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Sammanfattning  

Vårt samhälle är idag ett föränderligt kunskapssamhälle som ställer allt högre krav på oss 

medborgare. Från att vårt samhälle har varit mer kollektivistiskt, har det börjat ta några 

stadiga kliv mot ett mer individualistiskt samhälle. Idag kräver vårt arbetsliv allt mer av oss 

medborgare och det kräver att vi tar fram det bästa hos var och en av oss. Därmed har jag som 

avsikt att undersöka om arbetstagare på en specifik arbetsplats, märkt av denna förändring 

som sker enligt författare som forskar på området. Att vi har gått från det kollektiva till ett 

mer individinfluerat samhälle. Jag vill undersöka om det har implementerats i vårt arbetsliv 

eller om det ännu endast hänger i luften. Jag vände mig till en offentlig förvaltning med 102 

deltagare som gjorde ett aktivt ställningstagande. Undersökningen gav mig möjligheten att se 

om kvinnor och män skiljer sig i sitt ställningstagande, i de påståendena som fanns. Jag hade 

en förförståelse om att det skulle finnas skillnader, men jag blev förvånad när jag upptäckte 

att det inte fanns några markanta skillnader mellan könen i flera ståndpunkter.   

Abstract 

Our society today is a changing knowledge society that brings higher demands from it’s 

citizens. From that our society has been more collectivistic, it has been taking some large 

steps towards a more individualistic society. Today our working life demands more of us 

citizens and that demands us that we can take our best in each of us. Whit that I have an 

intention to investigate if the employees in a specific place of work. If they have notes 

something of these changing that happens, according to authors who are researching in the 

area. The fact that we have gone from the collective society to a more individual influenced 

society. I want to investigate if there has been implemented in our working society or if the 

collectivistic “still is hanging in the air”. I turned to a public administration whit 102 

participants that made an active position in the questioners I gave them. The investigation 

gave me the opportunity to see if women and men are difference in there point of view. I 

thought it would be differences between the sexes, but I was surprised when I discovered that 

there wasn’t any remarkable difference between the sexes in several questions. 
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1. Inledning 

I mitt arbete i kursen pedagogik med vetenskaplig kunskapsbildning (PEDC02) har jag 

kommit fram till mitt uppsatsämne, genom ett samtal med min mentor (vid Länsstyrelsen). 

Diskussionen vandrade in på ämnet individualism och dess intåg på arbetsmarknaden och i 

våra folkhem. Gränsen mellan privatliv och arbetsliv har minskat, vi tar med oss arbetet hem 

och vi tar med oss hemmet till arbetet. Vi vill framhäva oss själva som individer men det finns 

något som är djupt inpräntat i oss och som hämmar den viljan. Vad vi i folkmun kallar för 

jantelagen, det innebär att du kan vara dig själv till den gräns som gruppen eller systemet 

accepterar.  Om gränsen passeras har du utmärkt dig och kan uppfattas som att ”du tror att du 

är något speciellt och bättre än alla andra”, vilket egentligen är sant genom att var och en är 

unik. Jag har utifrån detta bollat idéer och diskuterat med min handledare för uppsatsen, hur 

jag på bästa sätt kan redogöra för vad jag vill ha ut av min undersökning.   

Jag vill rikta undersökningen mot arbetslivet och utreda vilken syn tjänstemän vid Karlstad 

kommun har och se om den motsvarar min förförståelse angående hur respondenterna kan 

uppfatta det. Mitt val av uppsatsämne medför att jag vill undersöka hur arbetstagare ställer sig 

till den växande individualism som breder ut sig på arbetsmarknaden. Idag blir vi allt mer 

omedvetet uppmanade att framhäva oss själva. Jag upplever att det inte finns samma kultur till 

att hjälpa varandra karriärmässigt som den tidigare samhällsstrukturs anda gav uttryck för. 

Arbetslivet idag innebär att hela din person ingår i arbetet på ett sätt som inte tidigare fanns i 

samma utsträckning, vilket medför att vårt privatliv har blottlagts och är en del av vårt 

arbetsliv. Det svenska samhället är som alla andra samhällen, beroende av tid. Vilket medför 

att vi inte kommer ifrån, att arbetslivet och privatlivet påverkar och präglar varandra. Det 

finns en strävan att bli ett med sitt arbete, jag ska inte hårdra men för många innebär det att 

arbetet tar mycket tid. Vilket innebär att du får implementera dina personliga visioner om ditt 

liv och försöka kombinera detta med ditt arbete. Att det individualistiska samhället tar allt mer 

mark inom vårt samhälle samt arbetsliv är vad vi troligen går mot. Vad vi får fråga oss är helt 

enkelt vad vi anser om det.   

Min undersökning kommer att fokusera på vad arbetstagare anser om individualism och hur 

de sedan ställer sig till det enskilt och när de arbetar i en grupp. Jag undrar om de har skilda 

meningar när de arbetar enskilt och i grupp. Om samspelet som finns mellan 

gruppmedlemmarna påverkar deras åsiktstagande och hur detta yttrar sig. Instrumentet jag 
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kommer att använda mig av i detta fall kommer att vara den kvantitativa metoden. Jag har 

utformat en enkät som jag delade ut till en avdelning på Karlstad kommun. Enkäten 

utformade jag tillsammans med en kurskamrat. Vi har möjlighet att samköra den genom att 

hon arbetar med ett närliggande område vilket är inflytande. Vi kan därför utvinna och se 

saker ur samma svar som motsvarar vårt eget område. 

1.1 Syfte 

Syftet med min c-uppsats är att undersöka förhållningssättet till det allt mer 

individualiserande samhälle som vi går mot. Jag vill undersöka om det finns en gemensam 

syn på detta hos arbetstagarna, som individer och som grupp. Jag vill undersöka det här 

området för det har inte utstakats så många olika stigar ännu men det är på god väg anser jag. 

Syftet är även att kartlägga vilken inställning som finns angående den samhällsförändring vi 

alltmer går mot och som även kan kopplas till det som jag tog upp i inledningen, om 

jantelagen påverkar oss eller om den är på väg mot sin död.  

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Kollektivism 

För att få den effekten som jag önskar med mitt uppsatsskrivande upplever jag att en 

redogörelse för vissa aspekter bör göras. Redan under 1900-talets början rådde det en utbredd 

kollektivism som existerade i olika typer av samhällsgrupper och har ända fram till 2000-talet 

haft en stark etablering. Vid detta sekelskifte har det kollektiva axlat om till ett mer 

individbaserat samhälle.1 Oscarsson (Bjereld mfl 2005) redogör för individualismen som ett 

urskiljande av individen från den ursprungliga gruppen.2 Individualisering innebär även att 

aktören utför en medveten handling som visar hur åskådaren betraktar individualisering och 

hur vi väljer att definiera det. Författaren skriver vidare om hur vi allt mer separerar individen 

från gruppen som har blivit lättare och effektiviserats.3  

                                                

 

1 Bauman, Z. (2002). Det individualiserade samhället Uddevalla, Daidalos.  
2 Oscarsson, H. (2005). Om individualisering, i Bjerled, B, Demker, M, Ekencrantz, J & Ekengren A-M. Det 
hyperindividualiserade samhället sid 67. 
3 Oscarsson, H. (2005). Om individualisering, i Bjerled, B, Demker, M, Ekencrantz, J & Ekengren A-M. Det 
hyperindividualiserade samhället. 
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En introduktion till den litteratur som jag har vänt mig till är att presentera ett citat:  

