att den var sjuk och därför inte skulle infinna sig 

på kontoret. Intervjupersonen föreslog detta alternativ som ett av två och där det andra 

alternativet hade varit att boka om det till en annan dag. Att genomföra intervjun via ett 

online-baserat videoformat har sina brister då det ofta tenderar att bli mer formellt jämfört 

med en intervju i samma fysiska rum (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015: 44). Detta 

alternativ valdes ändå för att öka förutsättningarna till att kunna hålla oss till den tidsram som 

är given för studien.  

Inför intervjuerna hölls en testintervju, dels för att få ytterligare perspektiv på hur frågorna 

tolkades men också för att en uppfattning skulle kunna göras över den tid intervjuerna 

förväntades ta. Utifrån resultaten från denna samt i rådgörelse med handledaren reviderades 

frågorna och deras ordningsföljd, vilket bidrog till en bättre uppskattad tidsangivelse som 

kunde användas i kontakten med intervjupersonerna.  

Intervjuguiden (se bilaga 1) var semistrukturerat uppbyggd så tillvida att vi hade elva 

huvudfrågor med följdfrågor som användes vid behov. En avvägning gjordes mellan å ena 

sidan att få svar som var jämförbara å andra sidan möjliggöra en situation för att fånga 

intervjupersonernas syn på den svenska modellen. För att på så sätt inte vara allt för styrda likt 

vad Aspers betonar som ett viktigt syfte i intervjumetoden (Aspers, 2011: 143). Utifrån 

studiens tidsram valdes inte en tematisk intervjuform, detta då det hade varit svårt att hinna 

med en uppföljning om frågeställningen inte lyckats besvaras. Det valdes inte heller en helt 

strukturerad intervjuform. Genom en semistrukturerad intervju kunde frågornas ordningsföljd 
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samt eventuella följdfrågor anpassas efter intervjupersonen samt bidra till jämförbara svar. 

Efter första intervjun fördes också en diskussion kring om några revideringar behövdes och 

kom fram till olika förslag på anpassade strategier (Aspers, 2011: 142-143).  

Intervjuerna inleddes med “mjuka” frågor för att på så sätt kunna bidra till en mer bekväm 

situation (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015: 46). Dessa berörde mer intervjupersonernas 

roll på företaget och deras bakgrund. Vidare var de följdfrågor som kom att användas 

exempelvis “hur tror du andra tänker kring det” och “vad tror du kommer hända i framtiden” 

för att på så sätt fånga nyanser av deras syn kopplat till deras syn på förhållandet till 

fackförbund.  

Efter att allt intervjumaterial transkriberats kontaktades respektive intervjuperson för en 

möjlighet att ta del av en grov sammanfattning. Detta var för att de skulle få  en möjlighet att 

kommentera och förtydliga våra tolkningar. Detta gjordes för att en så korrekt analys som 

möjligt skulle kunna göras av datamaterialet.  

3.3 Analysprocessen  

Tolkningen började redan i intervjusituationen men också i transkriberingsarbetet som 

startades allt eftersom intervjuerna avklarades (Svensson, 2015: 208, 212). Analysen 

genomfördes sedan i tre steg som gick in i varandra, där det första steget avsåg organisering 

av det insamlade materialet, det andra en reducering av detsamma för att i ett sista steg föra en 

argumentation utifrån det insamlade materialet kopplat till studiens frågeställning och 

teoretiska utgångspunkt (Rennstam och Wästerfors, 2015: 220).  

Det första steget i analysprocessen som bestod i att organisera det insamlade materialet, 

gjordes genom en öppen kodning. Ur denna framkom ett antal övergripande och 

återkommande teman som kunde kopplas till intervjupersonernas syn på förhållandet till 

fackförbund. Dessa teman skulle också kunna förklara varför den svenska modellen kan 

fungera så bra som den verkar göra. Denna studie har därav haft ett induktivt förhållningssätt, 

där resultaten ur empirin har lett till undersökningens syfte och frågeställning. De 

semistrukturerade intervjuerna och den öppna kodningen bidrog till att oväntade resultat 

framkom. På så sätt fick vi möjlighet till en djupare förståelse för hur intervjupersonernas syn 

på frågeställningarna såg ut.  

När teman kring intervjupersonernas syn på förhållandet till fackförbund sedan specificerats i 

ett kodschema, valdes ett teoretiskt ramverk ut för att vidare användas i organiseringsarbetet. 
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På så sätt blev resultaten mer överskådliga samt så påbörjades en mer intensiv analys- och 

reduceringsfas. Där vägdes resultaten  mot studiens frågeställning och teoretiska utgångspunkt 

för att vidare användas i reduceringsarbetet. Utifrån detta valdes de mest intressanta resultaten 

ut kopplade till teorierna.  

