
Institutionen för ekonomi
Avdelningen för arbetsvetenskap

Karlstad University Studies
2005:45

Henrietta Huzell

Management och motstånd 

Den offentliga sektorns organisationer är föremål för omvälvande förändringar. För-
ändringarna förklaras i huvudsak med ökade krav från omvärlden, som medför att 
arbetsorganisationer måste moderniseras, effektiviseras, decentraliseras, kvalitetssäkras, 
processorienteras och kundorienteras för att överleva. Med förändringarna följer också 
nya krav på personalen i organisationerna.

Förändringar i offentlig sektor har tidigare varit föremål för omfattande forskning, 
men denna avhandling ställer in siktet på motsättningar och konflikter som uppstår 
vid förändring. Avhandlingen beskriver och analyserar två konkurrerande perspektiv 
på organisering och förändring - managementperspektivet och motståndsperspektivet. 
Ur de båda perspektiven framställs förändringarna som fundamentalt olika, vilket lig-
ger till grund för motstånd mot förändring. I studien visas att motsättningar mellan 
perspektiven uppstår inom olika områden och tar sig uttryck i skilda föreställningar 
om vad som bör förändras och bevaras. Studien beskriver således ett fall där specifika 
förändringar inte betraktas som önskvärda, nödvändiga eller realistiska.

Karlstad University Studies
ISSN 1403-8099

ISBN 91-7063-016-X

Offentlig sektor i omvandling – en fallstudie

Management och motstånd 

H
enrietta H

uzell       M
anagem

ent och m
otstånd



Karlstad University Studies

2005:45

Henrietta Huzell

Management och motstånd 

Offentlig sektor i omvandling – en fallstudie



Henrietta Huzell. Management och motstånd – offentlig sektor i omvandling. 
En fallstudie.

Doktorsavhandling

Karlstad University Studies 2005:45
ISSN 1403-8099
ISBN 91-7063-016-X

© Författaren

Distribution:
Karlstads universitet
Institutionen för ekonomi
Avdelningen för arbetsvetenskap
651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 vx

www.kau.se

Tryck: Universitetstryckeriet, 2005



   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

FÖRORD .............................................................................................................................................  
KAPITEL 1 .......................................................................................................................................1 

OMVANDLING AV DEN OFFENTLIGA SEKTORNS ORGANISATIONER........................1 
STUDIENS SYFTE .............................................................................................................................4 
PROJEKTETS BAKGRUND OCH VERKSAMHETERNA I STUDIEN ..........................................................6 

Banverket Projektering ......................................................................................8 
Banverket Industridivisionen...........................................................................11 

AVGRÄNSNINGAR .........................................................................................................................15 
DISPOSITION .................................................................................................................................16 

KAPITEL 2 .....................................................................................................................................18 

OM MOTSTÅND ...........................................................................................................................18 
TIDIGA IAKTTAGELSER AV MOTSTÅND..........................................................................................19 

De första organisationskonsulterna..................................................................20 
Industrial Relations: formellt motstånd ...........................................................24 
Tidiga socialantropologiska och sociologiska arbetsplatsstudier: överlevnad 
och underordning .............................................................................................25 
Psykologiska perspektiv: motstånd mot förändring ........................................29 

AKTUELLA PERSPEKTIV PÅ MOTSTÅND .........................................................................................31 
Organisationsbeteende: konformism och icke-konformism............................31 
Arbetssociologiska perspektiv: antagonism och autonomi..............................35 
Poststrukturalistiska perspektiv: övervakning och subjektivitet......................43 

AVSLUTANDE DISKUSSION............................................................................................................46 

KAPITEL 3 .....................................................................................................................................51 

METOD – UTGÅNGSPUNKTER OCH PRAKTISK TILLÄMPNING...................................51 
VAL AV METOD.............................................................................................................................51 
DE KRITISKA RESPONDENTERNA ...................................................................................................52 

Urval av intervjupersoner ................................................................................55 
Intervjuerna......................................................................................................57 

ANALYSMETOD.............................................................................................................................61 
Kodning ...........................................................................................................64 

SVÅRIGHETER MED ATT STUDERA MOTSTÅND ..............................................................................70 
RELATIONEN MELLAN ABSTRAKTA PERSPEKTIV OCH KONKRETA INDIVIDER ................................72 

KAPITEL 4 .....................................................................................................................................76 

DEN OFRÅNKOMLIGA MARKNADEN OCH DEN BESTRIDBARA MARKNADEN ......76 
MANAGEMENTPERSPEKTIV PÅ MARKNADSORIENTERING OCH KONKURRENSUTSÄTTNING............76 

Från monopol till marknad ..............................................................................79 
Entreprenadföretaget och konsultföretaget......................................................82 
Talet om effektivitet och ineffektivitet ............................................................84 

Med fokus på kärnverksamhet.....................................................................87 
FÖRESTÄLLNINGEN OM DEN OFRÅNKOMLIGA MARKNADEN..........................................................90 

DEN BESTRIDBARA MARKNADEN.........................................................................................93 



   

KONTRASTERANDE FÖRESTÄLLNINGAR OM TIDIGARE TIDER OCH FRAMTIDEN .............................94 
”Om marknaden fanns, så skulle vi inte…” ....................................................98 