Människorna står utanför naturen men är hopplöst en del av den>>; vi höjer oss alla, individuellt och 

kollektivt, över ändligheten i vårt kroppsliga liv och ändå vet vi – vi kan inte annat än veta, även om 

vi gör allt vi kan (och mer därtill) för att glömma bort det – att ett försök att fly från livet 

ofrånkomligen (och bokstavligen) skulle falla till marken.4  

Bauman (2002) hänvisar till Becker som skriver vidare att vi människor är lyckliga först när 

vi kan vara överrens och när vi har möjligheten att delta och respektera de olika delarna som 

finns i vårt samhälle. Durkheim (Bauman, 2002) kontrar med frågan om lyckan är en ren 

tillfällighet och samhället lever vidare efter individernas död, har vi då förmågan att uppleva 

en förnöjelse som inte enbart är kortlivad. Samhället har även en förmåga att manipulera oss 

medborgare om hur vårt liv ska levas, detta medför att föreställningen om hur ett liv ska levas 

tappar effekten och möjligheten att förverkliga det individen vill.5 

2.2 Individualisering 

För att skapa en förståelse för vad individualisering innebär, definierar Oscarsson (2005) det 

på ett enkelt och tydligt sätt. Han skriver att individualisering innebär att var och en är unik, 

genom vårt beteende som vi tillämpar samt den kunskapen och erfarenheten som vi var och en 

besitter.6 Utveckling är något som oftast uppskattas och ses som något positivt, det har det 

gjort även gällande utvecklingen kring individualiseringen i vardagslivet. Oscarsson (2005) 

kommer att framföra några ytterligare konkreta beståndsdelar för vad som kännetecknar det 

beteende som individualiseringen medför. Individualiseringen innebär att du framhäver dig 

själv genom att vara den som är främst och visar din unika förmåga att vara en tänkande 

varelse som fattar sina egna beslut osv. Motsatsen till detta är att vara en i den gråa massan 

och låta kollektivet ta besluten. Individualisering förknippas oftast med friheten att vara 

oberoende där det ges möjlighet att se till sig själv och utforska sitt självförverkligande. 

Självfallet finns det även en baksida av allt och författaren skriver att i den 

kontinentaleuropeiska sociologin framstår individualismen som en faktor som framkallar 

ångest och stress hos oss.7  

                                                

 

4 Bauman, Z. (2002). Det individualiserade samhället Uddevalla, Daidalos. 
5 Bauman, Z. (2002). Det individualiserade samhället, Uddevalla, Daidalos. 
6 Oscarsson, H. (2005). Om individualisering, i Bjerled, B, Demker, M, Ekencrantz, J & Ekengren A-M. Det 
hyperindividualiserade samhället. 
7 Ibid. 
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Det som tidigare varit självklart har upplösts, denna upplösning har medfört och uppfattas 

som att den samhörighet som funnits plötsligt har försvunnit. Vad vi tidigare klassificerat som 

olika beståndsdelar inom samhörighet kan vara identitetsgemenskap, religionstillhörighet och 

social klass. Individerna kan inte hantera en enskild situation. De upplever att de är sårbara 

och blir därmed oroliga och vilsna. Detta är reaktioner som uppstår då det kollektiva inte finns 

där, de kan inte hantera den situation som uppstår. Det blir en markant skillnad för de enskilda 

individerna, från att ha haft trygghet till att själv försöka skapa sig det. Individen är tvungen 

att själv överväga de risker som finns, vilket medför att hon måste kunna värdera och tolka 

dem utefter sin förmåga och erfarenheter. Det upplevs som att det är synd om den 

individualistiska människan. Vi ska inte heller hårdra det alla upplever, det blir svårt utan det 

kollektiva i ryggen. De nya generationerna som uppstår och som söker den nya tidens 

riktlinjer och regler.8  

Oscarsson (2005) definierar individualism med hjälp av en tysk sociolog vid namn Beck.  

Upplösning av industrisamhällets livsformer och /…/ deras avlösning av andra livsformer. 

Individualisering innebär att självklarheterna i industrisamhället smulas sönder och /…/ människor 

tvingas att för egen del och tillsammans med andra förutsättningslöst finna och uppfinna nya 

självklarheter.9  

Institutionaliserade är den regelrätta spridningen av individualisering i våra moderna 

välfärdstater, ett naturligt steg. Dock vill Becker (Oscarsson, 2005) påstå att det är en passage 

genom att det individualiserade samhället bryter ner de tidigare livsformerna som existerat för 

att ur utvecklingen skapa nya livsformer, som är anpassade utefter den utveckling som skett i 

samhället. Becker (Oscarsson, 2005) kan inte ange vilka livsformer som existerar, han kan 

enbart ha konstaterat att en förändringsutveckling är på intåg.10  

Denna osäkerhet om vad som kommer, skapar en stark press på de enskilda individerna. 

Tidigare har Bjereld mfl (2005) diskuterat kring individualiseringen och hur den kan 

kategoriseras in i tre delar; makt, identitet och norm. Att det finns makt inom 

                                                

 

8 Oscarsson, H. (2005). Om individualisering, i Bjerled, B, Demker, M, Ekencrantz, J & Ekengren A-M. Det 
hyperindividualiserade samhället. 
9 Oscarsson, H. (2005). Om individualisering, i Bjerled, B, Demker, M, Ekencrantz, J & Ekengren A-M. Det 
hyperindividualiserade samhället sid 61. 
10 Oscarsson, H. (2005). Om individualisering, i Bjerled, B, Demker, M, Ekencrantz, J & Ekengren A-M. Det 
hyperindividualiserade samhället. 
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individualiseringen medför att kontrollen ligger hos individen och inte som förr hos det 

kollektiva. Identiteten innebär den frihet som individen nu har, att fritt göra sina val, att få 

vara sig själv och inte en i den gråa massan. Det nya är att du får uttrycka din egen åsikt och 

inte behöver ha ett kollektivts åsikt som kanske inte överrensstämmer med din egen. 

Individualiseringen som norm medför vikten av att orientera världen och vilka värderingar vi 

har. Författarna nämner även vikten av att delta i de nätverk som existerar och att det är 

intressant att se över vilken makt individen innehar och kan utöva. Genom att dessa nätverk är 

i pågående förändring genom det samspel som sker människor sinsemellan finns det inte 

någon fast förankrad maktelit. Vad som åter nämns är att den enskilda insatsen som gjorts för 

att erövra kunskap och utbildning blir en avgörande poäng för verksamheten som individen 

befinner sig hos. Det unika hos individen blir det avgörande om personen ifråga innehar de 

egenskaper som erfordras, originalitet, kreativitet och en entreprenörsskapande anda. 

Kunskapsbanken som individen erhåller skapar en sorts maktposition som formar de 

informationella producenterna till globala aktörer. För även om individualiseringen är vad 

som diskuteras så måste individen ha möjligheten och funktionen att samarbeta. 11  

2.3 Industrisamhällets livsformer 

Oscarsson (2005) menar att han upplever förändringen som en naturlig handling och som 

resulterar i den diskussion som förts kring individualiseringen. Temat har varit att 

individualiseringen är på väg bort från industrisamhällets livsformer. Författaren menar att det 

kan ligga i vår förmåga att acceptera den definition som finns av de nya livsformerna. Ur detta 

kommer det att uppstå ett nytt kollektiv med rutiner från det gamla. Genom att författaren drar 

paralleller till entropin som innebär att ”vägen från ordning till kaos är utstakad och 

irreversibel”.12 Därav får individualiseringen en annan innebörd än tidigare, genom att det 

moderna industrisamhället kommer att brytas ner. Förändringen är att det kollektiva som 

tidigare regerade inte har någon livslängd kvar, det kommer inte att ske någon ytterligare 

etablering.13  

                                                

 

11 Bjereld, U m.fl. (2005). Det hyperindividualiserade samhället Finland, WS Bookwell. 
12 Oscarsson, H. (2005). Om individualisering, i Bjerled, B, Demker, M, Ekencrantz, J & Ekengren A-M. Det 
hyperindividualiserade samhället sid 62. 
13 Oscarsson, H. (2005). Om individualisering, i Bjerled, B, Demker, M, Ekencrantz, J & Ekengren A-M. Det 
hyperindividualiserade samhället. 
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Oscarsson (2005) skriver att Sverige har haft en tydlig individualisering det senaste 

halvseklet. Han menar att det kan vi se genom den individualiseringsprocess som ägde rum 

under 1960-talet då klassamhället började förändras. Detta genom att Beck (Oscarsson, 2005) 

menar att individualiseringen bröts ner efter den ståndpunkten som individen tog inom 

politiken. Detta försvagade de band som fanns mellan individen och det kollektiva. Vi är inte 

längre enade. Enligt Oscarsson (2005) har aldrig det ”superkollektiva samhället existerat”.14 

Författaren skriver vidare om samhället och hur individualiseringsprocessen egentligen tillhör 

samhället och inte individerna. Detta genom att vi människor har ett starkt och oförändrat 

band gentemot vad det kollektiva innebär. Han sammanfattar detta med att, individerna är inte 

de som är styrda till förändring utan det är samhället som är dömd till individualisering. 