3.4 Etiska aspekter 

I alla former av undersökningar är det betydelsefullt att se till etiska aspekter. 

Vetenskapsrådet lyfter fyra krav: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att undersökningens 

deltagare både är medvetna om deltagandet och har samtyckt till detta. I denna undersökning 

skedde detta genom att deltagarna fick förfrågan om att delta i undersökningen och sedan blev 

de tillfrågade innan intervjun om den fick spelas in (Vetenskapsrådet, 2002: 9). 

Informationskravet uppfylldes genom att informanterna fick information om undersökningens 

syfte antingen via telefon eller mejl när de tillfrågades om att vara med (Vetenskapsrådet, 

2002: 7-8). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att informanterna fick information om 

hur uppgifterna kommer hanteras. Detta innebär att det enbart är vi som tagit del av det 

transkriberade materialet och att det skett en säker dataförvaring (Vetenskapsrådet, 2017: 28). 

Vetenskapsrådet publicerade även 2017 nya riktlinjer för god forskningssed där de lyfter 

kravet för anonymitet. De beskriver hur materialet ska avidentifieras så att det inte kan leda 

tillbaka till informanterna och avslöja deras identitet (Vetenskapsrådet, 2017: 40-41). Det är 

av denna anledning vi valt att avidentifiera allt material och refererar till intervjupersoner som 

IP 1-7.  

3.5 Metodkritik  

Metodvalet innebär att vi som forskare har deltagit i produktionen av datainsamlingen och har 

därav också samskapat de resultat som tagits fram (Aspers, 2011: 45). Därigenom är heller 

inte den kunskap som har genererats objektiv, utan påverkad av oss forskare (Aspers, 2011: 

45), vilket därför borde beaktas.  

Att HR-personer används som representanter för arbetsgivare kan problematiseras. Utifrån 

egna erfarenheter som HR-studenter har vi fått en uppfattning av att HR-personer har en mer 

sympatisk inställning till personalfrågor än vad arbetsgivare tenderar att ha. Vår uppfattning 

är att HR-personer i allmänhet besitter både ett arbetsgivar- och ett arbetstagarperspektiv. 
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Detta då deras dagliga arbete innefattar kontakt med både ledningar och medarbetare i 

företag, upplever vi att de strävar efter att värna om båda dessa relationer. Detta kan därmed 

leda till att de har en mer positiv inställning till fackförbund än resterande företagsledning. I 

detta urval har samtliga intervjupersoner med sig kunskaper om svenska modellen och dess 

uppbyggnad genom sina utbildningar. Det kan också påverka deras svar i en annan riktning än 

vad en kunnat sett från arbetsgivarrepresentanter utan utbildning inom området.  

Vi upplever också svårigheter i att ha varit två forskare som har genomfört studien. Våra 

personliga sätt att interagera framkom vara lite olika. Vilket kan ha påverkat 

intervjupersonernas sätt att interagera tillbaka till oss.  

4.Resultat 

Med hjälp av det teoretiska ramverket och de empiriska resultaten från intervjupersonerna, 

ämnar studien till att besvara följande frågeställningar: Hur ser arbetsgivarrepresentanter på 

förhållandet till fackförbund? Hur kan arbetsgivarrepresentanternas syn på fackförbund bidra 

med en förståelse till den svenska modellens framgång och fortlevnad? Under detta avsnitt 

följer intervjuernas empiriska resultat tillsammans med våra tolkningar av dessa. För att 

undvika repetitiva tolkningar, kopplat till studiens teoretiska utgångspunkt, görs däremot den 

teoretiska analysen under diskussionen.  

Allt material rörande intervjupersonernas integritet har behandlats med största möjliga 

konfidentialitet och deras namn återfinns därför inte, istället förekommer kodnamn i studien. 

Det empiriska resultatet har också genomgått mindre språkliga justeringar för att på så sätt 

underlätta läsningen 

4.1 Arbetsgivarrepresentanter och fackförbund 

Alla intervjupersoner beskrev att de träffar fackliga representanter regelbundet i sitt arbete, 

från dagligen till månadsvis. Dessa möten skedde bland annat genom vad de kallar för 

samverkansavtal. Detta förstås bidra med ett ramverk kring hur informationsträffar och 

förhandlingsmöten ska gå till. Möten med fackliga representanter skedde också genom mer 

informella avstämningsmöten i arbetsplatsens korridorer.  
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Vi har ett sådan här samverkansavtal med facket som liksom styr upp hur vi ska jobba med facket 

