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Medarbetares inflytande och delaktighet

Sammanfattning1 

När medbestämmandelagen antogs 1976 såg arbetslivet och 
arbetsplatserna annorlunda ut. Då stod demokratifrågan högt på 
dagordningen och lokala fackklubbar var norm. I dag är medarbe-
tarna rörligare och fackklubbarna mer sällsynta. Så hur fungerar 
medbestämmandet i praktiken 45 år senare?

I enkätstudien som presenteras i denna rapport undersöks hur 
HR-medarbetare upplever efterfrågan på inflytande och del-
aktighet bland medarbetare i sina organisationer, samt hur de 
upplever att MBL bidrar till det. Studien har genomförts i sam-

 1) En del av rapportens resultat presenterades på Ileras 19:de världskongress som 
ägde rum 21-24 juni 2021 i Lund, och på ett webinarium som Ratio arrangerade till-
sammans med Sveriges HR-förening den 19 augusti 2021. Stort tack till deltagare som 
intresserat och aktivt bidrog med kloka frågor och synpunkter. Särskilt tack till Daniel 
Falk på Sveriges Ingenjörer och Hanna Byström på Almega som kommenterade stu-
diens resultat. Stort tack också till Anders Kjellberg, professor i Sociologi vid Lunds 
universitet och Linda Weidenstedt, fil.dr i Sociologi för värdefulla synpunkter på rap-
porten. Också Johanna Grönbäck på Ratio har läst och kommenterat tidigare version 
på rapporten. Tack också till Magnus Nermo, professor i sociologi vid Stockholms 
universitet som bistod med kloka synpunkter på enkäten. Arbetet med rapporten har 
också föregåtts av två förstudier där forskningsassistenterna Eliel Koivisto Stenström 
och Anna Johansson bidragit med viktiga insatser. Eliel gjorde en forskningsöversikt 
om MBL och medarbetarinflytande och Anna bidrog till att formulera flera frågor som 
ingår i enkäten. Under arbetet med rapporten har Carl Alm tagit fram många av de 
resultat som presenteras, inte minst har han genomfört arbetet med att sammanställa 
datamaterialet och utforma bilagor. Charlotta Stern har formulerat forskningsfrågan 
och initierat arbetet med enkätundersökningen. Båda har bidragit lika mycket till ar-
betet med rapporten.



arbete med Sveriges HR-Förening vars medlemmar bjudits in 
att besvara enkäten. 

Respondenterna menar att inflytande är viktigt alltjämt för att 
engagera och motivera medarbetare, men än mer viktigt är goda 
arbetsvillkor, intressanta och roliga arbetsuppgifter och regel-
bundna avstämningar med chefen. Vid omorganisationer vänder 
sig medarbetare i första hand till närmsta chef för att framföra 
synpunkter, därefter kollegor och facklig representant. Det är i 
linje med idéerna inom det moderna personalarbetet, där indivi-
dens direkta inflytande tycks mer centralt än indirekt inflytande 
genom vad man kan kalla kollektiv representativitet. Mönstret 
antyder en individualisering av inflytande på svenska arbetsplatser.

Respondenterna är generellt positivt inställda till MBL och anser 
överlag att MBL-förhandlingar är viktiga, eller att de någon 
gång varit viktiga, för att säkerställa medarbetares inflytande. 
Uppfattningen skiljer sig dock åt mellan respondenter som har 
lokal klubb eller inte. Respondenter på arbetsplatser där det 
finns lokal klubb anser i högre utsträckning att MBL är viktigt för 
inflytande. Bland respondenterna som inte har klubb är det lika 
många som anser att MBL är oviktigt som viktigt. Respondenter 
på arbetsplatser där det finns lokal klubb har högre tankar om 
bidraget från MBL.

Slutsatsen är att de som besvarat undersökningen fortsatt tycker 
att inflytande är viktigt och inte minst i individualiserade for-
mer. Där det finns en lokal klubb är synen på MBL mer entydigt 
positiv, vilket tolkas som att klubbar är synnerligen viktiga för 
att den kollektiva formen av inflytande ska skapa mervärde. Mer 
forskning behövs om hur medarbetare ser på saken.

Nyckelord: Medarbetarinflytande, MBL, lokal fackklubb, fack, 
HR-personal.
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1. Introduktion

En lika stor revolution som en gång den 
allmänna rösträtten

Ingemund Bengtsson om MBL,  
citerad i Arbetet (2021:37).

När Sveriges arbetsmarknadsminister år 1975 intervjuades om 
planerna på att införa en ny medbestämmandelag (MBL) beskrev 
han lagen som ”en lika stor revolution som en gång den allmänna 
rösträtten”. Lagen om medbestämmande var en del av den ”nya 
arbetsrätten” tillsammans med LAS och Arbetsmiljölagen. Alla 
tre lagarna träder i kraft under en relativt kort period under 
1970-talet och speglade en vision kring lagstiftning som metod 
för att förändra samhället (Selberg & Sjödin 2019:15). Den ”nya” 
arbetsrätten ersatte den ”gamla” arbetsrättens omfattande kol-
lektivavtalssystem och tvistelösningsordning med stöd i lagstift-
ningen (se också Bruun 2002). 

Från politikernas sida var syftet att ge anställda mer makt och 
inflytande över jobben genom sina fackförbund. I förarbeten till 
MBL skrivs att ”den mest betydande nyheten är regler, som ska 
göra det möjligt för arbetstagarna att genom förhandlingar och 
avtal vinna inflytande över arbetslednings- och företagslednings-
frågor” (Prop. 1975/76:105 s. 1). Politikerna menade att det skulle 
finnas vinster både för arbetsgivare och för arbetstagare med 
lagstadgad förhandlingsskyldighet (11 §) och rätt till information 
(19 §) (Levinson & Wallenberg 2008:5).
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MBL, med regleringen av facklig förhandling och facklig infor-
mationsrätt, formaliserar det kollektiva inflytandet: den lokala 
klubben representerar medarbetarna på arbetsplatsen. På så vis 
är lagstiftningen del av tidsandan. 1970-talet var en period då 
demokratisering engagerade och fackföreningsrörelsen växte. 
Förekomsten av lokala klubbar och fackligt förtroendevalda på 
arbetsplatser runt om i Sverige var god.2 I dag ser läget annor-
lunda ut. En majoritet av anställda är fortfarande medlemmar i 
fackföreningar (Kjellberg 2021a) men trenden har över tid varit 
sjunkande. Lokala fackklubbar är relativt ovanliga på svenska 
företag (Calmfors m.fl. 2021, Kjellberg 2021b) och enligt undersök-
ningen om levnadsförhållanden rapporterar färre än 10 procent 
av anställda att de är engagerade i facket (SCB:s statistikdatabas). 

Sedan 1970-talet har vidare jobben och sammansättningen av 
anställda förändrats. Industri-jobben har utvecklats men också 
minskat i omfattning. Service- och tjänstejobben har ökat sina 
andelar anställda och utgör idag en majoritet av anställda. Också 
arbetet med personalfrågor har utvecklats. Inom ledarskaps- och 
HR-forskning och praktik har det vuxit fram en annan retorik 
kring vikten av inflytande där begrepp som ”self-leadership”, 
”employee involvement” och ”empowerment” är vanliga. Motivet 
här är inte företagsdemokrati utan medarbetares egna engage-
mang och motivation. Medarbetarinflytande ses som nödvän-
digt för att organisationer ska utvecklas, attrahera kompetens 
och vara produktiva arbetsplatser. Det är dock inte kollektivets 
inflytande som främst avses, utan den enskilde medarbeta-
rens eller arbetsgruppens inflytande över arbetets som utförs. 
Inflytande i den här bemärkelsen kan sägas ha individualiserats 
(eller kollegialiserats). 

 2) Sverige var naturligtvis inte ensamt om att ha en demokratiseringsvurm under 
1970-talet. Lagstiftning om medarbetarinflytande spreds under perioden bland många 
länder (Hedin 2016).
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Syftet med den här rapporten är därför att bättre förstå hur 
de som arbetar med personalfrågor ser på inflytande och om 
inflytande ses som en viktig fråga för att motivera och enga-
gera medarbetare. Om och hur bidrar MBL-förhandlingar och 
informationsmöten till arbete med inflytande i dag? Av särskilt 
intresse är hur respondenterna upplever att MBL fungerar i de 
fall det inte finns facklig närvaro på arbetsplatsen. 

För att undersöka frågorna har en enkät gått ut till alla med-
lemmar i Sveriges HR-förening. Sveriges HR-förening är en 
ideell förening som grundades 1921 för yrkesverksamma inom 
personal- och ledarskapsfrågor. I den beskrivning av föreningen 
som återfinns på hemsidan speglas retoriken kring medarbe-
tares inflytande som vi beskrivit ovan. En av personalarbetets 
viktiga ingredienser beskrivs på följande sätt: ”Vi ser människ-
orna som den främsta drivkraften i företag och organisationer. 
När människor trivs, mår bra, är involverade och engagerade 
skapar det verksamhetens utveckling och framgång” (Sveriges 
HR Förening u.å.). HR-folk, som rapporten ibland benämner res-
pondenterna, är den yrkesgrupp i organisationer som oftast har 
i uppgift att både stödja chefer i medarbetaransvar och ansvara 
för arbetsrättliga och fackliga förhandlingar. HR-folket är därför 
synnerligen lämpade att besvara våra frågor kring inflytande, 
MBL och facklig närvaro.
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2. Om MBL som representativt inflytande

2.1 Kort om lagstiftningen om medbestämmande  
(MBL 1976:580)

Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet trädde i 
kraft 1976 som en del av den nya arbetsrätten (Selberg & Sjödin 
2019). Juridiskt består medarbetarinflytande av de tre stegen 
samråd, insyn och inflytande, där lagen reglerar rätten till insyn 
och samråd men inte inflytande (Iseskog 2017). 

Samråd regleras främst i 11 §:

11 § Innan arbetsgivare beslutar om viktigare 
förändring av sin verksamhet, skall han på eget 
initiativ förhandla med arbetstagarorganisa-
tion i förhållande till vilken han är bunden av 
kollektivavtal.

Insyn regleras främst i 19 §:

19 § Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbets-
tagarorganisation i förhållande till vilken han 
är bunden av kollektivavtal underrättad om hur 
hans verksamhet utvecklas produktionsmäs-
sigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för 
personalpolitiken. Arbetsgivaren skall dessutom 
bereda arbetstagarorganisationen tillfälle att 
granska böcker, räkenskaper och andra hand-
lingar, som rör arbetsgivarens verksamhet, i 



11

Medarbetares inflytande och delaktighet

den omfattning som organisationen behöver för 
att tillvarataga medlemmarnas gemensamma 
intressen i förhållande till arbetsgivaren.

(Lagen.nu u.å.)

Det är, menar Iseskog (2017), uppenbart att lagstiftarna antog 
att insyn och samråd skulle leda till inflytande eftersom detta 
lämnas utan rättsliga garantier.

Lagstiftningen är dispositiv, i bemärkelsen att parterna genom 
kollektivavtal kan komma överens om alternativa former för 
inflytande (4 § MBL) genom ”Samverkansavtal”. Samverkansavtal 
är kollektivavtal om medbestämmande och regleras i 32 § MBL. 
Om parterna kommer överens kan förhandlingar kring 11 § och 
19 § ersättas med andra regler för att åstadkomma inflytande 
(se Frick 2011).