…ha låga löner.............................................................................................98 
...göra felaktiga uppsägningar......................................................................99 
…ha ett sektors- och myndighetsansvar ....................................................100 

I MARKNADENS OCH KONKURRENSENS NAMN - RATIONALISERING............................................ 101 
Från fokus på järnvägen till fokus på ekonomi – en fråga om säkerhet ........103 

ATT VERKA I ALLMÄNHETENS TJÄNST ....................................................................................... 106 
Motstånd i legitimeringsdomänen .................................................................108 

SAMMANFATTNING.................................................................................................................... 110 

KAPITEL 5 .................................................................................................................................. 115 

DEN GRÄNSLÖSA OCH DEN OMÄTTLIGA ARBETSORGANISATIONEN.................. 115 
PROBLEMEN MED ARBETSORGANISATIONERNA ......................................................................... 115 

Från byråkrati till flexibilitet .........................................................................116 
NYA ORGANISATIONSSKISSER – NÄTVERK OCH KLÖVERBLAD ................................................... 120 
NYA ARBETSORGANISATORISKA FORMER: TEAM, PROJEKT OCH NÄTVERK ................................ 121 

Team i verkstaden......................................................................................123 
Projekt i entreprenadverksamheten............................................................125 
Nätverk ......................................................................................................128 

DE NYA MODELLERNA ............................................................................................................... 130 
FÖRESTÄLLNINGEN OM DEN GRÄNSLÖSA ORGANISATIONEN...................................................... 134 

DEN OMÄTTLIGA ORGANISATIONEN............................................................................... 139 
OLIKA INNEBÖRDER AV FLEXIBILITET........................................................................................ 139 

Teamens begränsningar .................................................................................141 
Begränsningar i projektorganisering..............................................................142 
Nätverkets begräsningar ................................................................................144 
Begränsningar i tid och arbete .......................................................................146 
Begränsande interaktion ................................................................................151 

I FLEXIBILITETENS OCH KOMPETENSENS NAMN - ARBETSINTENSIFIERING.................................. 154 
Från fokus på teknik till fokus på gränslöshet – en fråga om urholkning av 
teknisk kompetens .........................................................................................157 

FÖRESTÄLLNINGEN OM DEN OMÄTTLIGA ORGANISATIONEN ...................................................... 160 
SAMMANFATTNING.................................................................................................................... 163 

KAPITEL 6 .................................................................................................................................. 167 

DEN ANSVARIGA MEDARBETAREN OCH DEN OANSVARIGA MOTARBETAREN 167 
ATT FÖRÄNDRA MÄNNISKOR ..................................................................................................... 167 

Problemet med de anställda – passivitet och bristande kommersiell kompetens
.......................................................................................................................169 
Från hämmande kulturer till frigörande kulturer ...........................................174 

IDEALA ANSTÄLLDA – ENTREPRENÖRER OCH NÄTVERKARE ...................................................... 181 
Lösningen på problemet: affärsmässighet och anställningsbarhet ................184 
Att ta ansvar som medarbetare.......................................................................189 

FÖRESTÄLLNINGEN OM DEN ANSVARIGA MEDARBETAREN ........................................................ 192 

DE OANSVARIGA MOTARBETARNA .................................................................................. 198 



   

KULTURELLA SKILLNADER ........................................................................................................ 198 
Krav på förändrad personlighet .....................................................................200 
Krav på engagemang och delaktighet............................................................202 
Kontrasterande föreställningar om ansvar .....................................................206 
Kontrasterande föreställningar om affärsmässighet och anställningsbarhet..207 

ATT BÖRJA I RÄTT ÄNDE - KRAV PÅ NY LEDNING ....................................................................... 210 
I KUNDENS NAMN – ÖKAD INDIVIDUELL KONTROLL................................................................... 212 

Från fokus på teknik till fokus på kund – en fråga om manipulation ............214 
SAMMANFATTNING.................................................................................................................... 218 

KAPITEL 7 .................................................................................................................................. 223 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION - MANAGEMENT OCH MOTSTÅND .................. 223 
MANAGEMENTPERSPEKTIV ........................................................................................................ 227 
MOTSTÅNDSPERSPEKTIV............................................................................................................ 228 

SUMMARY .................................................................................................................................. 233 

REFERENSER............................................................................................................................. 240 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE, ANSTÄLLDA....................................................................... 264 

BILAGA 2 INTERVJUGUIDE, LEDNING.............................................................................. 267 
 



   



   

Förord 

 
I arbetet med att skriva föreliggande avhandling har jag understundom både 
känt och utövat visst motstånd. I min omgivning har det dock funnits en rad 
personer som underlättat, uppmuntrat och kontrollerat mig och till dessa vill jag 
rikta all min tacksamhet. I första hand riktas ett innerligt tack till mina handle-
dare, Jan Ch Karlsson och Patrik Larsson. Under stort tålamod och med veten-
skaplig erfarenhet och skicklighet har jag blivit tryggt lotsad genom de senaste 
åren. Stort tack för all hjälp, uppmuntran, förtroende och inte minst tid som jag 
har fått.  
 