[...] Men sen så har man också lokalt här varannan vecka samverkan då som det kallas och då träffas 

de fackliga representanterna från alla de här tre facken tillsammans med arbetsgivarens 

representanter [...] (IP 7) 

Citatet ovan belyser de mer formella mötena med fackförbunden, sprunget ur 

samverkansavtalet. Medan citatet nedanför ämnar till att belysa de mer spontana kontakterna 

med fackförbund som också förekommer i intervjupersonernas vardag:  

Vi har en nästan daglig kontakt. Vi stämmer av stort som smått. Våran fackliga företrädare vet att 

när de hör någonting ute på byn, då kan de komma till oss och säga: det här har jag hört, stämmer 

det? (IP 5)  

När intervjupersonerna berättade om kontakten de hade med de fackliga representanterna i 

företagen framkom det också att alla upplevde relationerna till dem som goda. Vidare 

betonade nästan alla att det var något de strävade efter i sitt arbete. Intervjupersonerna skilde 

sig däremot åt i anledningarna till att vilja värna om goda relationer till fackförbunden. 

Hälften angav inte några motiv till detta medan vissa förordade flera aspekter. Andra uttryckte 

att de antingen fick tillgång till annars svåråtkomlig information, bättre företagsbeslut eller att 

bättre förhandlingar kunde nås som resultat av de goda relationerna.  

Försöker vara transparenta och dela med oss av så mycket info som möjligt. Vi tror på att vi vill ha 

en bra relation och då är det bättre att ge för mycket, för det får man igen sen [...] För att det går så 

mycket bättre sen när en ska förhandla [...] För de sitter ju också på mycket bra information och de 

hör saker från sina medlemmar som vi kan ha nytta av att känna till. (IP 1)  

Resultatet ovan visar både på möjligheten till att lättare få svåråtkomlig information, men 

också att goda relationer ger bättre förutsättningar i förhandlingar. Citatet nedan visar istället 

på möjligheter till bättre beslutsfattning, som gör företaget bättre.  

[...] jag tycker ju att de fackliga delarna i vår bransch, de gör ju oss lite bättre, vi tvingas ju tänka till 

när vi ska göra förändringar [...] Det gör ju också företaget bättre. Vi vill ju ha ett sånt samarbete 

där vi också diskuterar, och kan få förslag på lösningar också av de fackliga. Som gör att det totalt 

sett blir bättre. Så ser jag på det. (IP 3)  

En tolkning utifrån dessa resultat görs i linje med att intervjupersonerna anser det som allmänt 

vedertaget att förhålla sig till fackförbund. Dels genom att alla explicit uttrycker förhållandet 

till fackförbund som en del av deras arbetsrelaterade vardag, men också genom att de alla 

uttrycker sig ha goda relationer till fackförbunden. Det är däremot inte alla som betonar att 

detta är något de strävar efter, de beskriver snarare att det är något de är beroende av i sin 

arbetsrelaterade vardag. Det gör det rimligt att anta att intervjupersonerna ändå försöker 
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underhålla dessa goda relationer på något sätt. På så sätt går det också att förstå att den 

svenska modellen kan fungera bra genom att arbetsgivarrepresentanterna värnar om goda 

relationerna till fackförbund.  

Det förekommer däremot resultat som kan ifrågasätta arbetsgivarnas syn på förhållandet till 

fackförbunden som självklart. De flesta problematiserar relationerna till fackförbunden genom 

att de goda relationerna är individberoende. Detta framkommer av att de fackliga 

representanterna byts ut, ibland varje år, vilket kan göra det svårt att bygga upp långsiktiga 

relationer. Det tas också upp genom att samverkan mellan parterna har visat sig gå trögare, 

som en konsekvens av vissa relationer till fackliga representanter. Det framgick ändå att 

intervjupersonerna ansåg att dessa omständigheter varit möjliga att hantera. Orsakerna till att 

dessa problem uppstår med vissa fackliga representanter nämns framförallt vara bristande 

erfarenheter, kompetens och/eller inställning hos motparten.  

[...] ibland tycker jag att det kan vara lite personrelaterat. Lite hur man uppfattar sin roll och hur 

trygg man är i den rollen [...] Det som jag stött på ibland är de som är väldigt skeptiska redan från 

början och har en misstro om allt man säger och gör. Och då kan det ta längre tid att hitta någon 

gemensam plattform som en kan tala utifrån [...] (IP 6)  

Citatet ovan lyfter erfarenheter och inställning hos motparten som orsaker till försvårande 

relationer till fackförbund, samt betonar att det kan ta längre tid att hitta lösningar. Citatet 

nedan betonar istället, utbyten av fackliga representanter, bristande kompetens och 

inställningen hos motparten som försvårande omständigheter till densamma. 