Individualisering innebär att var och en är unik, genom vårt beteende som vi tillämpar samt 

den kunskapen och erfarenheten som vi besitter enskilt.15 

2.4 Livsformer 

Jan Ch. Karlsson (2002) presenterar fyra olika livsformer: traditionellt lönearbete, 

karriärlönearbete, egenarbete och investorerna eller kapitalisterna. Dessa fyra representerar 

olika förhållningssätt gentemot arbetet. I det traditionella lönearbetet innebär det att 

arbetskraften uthyrs i tidsenheter och arbetar i underordnande positioner med ingen möjlighet 

till karriärstege. I karriärlönearbetet uthyrs du till att upprätthålla vissa funktioner och du 

arbetar hela tiden för att nå högre upp på karriärstegen vilket gör att arbetstiden inte är 

regelbunden och kan vara obekväm. I egenarbetet är det marknaden för varor och tjänster som 

är det huvudsakliga och de sociala relationerna hör ej till arbetsmarknaden. Du kontrollerar 

din egen arbetskraft och äger någon form av produktionsmedel där även familjens arbetskraft 

ingår. Många gånger handlar det om småföretagare.16  

Karlsson (2002) definierar yrke som tillhörande till arbetsledningens sociala struktur genom 

att visa hur olika verksamheter och uppgifter fördelas i samhället. Arbetsformen har att göra 

med hur nödvändighetens sfär struktureras. Den sista arbetsformen som författaren nämner är 

den som inkluderar investorerna eller kapitalisterna. Enligt marxismen och weberiansk teori 

kan detta inte räknas som arbete, med detta hävdar skribenten att det är fullt möjligt. Om 

                                                

 

14 Oscarsson, H. (2005). Om individualisering, i Bjerled, B, Demker, M, Ekencrantz, J & Ekengren A-M. Det 
hyperindividualiserade samhället sid 66. 
15 Oscarsson, H. (2005). Om individualisering, i Bjerled, B, Demker, M, Ekencrantz, J & Ekengren A-M. Det 
hyperindividualiserade samhället. 
16 Hansen, H. L & Orban, P. (2002). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur.  
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verksamheten sker inom nödvändighetens sfär och riktar sig mer till aktiemarknaden. Arbetet 

inom den branschen handlar om att flytta sitt kapital inom olika aktier för att sälja och köpa 

för största möjliga avkastning.17 

3. Problemformulering 

Jag kommer att arbeta efter min konkreta forskningsfråga som lyder: upplever tjänstemän i 

offentlig förvaltning att det skett en ökad individualisering på den egna arbetsplatsen?   

4. Metod 

I mitt arbete har jag använt mig av den kvantitativa metoden vilket innebär att jag utformat en 

enkät. Efter att diskuterat olika val av ämnen i klassen började jag diskutera detta mer 

ingående med en studiekamrat som jag senare kom att utforma enkäten med. Genom att jag 

skriver min uppsats själv innebär det att vissa påståenden i enkäten inte är relevanta för min 

undersökning och dessa har jag bortsett ifrån. Jag valde att använda mig av den kvantitativa 

metoden därför att jag ville nå ut till en större grupp och få en allmängiltig bild.   

Enkäten presenterades med ett utformat missivbrev där jag följde Trosts (2001) 

rekommendationer om att det ska vara ett inbjudande brev som är lättförstårligt och har den 

informationen som enkäten kräver. En kort presentation av mig själv och vilket område som 

ligger till grund för enkäten. Jag lämnade kontaktuppgifter och information i brevet så mina 

respondenter visste vart de skulle vända sig om det dök upp några funderingar hos dem.18 Jag 

började med fem bakgrundsvariabler som kön, ålder, utbildning, anställningsform samt 

anställningstid inom kommunen. Jag har valt att utarbeta påståenden kring individualism på 

individnivå och samhällsnivå och jag fick bryta ned ämnet och konkretisera mina påståenden. 

Utifrån mitt ämne och mina tankar valde jag att utforma svarsalternativen i likertskala. 

Likertskalan innebär att jag använde mig av fyra svarsalternativ som jag ansåg motsvara det 

jag ville undersöka och som jag ansåg vara rimliga svarsalternativ. Jag använde mig även av 

numrering för dessa svarsalternativ; (1) instämmer inte, (2) instämmer lite, (3) instämmer 

mycket och (4) instämmer helt. Detta är även ett siffersystem som har använts på samma sätt 

till resterande påståenden.19 

                                                

 

17 Hansen, H. L & Orban, P. (2002). Arbetslivet, Lund, Studentlitteratur. 
18 Trost, J. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
19 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
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I tanken när jag skapade mina påståenden fanns det även med i beräkningen att jag skulle 

kunna utforma indexvariabler för mitt ämne. Detta genom att datamängden skulle komma att 

hanteras på det sätt som vanligen görs genom analyser och så vidare. Genom att välja den 

kvantitativa metoden måste jag ha med i beräkningen att det finns en risk för bortfall samt att 

det inte fanns möjligheten till att ge feedback till respondenterna vilket faller bort genom 

anonymiteten. Den kvantitativa metoden innebär att enkäten blir opersonlig och gör att jag 

enbart skrapar på ytan och inte går på djupet. Intervjuer hade varit ett utmärkt instrument för 

vidare studier kring mitt område, individualism. Jag valde ändå den kvantitativa metoden 

därför att jag ville få en överskådlig uppfattning om ämnet, jag hade inte för avsikt att gå 

djupt i min undersökning utan jag ville få en bred bild av det hela. Ett intervju upplägg ger ett 

mer djupgående resultat.20 Det finns heller ingen möjlighet att förklara vissa delar som kan 

misstolkas och därmed kan bortfall uppstå. Trost (2001) menar angående den kvantitativa 

metoden att tydliga påståenden och frågeformuleringar möjliggör att misstolkningar inte kan 

uppstå från respondenternas sida.21 Jag menar att detta är väldigt svårt genom att vi uppfattar 

saker på helt olika sätt och vis.  

Gällande etiska aspekter försäkrade jag i mitt missivbrev att som respondent garanteras man 

anonymitet vilket innebär att ingen kommer att kunna identifieras utifrån enkäten. Detta 

möjliggjordes genom dataprogrammet Artologik samt att jag inte träffade någon respondent 

personligen. Min kontaktperson på kommunen skötte allt det administrativa. Om jag ser till 

mina bakgrundsvariabler har jag lämnat tre av fem öppna. De öppna variablerna behandlade 

frågorna kring ålder, anställningstid samt utbildningsfrågan. Dessa frågor medför att 

respondenterna kan pekas ut och publiceras men i det här fallet är det inte intressant från mitt 

håll. Detta kan vara en bidragande faktor till att viljan att besvara enkäten ökar. 

4.1 Urvalsgrupp 

Min population är människor som arbetar som tjänstemän i offentlig förvaltning och min 

urvalsgrupp blev därmed tjänstemän vid en specifik avdelning inom Karlstad kommun som 

kom att bli ett slumpmässigt urval. När jag kontaktade Karlstad kommun blev jag väl bemött 

och fick en kontaktperson som ordnade med respondenter.   

                                                

 

20 Cohen, L. Manion, L. & Morrison, K. (2000). Resarch Methods in Education. London: Routledge. 
21 Trost, J. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
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Min undersökning gick ut på att mäta vilken inblick och syn som finns på området 

individualism. Min egen förförståelse kring ämnet har inte varit så utbredd utan det har nog 

varit en mer generell tanke över hur hela samhällsbilden har förändrats i stort som gjorde att 

jag blev intresserad av ämnet. Jag vill genom min undersökning se om tjänstemän inom den 

avdelning som jag vände mig till, har någon specifik uppfattning. Min tanke med kommunala 

tjänstemän, var att jag ville vända mig till en urvalsgrupp som hade högre studier och som 

eventuellt har noterat den samhällsförändring som författarna menar har skett. Därmed antar 

jag också att svarsfrekvensen för min empiriska undersökning kan bli högre. Därmed menar 

jag att de har inblick i den process som jag befinner mig i och förstår den avgörande 

betydelsen av deras deltagande i min kvantitativa undersökning. Dock var det inte av intresse 

för mig om alla hade högre utbildning som högskola eller universitetsstudier. 