Syftet med föreliggande rapport är inte att undersöka hur och 
om respondenterna arbetar i enlighet med regleringarna i MBL, 
utan att få en förståelse för i vilken utsträckning responden-
terna uppfattar att lagstiftningen bidrar till inflytande och om 
det påverkas av huruvida en lokal facklig klubb finns på plats 
eller ej. Det som är teoretiskt intressant är att lagstiftningen 
har introducerat arbetstagar-organisationen som ett mellanled 
i arbetet med inflytande (se Figur 1 nedan). 

Den svenska MBL-lagstiftningen specificerar en process för 
inflytande där facket representerar medarbetaren. Ett sätt att 
se på det är inflytande via representation, eller indirekt, och att 
det är medarbetaren som kollektiv som får inflytande. Facket 
med vilket organisationen har kollektivavtal blir därmed en kanal 
mellan den enskilda medarbetaren och arbetsgivaren.
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I modern HRM förespråkas dock en annan process, där chefer 
direkt, med stöd av HR-personal, involverar medarbetare (enskilt 
eller som kollektiv). HRM-processer som betonar involvering 
förekommer med många namn, men syftet här är inte att ge en 
översikt över alla de olika involveringsteorier som förekommer 
inom HR-forskningen. I stället kan konstateras att inflytandets 
betydelse för engagemang och motivation hos medarbetare är 
centrala inom teoretiska perspektiv såsom ”High involvement 
management” (Lawler 1986), ”Empowerment” (Spreitzer & Quinn 
2001) och ”High performance work systems” (Boxall & Macky 
2009). Gemensamt är antagandet att inflytande skapar invol-
verade medarbetare som inte bara presterar bättre på jobbet, 
utan också är mindre stressade och har högre arbetstillfreds-

Figur 1: MBL-processen kring medarbetarinflytande 

Anm: Schematisk figur över MBL-processen.
Källa: Egen illustration.

Chef eller 
HR-funktion

Lokal fackklubb 
eller facklig 

representant
Medarbetare

Figur 2: HR-processen kring medarbetarinflytande  

Anm: Schematisk figur över två processer kring inflytande 
direkt chef-medarbetare eller indirekt fack-medarbetare.

Källa: Egen illustration.

Chef eller 
HR-funktion

Medarbetare

Facklig KA-part
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ställelse (Boxall & Macky 2009). Inflytande här handlar dock inte 
om representativt inflytande via fackföreningar eller liknande, 
utan individuellt inflytande som sker genom så kallad ”employee 
voice” (Wilkinson m.fl. 2020) och kontroll över arbetsuppgifter 
och deras utförande.

Den andra processen, där en medarbetares inflytande sker genom 
dialog med sin chef (se Figur 2) och genom utökad kontroll över 
sina egna arbetsuppgifter kan antas ha ökat i omfattning i takt 
med att det moderna personalarbetet fått fotfäste. Allt fler arbe-
tar också med service och tjänster. Frågan som infinner sig är 
hur de båda processerna uppfattas fungera av HR-folk, särskilt 
eftersom det lokala fackliga engagemanget har avtagit.3

2.2 Tidigare forskning om MBL
Det finns en hel del forskning som inriktats på att förstå varför 
MBL infördes. Tre olika drivkrafter lyfts fram 

1) medbestämmandelagen var ett sätt att möta 1970-talets radi-
kalisering och de vilda strejker som präglade tiden (Haas 1983; 
Sass 2014; Levinson 1996)

2) medbestämmandelagen antogs i Sverige liksom i många andra 
länder som en del av internationella normentreprenörers 
opinionsbildande (Hedin 2015) samt

 3) Det är viktigt att beakta att vi enbart diskuterar hur respondenterna ser på frågor-
na vi ställt i enkäten. I själva verket kan vi inte säga något om hur det fackliga arbetet 
visavi medarbetare fungerar på svenska arbetsplatser. Det är dock rimligt att tro att 
just vad gäller inflytande minskar kvaliteten om det inte finns facklig representation 
på arbetsplatsen. Vidare är det rimligt att tänka sig att det fackliga arbetet inte endast 
utförs genom MBL. Kollektivavtalen förhandlas ju också av facket och fyller naturligtvis 
en viktig funktion för frågor om lönebildning, kompetensutveckling m.m. 
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3) formalisering av sociala normer kring medarbetarinflytande 
som redan existerade på många storföretag (Levinson 1996). 
Samtliga förklaringar är rimliga. TCO och LO lobbade gentemot 
regeringen för att åstadkomma lagstiftningen. Motsvarande 
lagstiftning antogs i Frankrike (1969), Nederländerna (1971), 
Tyskland (1972), Österrike och Belgien (1973), och Luxemburg 
(1974). Kollektivavtal i många storföretag hade redan forma-
liserat fackligt inflytande.

Den svenska MBL-lagstiftningen gick från att vara kontroversiell 
bland företagsledare till att bli rätt populär (Levinson 2000). Över 
tid växte utvecklingsavtal fram som skulle förhandlas lokalt och 
som därmed förändrade sättet att arbeta med inflytande. Formell 
förhandling ger vika för mer informella samverkansformer. Särskilt 
utvecklingsavtalet mellan SAF och LO/TCO 1982, menar Levinson 
(1996), var både symboliskt och praktiskt viktigt. Symboliskt marke-
rar avtalet att 1970-talets konfrontativa period mellan parterna var 
över, praktiskt betydde avtalet att samarbetet integrerades lokalt 
via involvering av lokala fackklubbar i företagen (Levinson 1996).

Levinson har vid upprepade tillfällen undersökt både företagsled-
ningens och fackens perspektiv på MBL ( bl.a. 1996, 1997, 2000). Han 
rapporterar en positiv utveckling med överlag goda erfarenheter 
av implementeringen av den nya lagstiftningen. Detta är i linje 
med Wheeler (2002) och Aspling (1986) vars resultat tyder på att 
både fackförbund och arbetsgivare har gynnats av MBL genom 
att företagsbeslut sker i en anda av samförstånd. Wheeler och 
Aspling menar dock att trenden är att arbetsgivare över tid blir 
mer positiva medan de anställda mer tveksamma till nyttan av MBL.

I boken ”Codetermination in Sweden: Myth and Reality” (Levinson 
2000) dras slutsatsen att medbestämmandet överlag har blivit väl 
mottaget och hanterat av både ledning och fackförbund. Lokala 
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aktörer utmärks vidare av hög nivå på sina deltagar-kompeten-
ser (participative skills). Det senare betyder att företagsledare 
och fackliga representanter är kompetenta att samlas kring 
gemensamma frågor som lyfter företaget (Levinson 2000:463). 
En pragmatisk inställning med en slags kombinerad modell av 
förhandling och samverkan lokalt rapporteras. Särskilt är arbets-
miljö, personalfrågor och omorganisationer områden där med-
arbetare genom sina representanter har fått ökat inflytande. På 
så vis har lokala fackklubbar vitaliserats och det fackliga arbetet 
har decentraliserats (Levinson 2000:472). Tio år senare (2009) 
ser det ungefär likadant ut. Företagsledare är generellt positiva 
till att ha arbetstagarrepresentanter i styrelsen och båda parter 
menar överlag att relationerna är goda (Wallenberg & Levinson 
2012). Nyare studier av MBL än så har vi inte hittat.

Som genomgången av Levinsons forskning visar, ligger fokus 
främst på fackens deltagande i företagsstyrelser, en fråga som 
också handlar om inflytande. Att delta i styrelsearbete ger insyn 
och möjlighet att påverka beslutsfattande på företagsnivå. I vårt 
arbete har dock mestadels frågor som handlar om inflytande 
enligt 11 § och 19 § varit i fokus.

2.3 HRM och inflytande som ”individuell empowerment” 
HRM är ett samlingsbegrepp som omfattar både praktiskt 
HR-arbete och forskningsområdet som har personalfrågor som 
fokus. HRM härstammar från USA och England och har sedan 
1970-talet fört fram personalarbete som ett område av strategisk 
relevans för organisationer (se exempelvis Armstrong & Taylor 
2020). På Harvard Business School infördes en kurs i ämnet 1981 
(Söderström & Lindström 1994). HRM sätter på ett tydligt sätt 
individens relation till organisationen i centrum – genom medar-
betarsamtal, personliga mål, prestationsbaserade belöningssystem, 
kompetensutveckling, med mera, syftar personalarbetet till att 
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skapa win-win-situationer där både organisationens och individens 
mål främjas. Ett område inom HRM som också växt fram som en 
stark forskningsgren är ”Empowerment”. Empowerment är både 
en teori och ett sätt att arbeta med personalfrågor, där inflytande, 
egenmakt och kontroll ses som centrala ingredienser för att moti-
vera och engagera medarbetare (se Spreitzer & Quinn 2001).

Synen på inflytande som återfinns i MBL skiljer sig från synen på 
inflytande inom HRM. Det handlar delvis om direkt inflytande 
visavi representativt inflytande (se diskussionen i Simonsen 
Abildgaard m.fl. 2019:750). Ett annat sätt att beskriva det är 
att MBL handlar om kollektivet, HRM om individen: MBL om 
förhandlingar och formella regler, HRM om samtal och över-
enskommelser ( jmf. Söderström & Lindström 1994). 

De två sätten att se på inflytande existerar sida vid sida i Sverige 
i dag. Hur fungerar det? Korsbefruktar de varandra eller existerar 
de som parallella spår, där chefer och medarbetare jobbar med 
direktinflytande, personalavdelningen och facket med MBL-
frågor? Det är vidare lätt att utgå ifrån att inflytande är viktigt 
för medarbetare i dag, men kanske är lön och andra villkor mer 
centralt för att motivera medarbetare. Hur tycker HR-folk att 
MBL bidrar till arbete med inflytande i dag? 

Av särskilt intresse är hur MBL fungerar i de fall det inte finns 
facklig närvaro på arbetsplatsen. Om facket saknas på arbets-
platsen, kan medarbetarinflytande och målet om medbestäm-
mande uppnås ändå? Om än synsätten som presenterades ovan 
analytiskt går att särskilja, är processerna kring inflytande inte 
ömsesidigt uteslutande, en organisation kan ha båda proces-
serna i gång. Frågan är då om någon process anses involvera 
medarbetare i organisationen mer.
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3. Data och metod

För att bättre förstå och studera frågorna kring inflytande och 
MBL gjordes en empirisk undersökning i form av en web-enkät 
riktad till medlemmar i Sveriges HR-förening. Föreningen är en 
yrkesförening för personer som arbetar med personalfrågor. 
Den är politiskt obunden och har som syfte att främja yrket och 
dess utövare.

Inbjudan att delta i undersökningen gick ut som ett extra med-
lemsutskick till samtliga medlemmar i Sveriges HR-förening. 
Det första elektroniska utskicket sändes den 20 januari 2021 
med en påminnelse den 27 januari 2021. Av de drygt 6 950 som 
fick inbjudan till sin e-post, svarade 226 medlemmar på enkäten 
eller 3,25 procent av föreningens medlemmar (se resonemang 
kring detta i Bilaga A). Det är tyvärr ett faktum att web-enkäter 
har låg svarsfrekvens och denna enkät utgör inget undantag. 