Det blir ju väldig personberoende [...] Det är stor skillnad vilka, för de fackliga representanterna 

byts ju ut från ett år till ett annat. Och då påverkar ju det relationerna beroende på vad de har för 

kompetens, och vad de har för inställning och tidigare erfarenhet av fackligt arbete [...] (IP 1)  

Utifrån dessa resultat görs tolkningen att de flesta också har erfarenheter av mer 

problematiska relationer till fackförbund. Det indikeras därmed att arbetsgivares syn på 

förhållandet till fackförbund, kanske inte kan förklara hur den svenska modellen är så pass 

välfungerande. De svårigheter som tas upp, görs däremot i ett resonemang av att de har varit 

möjliga att hantera. Det görs därigenom en tolkning av att arbetsgivare ändå ser förhållandet 

till fackförbund som självklar att förhålla sig till i sin arbetsrelaterade vardag.  

Utöver dåliga erfarenheter av förhållandet till fackförbunden i intervjupersonernas 

arbetsrelaterade vardag beskriver också de flesta att deras syn på förhållandet till 

fackförbunden har förändrats över tid. Vissa tar upp fördjupade kunskaper och erfarenheter 
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som orsaker till att den har förändrats, medan andra betonar externa faktorer, som 

förändringar på arbetsmarknaden eller i samhället. 

Jag var nog lite mer, kanske negativt inställd, kanske då lite färgad av min pappa [...] Så det har nog 

kommit med min erfarenhet under yrkeslivet. Jag har sett att det är nog ganska bra. [...] Jag har 

ändrat min inställning under de här tio åren som jag har jobbat inom HR. ( IP 1) 

Citatet ovan beskriver hur en tidigare negativ syn på förhållandet till fackförbund har 

förändrats genom arbetslivserfarenheter, till att bli en mer positiv syn. Medan citatet nedan 

snarare betonar samhälleliga faktorers inverkan på hur synen har förändrats i förhållandet till 

fackförbund.  

Jag tror att den har kommit de senaste säg 5-10 åren. För att när jag började jobba med fack, då var 

det inte riktigt på det här sättet. Alltså den utveckling som har skett på arbetsmarknaden har ju gått i 

raketfart de senaste åren. ( IP 5)  

Dessa resultat visar på att intervjupersonerna har utvecklat sin syn på förhållandet till 

fackförbund över tid. Dessa kan bero av inre och/eller yttre faktorer.  

Sammantaget bidrar de ovannämnda resultaten till en förståelse för att 

arbetsgivarrepresentanterna överlag har en positiv syn på förhållandet till fackförbunden. 

Vilket svarar på den första frågeställningen. Gällande den andra frågeställningen i 

undersökningen, kan den också besvaras utifrån dessa resultat. Genom att intervjupersonernas 

positiva syn på fackförbund kan kopplas till den svenska modellens framgång och fortlevnad.  

4.2 Arbetsgivarrepresentanter och svenska 

modellen  

Alla arbetsgivarrepresentanter lyfter upp förhållandet till fackförbund i relation till olika 

aspekter av den svenska modellen. De flesta intervjupersoner uttrycker till exempel att 

fackförbunden som en legitim motpart är eftersträvansvärt även i den framtida utvecklingen 

av den svenska modellen. Vilket motiveras genom att företagen gynnas av stabilitet och 

pålästa motparter.  

Så det ger ju en stabilitet när folk är organiserade och man har någon man kan prata med som 

faktiskt vet vad som gäller [...] (IP 4)  

Citatet ovan uttrycker en önskan om att vilja ha en legitim motpart, som är påläst och därmed 

kan ge en stabilitet. Att arbetsgivarrepresentanterna önskar sig vilja ha legitima motparter, 

oavsett de bakomliggande motiven, tolkas som att arbetsgivarna har en positiv syn på 
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förhållandet till fackförbund även i deras prognoser om framtiden. På så sätt bidrar detta 

också till en förståelse kring den andra frågeställningen gällande den svenska modellens 

fortlevnad och framgång. Utifrån ett perspektiv av att vilja ha legitima motparter att samverka 

med, även i framtiden, görs en tolkning av att denna vilja går i linje med att svenska modellen 

kan fortsätta vara välfungerande. Ett annat resultat som intervjupersonerna lyfter är att den 

svenska modellen är mer stabil än det som kan ses i andra länder.  