4.2 Datainsamling 

Karlstad kommun stod till mitt förfogande med den tekniska hjälpen genom att de hade ett 

dataprogram som heter Artologik. Dataprogrammet möjliggjorde en web-basering av min 

enkät och genom det trodde vår kontaktperson att jag skulle kunna nå fler av mina tänkta 

respondenter. Det var även ett krav som kommunen ställde då jag vände mig till dem för min 

undersökning, den skulle web-baseras. Artologik programmet möjliggjorde att anonymiteten 

blev hög och det var en stor bidragande anledning från mitt håll till att jag ansåg att web-

baseringen var en bra idé. Anonymitet är annars något som är svårt att utlova och är en viktig 

del för respondenten för dennes vilja att ställa upp på undersökningen. Detta var något som 

möjliggjordes genom att varken jag eller min kurskamrat var kontaktpersoner. Samtidigt som 

kontaktpersonen inte hade möjligheten att se vem som skickat in svaren genom att 

kontaktuppgifterna på respondenterna är skyddade inom Artologiks behandling av dessa 

uppgifter. Min kontaktperson på kommunen fick vidta åtgärder för att påminna mina 

respondenter som inte svarat enligt Trosts (2001) rekommendationer om att lämna svar idag 

och inte i morgon.22 Antalet respondenter som inte hade svarat till det utsatta datumet var 

procentuellt högt, detta medförde att jag förlängde tidsfristen med en vecka.  

För att ytterligare poängtera anonymiteten i min empiriska undersökning har jag även valt att 

inte nämna vilken specifik avdelning jag vände mig till. Artologik var dataprogrammet som 

gjorde att min kontaktperson manuellt la in mina påståenden i programmet. Detta 

möjliggjorde att kontaktpersonen mailade till respondenterna på den utvalda avdelningen. På 

                                                

 

22 Trost, J. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
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så sätt kunde jag nå ut till alla samtidigt och enligt min kontaktperson få in fler svar genom att 

de svarade på mailet och skickade det till denne. Kontentan var att det skulle bli lättare för 

mig att hantera materialet när jag fick ta del utav summan av alla svaren. Under samarbetets 

gång har det skett vissa oklarheter, som jag upptäckt i slutet av mitt samarbete med 

kommunen, men som ändå löste sig till det bästa.  

4.3 Validitet och reabilitet 

Reliabilitet har ett samband med undersökningens utfall i slutresultatet, alltså vilken 

tillförlitlighet som mätinstrumentet har och som avgör trovärdigheten för min undersökning. 

För att testa reliabiliteten ska samma undersökning kunna utföras än en gång vid ett senare 

tillfälle och som ska få samma resultat, vilket är vad Trost (2001) rekommenderar.23 Detta är 

något som jag måste hantera på ett bra sätt, dock har vi alla varierande bakgrund vilket gör att 

vi aldrig kommer att uppnå ett resultat som är exakt lika.24  En problematik som Cohen & 

Manion (2000) påpekat gällande reabiliteten, är att det kvantitativa 

undersökningsinstrumentet t.ex. enkäten, medför att urvalet kan vara av olämplig art.25 

Exempelvis att urvalet är förvrängt, eller att antalet är för spritt och därmed en större 

möjlighet att förvrida den datamängd som finns tillgänglig.26 Validitet handlar om att enkätens 

syfte efterföljs som tänkt, samt om de riktlinjer som blivit uppsatta för undersökningen 

motsvarar innehållet i enkäten. Undersökningens giltighet blir därmed av avgörande vikt.27 

Den nästkommande frågan är om jag har haft förmågan att konkretisera mig till mitt 

planerade ämne, vilket jag anser att jag har utformat en kvantitativ undersökning med god 

validitet genom att jag följt de riktlinjer som Trost (2001) rekommenderar.   

Genom att jag använde mig av Kvales (1997) rekommendation om den fyrgradiga likertskalan 

har jag möjliggjort att respondenterna kommer att göra ett aktivt ställningstagande.28 Detta är 

svårt att nå genom att vi människor helst inte vill göra ett aktivt och definitivt val, lite av att vi 

inte vill bli bedömda av alla val vi gör. Fast det är precis vad vi själva gör med andra och gör 

själva. På sätt och vis kanske det var en risk för bortfall när jag bestämde mig för att använda 

                                                

 

23 Trost, J. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
24 Ibid. 
25 Cohen, L. Manion, L. & Morrison, K. (2000). Resarch Methods in Education. London: Routledge. 
26 Ibid. 
27 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
28 Ibid. 
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mig av likertskalan. Samtidigt får jag inte glömma att vi har olika värderingar och förklaringar 

för ord, vilket gör att min reliabilitet kanske sänks en aning genom mitt mätningsinstrument.29  

Organisationen där jag lämnade ut min enkät hade alltså ett speciellt dataprogram och som 

medförde både hög anonymitet och bra kvalité. Anonymitetsbiten medförde att programmet 

samlade ihop alla svar och gjorde egna diagram så att vi inte fick de enskilda enkäterna för 

sig, utan i en stor samling. Detta medförde stora problem för mig genom att jag inte kunde 

behandla materialet på det sätt som jag önskade. Tillsist fick jag beskedet om att deras 

program kunde överföras till det dataprogram (SPSS) som jag har arbetat med, vilket 

möjliggjorde att min datainsamling kunde behandlas på sådant sätt som jag önskat.  

Jag vet att undersökningens giltighet är beroende av antalet respondenter som deltagit i min 

undersökning och att slumpandelen minskar om respondenterna är flera. Vilket medför att 

slumpen kan vara avgörande för mina resultat. Jag anser att jag har undersökt det jag hade för 

avsikt att göra, resultatets giltighet kan dock vara bundet till slumpen. Men det kan alltid föras 

en diskussion kring ämnet och får oss att eftersträva perfektionism vilket är bra i sig.30  

5. Resultatredovisning 

5.1 Bakgrundsvariabler 

I min enkät beslöt jag att ha fem bakgrundsvariabler som var kön, ålder, anställningsform, 

anställningstid samt högsta utbildning. Min enkät gick ut till 102 respondenter av dessa fick 

jag räkna bort några som var föräldralediga eller sjukskrivna vilket resulterade i ett bortfall på 

sju personer. Min kvantitativa undersökning gick därmed ut till 95 respondenter. Jag fick en 

svarsfrekvens på 74 personer och av dessa var det 17 män (23 %) och 57 kvinnor (77 %). 

Genom att typvärdet visade resultatet två, kan jag konstatera att den vanligaste arbetstagaren 

på denna avdelning inom kommunen är kvinnor. Procentuellt fick jag en svarsfrekvens på 

78% och enkäten fick vara ute i två veckor, genom att första veckan hade jag 50% som svarat 

och jag sökte en högre svarsfrekvens, därav två veckor. Det fanns en varierad ålder, från 23 år 

till 63 år. Detta innebar att jag fick utforma intervaller som blev följande: se tabell 1 födelseår. 

Här visar jag hur en tabell kan se ut i den indelningen som jag har gjort med de fyra 

                                                

 

29 Trost, J. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
30 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 



 

15

 
intervallerna som jag använde mig av för att underlätta mitt arbete. Typvärdet och medianen 

inom ålderskategorierna var den tredje intervallen 41 - 50 år, vilket var det vanligaste bland 

mina respondenter.    

Tabell 1 – Födelseår. 

Tabell 1.  Antal Procent 

51-65 år 22 29,7 

41-50 år 25 33,8 

31-40 år 19 25,7 

20-30 år 8 10,8 

  

Jag valde ytterligare en bakgrundsvariabel där jag ville belysa anställningsformen (se tabell 

2). Det rörde sig om att 64 stycken av mina respondenter har en tillsvidareanställning och tio 

stycken respondenter har en överenskommen visstidsanställning. Om jag summerar detta ser 

jag klart och tydligt att det inte var någon av mina respondenter som svarade att de hade 

tidsbegränsad provanställning inom den avdelningen som jag vände mig till. Därmed var 

majoriteten tillsvidareanställda och ett fåtal hade överenskommen visstidsanställning.    