Eftersom svarsfrekvensen är låg är det viktigt att redan här 
klargöra att vi inte kan säga något om svarens representativi-
tet – vi uttalar oss inte om HR-folk generellt och inte heller om 
föreningens medlemmar generellt. Svaren representerar hur de 
medlemmar som valt att besvara enkäten ser på saker och ting. 
Givet vårt intresse av att teoretisera kring inflytande och relatio-
nen mellan representativ och individuell form av inflytande säger 
undersökningens resultat något om hur 226 HR-medarbetare 
ser på förhållanden mellan inflytande och arbete med MBL i 
organisationer.
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I redovisningen av de resultat enkäten genererat omnämns de 
som svarat som respondenterna eller ”HR-folk”. Respondenterna 
har olika yrkestitlar och hierarkiska positioner men förenas ändå 
av att de alla är medlemmar i yrkesförbundet och arbetar med 
personalfrågor på ett eller annat sätt. 

I Tabell 1 nedan presenteras respondenternas och deras orga-
nisationers sammansättning utifrån ett urval av demografiska 
uppgifter. I Bilaga B återfinns en variabellista med deskriptiv 
statistik över samtliga variabler som enkäten omfattar.

Tabell 1: Respondenterna och deras organisationer 
i deskriptiv statistik (N=226)4

Variabel Beskrivning Medel
Standard-
avvikelse

Min. Max.

HR-chef, personalchef, 
personaldirektör (%)

Nuvarande position 0,32 0,47 0 1

Ålder (i år) Respondentens ålder 47,5 10,31 25 76

Senioritet (i år)
Antal år på nuvarande 
position

7,17 6,28 0 30

Andel kvinnor (%) Respondentens kön 0,85 0,35 0 1

Andel privat sektor (%)
Privat, offentlig eller  
sektor

0,56 0,5 0 1

Antal anställda Antal anställda 4 799 17 100 1 212 000

Lokal fackklubb (%)
Facklig närvaro på 
arbetsplatsen

0,55 0,5 0 1

Anm: I tabellen visas nyckelvärden för utvalda variabler. En fullständig variabellista med deskriptiv statistik 
finns i Bilaga B. Där måttet anges i procent har kategoriska svarsalternativ kvantifierats av författarna. 
Exempelvis gäller det frågan om kön där respondenten kunde välja mellan alternativen man, kvinna, identifierar 
mig inte som man/kvinna eller föredrar att inte svara på frågan.

 4) Antal svar varierar mellan 223 och 226, då respondenter inte alltid besvarat alla 
frågor i enkäten.
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Tabell 1 visar att medelåldern bland respondenterna är cirka 
48 år och att de i genomsnitt varit på sin nuvarande position i 
drygt sju år. Cirka en tredjedel av respondenterna är HR-chefer, 
personalchefer eller personaldirektörer, vilket även är den van-
ligaste befattningen bland de som svarat. Andra vanliga titlar är 
HR-specialist (17 procent) eller HR-business partner (15 procent) 
(se Bilaga B). Vidare ser vi att 85 procent av respondenterna är 
kvinnor. Lite drygt hälften av respondenterna arbetar i privat 
sektor och cirka 55 procent av organisationerna har minst en 
lokal klubb på arbetsplatsen.

Vi använder enkel statistik för att undersöka materialet, främst 
beskrivande statistik och diagram över hur svaren är fördelade5. I 
rapporten presenteras inte alla frågor som ställdes, i stället pre-
senteras ett urval som tydligast knyter an till forskningsfrågorna:

Hur viktigt menar respondenterna att: 
• Inflytande är för att motivera och engagera medarbetare?
• MBL-förhandlingar är för att säkerställa medarbetares 

inflytande?

Slutligen har det även varit av intresse att undersöka om åsik-
terna skiljer sig åt beroende på om organisationen har en lokal 
fackklubb närvarande. Vår hypotes är att synen respondenterna 
har på MBL beror på huruvida det finns en lokal klubb på arbets-
platsen eller inte.

 5)  I Bilaga A förklaras och motiveras val av statistiska tester och modeller. 
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4. Resultat

4.1 Vad engagerar medarbetare
Inom HR-forskningen och den litteratur som kretsar kring hur 
organisationer bäst ska arbeta för att få medarbetare engagerade 
och produktiva uppmärksammas många olika faktorer som bety-
dande. Inom empowerment-forskningen menar man exempelvis 
att det behövs ett sammansatt batteri av både strukturella och 
psykologiska faktorer för att åstadkomma empowerment Det 
handlar om löner som befrämjar prestation och motivation, 
goda arbetsvillkor och egenkontroll och intressanta och viktiga 
arbetsuppgifter. Vi ställde därför frågor kring några olika sådana 
faktorer, samt även frågan om hur viktigt det är för motivation 
och engagemang att ha en lokal fackklubb. I Diagram 1 nedan 
visar vi hur HR-folk tänker kring vad som skapar engagemang, 
där inflytande är en av faktorerna som ingår.

Diagram 1 visar att HR-folk menar att flera av faktorerna är 
viktiga för att motivera och engagera medarbetarna. Svaren rör 
sig mellan viktigt och mycket viktigt, där ”intressanta och viktiga 
arbetsuppgifter” rankas högst, tätt följt av ”goda arbetsvillkor” och 
”regelbunden och planerad avstämning med chef”. ”Inflytande i 
organisationen” ses som relativt viktigt för medarbetare enligt 
respondenterna. Dock anses arbetsvillkor, regelbundna avstäm-
ningar med chefen och viktiga och intressanta arbetsuppgifter 
vara ännu viktigare.6

 6) Vi genomförde Mann-Whitney test för att undersöka om skillnaderna mellan svaren 
var signifikanta. Lön och inflytande är inte signifikant olika rankade av respondenterna, 
medan kompetensutveckling och inflytande är signifikant på 10-procentnivån. Lokala 
fack rankas signifikant lägre än inflytande, naturligtvis.
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En engagerad lokal fackklubb är det som HR-folk menar har minst 
betydelse för att motivera medarbetare men vi ser en större 
spridning i svaren. För att se om spridningen i svar påverkas av 
huruvida organisationen hyser en lokal klubb eller inte delas 
materialet in i två grupper utifrån om det finns (minst) en lokal 
fackklubb på respondentens arbetsplats eller inte. 

Fördelningen av svar tyder på att en del av spridningen är ett 
resultat av facklig närvaro, se Diagram 2, men även med lokal 
klubb rankas inte närvaro av klubb som lika viktigt för enga-
gemang och motivation som andra faktorer respondenterna 
kunde välja mellan. Tydligt är dock att HR-folk som arbetar i en 
organisation där det finns en lokal klubb i högre utsträckning 
anser att en lokal klubb bidrar till medarbetares engagemang 
och motivation, jämfört med HR-folk som inte har lokal klubb. 

Diagram 1: Hur viktiga anser du att nedanstående faktorer är 
för att motivera och engagera medarbetarna?

Anm: Boxdiagram över respondenternas bild om motiverande faktorer för medarbetare. Skala 1–5 där 1 
motsvarar ”Mycket oviktigt” och 5 ”Mycket viktigt”. Den ifyllda delen anger den andra och tredje kvartilen 
i fördelningen och strecket ovan och under ”boxen” anger den fjärde respektive första kvartilen. Krysset 
anger medelvärdet och prickarna anger eventuella extremvärden. 
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Detta är kanske inte något som förvånar, men det är ändå av visst 
intresse givet frågeställningarna som kretsar kring betydelsen 
av lokal facklig närvaro. I Bilaga D redovisas fullständiga svar på 
frågor om engagemang och inflytande. 

Sammanfattningsvis menar respondenterna att inflytande är vik-
tigt för att engagera och motivera medarbetare, men goda arbets-
villkor, intressanta och roliga arbetsuppgifter och regelbundna 
avstämningar med chefen anses något viktigare. Respondenter 
som arbetar i organisationer med lokala fackklubbar ser dessa 
som mer viktiga för att engagera och motivera medarbetare än 
de utan fackklubb.

Diagram 2: Bidrar en engagerad lokal fackklubb till medarbetares
engagemang och motivation? Med eller utan lokal fackklubb. 

Anm: Stapeldiagram över hur viktigt respondenterna bedömer att en lokal klubb är för engagerade 
medarbetare, där svaren är uppdelade utifrån närvaro av lokal fackklubb. Den lodräta axeln anger 
procent av svarande. Den vågräta axeln visar svarsalternativen. En bivariat logistisk regression med 
ordinal beroende variabel (ologit) visar att skillnaden i svarsfördelning är signifikant.
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4.2 Inflytande vid omorganisationer
Om vi gör en försiktig tolkning av mönstren i svaren tyder de 
på att respondenterna menar att medarbetares motivation och 
engagemang i högre utsträckning stimuleras av individualiserade 
motiv i form av villkor, arbetsuppgifter och relationen till chefen. 
Frågan är ställd som att den främst gäller i det dagliga arbetet. 
Det kan tänkas att det blir skillnad om något utöver det vanliga 
händer i organisationen. Vi ställde därför också några frågor om 
hur medarbetare, enligt respondenterna, kan utöva inflytande 
vid en organisationsförändring. Frågan löd: ”Föreställ dig att ni 
planerar en omorganisation. Hur skulle en typisk medarbetare 
i din organisation framföra synpunkter? Rangordna de tre mest 
vanligt förekommande alternativen”. I cirkeldiagrammet (Diagram 
3) presenteras hur respondenternas svar fördelar sig avseende 
rank 1.

Diagram 3: Föreställ dig att ni planerar en omorganisation. 
Hur skulle en typisk medarbetare framföra synpunkter? Rank 1, %

Anm: Diagrammet visar fördelningen av det högst prioriterade alternativet.
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Sin närmaste chef

29

15

5
5

Medarbetarundersökning

Sina kollegor

Sin fackliga representant

HR-avdelningen

Respondenterna menar att det vanligaste är att medarbetare 
vänder sig med synpunkter kring organisationsförändringar till 
sin närmaste chef (47 procent), därefter kollegor (29 procent) 
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och därefter sin fackliga representant (15 procent). I diagram 
4 har svaren brutits ner för att se hur ofta respektive svar har 
rankats mellan 1-3. Det visar sig att det är närmaste chefen som 
rankas som absolut vanligaste (83 respondenter rankar chefen 
som etta), följt av kollegor (52 respondenter) och facklig repre-
sentant (26 respondenter):

Diagram 4: Föreställ dig att ni planerar en omorganisation. 
Hur skulle en typisk medarbetare i din organisation framföra 
synpunkter? Rangordna de tre mest vanligt förekommande 
alternativen 

Anm: Diagrammet visar fördelningen i antal respondenter av samtliga prioriterade alternativ. Där rank 
1 är den högsta prioriteten och rank 3 är den lägsta.
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Enligt respondenterna framför medarbetare synpunkter på en 
omorganisation genom att prata med chefen i första hand, med 
sina kollegor i andra hand och därefter tar man kontakt med sin 
fackliga representant. Återigen kan det dock tänkas att det gör 
skillnad om det finns en lokal klubb på arbetsplatsen eller inte. 
I Diagram 5 nedan delas därför svaren upp och vi tittar närmare 
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på i vilken utsträckning respondenterna rankar att medarbetare 
skulle ta kontakt med en facklig representant utifrån närvaro/
frånvaro av lokal klubb på företaget. 