Det blir ju ganska tydligt när en tittar på andra länder [...] tittar man på Frankrike till exempel så 

har de ju ofta strejker, vi har ju inte det på samma sätt [...] (IP1)  

Resultaten av att vilja ha fackförbund som legitima motparter att förhandla med även i 

framtiden, problematiseras däremot i ett resonemang av att detta idag hotas. De utmaningar 

som togs upp var framförallt olika varianter av arbetsmarknadsförändringar. Dels i form av 

vad som uppfattades som en utveckling av att traditionella anställningar minskar allt mer - för 

att bytas ut mot egenföretagare och liknande, men också genom att ersättas av 

digitaliseringen.  

Ja, så länge vi har den modellen vi har med kollektivavtal så kommer fackförbunden finnas. Men om 

de inte följer med i tiden, dvs följer den tekniska utvecklingen, digitaliseringen. Följer den inte med 

den är det klart att den blir mindre attraktivt och det urholkar ju svenska modellen [...] (IP4)  

Citatet ovan bidrar med att belysa intervjupersonernas resonemang kring att de såg 

arbetsmarknadsrelaterade förändringar som inverkande på fackförbunds möjligheter att 

organisera medlemmar. Därigenom görs en tolkning av att fackförbunden inte ses som en 

självklar part att förhålla sig till i framtiden. De beskriver också andra utmaningar som rör 

fackförbundens framtida legitimitet. Genom att uttrycka att de ser att framförallt unga önskar 

att kunna påverka sina löner och villkor individuellt. Resultaten bidrar även med att de anser 

att individualistiska strömningar har inverkat på yngre generationer. Detta i förhållande till att 

de inte är bundna till arbetsplatser på samma sätt som äldre generationer. De anser att unga 

istället tenderar att byta arbetsplatser om det är något på arbetsplatsen som inte passar dem.  

[...] tittar man också på trender och hur värderingar och sånt förändras har man inte samma lojalitet 

till en arbetsgivare som man hade någon generation tidigare /.../ ska jag gissa tror jag att de kommer 

ha färre medlemmar framåt än fler [...] ( IP1) 

Citatet ovan belyser deras syn på att det förekommer individuella strömningar som inverkan 

på yngre generationers förhållningssätt till arbetsplatser. Dessa resultat bidrar därigenom 

också till att förhållandet till fackförbunden i framtiden ifrågasätts av intervjupersonerna. 

Dessa resultat går därför inte tydligt att koppla till studiens andra frågeställning, då dessa 
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resultat snarare visar på att ett framtida förhållande till fackförbund är ifrågasatt. Därav kan 

själva modellen som framgångsrik, också ifrågasättas.  

Utöver resultaten kring fackförbundens framtid framkom det även att alla intervjupersoner har 

en önskan om att förändringar görs i relationen mellan parterna. De flesta intervjupersonerna 

framhöll att de gärna hade sett utvidgade möjligheter för lokala överenskommelser med 

fackförbund, jämfört med vad som är möjligt idag. Några av intervjupersonerna resonerade 

däremot kring motsatsen, där förslag på ökad lagstiftning gavs som exempel för att möta 

arbetsmarknadens utmaningar. Även dessa framhöll däremot att de var positiva till att det 

mesta skulle lösas mellan fackförbund och arbetsgivare i första hand.  

[...] jag skulle nog vilja att det finns en viss lagstiftning i det [...] vissa delar ska du inte kunna 

förhandla bort ur arbetstidslagstiftningen [...] jag är lite sugen på att det ska finnas en minimilön i 

Sverige [...] men i huvudsak sålänge parterna kan klara av att hantera det, vilket de har gjort i en 

jäkla massa år så. ( IP 2)  

Citatet ovan påvisar de få tendenser som återfanns kring ökad lagstiftning medan citatet nedan 

snarare betonar de övervägande resultaten kring ökad decentralisering.  

Jag tycker att de ska bestämmas av parterna. Och jag tycker att ju mer lokalt du kan bestämma det, 

desto bättre är det. (IP 5) 

Dessa resultat indikerar på att det förekommer en tvetydan i intervjupersonernas önskningar 

om hur de skall förhålla sig till fackförbund i framtiden, i relation till den svenska modellens 

uppbyggnad. De flesta intervjupersoner framlade däremot att de önskade att partssamverkan 

till fackförbund bör ske allt mer lokalt. Vilket därför tolkas som att de flesta egentligen bara 

önskar att förhållandet till fackförbunden ska struktureras på ett annorlunda sätt. Till skillnad 

från de få intervjupersoner som valde att uttrycka att en ökad lagstiftning var att föredra. 