Min vän och kollega Malin Wreder har, trots eller på grund av liknande veder-
mödor, alltid haft något klok och västmanländsk socialrealistiskt att säga i stun-
der av frustration. Det är dessutom få förunnat att ha en vän som frivilligt age-
rar ställföreträdare på föräldramöten. Förutom vänskapligt stöd har Malin också 
bidragit med värdefullt vetenskapligt stöd och korrekturläsning. Tusen tack är 
inte nog och jag antar att det är återbetalning som gäller. Andra enskilda kolle-
gor har bidragit till att avhandlingsskrivandet gjorts inte bara uthärdligt, men 
också lärorikt och ibland riktigt roligt. Johan Quist och Per Skålén– varmt tack 
för att ni har funnits, inte bara i min absoluta rumsliga närhet, utan också bidra-
git med organisationsteoretiska insikter, filosofiska diskussioner, och dessutom 
kommenterat delar av min text. Ingrid Hansson med familj som genom hela 
forskarutbildningen har försett mig och min familj med middagar, samvaro och 
skjutsning av barn – tack! Annika Åberg som har varit min ”parhäst” sedan 
grundutbildningen i sociologi – tack för läsning av tidiga utkast och uppmunt-
ran i slutfasen. For discussions on labour process theory and skills, I am grate-
ful to Chris Warhurst, who also made it possible for me to spend time as a visit-
ing scholar at the University of Strathclyde. Markus Fellesson som jag påstår 
delar mitt ironiska kynne och som dessutom är en levande uppslagsbok om 
stort och smått – tack. Tack också till Ulrika Jansson och Camilla Kylin för 
uppmuntrade presenter under skrivprocessen. Kjersti Lie Holte – tack för att 
du aldrig frågat när jag ska vara klar, men däremot badat med mig i Atlanten när 
det behövts. För sällskap och stöd i slutspurten tackar jag Erik Sundström. 
 
Jag har under forskarutbildningen dessutom haft förmånen att vara verksam vid 
två avdelningar vid Karlstads universitet. Kollegor vid Arbetsvetenskap och 
CTF (Centrum för tjänsteforskning) har på olika sätt bidragit till att göra jobbet 



   

utvecklande och roligare. Bodil, Jonas, Pelle och Sara, som inte bara är framstå-
ende tjänsteforskare utan dessutom framstående personalfestare – tack för roli-
ga och galna upptåg genom åren. Speciellt tack till Birgitta Eriksson som har 
skapat utrymme så jag kunnat koncentrera mig på skrivandet det senaste året. 
Tack också till Toni Kaariniemi för stor hjälp med kontroll av referenserna och 
till Nicklas Lundqvist för IT-support. För korrektur av den engelska samman-
fattningen tackar jag Colleen Murphy. 
 
Förutom enskilda personer har jag under de senaste åren också haft förmånen 
att ingå i ett par nätverk som bidragit med intellektuell stimulans. Ett tidigt och 
viktig nätverk under forskarutbildningen har varit det radikala kvinno- och dok-
torandnätverket FFFP – tack Erica, Kristina, Lotta, Malin och Åsa. Ytterligare 
ett stärkande kvinnonätverk är bokcirkeln Läslusen – tack för att jag har fått 
njuta av maten, sällskapet och de litterära analyserna, trots att jag själv inte hun-
nit läsa alla gånger.  
 
Goda vänner utanför arbetet är Ulrika Dieroff och Lotta Österling som under 
en lång tid haft överseende med mitt bristande engagemang för samvaro – tack 
för att ni finns kvar. Tack också till Anders och Urban som under avhandlings-
skrivandets slutskede tvingade mig ut i skogens proppfyllda svampskafferi.   
 
Utan Ulf Samuelsson på Banverket hade det initiala projekt, som avhandlingen 
bygger på, inte alls blivit av – tack för att du gjorde det möjligt, både finansiellt 
och med frikostig tillgång till material och intervjuer. Stor tacksamhet riktas 
också till alla intervjuade på Banverket Projektering och Industridivisionen, som 
öppenhjärtigt delade med sig av sina tankar kring omorganisation.  
 
Till sist, min stora familj: tack mamma och Anders samt syster Sophia för av-
lastning med hem och barn; tack alla svågrar och svägerskor för att barnen har 
fått komma på äventyr. Till min lilla familj riktas sista orden: tack Sam, Louise 
och Christine för att ni ihärdigt upprepat det för mig nödvändiga mantrat ”snart 
är du klar”.  
 
Karlstad i oktober 2005 
 
 
Henrietta Huzell 
 



 

   1

Kapitel 1 

Omvandling av den offentliga sektorns organisationer 

Omorganisationer är något som engagerar. I dagens organisationer tycks de 
dessutom bli allt vanligare och mer genomgripande. Det gäller i stort sett 
var man än arbetar, på senare tid inte minst i den omvandlade offentliga 
sektorns organisationer. Förändringarna förklaras i huvudsak med krav från 
omvärlden i form av ökad konkurrens, snabbare förändringstakt och ökad 
komplexitet, som i sin tur medför att arbetsorganisationer måste moderni-
seras, effektiviseras, decentraliseras, kvalitetssäkras, processorienteras och 
kundorienteras för att överleva. Förändringarna har varit föremål för en 
omfattande forskning, och det har konstaterats att den funktionalistiska 
retorik som många gånger omgärdar förändringarna ger en alltför förenklad 
bild (se till exempel Jacobsson 1994, Brunsson & Sahlin-Andersson 2000, 
Forssell & Jansson 2000, Ramsdal & Skorstad 2004). Det har där konstate-
rats att det finns en reformvilja eller reformiver, både på politikernivå och 
på managementnivå i den offentliga sektorn, uttryckt i till exempel fängs-
lande idéer (Forsell & Jansson 2000) och materialiserade idéer (Bejerot & 
Erlingsdóttir 2002).  
 