Diagram 5: Ranking av att framföra synpunkter till sin fackliga
representant, med eller utan fackklubb 

Anm: Stapeldiagrammet visar fördelning i procent av rankingarna baserat på om organisationen har 
en lokal fackklubb eller inte. 
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Om det finns en lokal klubb på arbetsplatsen menar alltså res-
pondenterna i högre grad att medarbetare vänder sig till facket 
med synpunkter vid omorganisationer. Skillnaden består främst 
i att respondenterna utan fackklubb på arbetsplatsen inte har 
rankat kontakten med facklig representant som en av de tre 
vanligaste sätten att framföra synpunkter. Jämförelsen tyder 
på att närvaron av lokal klubb gör det något vanligare att res-
pondenterna ser det som mer troligt att medarbetare vänder 
sig till sin fackliga representant för att framföra synpunkter vid 
omorganisationer. Det är måhända inte förvånande men tyder 
på att närvaron av en lokal klubb har betydelse för hur man ser 
på fackets betydelse vad gäller inflytande.
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Respondenternas svar tyder på att relationen mellan närmaste 
chef ses som mest central när det kommer till medarbetares 
inflytande, både när det kommer till att motivera medarbetare 
och när det kommer till medarbetares möjlighet att framföra 
synpunkter vid organisations-förändringar. Det är i linje med 
idéerna som förs fram kring HRM: individens direkta inflytande 
tycks mer centralt än indirekt inflytande eller vad man kan kalla 
kollektiv representativitet. Det ska naturligtvis också noteras att 
det inte nödvändigtvis är så att HR-folk vet om att medarbetare 
tar kontakt med facket vid omorganisationer.7

4.3 Vad tycker HR-medarbetare om MBL?
Vi konstaterade inledningsvis att MBL-lagstiftningen i hög 
utsträckning utgår ifrån fackförbundet som en central part i 
att säkerställa inflytande på arbetsplatser i Sverige. Enkäten 
innehöll därför även en fråga kring just detta. Fördelningen av 
respondenternas svar presenteras i Diagram 6.

Resultaten indikerar stora skillnader i inställning till MBL-
förhandlingars betydelse för att säkerställa inflytande mellan 
respondenter som arbetar i en organisation utan lokal klubb 
jämfört med respondenter som arbetar i en organisation där 
lokala klubbar förekommer. Bland respondenter med minst en 
lokal klubb i organisationen anser ungefär 75 procent att MBL-
förhandlingar är ett viktigt eller mycket viktigt verktyg för att 
säkerställa medarbetares inflytande. Bland respondenter utan 
klubb är motsvarande siffra ungefär 42 procent. Vi ser vidare 
ett u-format svarsmönster bland HR-folk utan lokal klubb, där 

 7)  Givet att arbetsgivare har en tydligare formulerad skyldighet att initiera MBL-för-
handlingar med fackförbund om man omfattas av kollektivavtal undersöktes också om 
fördelningen av svar ser olika ut på arbetsplatser med eller utan kollektivavtal. Resul-
tatet skiljer sig inte signfikant åt mellan organisationer med och utan kollektivavtal.
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ungefär lika många anser att MBL-förhandlingar är oviktiga 
som viktiga. En lokal klubb tycks göra stor skillnad vad gäller 
inställningen till MBL-förhandlingars nytta.8

Respondenterna ombads också att ta ställning till ett antal posi-
tiva och negativa påståenden om vad MBL-förhandlingar leder 
till. Nedan presenteras resultat vad gäller positiva (diagram 7–8) 
och negativa (diagram 9) påstående om MBL.9 

 8) Vi ställde fler frågor om synen på MBL som redovisas i Appendix D. De flesta 
respondenter menar exempelvis att MBL någon gång varit viktigt.

 9) Attitydfrågorna är inspirerade av motsvarande eller liknande frågor ställda av 
Levinson (bland annat 1996).

Diagram 6: I din organisation, hur viktigt är MBL-förhandlingar
som verktyg för att säkerställa medarbetarnas inflytande?

Anm: Stapeldiagram över fördelningen av vikten av MBL-förhandlingar med eller utan lokal fackklubb 
på arbetsplatsen. Den lodräta axeln anger procent.
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Mest positiva svarsmönster ser vi kring att ”övergripande beslut 
blir bättre förankrade” och ”svåra beslut blir lättare att genom-
föra”. Mest samstämmiga (minst spridning) är respondenterna 
vad gäller frågor om de anställda erhåller viktig information från 
facket och om MBL bidrar till en demokratisk kultur på arbets-
platsen. Här ser vi också ett mönster där färre respondenter 
håller med i hög grad. Slutligen ser vi att respondenterna är mest 
ljumt inställda till påståenden om medarbetares inflytande och 
att förhandlingarna ger ledningen djupare kunskap om organi-
sationen och dess personal.

Diagram 7: Positiva påståenden om MBL-förhandlingar i samband 
med organisationsförändringar

Anm: Boxdiagram över respondenternas ställningstagande till positiva påståenden om MBL Den ifyllda 
delen anger den andra och tredje kvartilen i fördelningen och strecket ovan och under ”lådan” anger 
den fjärde respektive första kvartilen. Krysset anger medelvärdet och prickarna anger eventuella 
extremvärden. Respondenterna fick svara på en skala 1–5 där 1 var ”Stämmer inte alls” och 5 var 
”Stämmer i hög grad med mina erfarenheter”.
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Också vid organisationsförändringar kan tänkas att närvaron 
av lokal klubb gör skillnad. I diagram 8 redovisas resultat som 
(återigen) tyder på att respondenter med lokal klubb generellt är 
mer positiva till MBL än de som inte har klubb på arbetsplatsen. 

Diagram 8 redovisar om respondenterna tenderat att svara i 
positiv eller negativ riktning på frågan, uppdelat efter huruvida de 
har en klubb eller inte på arbetsplatsen. Genomgående är respon-
denter med klubb mer positivt inställda till MBL-förhandlingar 
än respondenter utan klubb (medelvärden och signifikanstest 
redovisas i Bilaga C, Tabell C1).

Respondenterna fick också ta ställning till negativa påståen-
den om MBL. I Diagram 9 visas fördelningen av svar vad gäller 
negativa påståenden som att MBL-förhandlingar leder till att för 

Diagram 8: Skillnader mellan respondenter med och utan lokal 
klubb på arbetsplatsen, avvikelser från ”varken eller”-alternativet.

Anm: Stapeldiagram över avvikelser från medelvärdet. Respondenterna angav sina svar på en skala 
1–5 där 1 var ”Stämmer inte alls” och 5 var ”Stämmer i hög grad med mina erfarenheter”. I diagram 8 
subtraheras 3 (det neutrala, eller varken-eller-alternativet) från gruppernas medelvärde, så att det 
skapas en avvikelse från ”varken eller”. Ett positivt värde indikerar alltså att respondenterna i hög 
utsträckning angett värden högre än 3, medan negativa värden anger att genomsnittet ligger under 3. 
Den ljusgrå stapeln indikerar att skillnaden mellan grupperna inte är signifikant.
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många ovidkommande frågor tas upp, förlängda beslutsprocesser, 
risk för läckor och att förhandlingar inte påverkar kvaliteten alls. 
Mönstren i svaren är överlag väldigt lika oavsett påstående, och 
genomsnittet ligger runt ”varken eller”. Undantaget är påståendet 
om att beslutsfattande tar mer tid, där fler respondenter anser 
att så är fallet. Till skillnad från de positiva påståendena finns 
inte någon signifikant skillnad i svar mellan grupperna med eller 
utan lokal klubb (se Bilaga C, Tabell C2).

Sammanfattningsvis tyder enkätens resultat på att HR- 
medarbetare överlag anser att MBL-förhandlingar bidrar till 
verksamhetens kvalitet. Uppfattningen skiljer sig dock åt mel-
lan respondenter som har lokal klubb och de som inte har det. 
Respondenter på arbetsplatser där det finns minst en lokal klubb 
anser i högre utsträckning att MBL är viktigt för inflytande. 

Diagram 9: Negativa påståenden om MBL-förhandlingar vid  
organisationsförändringar

Anm: Boxdiagram över respondenternas ställningstagande till negativa påståenden om MBL Den 
ifyllda delen anger den andra och tredje kvartilen i fördelningen och strecket ovan och under ”lådan” 
anger den fjärde respektive första kvartilen. Krysset anger medelvärdet och prickarna anger eventuella 
extremvärden. Respondenterna fick svara på en skala 1–5 där 1 var ”Stämmer inte alls” och 5 var 
”Stämmer i hög grad med mina erfarenheter”.
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Bland respondenterna som inte har klubb är det lika många som 
anser att MBL är oviktigt som viktigt. Respondenter på arbets-
platser där det finns lokal klubb håller i högre grad också med 
om positiva påståenden om MBL. Vi finner ingen skillnad mellan 
respondenterna vad gäller negativa påståenden.

MBL-lagstiftningens 19 § syftar också till att säkerställa att med-
arbetare har insyn i organisationsfrågor som berör dem genom 
att arbetsgivaren anordnar regelbundna informationsmöten 
med facket. Respondenterna fick därför också ta ställning till 
ett antal påståenden om hur de ser på vad regelbundna infor-
mationsmöten bidrar till i deras organisation. 

Svaren delas in i tre grupper; respondenterna totalt, och uppdelat 
på lokal klubb och inte lokal klubb. Av fördelningen på frågorna 
som presenteras i diagram 10 framgår att närvaron av en lokal 
klubb återigen påverkar. Bland respondenter som har klubb 

Diagram 10: Procent som instämmer i att regelbundna  
informationsmöten enligt MBL 19 § bidrar till:
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instämmer fler av respondenterna genomgående i påståenden om 
att regelbunda informationsmöten bidrar, framförallt gäller det 
goda relationer till facket. Respondenter utan klubb instämmer 
i princip inte i påståendena (0,07 till 0,19 procent), förutom vad 
gäller att organisationen ses som en seriös arbetsgivaren (23,8 
procent instämmer). I samtliga fall är skillnaderna statistiskt 
signifikanta.

4.4 Lokala klubbars betydelse – resultat från  
regressionsanalyser
Ett genomgående resultat är att lokala klubbar tycks ha betydelse 
för fördelningen i svaren på många av de resultat som presen-
terats. För att ytterligare kontrollera hur robust inflytandet av 
lokala fackklubbar är på de olika aspekter av MBL har ett antal 
regressionsanalyser genomförts där utfallet, det vill säga det vi 
försöker förklara, är variationen i huruvida MBL är viktigt (eller 
inte) i organisationen, och påverkas av närvaro av lokal klubb 
givet kontroll för andra variabler.10 Fyra separata regressions-
modeller utmynnade i en ”slutlig” modell där samtliga variabler 
som samvarierar signifikant med MBL-syn inkluderades.11 Det är 
den modell som har högst andel förklarad varians. Översatt till 
normal svenska tyder denna modells resultat på att en positiv 
syn på MBL främst ”förklaras av” att respondenten är kvinna, 
har en lokal klubb i sin organisation, anser att regelbundna 
informationsmöten enligt MBL bidrar till att organisationen 

 10) Ordered logit (ologit i STATA) användes då vi har en utfallsvariabel som är ordnad 
(en skala som går från instämmer inte alls till instämmer helt) men där vi inte kan anta 
att avstånden mellan skalstegen är desamma.

 11) Givet ett litet antal observationen gjordes regressionerna separat för block av 
variabler, då det annars är risk för överspecifikation som leder till bias. Regressionerna 
är explorativa och syftar främst till att testa hypotesen om lokala klubbars betydelse 
för synen på MBL.
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ses som en seriös arbetsgivare, samt att MBL-förhandlingar vid 
organisationsförändringar bidrar till deras legitimitet, att nya 
synpunkter kommer fram och att facket säkerställer att regler 
har följts.