Vilket istället förstås som att deras önskan var att minska ramarna de har att förhålla sig till i 

relation till fackförbunden. Dessa resultat indikerar också på att alla vill förändra 

förutsättningarna i den svenska modellen. En förklaring till studiens andra frågeställning kan 

därför bli att den svenska modellens utformning ifrågasätts. Alla intervjupersoner uttrycker 

däremot en önskan om att löner och villkor ska bestämmas av framförallt arbetsmarknadens 

parter, vilket snarare tyder på att de även har en önskan om en fortsatt relation till 

fackförbunden. Därigenom skulle ett annat svar på studiens andra frågeställning kunna vara 

att grundförutsättningarna i den svenska modellen inte ifrågasätts.  

Utöver intervjupersonernas syn på förhållandet till fackförbund i relation till den svenska 

modellen, förekom också oväntade resultat kring deras syn på fackförbundens yttersta 
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konfliktåtgärd, strejkrätten. Dels tog alla intervjupersoner upp att den fyller en viktig funktion 

i hur den svenska modellen är uppbyggd idag. De flesta argumenterade också för att den 

bidrar till att parterna motiveras till att finna lösningar vid förhandlingsbordet:  

[...] att vi inte har så mycket strejker och så hänger ju säkert ihop med, ja men vi har strejkrätt men 

när vi ingår i kollektivavtal och sådär, så finns det ju en fredsplikt också [...] Det är det som ger oss 

incitamentet att ändå tillsammans hela tiden försöka få verksamheterna liksom att rulla på, på ett bra 

sätt utan att behöva liksom tillgripa den typen utav åtgärder. (IP 7) 

Ett fåtal av intervjupersonerna problematiserar däremot strejkrättens utformning, som den ser 

ut idag. De framhåller att det finns en maktobalans i möjligheten att använda stridsåtgärder 

mellan arbetsgivare och arbetstagare på svensk arbetsmarknad. Bristande 

rimlighetsbedömningar tas upp som ett exempel, och att fackförbunden kan välja ut strategiskt 

få personer i strejk för att minska sina kostnader, som ett annat. Något som tas upp av ett fåtal 

är däremot möjligheten fackförbund har att vidta sympatiåtgärder under fredspliktsperiod.  

[...] modellen bygger ju på att man ska kunna strida, att du ska kunna vidta konfliktåtgärder därför 

att trycka till arbetsgivaren, den möjligheten bör ju finnas [...] däremot kanske den inte behöver gå 

så vitt och brett, att du ska kunna, vidta vilka sorts sympatiåtgärder och vilken omfattning du vill och 

utan reglering, för i dagsläget finns ju ingen reglering på det. IP4 

Utifrån dessa resultat görs tolkningen av att det finns en gemensam bild över att strejkrätten 

fyller en funktion i den svenska modellen. En vidare tolkning är att det tenderar till att finnas 

en viss tvetydan i om strejkrätten behöver förändras eller inte. Det argument som framkom till 

att strejkrätten behövde förändras var att arbetsgivare kan bli tvungna att gå med på lösningar, 

för att de anser att det är mer kostsamt att bli drabbade av en strejk, än alternativet. Detta 

beskrivs som att lösningarna blir påtvingade, snarare än att de byggs på kompromissande 

lösningar mellan parterna. Dessa resultat skiljde sig däremot från de flesta andra om synen på 

strejkrätten. Alla intervjupersoner uttryckte att strejkrätten är relevant för att samverkan 

mellan parterna ska fungera. Därför görs en sammanvägd tolkning av att de ser på 

förhållandet till fackförbund som generellt positivt. Vilket går att koppla till att den svenska 

modellen är framgångsrik. 

Utifrån de sammantagna resultaten kan den svenska modellen både ses som en självklarhet 

men även ifrågasatt. De resultat som tyder på att den svenska modellen blir ifrågasatt är 

arbetsgivarrepresentanternas syn på fackförbundens möjlighet att kunna fortsätta fungera som 

en legitim motpart på den svenska arbetsmarknaden. Vilket också ifrågasätter möjligheten att 

kunna besvara studiens andra frågeställning, utifrån detta. De flesta resultaten bidrar däremot 



 

 21 

till en positiv syn på den svenska modellen. Dessa skulle därför kunna svara på studiens andra 

frågeställning genom att deras positiva inställning bidrar till en framgångsrik modell. 

5. Diskussion 

Det som har varit syftet med studien är att förstå arbetsgivarsidans syn på förhållande till 

fackliga organisationer och undersöka huruvida detta förhållande förklarar varför den svenska 

modellen fungerar så bra som den gör. Därför har följande frågeställningar ställts upp: Hur ser 

arbetsgivarrepresentanter på förhållandet till fackförbund? Hur bidrar 

arbetsgivarrepresentanternas syn på fackförbunden till den svenska modellens framgång och 

fortlevnad? Under detta avsnitt kommer dessa frågeställningar att försöka besvaras med hjälp 

av de empiriska resultaten och det teoretiska ramverket. Tidigare forskning om arbetsgivarens 

syn på fackförbund har framförallt bidragit med en kvantitativ förståelse, medan det finns en 

mindre del kvalitativ forskning inom området.  