Forskningen om förändringar i offentlig sektor har en slagsida mot hur 
management1 upplever, skapar mening kring, fängslas av eller översätter 
idéer som kommer inresande i verksamheterna. I flera av dessa studier 
hävdas att de nya idéerna möter lite eller inget motstånd och betraktas som 
självklara och närmast omöjliga att ifrågasätta. Antagandet att förändring-
arna stöter på förvånansvärt lite motstånd motsägs dock till viss del av an-
nan forskning, som åtminstone antyder att då övergripande reformer om-
sätts i konkreta förändringsidéer uppstår motstånd. Exempelvis visar studi-
er inom hälso- och sjukvården på motstånd bland läkare (Aidemark 
1998:216), bland tjänstemän (Skålén 2002:158-160) och bland tandläkare 
inom folktandvården (Hasselbladh 1995:86f) och bland chefer i kommu-
nal verksamhet (Forsell & Jansson 2000:118-119). Dessa studier antyder att 
förändringarna inte bara engagerar de som ska genomdriva förändringar 
utan också de som möter förändringarna. Engagemanget för förändring är 

                                                 
1 Begreppen ”management”, ”chefer”, och ”ledning” används omväxlande i studien för att beteckna 
personer som har en formell chefsposition. 
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således tudelat mellan å ena sidan de som har i uppgift att genomdriva för-
ändringarna och å andra sidan de som är föremål för förändring.  
 
Forskning som explicit undersöker vad anställda upplever i reformernas 
spår är däremot begränsad.2 De få empiriska studier som finns om anställ-
das upplevelser av förändringar inom den offentliga sektorns organisatio-
ner visar heller inte på en entydig bild. De studier som fokuserar effekterna 
av förändringarna i fråga om anställdas arbetsvillkor finner i huvudsak att 
villkoren försämrats genom marknadsreformerna. Walsh (1995) och Da-
vidson (1993, 1994) åskådliggör till exempel hur reformer i den brittiska 
offentliga sektorn lett till arbetsintensifiering och försämrade löne- och 
anställningsvillkor. En svensk studie om avregleringen inom kollektivtrafi-
ken och bussförares arbetsvillkor visar på minskad anställningstrygghet, 
bristande medverkan, lågt inflytande och misstro bland de anställda (Nils-
son 2004). Det har lett till att anställda har skapat ett passivt och defensivt 
förhållningssätt till sitt eget arbete och verksamheten i stor. Som motbild 
till denna dystra syn finns undantag, som menar att marknadsreformernas 
effekter och ansträngningarna att omvandla den offentliga sektorns organi-
sationer har ganska liten praktisk betydelse för arbetsvillkoren (se till ex-
empel Wallenberg 2003).  
 
Den negativa bilden av hur anställda i offentliga organisationer upplever 
förändringarna kan ur reformivrares synvinkel förklaras av en allmänt ut-
bredd föreställning om att anställda generellt är motståndare till alla sorters 
organisationsförändringar. Ett sådant motstånd sägs bottna i den enskilda 
individens osäkerhet inför det nya och okända. Denna uppfattning är näst 
intill oemotsagd både i organisationslitteratur, managementlitteratur och i 
vardagligt tal. Givet denna föreställning samt ett halvt sekels forskning om 
förändringsmotstånd, så fortsätter fenomenet ”motstånd mot förändring” 
att fascinera och förbrylla. Det skapas kontinuerligt enkla teorier om hur 
man som företagsledare bör gå tillväga när man står inför en omorganisa-
tion och hur anställda genomgår eller till och med genomlider olika faser 
under pågående omorganisationer. Dessa teoriers budskap når med lätthet 

                                                 
2 Benämningen ”anställda som inte är chefer” är en otymplig term. I studien används därför omväx-
lande begreppen ”anställda” eller ”personal” för att beteckna personer som inte har en chefsposition.  
Begrepp som ”medarbetare” är ett värdeladdat begrepp som undviks i studien, såvida respondenter-
na inte själva använder det.  
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ut till chefer och förändringsagenter, som får lära sig att förankra budskap, 
tydliggöra processer och mål, kommunicera, skapa delaktighet och enga-
gemang samt att vara tålmodiga. Allt för att underlätta genomdrivningen 
av förändringsarbetet och, om inte eliminera så åtminstone minska, an-
ställdas motstånd. Vad som emellertid sällan når ut är de mer kritiskt for-
mulerade teorierna om hur och varför anställda gör motstånd mot föränd-
ring. I en svensk kontext är empiriska studier av det slaget dessutom säll-
synta.  
 