Tabell 2 – Anställningsform. 

Tabell 2.  Antal Procent 

Tillsvidareanställning 64 86,5 

Överenskommen 

visstidsanställning 

10 13,5 
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Anställningstid (se tabell 3) var även en bakgrundsvariabel som jag valde att ställa. Vi kan här 

ur diagrammet läsa av att 26 stycken av de anställda har arbetat inom Karlstad kommun 0-5 

år. Tätt följt av nästan lika stor skara som arbetat inom verksamheten i 11-20 år som är hela 

24 stycken.   

Tabell 3 - Anställningstid. 

Tabell 3.  Antal Procent 

0-5 år 26 35,1 

6-10 år 13 17,6 

11-20 år 24 32,4 

21 år eller mer 11 14,9 

  

5.2 Konstruktion av index 

När min datainsamling avslutades fick jag börja arbeta med min datamängd. Jag började lägga 

in mina påståenden i en korrelationsmatris för att se vilka som korrelerade, alltså om 

materialet var hanterbart.31 Med utgångspunkt från korrelationsanalysen och klusteranalysen 

som jag har gjort, anser jag det vara motiverat att sätta ihop indexen som jag redovisat här 

nedan.   

5.3 Index 1 – Individualisering på individnivå 

Den första variabeln valde jag att döpa till individualisering på individnivå, detta genom att 

påståendena hanterar olika situationer som gör att vi utmärker oss själva som individer. 

Respondenterna gjorde ett ställningstagande i denna variabel som behandlar påståenden där 

de besvarar om de bryter sig ut från mängden. Indexet innehåller följande påståenden; (2) Jag 

upplever att det finns en vilja på min arbetsplats att framhäva sig själv. (4) På min 

arbetsplats ges det möjlighet till att vidareutveckla sig själv som individ, (5) För mig är det 

förståeligt att andra vill framhäva och utveckla sig själv. (7) Vår ledning uppmanar 

personalen att ta eget ansvar. (13) På mitt arbete arbetar vi mot ett gemensamt mål (När detta 

påstående behandlats har likertskalan vänts genom att påståendet är negativt ställt). (32) Det 
                                                

 

31 Aron, A & Aron, E. (2002). Statistics for the behavioral and social sciences: a brief course. London: Prentice 
Hall 
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finns ett behov av teamdeltagarna att hävda sig själv. Genom att jag väljer att ha dessa 

påståenden i ett index som individualisering på individnivå, uppgår alphavärdet till 0,227.  

5.4 Index 2 – Arbetsmiljö 

Den andra indexvariabeln hanterar området som berör arbetsmiljön. Indexets påståenden är; 

(10) På min arbetsplats råder det ett behagligt arbetsklimat och (11) Jag anser att det 

rådande arbetsklimatet påverkar mig. Jag är dock medveten om att påståenden inte visar i 

vilken riktning arbetsklimatet påverkar respondenten. Efter att jag har skaffat mig en översikt 

på korrelationsmatrisen därmed ska jag arbeta med att jämföra index 1 (individualisering på 

individnivå) mot index 2 (arbetsmiljö) och göra en analys av detta material. Om jag väljer att 

arbeta med index 2 och de två påståendena som det innehåller, medför det ett resultat av 

alphavärdet på 0,470. Jag är medveten om att detta är ett lågt resultat men det är av betydelse 

att dessa två påståenden är med i min undersökning och att jag skapar index (2) av det. Detta 

genom att, om det inte råder ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen, innebär det att det inte 

främjar till att arbetstagarna uppnår det uppsatta gemensamma målet vilket respondenterna 

upplever att det uppfylls. Vilket är logiskt i sig, om det inte finns ett arbetsklimat där 

arbetstagarna kan uppleva sig trygga och avslappnade. Finns inte möjligheten att anpassa sig 

efter den arbetssituation som råder och utföra det arbete som krävs. Respondenterna kommer 

inte att vilja vidareutveckla sig om de inte upplever sig trygga i sitt arbete, de kommer inte att 

våga kasta sig ut i det okända genom att de inte är nog trygga. De vet inte om någon kommer 

att ta emot dem om de faller, det finns oftast inte utrymme att göra bort sig i klimat som inte 

fungerar. De kommer istället att söka sig trygghet i stället för att rikta sin energi och kraft mot 

de arbetsuppgifter som de ålagts att utföra.  

5.5 Index 3 – Individualisering på arbetsplatsen 

Den sista och tredje indexvariabeln som jag skapade hanterar påståenden som berör individen 

i samhället och inom arbetsplatsen. Den berör även om respondenterna upplever en förändring 

av samhället i stort, gällande den individualiseringen som skett enligt författarna som jag 

refererar till. Indexet innehåller följande påståenden: (8) Jag har märkt av en förändring på 

min arbetsplats, att vi går från det kollektiva till ett mer individbaserat arbete. (9) Jag tror att 

individen kommer att få en större roll på den framtida arbetsmarknaden. Alphavärdet för 

variabeln individen i samhället gav ett resultat på 0,688 som författarna Aron & Aron (1997) 

menar att om värdet av påståendena skulle bli ett, så är påståendena som ingår i indexet allt 
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för likartat. Vad som bör eftersträvas är ett värde på 0,7 till 0,9 menar de.32 Vilket jag kommer 

riktigt nära i index 3 (individualisering på arbetsplatsen).  

5.6 Jämförelse mellan indexen 

Med de skapade indexvariablerna kunde jag även göra en korrelationsmatris för de tre 

indexen. Det var inte någon hög korrelation men jag valde att arbeta med dessa tre index 

genom att deras innehåll, påståendena var relevanta att ytterligare undersöka. Anledningen till 

att jag valde att skapa index 2 som är arbetsmiljö är att jag anser att respondenternas 

arbetsmiljö har en stor inverka för dem i deras åsiktstagande gällande individualisering på 

individnivå och på den egna arbetsplatsen.     

Tabell 1 – Korrelationsmatris.   
Correlations  

  

Index 1: 
Individualisering på 

individnivå 

Index 2: 
Arbets- 

miljö 

Index 3:                  
Individualisering 
på arbetsplatsen 

Pearson Correlation 1

 

,054

 

,224

 

Sig. (2-tailed) 

  

,648

 

,055

 

Index 1: Individualisering 
på individnivå 

N 74

 

74

 

74

 

Pearson Correlation ,054

 

1

 

-,001

 

Sig. (2-tailed) ,648

   

,991

 

Index 2: Arbetsmiljö 

N 74

 

74

 

74

 

Pearson Correlation ,224

 

-,001

 

1

 

Sig. (2-tailed) ,055

 

,991

   

Index 3: Individualisering 
på arbetsplatsen 

N 

74

 

74

 

74

    

Det finns ingen hög korrelation mellan indexen när jag ser på korrelationsmatrisen i tabellen 

(1) och ur den kan jag utläsa att det endast finns ett mycket svagt samband mellan index 1 

(individualisering på individnivå) och index 3 (individualisering på arbetsplatsen) genom att 

korrelationskoefficienten knappt uppgår till 0,224. Det betyder alltså att sambandet mellan 

individualisering på individnivå och på gruppnivå existerar till viss del. Däremot finns inga 

samband mellan individualiserings strävanden och arbetsmiljö. 