Det teoretiska ramverket förklarar hur vissa kollektiva idéer kan inta en självklar roll i 

samhället. Det förklaras dels, genom att den delas av de flesta i samhället men också av att 

sociala faktorer på så sätt rättar in de som avviker från den starkt rådande normen (Bourdieu, 

2012/1994: 376-377; Durkheim, 1997: s.38, 61). Vidare förstås dessa idéer som att de inte 

behöver vara uttalade och att de kan tas för givet (Gramsci, 2012/ 1971: 240). Tillämpningen 

av det teoretiska ramverket i denna studie, kommer att göras genom att förstå den svenska 

modellen som en kollektiv sanning. Utifrån detta ses förhållandet mellan arbetsgivare och 

fackförbund som en viktig förutsättning för att modellen ska fortsätta fungera.  

 

Hur ser arbetsgivarrepresentanter på förhållandet till fackförbund?  

De empiriska resultaten visar på att arbetsgivarrepresentanterna ser på förhållandet till 

fackförbund både utifrån positiva, negativa och allmänt vedertagna aspekter. Resultaten rör 

relationerna mellan parterna både i det egna arbetet, men också i förhållande till fackförbund 

på ett mer övergripande plan. De vedertagna aspekterna som resultatet visade på är att 

förhållandet till fackförbund är välintegrerat i intervjupersonernas arbetsrelaterade vardag. De 

sammanvägda resultaten kring arbetsgivares syn på förhållandet till fackförbund var 
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överhängande positiva utifrån olika aspekter. Vilket går att förstå utifrån det teoretiska 

ramverket genom att de går i linje med en kollektiv idé om den svenska modellen. Detta, då 

de positiva attityderna underbygger modellens fortsatta existens (Durkheim, 1997: s.38, 61). 

 

Hur bidrar arbetsgivarrepresentanternas syn på fackförbunden till den svenska modellens 

framgång och fortlevnad?  

De sammanvägda empiriska resultaten indikerade på en positiv syn på förhållandet till 

fackförbunden. Det gjordes genom att alla beskrev sitt förhållande med fackförbunden som 

välintegrerat i deras arbetsrelaterade vardag, likt något förgivettaget. Arbetsgivarnas syn på 

förhållandet till fackförbunden problematiserades däremot också.  

Det förekom resultat som visade på att arbetsgivare strävar efter att ha goda relationer till 

fackförbund i sitt arbete. Detta tolkas som att de har valt att göra mer, än att enbart förhålla 

sig till dem. Vilket skulle kunna bidra med en förklaring till den svenska modellens framgång 

och fortlevnad. Genom att den svenska modellen bygger på välfungerande partsrelationer 

både på central och lokal nivå på arbetsmarknaden (Kjellberg, 2002: 229, 254, 256-257). Med 

utgångspunkt av den svenska modellen som en kollektiv idé, kan resultaten gällande en 

gemensam eftersträvan för goda relationer, ses som något de gör, då de inte kan ifrågasätta 

den kollektiva idén om att ha en relation till fackförbund (Durkheim, 1997: 38). Att svenska 

arbetsgivares syn på förhållandet till fackförbunden därmed skiljer sig avsevärt från 

arbetsgivare i andra länder (Panken, 1997: 91; Kjellberg, 2002: 261), kan därför också förstås. 

Därigenom styrks också belägget för att idén om den svenska modellen existerar. Detta då de 

kollektiva tankarna endast delas av de inom ett samhälle, och därav kan skilja sig mellan olika 

samhällen (Bourdieu, 2012/1994: 376-377; Durkheim, 1997: s.61). 

I intervjupersonernas arbetsrelaterade vardag ingår mycket kontakt med fackförbund. 