Med andra ord: testet av hypotesen att närvaron av en lokal klubb 
ökar värdet av lagstiftningen i praktiken håller genomgående. Vi 
finner ett signifikant och positivt resultat av närvaron av en lokal 
klubb något som kan tolkas som att respondenten blir mer positiv 
till värdet på lagstiftningen om arbetsplatsen har en lokal klubb. 

I en tvärsnittsundersökning som denna går det inte att fast-
ställa att dylikt kausalt samband, vi kan alltså inte utesluta att 
en positiv inställning hos respondenterna till MBL påverkas av 
sannolikheten att det finns en lokal klubb på deras arbetsplats 
– eller tvärtom. Men vi har och kan testa huruvida sambandet 
står sig även om vi beaktar en mångfald alternativa förklaringar 
till olikheter i synen på MBL. Nedan följer en beskrivning av fem 
regressionmodellers resultat.12 

I modell 1 analyseras hur vikten av MBL i organisationen och 
lokal klubb ser ut kontrollerat för bakgrundsfaktorer såsom 
respondentens kön och ålder, samt arbetsplatsens utseende 
gällande antal anställda, sektor, organisationens ålder, andel 
tjänstemän, och andel utlandsfödda. Endast respondentens kön är 
statistiskt signifikant relaterat till hur man ser på MBL. Kvinnliga 
respondenter, som utgör en stor majoritet av respondenterna, 
är mer positiva till MBL än manliga respondenter. Lokal klubb 
är signifikant och positivt relaterat till vikten av MBL.

 12) Den tekniskt intresserade läsaren kan vända sig till charlotta.stern@ratio.se för 
tillgång till regressionstabeller.
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I modell 2 analyseras sambandet mellan MBL och lokal klubb 
kontrollerat för kön, positiva och negativa påståenden om MBL. 
Resultatet tyder på att närvaro av lokal klubb och kön fortsatt har 
positivt samband med MBL-syn. Endast påståendet om att MBL 
tillför ledningen fördjupad information samvarierar (positivt 
och signifikant) med MBL-syn.

I modell 3 analyseras sambandet mellan MBL-syn och lokal 
klubb kontrollerat för respondentens kön, samt syn på bidraget 
från regelbundna informationsmöten 19 §. Lokal klubb och kön 
är fortsatt signifikanta, men också att respondenten anser att 
regelbundna informationsmöten bidrar till att organisationen 
ses som en seriös arbetsgivare. (I en separat modell inkluderas 
också påståendet om att MBL tillför ledningen fördjupad infor-
mation, som fortsatt är positiv och signifikant.)

Slutligen, i modell 4, analyseras hur sambandet MBL-syn och 
lokal klubb påverkas av respondenters synsätt på hur MBL-
förhandlingar bidrar vid organisationsförändringar. Vi inklu-
derar synsätt på huruvida MBL-förhandlingar bidrar till:

• organisationsförändringars legitimitet (positiv, signifikant), 
• att nya synpunkter kommer fram (pos., sig.), 
• att facket centralt säkerställer att HR fullföljt gällande lagar 

och regler (pos. sig.) 
• att förhandlingarna främjar medarbetarnas medbestämmande 

(icke-sig.).

I modell 5 inkluderas samtliga variabler som signifikant påverkar 
synen på MBL. Resultaten tyder på att en positiv syn på MBL 
främst ”förklaras av” att respondenten är kvinna, har en lokal 
klubb i sin organisation, anser att regelbundna informationsmö-
ten enligt MBL bidrar till att organisationen ses som en seriös 
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arbetsgivare, samt att MBL-förhandlingar vid organisationsför-
ändringar bidrar till deras legitimitet, att nya synpunkter kommer 
fram och att facket säkerställer att regler har följts.

Slutsatsen att lokala klubbar påverkar värdet av MBL står sig.
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5. Diskussion och slutsats

Syftet med den här rapporten har varit att bättre förstå om 
inflytande ses som en viktig fråga bland de som arbetar med 
personalfrågor och hur inflytande fungerar i praktiken. Resultatet 
tyder på att inflytande fortsatt är viktigt för att engagera och 
motivera medarbetare, men än viktigare är goda arbetsvillkor, 
intressanta och roliga arbetsuppgifter och regelbundna avstäm-
ningar med chefen. 

Vid omorganisationer vänder sig medarbetare i första hand till 
sin närmsta chef för att framföra synpunkter, därefter till kol-
legor och facklig representant. Det är i linje med idéerna som 
förs fram kring HRM – individens direkta inflytande tycks mer 
centralt än indirekt inflytande eller vad man kan kalla kollektiv 
representativitet. Mönstret är i linje med HRM-forskningens 
direkta inflytande, något som antyder en individualisering.

Hur ser respondenterna på huruvida MBL bidrar till arbetet med 
inflytande i dag? Vi finner att de generellt är positivt inställda till 
MBL och anser att MBL-förhandlingar är viktiga för att säkerställa 
medarbetares inflytande. Lokal facklig närvaro gör dock skillnad 
för arbetet med MBL. Respondenter på arbetsplatser där det 
finns lokal klubb anser i högre utsträckning att MBL är viktigt för 
inflytande. Bland respondenterna som inte har någon klubb på 
sin arbetsplats är det lika många som anser att MBL är oviktigt 
som viktigt. Respondenter på arbetsplatser där det finns en lokal 
klubb håller också i högre grad med om positiva påståenden om 
MBL. Slutligen framkommer stora skillnader i hur respondenterna 
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upplever värdet av 19 § som reglerar arbetsgivarens skyldighet 
att regelbundet informera facket om organisationsfrågor. Där 
det saknas en lokal klubb menar respondenterna i princip att 
den enda funktionen som dylika möten bidrar till är att arbets-
givaren ses som seriös.

Slutsatsen blir att de som besvarat undersökningen fortsatt 
tycker att inflytande är viktigt, men framför allt i individualise-
rade former. Det innebär dock inte att de är negativt inställda 
till MBL, i alla fall inte om det finns en lokal klubb. HR-processen 
kring medarbetarinflytande verkar alltså omfatta två parallella 
processer: både direkta processer och indirekta processer verkar 
ha betydelse om arbetsplatsen har en lokal klubb.

Regressionsmodellerna tyder på att en positiv syn på MBL främst 
påverkas av att respondenten är kvinna, har en lokal klubb i sin 
organisation, anser att regelbundna informationsmöten enligt 
MBL bidrar till att organisationen ses som en seriös arbetsgivare, 
samt att MBL-förhandlingar vid organisationsförändringar bidrar 
till förändringarnas legitimitet, att nya synpunkter kommer fram 
och att facket säkerställer att regler har följts. Hypotesen om 
att värdet av MBL påverkas av närvaron av lokala fackklubbar 
står sig genomgående.

Inledningsvis kontrasterades två olika sätt att utöva inflytande 
på arbetet. Ett kollektivt inflytande där inflytande sker indirekt 
genom facklig representation kontrasterades mot ett mer direkt 
eller individuellt inflytande där medarbetaren som individ har 
inflytande över sin situation. Det kollektiva inflytandet repre-
senterades av MBL-lagstiftningens förhandlingar och infor-
mationsmöten. Det individuella inflytandet representerades 
av internationella HRM-idéer kring empowerment, voice och 
självledarskap. Om vi sätter resultaten i relation till dessa två 
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idealtypiska representationer kan vi konstatera att våra respon-
denter, som arbetar med personalfrågor i svenska organisationer, 
har en individualiserad syn på hur medarbetare utövar inflytande. 
Det kollektiva inflytandet handlar väldigt lite om medarbetares 
inflytande enligt respondenterna, det ger främst bra relationer 
med facket och får arbetsgivare att framstå som seriös. Framför 
allt gäller det när det saknas lokal facklig närvaro.

Det framstår som intressant att fortsätta att forska kring vad 
MBL bidrar med på svenska arbetsplatser. Det är tydligt att lag-
stiftningen har hög legitimitet bland våra respondenter. Frågan 
är dock om legitimiteten lever kvar om klubbarna alltmer blir 
ett minne blott. 

En annan viktigt fortsatt forskningsfråga är hur anställda ser 
på bidraget från MBL. Det är uppenbart att svensk forskning 
främst studerat hur företagsledning och fackförbund ser på 
saken, och att den mesta MBL-forskningen är till åren kommen. 
Forskning om anställdas relation till sin arbetsgivare och hur 
den påverkas av närvaron av klubbar är i stort okänd. Frågor 
kring relationen mellan individfokuserat modernt HR-arbete 
och fackliga klubbar som arbetar med MBL tycks vara något 
särkopplade. Men utan medarbetarnas röst kring sambanden 
går frågan inte att besvara. Man kan tänka sig att klubbar plus 
MBL ersätter mer individuellt HR arbete, eller att MBL och HR 
kompletterar varandra. För oss som tror oss veta att egenmakt 
och inflytande är viktigt för goda arbetsrelationer samt nöjda 
och lojala medarbetare fortsätter arbetet.
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Bilagor

I Bilaga A till D presenteras utförliga beskrivningar av resultat 
med statistisk bearbetning. Den första bilagan motiverar valet 
av metoder för att analysera datamaterialet. 

Bilaga A 
Av de drygt 6 950 som fick inbjudan till sin e-post, öppnade 1 304 
första utskicket, och 1 217 påminnelsen. 134 klickade sedan på 
länken till web-enkäten i första utskicket, 174 i det andra. Av dessa 
svarade slutligen 226 medlemmar på enkäten eller 3,25 procent 
av föreningens medlemmar. Föreningen har inte demografisk 
statistik över medlemmar, men enligt uppgift är ungefär fem 
procent studenter. Om vi räknar bort dessa ur helheten är 6 603 
medlemmar i målgruppen för enkäten, och svarsfrekvensen blir 
därmed 3,4 procent. Om vi i stället utgår ifrån genomsnittet 
av de som faktiskt öppnat utskicket (1 304+1 217/2=2 912,5) blir 
svarsfrekvensen 7,8 procent. Slutligen, om vi ser endast till de 
som övervägde att besvara enkäten (de som de facto klickade 
på länken, (134–174=308) personer) blir svarsfrekvensen mycket 
högre (runt 73 procent). 

Enkätsvar är sällan normalfördelade utan uppvisar ofta skevhet. 
Det innebär att ett svarsalternativ ofta är överrepresenterat 
och att svaren är asymmetriskt fördelade kring det alternativet. 
Skewness and kurtosis test for normality och Shapiro-Wilk test 
for normal data visar att få av enkätsvaren är normalfördelade. 
Till exempel tenderar de flesta svaren att vara positiva, snarare 
än neutrala, vid frågor om vad som motiverar medarbetare då de 
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flesta av faktorerna vi frågar om till viss del anses motiverande 
av respondenterna snarare än helt oviktiga. 

Det är inte heller självklart att avstånden mellan de olika svar-
salternativen (som statistiskt benämns skalsteg) är lika stora, 
något som antas i vissa vanliga analysmetoder som T-test av 
medelvärden eller minstakvadratmetoden (OLS). I stället för 
T-test används därför Mann-Whitney test. Detta test tar i stäl-
let hänsyn till faktum att det kan finnas en skevhet i datasetet. 

Bilaga B

Tabell B1: variabellista och deskriptiv statistik 
Variabel Mått Fråga Obs. Medel Std. Min. Max.