Befintlig forskning har således uppmärksammat hur chefer bör agera för att 
minska motståndet mot förändring, men sällan behandlat anställdas mot-
stånd som ett i själva verket relationellt fenomen. Med ett relationellt fe-
nomen avses att motstånd inte enbart är något som uppkommer i sam-
band med förändring av organisationer, utan snarare är inbäddat i organisa-
tioner. Forskare som intresserat sig för motstånd i arbetslivet och utgått 
från att motstånd är ett relationellt fenomen betraktar organisationer som 
uppbyggda av konkurrerande intressen (R Edwards 1979:12-13, P K Ed-
wards 1986:19). En skolbildning som särskilt haft detta som utgångspunkt 
är Labour Process-traditionen, där maktrelationen mellan ledning och an-
ställda är central. Maktrelationen manifesteras i form av ”strukturerad an-
tagonism” (P K Edwards 1986:77, Thompson 1989:242-244). Strukturerad 
antagonism (och därmed anställdas motstånd) är en konsekvens av det 
kontrollimperativ som finns i organisationer. Det innebär att chefer behö-
ver kontrollera arbetet och förändra organisationerna för att få ut mesta 
möjliga av arbetskraften i syfte att generera ekonomiskt överskott. Mot-
stånd mot förändring ska därmed inte uteslutande förstås i termer av osä-
kerhet, utan också i termer av motstridiga intressen över hur arbetet ska 
bedrivas eller verksamheter förändras. 
 
Studiens teoretiska grundantagande är således att det finns en inbyggd 
motsättning mellan ledning och anställda i organisationer till följd av att 
ledningen strävar efter till exempel ökad effektivitet, lägre produktions-
kostnader och kontroll av arbetsprocessen, medan anställda strävar efter 
autonomi, det vill säga att själva kontrollera och styra arbetsprocessen. En 
sådan strävan tar sig flera uttryck, varav det som vanligen kallas motstånd 
är centralt. Det innebär inte att samtliga anställda alltid är ”motståndare” 
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till alla idéer som initieras av ledningen och inte heller att alla chefer ute-
slutande ägnar sig åt att kontrollera anställda och skapa maximal vinst. Ja-
ros (2005) menar att förändringar i syfte att nå högre avkastning också in-
nebär att chefer strävar efter att undgå konflikt med de anställda. Så även 
om arbetsplatsen tenderar att vara uppbyggd av motstridiga intressen och 
av en strukturerad antagonism, så kan responser från anställda på ett för-
ändringsarbete också bestå i anpassning, medhåll och aktivt samarbete. 
 

the social relations between capital and labour in the workplace have a tendency to be 
characterized by antagonism. At the same time, capital, in order to constantly revolu-
tionize the production process, must seek some level of creativity and cooperation from 
labour, resulting in a continuum of overlapping worker responses… from resistance, to 
accommodation, compliance, consent, or active cooperation (ibid 2005:22). 

 
Inom labour process-traditionen framhålls således att ”motstånd mot föränd-
ring” inte bara är en alltför generell, utan också en felaktig beskrivning. 
Anställda skulle sannolikt inte göra motstånd mot förändring om den upp-
fattades som enbart gagna dem själva. Fokus för den här studien är emel-
lertid antagonismen och de relationer som är centrala för antagonismen. 
En organisationsförändring med syfte att öka effektivitet och sänka kost-
naderna framstår som lämplig för att undersöka hur och varför motstånd mot 
förändring uppkommer i offentlig sektor.  
 

Studiens syfte 

Den här studien söker finna ut mer precist vad anställda egentligen gör 
motstånd mot när verksamheter omorganiseras. Vidare undersökts hur 
omvandling av offentlig verksamhet beskrivs ur dels ett managementper-
spektiv, dels ett motståndsperspektiv. Managementperspektivet utgörs av 
de dominerande föreställningar och idéer som ligger till grund för organi-
sationsförändringar, medan motståndsperspektivet utgörs av de domine-
rande föreställningar som ligger till grund för motstånd mot förändring. I 
den här studien är det intervjuer med chefer som ligger till grund för ma-
nagementperspektivet, medan intervjuer med anställda ligger till grund för 
motståndsperspektivet. Det är dock inte självskrivet att det uteslutande 
förhåller sig på det viset, vilket jag återkommer till senare. 
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Situationen sammanfattas schematiskt i figur 1:1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1:1 Relationen mellan managementperspektiv, motståndsperspektiv och för-
ändring  
 
I figuren visas relationen dels mellan managementperspektiv och mot-
ståndsperspektiv, dels de båda perspektivens syn på organisationsföränd-
ring. Den dubbelriktade pilen representerar relationen mellan perspekti-
ven, uttryckt i antagonism. Att jag utgår ifrån antagonism, det vill säga att 
det föreligger konflikter mellan de båda perspektiven, betyder inte att jag 
vet hur antagonismen formeras. Det är en empirisk fråga som studien söker 
besvara genom att föra in motståndsbegreppet. Med andra ord, kring vad 
uppstår motstånd? För att kunna svara på den frågan krävs ytterligare frå-
gor: Hur beskriver anställda omvandlingen av sin verksamhet ur ett mot-
ståndsperspektiv? Hur beskriver ledningen omvandlingen av verksamheten 
ur ett managementperspektiv? Och hur skiljer sig de båda beskrivningarna 
åt?  
 
Avhandlingens övergripande syfte är således att undersöka hur konkurre-
rande intressen formeras i offentlig sektor i omvandling. I mer konkreta 
termer kan syftet formuleras som att beskriva och analysera de områden 
kring vilka konflikter uppstår i en offentlig verksamhet under omvandling.  
 