                                                

 

32 Aron, A & Aron, E. (2002). Statistics for the behavioral and social sciences: a brief course. London: Prentice 
Hall  
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I tabell 5 nedan har jag valt att undersöka medelvärdet för de tre indexen, jag ville se indexens 

styrkor. Medelvärdena kan vi utläsa utifrån tabell nr 5 nedan, att det är index 2 (arbetsmiljö) 

som har det högsta medelvärdet. Jag gjorde en normering genom att jag har en fyrgradig 

svarsalternativ skala, vilket innebär att jag delade resultatets summa med antalet påståenden 

som ingår i de enskilda variablerna. Resultatet som jag då fick fram är att index 1 uppkom till 

ett resultat på 2,47. Index 2 (arbetsmiljö) uppkom till ett resultat på 3,08 och index 3 

(individualisering på arbetsplatsen) uppkom till 2,21. Detta visar att index 2 som behandlar 

påståendena som berör arbetsmiljö har det högsta värdet som uppgick till 3,08 vilket medför 

att värdet är högt och innebär att väldigt många av respondenterna instämmer till att det är en 

god arbetsmiljö på deras arbetsplats. När det gäller de andra två indexen är det inte ett högt 

medelvärde som redovisas och det kan finnas många olika faktorer som gör att resultatet ser 

ut som det gör. Faktorer som kan påverka är bland annat kön och ålder som kan innebära 

meningsskiljaktigheter. Standardavvikelsen visar en större spridning i materialet på index 1 

(individualisering på individnivå) som respondenterna har angivit.   

Tabell 5 – Medelvärde och standardavvikelse.      

5.7 Enskilda frågor 

Ur den korrelationsmatris som jag gjorde har jag valt att presentera ett resultat från följande 

påståenden korrelationskoefficienten uppgick till ett relativt högt resultat, (r=0,502) 

påståendena var (8) Jag har märkt av en förändring på min arbetsplats, att vi går från det 

kollektiva till ett mer individbaserat arbete. (9) Jag tror att individen kommer att få en större 

roll på den framtida arbetsmarknaden. Ur matrisen fanns det ytterligare påståenden som 

utmärkte sig, (r=0,525) påståenden (6) Jag kan uppleva att vissa medarbetare inte kan 

acceptera att somliga kollegor tar en ledande position och (32) Det finns ett behov av 

teamdeltagarna att hävda sig själv. Vad jag kommer att se efter i den här konstellationen, är 

vilka svarsalternativ som respondenterna har valt.  

Tabell 5. Index 1 Index 2 Index 3 

Medelvärde 2,47 3,08 2,21 

Standardavvikelse 2,88 1,22 1,63 
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Jag undersökte om det fanns någon skillnad mellan kvinnor och män angående dessa 

påståenden. Enligt min underökning så finns det ingen skillnad mellan kvinnor och män i 

dessa två påståenden. Medelvärdet som jag fick fram för männen (se tabell 6) i påstående 6 

(Jag kan uppleva att vissa medarbetare inte kan acceptera att somliga kollegor tar en ledande 

position) är 1,94 och för påståendet 32 (Det finns ett behov av teamdeltagarna att hävda sig 

själv) fick jag fram ett resultat på 2,05. Kvinnornas medelvärde för påståendet 6 uppkom till 

1,98 och resultatet för påståenden 32 uppgick till 1,84. Jag valde att ytterligare undersöka 

kring dessa påståenden och se över om det finns någon signifikant skillnad mellan könen. T-

testet som jag gjorde visade ett P-värde på 0,866 för påstående nummer 6 och för påståendet 

32 uppkom det ett resultat på 0,311. Ur detta kan jag dra slutsatsen att inte finns någon 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Det påståendet (6) som berör om respondenterna 

upplever att vissa av sina medarbetare har svårt att acceptera om någon annan skulle vilja ta 

en ledande position, har visat att det verkligen inte finns någon signifikans mellan könen. 

Männen och kvinnorna upplever därmed att de inte finner att det finns en utpräglad 

konkurrens mellan dem inom arbetsplatsen. När det gäller det andra påståendet (32) som jag 

såg på handlade det om att, det finns ett behov hos teamdeltagarna att hävda sig själv. Det 

fanns inte heller här någon signifikant skillnad mellan könen.   

Tabell 6 – Kvinnors och mäns ställningstagande. 

Tabell 6. Påståenden (6) 

Jag kan uppleva att 

vissa medarbetare 

inte kan acceptera 

att somliga kollegor 

tar en ledande 

position. 

Påståenden (32) 

finns ett behov av 

teamdeltagarna att 

hävda sig själv. 

P-värde 

Kvinnor (m) 

Standardavvikelse 

1,98 

0,87 

1,84 

0,72 

0,866 

Män (m) 

Standardavvikelse 

1,94 

0,89 

2,05 

0,89 

0,311 

  

I tabell (7) kan man se hur ålderskategorier skiljer sig mellan påståendena 6 och 32. Det finns 

en signifikant skillnad mellan ålderskategorierna, det är som att 20-30 år och 31-40 år skulle 

kunna ses som en ålderskategori. Den andra kunde vara mellan åldrarna 41-65 år i stället 
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genom att det går en linje där mellan där värdena skiljer sig direkt. Det finns en signifikant 

skillnad mellan båda påståendena och bakgrundsvariabeln ålder. De två första 

ålderskategorierna ligger båda lite lågt och har angett samma svarsalternativ på båda 

påståendena, de instämmer lite till dem. Det kan finnas en organisationskultur som är att de 

äldre som arbetar på avdelningen är de som satt kulturen och då kanske det påverkar 

respondenternas svar. Respondenterna i åldern 41-50 år är den största skaran deltagare i min 

undersökning och de anser att det stämmer in mycket på att det finns svårigheter hos kolleger 

att acceptera någon annans framgång inom arbetsplatsen. Men de ser ändå inte ett behov av 

att teamdeltagarna vill framhäva sig själv. Dessa svarsalternativ går hand i hand, om 

kollegerna på arbetsplatsen inte kan acceptera att någon vill framhäva sig själv, vem utav 

teamdeltagarna vill då utmärka sig själv genom att vidareutveckla sig själv? Ålderskategorin 

20-31 år har svarat att de inte anser att de kan instämma i påstående 32 gällande acceptansen 

kring kollegornas behov av att framhäva sig själv till viss del. Generellt sett har påståendet 

gällande teamdeltagarna fått ett lågt medelvärde för var och en av ålderskategorierna om jag 

ser till den skala som medelvärdet har (mellan 1-4).  Därmed menar respondenterna att de 

arbetar bra i team och arbetsgrupper.   

Tabell 7 – Medelvärde och P-värde för olika ålderskategorier gällande påståenden 6 och 

32. 

Tabell 7. 20-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år P-värde 

Medelvärde (6) 

Standardavvikelse 

1,87 

0,64 

2,10 

0,87 

2,28 

0,93 

1,54 

0,73 

0,028 

Medelvärde (32) 

Standardavvikelse 

1,62 

0,51 

2,05 

0,70 

2,04 

0,97 

1,68 

0,56 

0,226 

  

När jag tittade på påståendena 8 och 9; Jag har märkt av en förändring på min arbetsplats, att 

vi går från det kollektiva till ett mer individbaserat arbete. (9) Jag tror att individen kommer 

att få en större roll på den framtida arbetsmarknaden, finner jag att både de kvinnliga och 

manliga respondenterna instämmer lite i påståendena. Angående påstående nummer 8 och 

dess resultat betyder att det inte finns någon signifikant skillnad, P-värdet uppgick till 0,488. 

Gällande påstående nummer 9 uppkom P-värdet till 0,991 vilket innebär en väldigt låg 

signifikans, det finns inte någon signifikant skillnad i kvinnor och mäns ställningstagande i 
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dessa två påståenden. Nollhypotesen kommer definitivt att bekräftas genom att den är över 

5% linjen där det avgörs om resultatet ska förkastas eller inte vilket inte är någon risk i detta 

fall.33   

Figur 1 – På mitt arbete arbetar vi mot ett gemensamt mål.  

Instämmer heltInstämmer mycketInstämmer liteInstämmer inte

13 På mitt arbete arbetar vi mot ett gemensamt mål.

40

30

20

10

0
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eq
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nc

y

   

Vi kan se ur figur, (1) ovan är vad respondenterna anser om den eftersträvan som finns på 

deras arbetsplats att nå det gemensamma målet. När detta påstående behandlats har 

likertskalan vänts. Vilket innebär att respondenterna anser att det arbete de gör för att uppnå 

det gemensamma målet är något som de instämmer lite till. De upplever med andra ord att det 

gemensamma målet efterlevs till viss grad.    