HR-chef, personalchef, personaldirektör Procent Vad är din nuvarande befattning? 226 0,32 0,47 0 1

HR-business partner ——————"—————— ——————"—————— 226 0,15 0,36 0 1

HR-specialist ——————"—————— ——————"—————— 226 0,17 0,37 0 1

HR-strateg ——————"—————— ——————"—————— 226 0,08 0,28 0 1

HR-handläggare eller verksamhetsnära HR ——————"—————— ——————"—————— 226 0,07 0,25 0 1

Erfarenhet År
Ungefär hur många år har du arbetat i 
denna befattning?

225 7,18 6,28 0 30

Ålder ——————"—————— Din ålder? 225 47,5 10,31 25 76

Kön Procent, 1 om kvinna Är du kvinna eller man? 224 0,85 0,35 0 1

Sektor Procent, 1 om privat sektor Arbetar du i privat eller offentlig sector? 213 0,56 0,50 0 1

Antal anställda Antal
Ungefär hur många anställda har din 
organisation?

223 4 799,3 17 100,18 1 212 000

Grundat
Skala: äldre om högre värde När grundades organisationen du 

arbetar för?
210 4,3 1,22 1 5

Utrikesfödda Skala: större andel om högre värde
Hur många av de anställda i organisatio-
nen är födda utanför Sverige?

193 1,87 0,56 1 4

Tjänstemän ——————"——————
Ungefär hur stor andel av de anställda 
vid företaget är tjänstemän?

222 2,93 0,92 1 4

En lön som motsvarar insats Skala: viktigare om högre värde 
Hur viktiga anser du att nedanstående 
faktorer är för att motivera och engagera 
medarbetarna? 

184 4,11 0,95 1 5
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Slutligen skattas några enkla probitmodeller för att till exempel 
undersöka vad som ökar sannolikheten för att en lokal fackklubb 
finns på arbetsplatsen. Notera dock att tolkningen bör göras 
varsamt. Testet säger att det är mer eller mindre vanligt att 
en lokal fackklubb förekommer på en arbetsplats med en viss 
egenskap. Därmed kan man anta, baserat på urvalet av data, att 
i genomsnitt är det högre eller lägre sannolikhet att en organi-
sation som har just den egenskapen har en lokal klubb, när man 
håller alla andra faktorer konstanta.

Bilaga B

Tabell B1: variabellista och deskriptiv statistik 
Variabel Mått Fråga Obs. Medel Std. Min. Max.

HR-chef, personalchef, personaldirektör Procent Vad är din nuvarande befattning? 226 0,32 0,47 0 1

HR-business partner ——————"—————— ——————"—————— 226 0,15 0,36 0 1

HR-specialist ——————"—————— ——————"—————— 226 0,17 0,37 0 1

HR-strateg ——————"—————— ——————"—————— 226 0,08 0,28 0 1

HR-handläggare eller verksamhetsnära HR ——————"—————— ——————"—————— 226 0,07 0,25 0 1

Erfarenhet År
Ungefär hur många år har du arbetat i 
denna befattning?

225 7,18 6,28 0 30

Ålder ——————"—————— Din ålder? 225 47,5 10,31 25 76

Kön Procent, 1 om kvinna Är du kvinna eller man? 224 0,85 0,35 0 1

Sektor Procent, 1 om privat sektor Arbetar du i privat eller offentlig sector? 213 0,56 0,50 0 1

Antal anställda Antal
Ungefär hur många anställda har din 
organisation?

223 4 799,3 17 100,18 1 212 000

Grundat
Skala: äldre om högre värde När grundades organisationen du 

arbetar för?
210 4,3 1,22 1 5

Utrikesfödda Skala: större andel om högre värde
Hur många av de anställda i organisatio-
nen är födda utanför Sverige?

193 1,87 0,56 1 4

Tjänstemän ——————"——————
Ungefär hur stor andel av de anställda 
vid företaget är tjänstemän?

222 2,93 0,92 1 4

En lön som motsvarar insats Skala: viktigare om högre värde 
Hur viktiga anser du att nedanstående 
faktorer är för att motivera och engagera 
medarbetarna? 

184 4,11 0,95 1 5
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Goda arbetsvillkor (flexibel arbetstid, pen-
sionslösningar, friskvård, generös semester)

——————"—————— ——————"—————— 187 4,32 1,08 1 5

Kontinuerlig kompetensutveckling ——————"—————— ——————"—————— 187 4,19 1,06 1 5

Regelbunden och planerad avstämning med 
chef (medarbetarsamtal, utvecklingssamtal 
eller motsvarande)

——————"—————— ——————"—————— 183 4,28 1,09 1 5

En engagerad lokal fackklubb ——————"—————— ——————"—————— 186 2,94 1,2 1 5

Intressanta och viktiga arbetsuppgifter ——————"—————— ——————"—————— 188 4,37 1,02 1 5

Hög grad av inflytande i organisationen ——————"—————— ——————"—————— 188 4,01 0,95 1 5

Inflytande säkerställs genom lyhörda chefer Skala: håller med mer om högre värde 
I min organisation säkerställs medarbe-
tarnas inflytande genom... 

187 4,11 0,99 1 5

Inflytande säkerställs genom regelbundna 
medarbetarundersökningar

——————"—————— ——————"—————— 188 3,89 1,35 1 5

Inflytande säkerställs genom regelbundna 
medarbetarundersamtal

——————"—————— ——————"—————— 188 4,22 1,11 1 5

Arbetsgivaren/organisationen att medarbe-
tare har inflytande över beslutsprocessen

Skala: viktigare om högre värde Enligt dig, hur viktigt är det för: 188 4,02 0,94 1 5

Medarbetaren att ha inflytande över 
beslutsprocessen?

——————"—————— ——————"—————— 188 4,06 0,87 1 5

Facket att ha inflytande över 
beslutsprocessen?

——————"—————— ——————"—————— 188 3,35 1,18 1 5

Ägare/politiker ——————"——————
Hur bedömer du nedanstående parters 
inflytande över i beslutsprocessen vid 
förändring i din organisation? 

185 3,69 1,3 1 5

Styrelsen ——————"—————— ——————"—————— 179 4,04 1,11 1 5

VD eller motsvarande ——————"—————— ——————"—————— 185 4,47 0,89 1 5

Mellanchefer eller tjänstemän som bereder 
ärenden

——————"—————— ——————"—————— 187 3,78 1 1 5

Involverade anställda ——————"—————— ——————"—————— 186 3,16 1,04 1 5

Facket ——————"—————— ——————"—————— 184 2,97 1,14 1 5

Sin fackliga representant Skala: vanligare om högre värde

Föreställ dig att ni planerar en 
omorganisation. Hur skulle en typisk 
medarbetare i din organisation framföra 
synpunkter?

226 0,92 1.07 0 3

Sin närmaste chef ——————"—————— ——————"—————— 226 1,69 1,23 0 3

HR-avdelningen ——————"—————— ——————"—————— 226 0,56 0,83 0 3

Sina kollegor ——————"—————— ——————"—————— 226 1,21 1,23 0 3

Besvarar medarbetarundersökningen som 
genomförs i samband med omorganisationen

——————"—————— ——————"—————— 226 0,33 0,73 0 3
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Goda arbetsvillkor (flexibel arbetstid, pen-
sionslösningar, friskvård, generös semester)

——————"—————— ——————"—————— 187 4,32 1,08 1 5

Kontinuerlig kompetensutveckling ——————"—————— ——————"—————— 187 4,19 1,06 1 5

Regelbunden och planerad avstämning med 
chef (medarbetarsamtal, utvecklingssamtal 
eller motsvarande)

——————"—————— ——————"—————— 183 4,28 1,09 1 5

En engagerad lokal fackklubb ——————"—————— ——————"—————— 186 2,94 1,2 1 5

Intressanta och viktiga arbetsuppgifter ——————"—————— ——————"—————— 188 4,37 1,02 1 5

Hög grad av inflytande i organisationen ——————"—————— ——————"—————— 188 4,01 0,95 1 5

Inflytande säkerställs genom lyhörda chefer Skala: håller med mer om högre värde 
I min organisation säkerställs medarbe-
tarnas inflytande genom... 

187 4,11 0,99 1 5

Inflytande säkerställs genom regelbundna 
medarbetarundersökningar

——————"—————— ——————"—————— 188 3,89 1,35 1 5

Inflytande säkerställs genom regelbundna 
medarbetarundersamtal

——————"—————— ——————"—————— 188 4,22 1,11 1 5

Arbetsgivaren/organisationen att medarbe-
tare har inflytande över beslutsprocessen

Skala: viktigare om högre värde Enligt dig, hur viktigt är det för: 188 4,02 0,94 1 5

Medarbetaren att ha inflytande över 
beslutsprocessen?

——————"—————— ——————"—————— 188 4,06 0,87 1 5

Facket att ha inflytande över 
beslutsprocessen?

——————"—————— ——————"—————— 188 3,35 1,18 1 5

Ägare/politiker ——————"——————
Hur bedömer du nedanstående parters 
inflytande över i beslutsprocessen vid 
förändring i din organisation? 

185 3,69 1,3 1 5

Styrelsen ——————"—————— ——————"—————— 179 4,04 1,11 1 5

VD eller motsvarande ——————"—————— ——————"—————— 185 4,47 0,89 1 5

Mellanchefer eller tjänstemän som bereder 
ärenden

——————"—————— ——————"—————— 187 3,78 1 1 5

Involverade anställda ——————"—————— ——————"—————— 186 3,16 1,04 1 5

Facket ——————"—————— ——————"—————— 184 2,97 1,14 1 5

Sin fackliga representant Skala: vanligare om högre värde

Föreställ dig att ni planerar en 
omorganisation. Hur skulle en typisk 
medarbetare i din organisation framföra 
synpunkter?

226 0,92 1.07 0 3

Sin närmaste chef ——————"—————— ——————"—————— 226 1,69 1,23 0 3

HR-avdelningen ——————"—————— ——————"—————— 226 0,56 0,83 0 3

Sina kollegor ——————"—————— ——————"—————— 226 1,21 1,23 0 3

Besvarar medarbetarundersökningen som 
genomförs i samband med omorganisationen

——————"—————— ——————"—————— 226 0,33 0,73 0 3
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Informerar fortlöpande sina medarbetare om 
vad som är på gång

Skala: vanligare om högre värde

Föreställ dig att ni planerar en organisa-
tionsförändring. Vilka faktorer beskriver 
bäst hur en typisk chef i din organisation 
planerar och genomför förändringen. En 
typisk chef i min organisation:

226 1,11 1,14 0 3

Säkerställer en korrekt förhandling med 
facket kring medbestämmandefrågor

——————"—————— ——————"—————— 226 0,97 1,02 0 3

Involverar medarbetare tidigt i processen ——————"—————— ——————"—————— 226 0,56 0,87 0 3

Involverar HR tidigt i processen och genomför 
förändringar i samråd med HR

——————"—————— ——————"—————— 226 1,51 1,33 0 3

Ta de flesta besluten utan att rådfråga andra ——————"—————— ——————"—————— 226 0,39 0,92 0 3

Delegerar det mesta beslutsfattandet till 
medarbetare som arbetar självständigt

——————"—————— ——————"—————— 226 0,12 0,54 0 3

Info till facket 
Skala: senare i beslutsprocessen om högre 
värde

I vilken fas av beslutsprocessen 
informeras facket i din organisation om 
viktiga förändringar? 

173 2,27 0,65 1 4

Info till medarbetarna ——————"——————
I vilken fas av beslutsprocessen infor-
meras medarbetarna i din organisation 
om viktiga förändringar? 