Vad som motiverar studien är att forskning om anställdas motstånd i 
svenskt arbetsliv generellt sett är ovanlig, vilket också konstateras i en in-
ternationell forskningsöversikt (Edwards et al 1995). De förklaringar som 
ges är att den svenska samförståndsandan och vår internationellt sett höga 
fackföreningsanslutningar medfört att forskning om ämnet i stort sett är 
otänkbart: “The idea of social partnership and the peace obligation is so 

Managementperspektiv Motståndsperspektiv 

Förändring 
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entrenched in some countries, notably Germany and Sweden, that rese-
arch on covert resistance would be virtually unthinkable” (Edwards et al 
1995:285). Att svensk empirisk forskning om anställdas dolda eller infor-
mella motstånd är otillräcklig innebär dock inte att fenomenet som sådant 
inte finns.3 Den för Sverige tämligen unika situationen på arbetsmarkna-
den med samförståndsandan i spetsen har sannolikt inte fört med sig att 
anställda endast gör motstånd öppet och via fackföreningar. Ett argument 
för att motstånd finns även utanför de centrala fackföreningarnas regi är de 
vilda strejker eller hot om sådana som under vissa perioder förekommit i 
det svenska arbetslivet (Thörnqvist 2001:169). Det är visserligen inget ar-
gument för ett mer dolt och informellt motstånd. Frånvaron av sådant 
motstånd skulle innebära att man på svenska arbetsplatser inte maskar eller 
fuskar, inte heller stjäl man, saboterar, är frånvarande utan giltig anledning 
eller driver med och opponerar sig mot överordnade. Bristen på svensk 
forskning om sådant motstånd handlar nog snarare om att uppfattningen 
om det svenska samförståndet har överskuggat att informellt motstånd fak-
tiskt existerar parallellt med det formella motståndet som hanteras av fack-
föreningarna. Studiens bidrag utgörs därför av en ökad förståelse för feno-
menet ”motstånd mot förändring” i en speciell kontext, nämligen offentlig 
sektor.  
 

Projektets bakgrund och verksamheterna i studien  

Bakgrunden till studien är att två divisioner inom Banverket, Projekte-
ringsdivisionen och Industridivisionen, genomgick en stor omställning 
inför konkurrensutsättningen den 1 juli 2001, både när det gäller skapa nya 
organisationsstrukturer och för att skapa ett nytt förhållningssätt hos de 
anställda. Förändringsambitionerna kan i korthet beskrivas som en strävan 
mot marknadsorientering, ökad flexibilitet, affärsmässighet och kundorien-
tering. Ledningen inom de båda divisionerna har ett politiskt uppdrag att 
bedriva verksamhet på en konkurrensutsatt marknad, men ska själva fast-
ställa vilka förändringar som måste ske för att möta denna nya situation. 
Liksom vid andra förändringar av den offentliga sektorns organisationer är 

                                                 
3 Undantag finns från ett sådant definitivt påstående, till exempel Abrahamsson (2000) som studerat 
motstånd mot organisationsförändring ur ett könsperspektiv. 



 

   7

lösningen att utveckla nya företagsliknande organisationsformer.4 Om-
vandlingen av de statliga verken kan beskrivas som att gå från en traditio-
nell monopolsituation med hierarkiska funktionsorganisationer till en or-
ganisering efter processer där effektivitet och kvalitet avgörs av kunderna 
samt enskilda anställdas förmåga till ansvarstagande och samverkan (Tull-
berg 2000:15). Det nya har för de båda undersökta divisionerna i förelig-
gande studie inneburit ett förändringsarbete för att bland annat ”platta till 
hierarkierna”, bredda arbetsuppgifterna, samt inrikta sig på service till kun-
derna. Det visar sig att dessa förändringar inte är oproblematiska i mötet 
med de anställda och studien ställer därför in fokus på förändringens pro-
blematik.  
 
Studiens upphov är att dåvarande ledningen för Banverkets division Pro-
jektering inledde ett omorganiseringsarbete under 1998. Enligt ledningen 
hade man introducerat ett sätt att organisera offentlig verksamhet som 
skiljde sig från tidigare sätt och därför ville man undersöka hur den nya 
organisationen ”fungerade”. Utgångspunkten för avhandlingen kan således 
sägas vara ett utvärderingsuppdrag, där jag engagerades i november 1999. 
Som jämförelse med det nya sättet att organisera verksamheten valdes en 
annan division inom Banverket, Industridivisionen, som ansågs ha en för 
offentlig sektor mer traditionell organisation. Projektering och Industridi-
visionen är divisioner inom myndigheten Banverket och nedan redogörs 
kort för Banverket som helhet och de båda divisionerna roll och funktion i 
den övergripande myndigheten. 
 