Kontakten sker dels genom strukturerade möten, men för vissa också genom många 

informella möten. Dessa resultat tolkas som att relationerna till fackförbunden ses som 

självklara delar i deras arbete. Denna tolkning görs då de omnämner dessa möten som en 

självklar del av vardagen, likt andra arbetsuppgifter. Detta skulle kunna bidra med en 

förklaring till den svenska modellens framgång och fortlevnad. Genom att se den svenska 

modellen som en kollektiv idé, kan de framkomna resultaten förstås reproducera den 

kollektiva idén. Detta då självklarheten i att förhålla sig till fackförbund också går i linje med 

den kollektiva idén av att människor fogar sig efter de ramar som den bidrar med (Gramsci, 



 

 23 

2012/ 1971: 240). På så sätt går det också att se på intervjupersonernas handlingsmönster i 

vardagen som ett resultat och ett upprätthållande av den kollektiva idén om den svenska 

modellen (Bourdieu, 2012/1994: 376-377; Durkheim, 1997: s.61). Därigenom kan den 

kollektiva idén om den svenska modellen inverka på förhållandet arbetsgivarrepresentanterna 

har till fackförbund och också bidra med en förståelse till den svenska modellen 

välfungerande och fortlevnad.  

När intervjupersonerna beskriver synen de har på fackförbund i allmänhet framkommer även 

negativa aspekter. De flesta uttrycker att fackförbunden står inför stora utmaningar, för att 

kunna fortsätta existera som legitima motparter även i framtiden. Dessa resultat skulle därmed 

indikera på att arbetsgivarrepresentanternas syn på fackförbund inte kan förklara den svenska 

modellens framgång och fortlevnad. Genom att ifrågasätta rollen av en av de viktigaste 

parterna inom den svenska modellen, ifrågasätts också grunderna till den modellens existens. 

Dessa resultat kan därmed inte heller förstås utifrån en kollektiv idé om den svenska 

modellen. Detta då en kollektiv idé bygger på att den inte kan ifrågasättas, vilket dessa 

resultat däremot gör (Durkheim, 1997: 38).  

Intervjupersonerna beskriver att relationerna till fackförbunden kan komma att se annorlunda 

ut i framtiden på grund av arbetsrelaterade förändringar. Resultat tolkas som att de antar att 

parterna kommer att ha relationer även i framtiden, trots att synen på förhållandet till 

fackförbunden uppfattas som annorlunda. Vilket ändå går i linje med en idé om den svenska 

modellen. Detta då grunden i idén om den svenska modellen förutsätter relationer mellan 

parterna på arbetsmarknaden, men inte nödvändigtvis förutsätter att dessa måste se exakt 

likadana ut. Då inte grunden för idéen ifrågasätts går den också i linje med det teoretiska 

ramverket (Durkheim, 1997: s.38). På så sätt kan arbetsgivarrepresentanternas syn på 

relationerna till fackförbunden bidra till en förståelse för den svenska modellens 

välfungerande och fortlevnad, även utifrån detta resultat.  

De sammantagna resultaten visar på att synen på förhållandet till fackförbunden är god men 

inte helt oproblematisk. De flesta resultaten i undersökningen visar på att 

arbetsgivarrepresentanternas syn på fackförbund tenderar att vara positiva och ifrågasätter 

därför inte grunden av den svenska modellen. Detta tolkas därför gå i linje med en kollektiv 

sanning om den svenska modellen och kan bidra med en förklaring till den svenska modellens 

välfungerande och fortlevnad. De mest kritiska resultaten om intervjupersonernas syn på 

fackförbund i allmänhet, ifrågasätter däremot modellens grund. Vilket inte går att förstå inom 

ramen för en kollektiv sanning (Durkheim, 1997: s.38). Det framkom därigenom resultat som 
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också kan ifrågasätta om arbetsgivarrepresentanternas syn på fackförbund kan bidra till en 

förståelse för den svenska modellens välfungerande och fortlevnad. Därför föreslås vidare 

kvalitativa studier på området, för att förstå dessa motstridiga resultat. Det finns också 

utrymme för att även studera människor i företagsledningar i Sverige med en annan 

utbildningsbakgrund, men också att genomföra studier i mindre företag. 
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7. Bilaga 1 

7.1 Intervjuguide 

1. Kan du berätta lite om din roll på företaget? 

 

2. Kan du berätta lite om din bakgrund? 

 

3. Hur ser relationen till facket ut i företaget? 

 

4. Har du någon erfarenhet av varsel om strejk på ett företag du arbetat på? 

 

Mer generella frågor 

 

5. Vad tänker du fungerar bra och/ eller mindre bra i relationen mellan fackförbund och 

företag i Sverige? 

 

6. Vad är din uppfattning om svenska fackförbund? 

 

7. Hur tänker du att arbetstagare har det generellt i Sverige? 

 

8. Hur är din uppfattning om statens roll på svensk arbetsmarknad? 

 

9. Vad har du för uppfattning om strejkrätten i Sverige? 

 

10. Om du fick bestämma, hur tycker du då att löner och arbetsvillkor skall bestämmas i 

framtiden? 

 

11. Är det något mer du skulle vilja tillägga eller dela med dig av? 
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