182 2,59 0,87 1 4

Åsikt om medarbetarinflytande Skala: håller med mer om högre värde

I min organisation ses medarbetarin-
flytande som en självklar konkurrens-
fördel och en viktig del i att ha ett gott 
arbetsgivarrykte

186 68,34 24,76 0 100

Åsikt om MBL Skala: viktigare om högre värde
I din organisation, hur viktiga är MBL-
förhandlingar som verktyg för att säker-
ställa medarbetarnas inflytande? 

149 3,74 1,36 1 5

Organisationsförändringens legitimitet Skala bidrar med om högre värde  
I vilken grad anser du att MBL förhand-
lingar vid organisationsförändringar 
bidrar till… 

166 3,81 1,2 1 5

Att nya synpunkter kommer fram ——————"—————— ——————"—————— 165 3,33 1,14 1 5

Att facket centralt säkerställer att HR fullföljt 
gällande lagar och regler

——————"—————— ——————"—————— 165 3,36 1,23 1 5

Att de anställdas medbestämmande främjas ——————"—————— ——————"—————— 165 3,43 1,24 1 5

Övergripande beslut förankras bättre hos de 
anställda

Skala: stämmer bättre om högre värde
Hur väl överensstämmer följande 
positivt laddade påståenden med dina 
erfarenheter av MBL?

165 3,56 1,22 1 5

Genomförandet av svåra beslut blir enklare ——————"—————— ——————"—————— 165 3,59 1,21 1 5

De anställda erhåller viktig information från 
facket

——————"—————— ——————"—————— 164 3,32 1,11 1 5

De anställda får ett påtagligt inflytande i 
beslutsprocessen

——————"—————— ——————"—————— 165 3,16 1,13 1 5

>>
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Informerar fortlöpande sina medarbetare om 
vad som är på gång

Skala: vanligare om högre värde

Föreställ dig att ni planerar en organisa-
tionsförändring. Vilka faktorer beskriver 
bäst hur en typisk chef i din organisation 
planerar och genomför förändringen. En 
typisk chef i min organisation:

226 1,11 1,14 0 3

Säkerställer en korrekt förhandling med 
facket kring medbestämmandefrågor

——————"—————— ——————"—————— 226 0,97 1,02 0 3

Involverar medarbetare tidigt i processen ——————"—————— ——————"—————— 226 0,56 0,87 0 3

Involverar HR tidigt i processen och genomför 
förändringar i samråd med HR

——————"—————— ——————"—————— 226 1,51 1,33 0 3

Ta de flesta besluten utan att rådfråga andra ——————"—————— ——————"—————— 226 0,39 0,92 0 3

Delegerar det mesta beslutsfattandet till 
medarbetare som arbetar självständigt

——————"—————— ——————"—————— 226 0,12 0,54 0 3

Info till facket 
Skala: senare i beslutsprocessen om högre 
värde

I vilken fas av beslutsprocessen 
informeras facket i din organisation om 
viktiga förändringar? 

173 2,27 0,65 1 4

Info till medarbetarna ——————"——————
I vilken fas av beslutsprocessen infor-
meras medarbetarna i din organisation 
om viktiga förändringar? 

182 2,59 0,87 1 4

Åsikt om medarbetarinflytande Skala: håller med mer om högre värde

I min organisation ses medarbetarin-
flytande som en självklar konkurrens-
fördel och en viktig del i att ha ett gott 
arbetsgivarrykte

186 68,34 24,76 0 100

Åsikt om MBL Skala: viktigare om högre värde
I din organisation, hur viktiga är MBL-
förhandlingar som verktyg för att säker-
ställa medarbetarnas inflytande? 

149 3,74 1,36 1 5

Organisationsförändringens legitimitet Skala bidrar med om högre värde  
I vilken grad anser du att MBL förhand-
lingar vid organisationsförändringar 
bidrar till… 

166 3,81 1,2 1 5

Att nya synpunkter kommer fram ——————"—————— ——————"—————— 165 3,33 1,14 1 5

Att facket centralt säkerställer att HR fullföljt 
gällande lagar och regler

——————"—————— ——————"—————— 165 3,36 1,23 1 5

Att de anställdas medbestämmande främjas ——————"—————— ——————"—————— 165 3,43 1,24 1 5

Övergripande beslut förankras bättre hos de 
anställda

Skala: stämmer bättre om högre värde
Hur väl överensstämmer följande 
positivt laddade påståenden med dina 
erfarenheter av MBL?

165 3,56 1,22 1 5

Genomförandet av svåra beslut blir enklare ——————"—————— ——————"—————— 165 3,59 1,21 1 5

De anställda erhåller viktig information från 
facket

——————"—————— ——————"—————— 164 3,32 1,11 1 5

De anställda får ett påtagligt inflytande i 
beslutsprocessen

——————"—————— ——————"—————— 165 3,16 1,13 1 5
>>
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Det bidrar till en demokratisk kultur på 
arbetsplatsen

——————"—————— ——————"—————— 165 3,55 1,2 1 5

Ledningen tillförs djupare kunskap om organi-
sationen och dess personal

——————"—————— ——————"—————— 165 3,32 1,22 1 5

Alltför många ovidkommande frågor tas upp ——————"——————
Hur väl överensstämmer följande 
negativt laddade påståenden med dina 
erfarenheter av MBL?

165 2,96 1,23 1 5

Risk för att information läcker ut ——————"—————— ——————"—————— 165 3 1,27 1 5

Beslutsfattande tar längre tid ——————"—————— ——————"—————— 165 3,61 1,22 1 5

Kvaliteten på beslut påverkas inte ——————"—————— ——————"—————— 165 3,22 1,23 1 5

MBL är viktig för att säkerställa medarbetar-
nas inflytande

 Procent, 1 om instämmer
Välj det påstående om MBL som du 
anser bäst beskriver situationen i din 
organisation

226 0,37 0,48 0 1

MBL är inte längre viktig för att säkerställa 
medarbetarnas inflytande

——————"—————— ——————"—————— 226 0,22 0,41 0 1

MBL har aldrig varit viktig för att säkerställa 
medarbetarnas inflytande

——————"—————— ——————"—————— 226 0,07 0,26 0 1

Att medarbetarnas engagemang och infly-
tande över organisationen ökar

——————"——————
Regelbundna informationsmöten MBL § 
19 bidrar till…

226 0,23 0,42 0 1

Att medarbetare känner sig trygga ——————"—————— ——————"—————— 226 0,21 0,41 0 1

Att organisationen ses som en seriös 
arbetsgivare

——————"—————— ——————"—————— 226 0,42 0,49 0 1

Goda relationer med facket ——————"—————— ——————"—————— 226 0,52 0,5 0 1

Andel fackligt anslutna  Procent
Ungefär hur stor andel av medarbetarna 
är fackligt anslutna?

161 65,98 21,8 0 100

Regelbundna MBL-möten  Skala: oftare om högre värde
Har organisationen regelbundna möten 
med facket som berör medbestäm-
mande (MBL)?

155 3,39 1,27 1 5

Fack-representation i styrelse  Procent, 1 om ja
Ingår fackliga representanter i organisa-
tionens styrelse?

226 0,33 0,47 0 1

Medlem i arbetsgivarorganisation ——————"——————
Är organisationen medlem i en arbets-
givarorganisation som förhandlar om 
kollektivavtal med facket

226 0,64 0,48 0 1

Kollektivavtal Skala: fler om högre värde Finns kollektivavtal på företaget? 165 1,85 0,53 0 2

Lokal fackklubb Procent, 1 om ja Finns det en eller lokala fackklubbar? 226 0,55 0,5 0 1

Flest i arbetarfack (LO) ——————"——————
Den fackklubb som avser flest anställda, 
är det ett arbetarefack (LO-fack) eller 
tjänstemannafack (TCO, SACO)?

226 0,26 0,44 0 1

Flest i tjänstemannafack (TCO, SACO) ——————"—————— ——————"—————— 226 0,24 0,43 0 1

>>



49

Medarbetares inflytande och delaktighet

Det bidrar till en demokratisk kultur på 
arbetsplatsen

——————"—————— ——————"—————— 165 3,55 1,2 1 5

Ledningen tillförs djupare kunskap om organi-
sationen och dess personal

——————"—————— ——————"—————— 165 3,32 1,22 1 5

Alltför många ovidkommande frågor tas upp ——————"——————
Hur väl överensstämmer följande 
negativt laddade påståenden med dina 
erfarenheter av MBL?

165 2,96 1,23 1 5

Risk för att information läcker ut ——————"—————— ——————"—————— 165 3 1,27 1 5

Beslutsfattande tar längre tid ——————"—————— ——————"—————— 165 3,61 1,22 1 5

Kvaliteten på beslut påverkas inte ——————"—————— ——————"—————— 165 3,22 1,23 1 5

MBL är viktig för att säkerställa medarbetar-
nas inflytande

 Procent, 1 om instämmer
Välj det påstående om MBL som du 
anser bäst beskriver situationen i din 
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226 0,37 0,48 0 1

MBL är inte längre viktig för att säkerställa 
medarbetarnas inflytande

——————"—————— ——————"—————— 226 0,22 0,41 0 1

MBL har aldrig varit viktig för att säkerställa 
medarbetarnas inflytande

——————"—————— ——————"—————— 226 0,07 0,26 0 1

Att medarbetarnas engagemang och infly-
tande över organisationen ökar

——————"——————
Regelbundna informationsmöten MBL § 
19 bidrar till…

226 0,23 0,42 0 1

Att medarbetare känner sig trygga ——————"—————— ——————"—————— 226 0,21 0,41 0 1

Att organisationen ses som en seriös 
arbetsgivare

——————"—————— ——————"—————— 226 0,42 0,49 0 1

Goda relationer med facket ——————"—————— ——————"—————— 226 0,52 0,5 0 1

Andel fackligt anslutna  Procent
Ungefär hur stor andel av medarbetarna 
är fackligt anslutna?

161 65,98 21,8 0 100

Regelbundna MBL-möten  Skala: oftare om högre värde
Har organisationen regelbundna möten 
med facket som berör medbestäm-
mande (MBL)?

155 3,39 1,27 1 5

Fack-representation i styrelse  Procent, 1 om ja
Ingår fackliga representanter i organisa-
tionens styrelse?

226 0,33 0,47 0 1

Medlem i arbetsgivarorganisation ——————"——————
Är organisationen medlem i en arbets-
givarorganisation som förhandlar om 
kollektivavtal med facket

226 0,64 0,48 0 1

Kollektivavtal Skala: fler om högre värde Finns kollektivavtal på företaget? 165 1,85 0,53 0 2

Lokal fackklubb Procent, 1 om ja Finns det en eller lokala fackklubbar? 226 0,55 0,5 0 1

Flest i arbetarfack (LO) ——————"——————
Den fackklubb som avser flest anställda, 
är det ett arbetarefack (LO-fack) eller 
tjänstemannafack (TCO, SACO)?

226 0,26 0,44 0 1

Flest i tjänstemannafack (TCO, SACO) ——————"—————— ——————"—————— 226 0,24 0,43 0 1 >>
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Sätta olika löner för olika anställda?  Skala: svårare om högre värde

Ta ställning till följande frågor om den 
största organisationens fackklubb. Gör 
den lokala fackklubben det lättare eller 
svårare att: 

114 2,18 0,66 1 3

Anpassa arbetstidens längd och förläggning 
efter företagets behov?

——————"—————— ——————"—————— 114 2,04 0,67 1 3

Kommunicera med de anställda och att 
förankra olika beslut?

——————"—————— ——————"—————— 115 1,58 0,74 1 3

Att hitta lösningar som passar både företag 
och anställda?