Myndigheten Banverket har det övergripande ansvaret för järnvägen i Sve-
rige. Till det kommer ett sektoransvar, som innebär ansvar för att järnvägs-
transportsystemet utvecklas i enlighet med de transportpolitiska målen.5 
Banverket leds av en styrelse och under styrelsen är generaldirektören chef 
för Banverket. Generaldirektören (GD) ansvarar för och leder den löpande 
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Banverket är uppde-
lat mellan förvaltande och producerande enheter. De förvaltande enheter-
na ansvarar för banhållningen och det är huvudkontoret och de fem banre-

                                                 
4 Sådana omvandlingar har beskrivits som till exempel företagisering, marknadisering och ekonomi-
sering (Forssell & Jansson 2000:23-24, 31f). 
5 Beskrivningen bygger i huvudsak på Banverkets årsredovisning för år 2001. Eftersom studien inte 
har en före- och efter-design eller ett longitudinellt upplägg används den beskrivning av verksamhe-
ten som gällde då merparten av intervjuerna samlades in, det vill säga åren 1999, 2000 och 2001. 
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gionerna som har förvaltande uppgifter. Det innebär att förvalta statens 
spåranläggningar, att beställa och upphandla järnvägsspecifika tjänster, 
som till exempel banunderhåll och investeringar. I produktionsrollen ingår 
att på beställning utföra projekterings-, byggnads- och underhållsarbeten. 
Den producerande delen består av:  

• BV Produktion – sköter drift, underhåll och nybyggnader av järn-
vägsanläggningar på entreprenad.  

• BV Projektering – arbetar som konsulter med bl a utredningar, pro-
jektering och tekniska tjänster  

• Industridivisionen – bygger och uppgraderar spår, el- och signalan-
läggningar.  

• BV Telenät – tillgodoser bl a järnvägens behov av teletjänster för 
järnvägsdriften samt förvaltar Banverkets fiberoptiska nät.  

• Banskolan – erbjuder kompetensutveckling och utbildning inom 
järnvägsområdet.  

• Materialservice – försörjer Banverkets anläggningar med material  
• BV Data – tillhandahåller stöd och IT-tjänster för Banverkets behov.  

 
Samtliga enheter har eget resultatansvar. Banverket Produktion, Banverket 
Projektering och Industridivisionen är sedan den 1 juli 2001 utsatta för 
konkurrens, vilket innebär att deras arbeten kan inhandlas på en öppen 
marknad. De två divisioner som ingår i studien, Banverket Projektering 
och Industridivisionen, är alltså två av Banverkets sju producerande enhe-
ter. 
 

Banverket Projektering 

Banverket Projektering startade den 1 januari 1998 och verksamheten be-
stod av konsultuppdrag i fråga om utredningar, projektering, tekniska 
tjänster och projekt- och byggledning av järnvägsanläggningar. De största 
yrkesgrupperna var projektörer inom områdena signal, el, tele och spår, 
men andra yrken var till exempel byggledare, utredare och geotekniker. 
Den huvudsakliga marknaden utgjordes under år 2000 till 98 procent av 
olika enheter inom Banverket och till 96 procent år 2001 (Banverkets års-
redovisning 2001). Projekteringsdivisionens verksamhet var geografiskt ut-
spridd på sex projekteringskontor i landet (Borlänge, Luleå, Gävle, Sund-
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byberg, Göteborg och Malmö). Under 1998 inleddes ett förändringsarbete 
med ”syfte att utveckla effektiviteten och sänka projekteringskostnaderna” 
(Banverket årsredovisning 1998:50).   
 
Ledningsgruppen bestod, förutom av divisionschefen och dennes assistent 
av de sex kontorscheferna på respektive kontor, samt av chefer från områ-
dena kvalitet och miljö, IT, ekonomi, personal, resursplanering och kom-
munikation och information. 
 

L:\A_divisionskontor\VHB\OH_bilder\Org_blomma.ppt 99-05-24 LPS

QMR

IT

K

H

E

PROJEKTERINGS-
KONTOR
GÄVLE

BANVERKET
PROJEKTERING

PROJEKTERINGS-
KONTOR

STOCKHOLM

PROJEKTERINGS-
KONTOR
LULEÅ

PROJEKTERINGS-
KONTOR

BORLÄNGE

PROJEKTERINGS-
KONTOR

GÖTEBORG

PROJEKTERINGS-
KONTOR
MALMÖ

 
 
Figur 1:2 Projekteringsdivisionens organisationsschema år 1999 
(Källa: Banverket Projektering Verksamhetshandboken kap 9 s. 2) 
 
Ledningen hade identifierat risker med den geografiska spridningen, dels 
risken för att specialistkunskaper endast utvecklades på enskilda kontor 
utan att övriga kontor och anställda hade tillgång till kunskapen, dels ris-
ken att tekniska subkulturer utvecklades, vilket kunde få till följd att likar-
tade problem i verksamheten fick olika tekniska lösningar på olika kontor. 
Av säkerhetsskäl måste en stor andel av verksamheten präglas av gemen-
samma standards med avseende på tekniska lösningar. Banverket Projekte-
rings lösning på denna problematik var att inrätta en så kallad nätverksor-
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ganisation. I korthet skulle den nya organisationen bedrivas: ”kundoriente-
rat, i nätverksform, processorienterat, affärsmässigt, under ett ständigt för-
bättringsarbete, i en lärande organisation, med rätt kvalitet, för en bra mil-
jö, med rätt information och uppdragsrelaterat” (Verksamhetshandboken 
(VHB) kap 2:7).  Det fanns en uttalad strävan efter att bli en lärande orga-
nisation. Lärande organisation stod för ”korta beslutsvägar och självständi-
ga medarbetare som hela tiden lär och lär ut till andra” (VHB 1999:kap 
1:2) och vidare av ”människor [som] tar ansvar för sin egen och andras 
utveckling” (VHB kap 7:1). Den nya lärande organisationen skulle också 
kännetecknas av att ”den styr mot en tydlig och levande vision som enga-
gerar alla” (VHB 1999:kap 2:1). I den lärande organisationen förändrades 
dessutom ledarrollen och den hierarkiska organisationen ansågs förlegad. 
En åtgärd var därför att införa en platt organisation, som kort och gott in-
nebar färre chefsnivåer än tidigare. Varje projekteringskontor hade en kon-
torschef och därtill ett antal stödfunktioner i form av bland andra upp-
dragsledare, resursplanerare och processägare. Alla dessa stödfunktioner var 
dock inte fasta utan kunde växla över tid och mellan olika projekt.  
 