Respondenternas syn på att vidareutveckla sig själv som individ visar tabell (8) genom att det 

skiljer sig mellan kvinnor och män. För att se detta mer tydligt valde jag att skapa ett t-test 

som uppmätte P-värdet till 0,318. De två medelvärden som jag fick fram uppgick till 2,68 för 

kvinnorna och 2,47 för männen. Med detta menas att det inte finns en signifikant skillnad 

mellan kvinnor och män i detta påstående. Detta ger mig uppfattningen att det kanske upplevs 

att det ges möjlighet att vidareutveckla sig själv om du själv tar initiativ.   

                                                

 

33 Aron, A & Aron, E. (2002) Statistics for the behavioral and social sciences: a brief course. London: Prentice 
Hall  
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Tabell 8 – (4) På min arbetsplats ges det möjlighet att vidareutveckla sig själv som 

individ.  

Tabell 8.  Kvinnor (57st) Män (17st) P-värde 

Medelvärde 2,68 2,47 0,318 

Standardavvikelse 0,75 0,79  

  

5.8 Resultatsammanfattning 

Jag fann att det inte fanns något samband mellan de tre indexen som jag skapade. Det fanns 

endast ett mycket svagt samband mellan index 1 (individualisering på individnivå) och 3 

(individualisering på arbetsplatsen) vilket betyder att respondenterna har behandlat indexen 

separat (r=0,264). Respondenten kan ha svarat att den instämmer på samhällsnivå men inte på 

individnivå eller vice versa. Gällande index 2 (m=3,08 se tabell 5) visar respondenterna klart 

och tydligt att arbetsmiljön är viktigt för dem och att den är av god kvalité. Respondenterna 

upplever att den goda arbetsmiljön främjar ett gott samarbete i grupper och team, vilket visar 

sig genom de låga medelvärdena (se tabell 7 och påståendena 6 och 32). Arbetsmiljön är även 

en faktor som främjar till att det gemensamma målet uppnås och att arbetsuppgifterna kan 

utföras på ett bra sätt. Det finns ingen skillnad mellan kvinnor och män (se tabell 8) gällande 

konkurrensen att hävda sig själv. I mitt arbete kring detta område har jag en 

problemformulering som är formulerad på följande sätt: upplever tjänstemän i offentlig 

förvaltning att det skett en ökad individualisering på den egna arbetsplatsen? Utifrån min 

problemformulering som jag har arbetat med anser jag att svaret på min ställda fråga är att det 

är tveksamt med motiveringen att respondenterna i denna underökning inte upplever att det 

har skett någon individualisering på den egna arbetsplatsen i enlighet med index 3 (m= 2,21, 

individualisering på arbetsplatsen). I de ställningstaganden som har skett genom mina 

påståenden har respondenterna svarat att de ser sig helst arbeta i team (m=3,22 påståenden 31) 

och de upplever till viss del att det gemensamma målet uppfylls. Dessa två påståenden är 

tydliga i deras ställningstaganden som visar starka band för den kollektiva anda som 

fortfarande finns på denna avdelning vid Karlstad kommun.  
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6. Diskussion 

Om jag sammanfattar min datainsamling och det svar som respondenterna har angett ser jag 

att det inte instämmer med de forskare och författares åsikter och kunskaper inom området 

som jag har valt att redogöra för. Becker (Bjereld mfl, 2005) skriver att han endast kan 

konstatera att vi har en förändringsutveckling att vänta. Denna förändring kommer att skapa 

en stark press att prestera för människan som individ vilket medför att osäkerheten om vad 

som ska ske med oss är stor. Deltagarna i undersökningen upplever att det har skett en 

samhällsförändring inom individualiseringen, vilket medför att de ser att systemet har börjat 

bli mer anpassat efter individerna som berörs. Dock ger respondenterna mig resultat som visar 

att vid den specifika avdelningen som undersökts så upplevs det att det endast skett en liten 

förändring angående individualiseringen på deras arbetsplats. De upplever att de fortfarande 

lever i ett kollektivt synsätt där de är alla tillsammans och arbetar i team och så vill de att det 

ska förbli är en känsla som jag får. En orsak kan vara att avdelningen som jag valde att 

undersöka är tjänstemän som visade sig vara till åren. Detta kan vara en avgörande faktor, att 

de inte upplever någon individualisering på individnivå för att det är något okänt som de inte 

har vuxit upp med och därmed inte vill släppa in på sin arbetsplats. Det kan hända att de 

upplever sin trygghet hotad och därmed kan inte slappna av kanske blir det gemensamma 

målet lidande och uppfylls inte. I det här fallet upplever respondenterna att de har en god 

arbetsmiljö på deras arbetsplats, samtidigt instämmer nästintill alla respondenter i denna 

undersökning om att det gemensamma målet uppfylls. Jag tror att det gemensamma målet får 

större möjlighet att uppfyllas om personalen upplever sig trygg i den miljön som de arbetar i. 

Vilket är mycket viktigt genom den tiden som vi spenderar på vår arbetsplats idag. Det kan 

därmed bli en omskakning i deras organisationskultur som de har skapat sig och den trygghet 

som den fört med sig, när och om det kommer att ske en individualisering på deras 

arbetsplats.  

En annan sak som inte finns med är att jag inte vet vilka ekonomiska förutsättningar som 

finns inom verksamheten och till arbetsgivarens förfogade för att främja utveckling av sin 

personal. Det kan även vara så att personalen inte vill vidareutveckla sig och gör det bekvämt 

för sig genom att de tror att det inte finns resurser för det. En annan aspekt på det kan vara att 

arbetsgivaren inte tror att någon vill utveckla sig och därmed inte heller skapar några 

förutsättningar för det. Arbetsgivaren borde uppleva det som positivt att personalen vill 

utveckla sig i sitt arbete det borde bidra med motivation och engagemang som 
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förhoppningsvis kan sprida sig inom verksamheten.  Om det nu uppstår en osäkerhet kommer 

tjänstemännen att försöka att skapa sig en trygghet för det är vad människan gör i pressade 

situationer. Jag undrar om begäret av att förkovra sig är ett sätt att skapa en trygghet i det kaos 

som kan upplevas. Genom den ovisshet och osäkerhet medför det att vi vill vara närmare 

säkerheten än osäkerheten angående framtiden och vad den har att visa för oss. Därmed kan 

det hända att vi drivs till att bli individualister på det individuella planet genom att vi inte vill 

mista vår trygghet inom arbetet, därmed måste framfötterna visas.  

I arbetslivet idag identifierar sig många med sitt arbete, Bjereld mfl (2005) skriver att vi 

påverkas av makt, identitet och normer. Jag tror att dessa tre är av varierad vikt för människan 

i arbetet. Vissa identifierar sig med arbetet och upplever det som en frihet i sig att 

självständigt göra sina egna val och ta de eventuella konsekvenserna. Det är oerhört befriande 

att ha möjligheten att göra sina egna val upplever jag, men så har det inte alltid sett ut. Den 

återstående frågan som finns i mitt huvud är om denna individualisering som är på 

frammarsch har en negativ effekt med sig eller om vi klarar av balansen mellan detta och 

lyckas hålla en jämn och harmonisk inställning till detta. Vad jag har upplevt i dagligt tal och 

genom respondenterna i min undersökning är att individualismen inte har etablerat sig ännu. 

Samtidigt som folk tar mer avstånd från den trots att den inte riktigt är här ännu. Kan det 

finnas svårigheter att ta ställning i frågan genom att svaren kan upplevas som obehagliga? Det 

kanske är så att många av oss har väntat på att få visa framfötterna och skyr inga medel och 

nu äntligen ges det möjlighet. Finns det inte längre kvar att vi vill dela med oss av kakan eller 

är det så att vi endast vill ha den kvar för oss själva? Undersökningen pekade på att 

individualismen inte har fått det genomslag som jag först trodde, inte på den arbetsplatsen 

som jag vände mig till. Kanske är det så att vi människor sätter stopp för det redan nu och slår 

av på takten och anpassar den efter oss själva. Genom de gemensamma målen och att det ges 

möjlighet att vidareutvecklas är min förförståelse kring den typiska offentliga sektorn raserad. 

Detta är inget som jag sörjer utan jag blir snarare glatt överraskad över att min egen 

trångsynhet blivit raserad. Jag anser att det finns ett samband mellan insikten i att det 

gemensamma målet finns och eftersträvas.   