——————"—————— ——————"—————— 117 1,6 0,71 1 3

Aktivitet lokal fackklubb Skala: mer aktiv om högre värde
Hur aktiva anser du att den lokala klub-
ben är i din organisation?

122 76,21 22,05 0 100

Förtroende fack gentemot arbetsgivare Skala: högre förtroende om högre värde
Hur stort förtroende anser du att 
de fackliga organisationerna har för 
arbetsgivaren?

121 70,51 21,53 0 100

Förtroende arbetsgivare gentemot fack ——————"——————
Hur stort förtroende anser du att 
din arbetsgivare har för de fackliga 
organisationerna?

120 67,83 19,58 4 100

Förtroende medarbetare gentemot fack ——————"——————
Hur stort förtroende anser du att med-
arbetarna i din organisation har för de 
fackliga organisationerna?

118 69,01 20,21 14 100

Nyhetsbrev Procent, 1 om ja
Information som berör anställda i din 
organisation sprids främst genom:

226 0,04 0,2 0 1

Arbetsplatsmöten (personalmöten) ——————"—————— ——————"—————— 226 0,28 0,45 0 1

MBL-möten med facket ——————"—————— ——————"—————— 226 0,02 0,13 0 1

Intranät ——————"—————— ——————"—————— 226 0,03 0,17 0 1

Andra ——————"—————— ——————"—————— 226 0,03 0,17 0 1

Anm: Tabellen innehåller deskriptiv statistik på de frågor som ställdes i enkäten samt korta beskrivningar av måtten. 
Källa: Egen enkätdata utförd i samarbete med Sveriges HR-förening.
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Sätta olika löner för olika anställda?  Skala: svårare om högre värde

Ta ställning till följande frågor om den 
största organisationens fackklubb. Gör 
den lokala fackklubben det lättare eller 
svårare att: 

114 2,18 0,66 1 3

Anpassa arbetstidens längd och förläggning 
efter företagets behov?

——————"—————— ——————"—————— 114 2,04 0,67 1 3

Kommunicera med de anställda och att 
förankra olika beslut?

——————"—————— ——————"—————— 115 1,58 0,74 1 3

Att hitta lösningar som passar både företag 
och anställda?

——————"—————— ——————"—————— 117 1,6 0,71 1 3

Aktivitet lokal fackklubb Skala: mer aktiv om högre värde
Hur aktiva anser du att den lokala klub-
ben är i din organisation?

122 76,21 22,05 0 100

Förtroende fack gentemot arbetsgivare Skala: högre förtroende om högre värde
Hur stort förtroende anser du att 
de fackliga organisationerna har för 
arbetsgivaren?

121 70,51 21,53 0 100

Förtroende arbetsgivare gentemot fack ——————"——————
Hur stort förtroende anser du att 
din arbetsgivare har för de fackliga 
organisationerna?

120 67,83 19,58 4 100

Förtroende medarbetare gentemot fack ——————"——————
Hur stort förtroende anser du att med-
arbetarna i din organisation har för de 
fackliga organisationerna?

118 69,01 20,21 14 100

Nyhetsbrev Procent, 1 om ja
Information som berör anställda i din 
organisation sprids främst genom:

226 0,04 0,2 0 1

Arbetsplatsmöten (personalmöten) ——————"—————— ——————"—————— 226 0,28 0,45 0 1

MBL-möten med facket ——————"—————— ——————"—————— 226 0,02 0,13 0 1

Intranät ——————"—————— ——————"—————— 226 0,03 0,17 0 1

Andra ——————"—————— ——————"—————— 226 0,03 0,17 0 1

Anm: Tabellen innehåller deskriptiv statistik på de frågor som ställdes i enkäten samt korta beskrivningar av måtten. 
Källa: Egen enkätdata utförd i samarbete med Sveriges HR-förening.
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Bilaga C
Tabell C1 nedan testar skillnaderna mellan respondenter som 
arbetar på en arbetsplats med eller utan lokal fackklubb. Samtliga 
frågor nedan har svarsalternativ på en fem-gradig skala, där 1 
betyder ”stämmer inte alls” och 5 betyder ”stämmer i hög grad 
med mina erfarenheter”. Ju högre genomsnittligt värde, desto mer 
instämmer således responderna i respektive grupp i påståendet. 
3 är ett neutralt alternativ. I tabellen indikerar fetade påståenden 
signfikant skillnad mellan grupperna. Kursiverat betyder knappt 
signifikant.

Tabell C1: Positiva påståenden om MBL 

Hur väl överensstämmer följande positivt laddade påståenden 

med dina erfarenheter av MBL?

Finns det en lokal fackklubb 

på arbetsplatsen?

Ja Nej

Övergripande beslut förankras bättre hos de anställda
3,725*** 3,073

(1,136) (1,348)

Genomförandet av svåra beslut blir enklare
3,718** 3.22

(1,145) (1,333)

De anställda erhåller viktig information från facket
3,447** 2,951

(1,095) (1,094)

De anställda får ett påtagligt inflytande i beslutsprocessen
3,274** 2,805

(1,054) (1,269)

Det bidrar till en demokratisk kultur på arbetsplatsen
3,685** 3,146

(1,143) (1,276)

Ledningen tillförs djupare kunskap om organisationen och dess 

personal

3,419* 3

(1,183) (1,285)

Observationer 124 41

Anm: Standardavvikelser inom parenteser. ***, ** och * avser p-värde på högst 0,01, 0,05 respektive 0,1. 
Jämförelsetestet mellan grupperna (med och utan lokal klubb) är gjorda med Two-sample Wilcoxon rank-sum 
(Mann-Whitney) test. 
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Tabell C2: Negativa påståenden om MBL 

Hur väl överensstämmer följande negativt laddade 

påståenden med dina erfarenheter av MBL?

Finns det en lokal fackklubb på 

arbetsplatsen?

Ja Nej

Alltför många ovidkommande frågor tas upp
2,944 3,024

(1,277) (1,107)

Risk för att information läcker ut
3,04 2,878

(1,315) (1,122)

Beslutsfattande tar längre tid
3,621 3,585

(1,227) (1,204)

Kvaliteten på beslut påverkas inte
3,153 3,439

(1,25) (1,162)

Observationer 124 41

Anm: Standardavvikelser inom parenteser. ***, ** och * avser p-värde på högst 0,01, 0,05 respektive 0,1. 
Jämförelsetestet mellan grupperna (med och utan lokal klubb) är gjorda med Two-sample Wilcoxon rank-sum 
(Mann-Whitney) test. 
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Bilaga D
Nedan testas skillnaderna mellan respondenter som arbetar på en 
arbetsplats med eller utan lokal fackklubb. Frågan som redovisas 
i Tabell D1 nedan har svarsalternativ på en fem-gradig skala, där 1 
betyder ”mycket oviktigt” och 5 betyder ”mycket viktigt”. Ju högre 
genomsnittligt värde, desto mer instämmer således responderna 
i respektive grupp i påståendet. 3 är ett neutralt alternativ. I 
tabellen indikerar fetade påståenden signfikant skillnad mellan 
grupperna. Kursiverat betyder knappt signifikant.

Tabell D1: Anställda motiveras av… 
Finns det en lokal fackklubb på 

arbetsplatsen?

Ja Nej

… en lön som motsvarar insats
4,116 4,111

0,976 0,9

… goda arbetsvillkor
4,25 4,46

(1,138) (0,947)

… kontinuerlig kompetensutveckling
4,176 4,226

(1,055) (1,078)

… regelbundna medarbetarsamtal med chef
4,311 4,213

(1,107) (1,066)

… en engagerad lokal fackklubb
3,106*** 2,619

(1,107) (1,313)

… intressanta och viktiga arbetsuppgifter
4,368 4,381

(1,036) (1,007)

… en högre grad av inflytande i organisationen
3,952* 4,127

(0,923) (1,008)

Anm: Standardavvikelser inom parenteser. ***, ** och * avser p-värde på högst 0,01, 0,05 respektive 0,1. Test 
gjorda med Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test. 
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Tabell D2 testar skillnaderna mellan respondenter som arbetar 
på en arbetsplats med eller utan lokal fackklubb. Frågorna har 
svarsalternativ på en fem-gradig skala, där 1 betyder ”instäm-
mer inte alls” och 5 betyder ”instämmer i hög grad”. Ju högre 
genomsnittligt värde, desto mer instämmer således responderna 
i respektive grupp i påståendet. 3 är ett neutralt alternativ. I 
tabellen indikerar fetade påståenden signfikant skillnad mellan 
grupperna. Kursiverat betyder knappt signifikant.

Tabell D2: Medarbetarinflytande säkerställs genom… 
Finns det en lokal fackklubb på 

arbetsplatsen?

Ja Nej

… lyhörda chefer som tar vara på medarbetarnas åsikter
4,184 3,968

(0,901) (1,145)

… regelbundna medarbetarundersökningar 
4,064** 3.54

(1,21) (1,543)

… regelbundna medarbetarsamtal
4,442*** 3,824

(0,924) (1,304)

Anm: Standardavvikelser inom parenteser. ***, ** och * avser p-värde på högst 0,01, 0,05 respektive 0,1. Test 
gjorda med Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test. 

Tabell D3 nedan har svarsalternativ på en fem-gradig skala, där 1 
betyder ”mycket oviktigt” och 5 betyder ”mycket viktigt”. Ju högre 
genomsnittligt värde, desto mer instämmer således responderna 
i respektive grupp i påståendet. 3 är ett neutralt alternativ. I 
tabellen indikerar fetade påståenden signfikant skillnad mellan 
grupperna. Kursiverat betyder knappt signifikant.
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Tabell D3: Hur viktigt är det att… 
Finns det en lokal fackklubb på 

arbetsplatsen?

Ja Nej

… för arbetsgivaren att medarbetare har inflytande i 

beslutsprocessen

3,952** 4,159

(0,897) (1,003)

… medarbetare har inflytande i beslutsprocessen
4 4,175

(0,889) (0,814)

… facket har inflytande i beslutsprocessen 
3,72*** 2,619

(0,98) (1,197)

Anm: Standardavvikelser inom parenteser. ***, ** och * avser p-värde på högst 0,01, 0,05 respektive 0,1. Test 
gjorda med Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test. 

Tabell D4 nedan har svarsalternativ på en fem-gradig skala, där 
1 betyder ”mycket litet inflytande” och 5 betyder ”mycket stort 
inflytande”. Ju högre genomsnittligt värde, desto mer instämmer 
således responderna i respektive grupp i påståendet. 3 är ett neu-
tralt alternativ. I tabellen indikerar fetade påståenden signfikant 
skillnad mellan grupperna. Kursiverat betyder knappt signifikant
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Tabell D4: Hur bedömer du nedanstående parters  
inflytande i en beslutsprocess… 

Finns det en lokal fackklubb på 

arbetsplatsen?

Ja Nej

… ägare/politiker
3,434*** 4,175

(1,317) (1,115)

… styrelsen
3,923** 4,274

(1,146) (0,995)

… VD eller motsvarande
4,439 4,532

(0,87) (0,936)

… mellanchefer eller tjänstemän som bereder ärenden
3,823 (3,683)

(0,946) (1,09)

… involverade anställda
3,122 3,238

(0,963) (1,174)

… facket
3,236*** 2,443

(1,001) (1,218)

Anm: Standardavvikelser inom parenteser. ***, ** och * avser p-värde på högst 0,01, 0,05 respektive 0,1. Test 
gjorda med Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test. 
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