Den makt som kommer att tillfalla individen kommer att bli stor, dock kommer detta inte att 

tillfalla alla och kommer det att råda individualitet på alla plan? Den kvalité som vi alla 

individer har är unik, vår personliga kunskapsbank gör att vi är eftertraktade, var och en av 

oss på arbetsmarknaden. Hur har vi påverkats av den jantelag som har styrt den svenska 
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befolkningen i så många decennier? Finns den fortfarande kvar eller är den på väg mot sin 

död. Jag tror att den aldrig riktigt kommer att gå i graven. Människan är en ödmjuk varelse 

trots allt och det medför att jag inte tror att individualismen kommer att vara så brutal och 

avskräckande. Jag hoppas och tror att vi har förmågan att ta detta med ro och sans.
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Bilaga 1  

Hej!  

Vi är två studenter som läser vid Karlstad universitet och studerar Pedagogik C som vi ska 

skriva uppsats i. I detta arbete krävs en vetenskaplig undersökning och därför behöver vi Er 

hjälp.    

Vi skriver om den ökande individualismen på arbetsplatsen samt om individuellt inflytande 

och dess effekter. För att kunna undersöka detta ber vi Er att fylla i den bifogade enkäten.   

Resultatet kommer att redovisas i två rapporter vilket utgör våra c-uppsatser. Som respondent 

är Ni anonym vilket innebär att ingen kommer att kunna identifiera Er utifrån enkäten.   

Har Ni några frågor angående enkäten eller hur resultaten kommer att användas så går det bra 

att nå oss på telefon.  

Anna Dalegren hem: 054-XXXXXX mobil: 070-XXXXXXX.  

Jenni Forselius hem: 054-XXXXXX mobil: 070-XXXXXXX.   

Var vänlig och fyll i enkäten och maila den till XXX XXXXX senast den 4 November 2005.   

Tack för din medverkan!  

Anna Dalegren och Jenni Forselius  
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Bilaga 2 

Bakgrunds variabler  

1. Man  

 
Kvinna           

   

2. Vilket år är du född 19________________.   

3. Vilken anställnings form har du?         

Tidsvidareanställning  (fast anställning)                      

Överenskommen visstidsanställning  

(tex. vikariat, projektanställning, säsongsarbete)    

   

Tidsbegränsad provanställning                        

   

4. Hur länge har du arbetat inom Karlstad kommun _________________?   

5. Min högsta utbildning är________________________?   
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Instämmer    Instämmer      Instämmer        Instämmer  

        inte               lite                 mycket                helt   

1. Jag upplever jag kan påverka min           

 
       

 
        

 
          

 

arbetssituation genom att yttra mig.   

2. Jag upplever att det finns en           

 

       

 

        

 

          

 

vilja på min arbetsplats att  

framhäva sig själv.   

3. På min arbetsplats är                                  

 

       

 

        

 

          

 

samspelet mellan kollegorna bra.   

4. På min arbetsplats ges det          

 

       

 

        

 

          

 

möjlighet att vidareutveckla 

sig själv som individ.   

5. För mig är det förstårligt                            

 

       

 

        

 

          

 

att andra vill framhäva och  

utveckla sig själv.   

6. Jag kan uppleva att vissa           

 

       

 

        

 

          

 

medarbetare inte kan  

acceptera att somliga kollegor  

tar en ledande position.    

7. Vår ledning uppmanar                    

 

       

 

        

 

          

 

personalen att ta eget ansvar.   
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Instämmer    Instämmer      Instämmer        Instämmer  

        inte               lite                 mycket                helt    

8. Jag har märkt av en förändring                  

 

       

 

        

 

          

 

på min arbetsplats, att vi går från det 

kollektiva till ett mer individbaserat 

arbete.   

9. Jag tror att individen kommer          

 

       

 

        

 

          

 

få en större roll på den framtida 

arbetsmarknaden.   

10. På min arbetsplats råder det                     

 

       

 

        

 

          

 

ett behagligt arbetsklimat.   

11. Jag anser att det rådande                 

 

       

 

        

 

          

 

arbetsklimatet påverkar mig.   

12. Jag är nöjd med min           

 

       

 

        

 

          

 

arbetsprestation.   

13. På mitt arbete arbetar          

 

       

 

        

 

          

 

vi mot ett gemensamt mål.   

14. Jag upplever att det          

 

       

 

        

 

          

  

gemensamma målet uppnås.   
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Instämmer    Instämmer      Instämmer        Instämmer  

        inte               lite                 mycket                helt    

15. Jag upplever att jag           

 

       

 

        

 

          

 

uppfyller det egna målet.   

16. Jag kan styra min arbetstakt.          

 

       

 

        

 

          

     

17. Jag kan bestämma när          

 

       

 

        

 

          

 

arbetsuppgiften ska göras.   

18. Jag kan bestämma hur         

 

       

 

        

 

          

 

arbetsuppgiften ska göras.    

19. Jag kan till viss del själv              

 

       

 

        

 

          

 

styra över mina arbetstider.   

20. Jag har varierade arbetsuppgifter.            

 

       

 

        

 

          

    

21. Mina arbetsuppgifter är utmanande.        

 

       

 

        

 

          

    

22. Det finns möjlighet att få          

 

       

 

        

 

          

 

kompetensutveckling genom 

vidareutbildning. 
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Instämmer    Instämmer      Instämmer        Instämmer  

        inte               lite                 mycket                helt    

23. Jag ser mina kolleger som en         

 

       

 

        

 

          

 

resurs gällande kunskapsutveckling.    

24. Jag upplever att jag har en           

 

       

 

        

 

          

 

hög arbetsbelastning.    

25. Jag har ofta huvudvärk.            

 

       

 

        

 

          

     

26. Jag har ofta ont i magen.          

 

       

 

        

 

          

     

27. Jag har svårt att somna på kvällarna.        

 

       

 

        

 

          

     

28. Jag har ofta varit trött under dagen.          

 

       

 

        

  

         

     

29. Jag sover ofta dåligt på nätterna.              
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Negativt        Bra till                Bra       Positivt 

                      viss del 

30. Vilken effekt upplever du att           

 
      

 
        

 
          

 
en individbaserad  

inställningen till arbetet  

får på din arbetsplats?   

Aldrig           Sällan              Ibland                Alltid 

31. Jag arbetar i team/arbetsgrupper.             

 

      

 

        

 

          

 

              

Instämmer    Instämmer      Instämmer        Instämmer  

        inte               lite                 mycket                helt   

32. Det finns ett behov bland team-            

 

       

 

        

 

          

 

deltagarna att hävda sig själv.     

33. Jag accepterar att andra tar en                     

 

       

 

        

 

          

 

framhävande roll i vår arbetsgrupp.     

34. Gruppens deltagare har alla                       

 

       

 

        

 

          

 

inställningen att utföra ett  

bra arbete som får ett  

positivt resultat för  

gruppen och arbetet.   
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        Ja          Nej 

35. a. På min arbetsplats sker det enskilda                    

 
        

 
           

utvecklingssamtal.    

    En gång       En gång             En gång        Mer sällan 

   i månaden    i kvartalet       om året      

b. Om ja hur ofta sker dessa?           

 

       

 

        

 

          

     

Instämmer    Instämmer      Instämmer        Instämmer  

        inte               lite                 mycket                helt  

c. Jag känner att jag fritt kan             

 

       

 

        

 

          

 

uttrycka mina åsikter kring  

min arbetssituation under  

dessa utvecklingssamtal.      

        Ja          Nej 

36. a. På min arbetsplats sker det                  

 

        

 

           

gemensamma arbetsplatsträffar.  

      

En gång       En gång             En gång        En gång 

   i veckan    i månaden     i halvåret     om året  

b. Om ja, hur ofta?            

 

       

 

        

 

          

     



 

36

  
Instämmer    Instämmer      Instämmer        Instämmer  

        inte               lite                 mycket                helt  

c. Jag känner att jag fritt kan           

 
       

 
        

 
          

 

uttrycka mina åsikter kring  

min arbetssituation på dessa  

arbetsplatsträffar.                            