I den platta organisationen fanns inte utrymme för en traditionell, auktori-
tär ledarstil och därför beskrevs den nya chefen som ”coach” (VHB kap 
2:5). Chefer och ledare i den nya organisationen ”måste kunna inspirera 
och förmedla en vision” (VHB kap 2:5). För att uppfylla dessa krav valde 
ledningen nätverksformen. Varje anställd ingick i ett antal nätverk med 
olika fokus. De mest centrala av dessa var de så kallade kompetensnätver-
ken, som var kopplade till den egna yrkesrollen och utvecklingen av den-
na. I nätverken skulle så småningom beslutanderätt och ekonomiska resur-
ser finnas.  
 
Inför konkurrensutsättningen den 1 juli 2001 samt inför kommande mins-
kade anslag till Banverket som helhet under år 2001 företogs anpassningar 
i form av ökad fokusering på kärnverksamhet, kundnytta och effektivitet 
(Banverkets Årsredovisning 2001:43). Anpassningen resulterade bland an-
nat i en personalminskning från 446 tillsvidareanställda år 1999 till 379 
tillsvidareanställda år 2001 (ibid). 
 
Som jämförelse med detta nya sätt att organisera verksamheten föreslog 
ledningen på Projekteringsdivisionen en annan division inom Banverket, 
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Industridivisionen, som bedömdes ha en för offentlig sektor mer traditio-
nell organisation. Med mer traditionell organisation avsågs främst organi-
sering i arbetslag (i jämförelse med Projekterings nätverksorganisering) och 
en stabil hierarkisk struktur (i jämförelse med Projekterings platta och löst 
sammansatta struktur). Den traditionella arbetslagsorganiseringen utgjorde 
därför en viktig jämförelsegrund med den nya nätverksorganiseringen.  
 

Banverket Industridivisionen 

Industridivisionen var, liksom Projektering, en producerande självständig 
resultatenhet inom Banverket. Verksamheten inriktades mot järnvägstek-
niska entreprenader inom områdena nybyggnation och järnvägsförnyelse 
samt kompletterande tillverkning (Banverkets årsredovisning 2001:41). Det 
innebar i korthet att bygga och uppgradera spår, el- och signalanläggning-
ar. Industridivisionens kunder bestod under år 2000 till 78 procent av olika 
enheter inom Banverket och till 90 procent år 2001. I Banverkets årsredo-
visning från 1998 sägs att Industridivisionen genomgår en förändringspro-
cess ”där produktionen går från tillverkning till entreprenadverksamhet”, 
det vill säga en mindre andel egen tillverkningskapacitet (Banverkets årsre-
dovisning 1998:47). Det planerades också införande av en ”projektoriente-
rad organisation med starkare kundfokusering” (ibid). Vid årskiftet 1998/99 
genomfördes en organisationsanpassning som innebar inrättandet av tre 
funktionella block: affärer, resurser och stöd, där fokus låg mer på medar-
betarkompetens än traditionell tekniktillhörighet.6 Affärsblocket var orga-
niserat efter produktområdena bana, el/kontaktledning och signal/tele. 
Resursblocket omfattade entreprenadresurser, verkstäder och teknik och 
orderstöd. I det stödjande blocket ingick ekonomi, personal och service. 
Under år 2000 utvärderades förändringen med hjälp av externa konsulter 
som också identifierade ett antal områden där man menade att verksamhe-
ten fungerade på ett föråldrat sätt. Konsulternas kartläggning resulterade i 
fem arbetsområden eller projekt. Projekten handlade om: 

• Att utforma en verkstad istället för flera enheter som idag 

• Dimensionering och profilering - har Industridivisionen rätt antal 
medarbetare och rätt kompetens 

                                                 
6 Uppgifterna är hämtade från verksamhetsbeskrivningen Boken om det goda arbetet från år 2000 
också kallad "BOGA", som beskriver verksamheten.  
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• Framtida marknader i Sverige, Norge och Danmark 

• Framtida marknader utanför Norden 

• Affären i centrum 7 
 
Under 2001 tillkom ytterligare ett block, verkstad, och verksamheten var 
således indelad i fyra block: Affärsblock, Verkstad, Entreprenadresurser 
och ett Stödblock. Dessutom hade divisionschefen en stab till sitt förfo-
gande som bistod med stöd till organisationen i frågor som kvalitet, miljö, 
säkerhet och affärsstöd. Chefer från respektive område ingår i divisionens 
ledningsgrupp. 

 
Figur 1:3 Industridivisionens organisation år 2001 
(Källa: Banverket Industridivisionen) 
 
Resultaten av Industridivisionens organisationsanpassning kan bland annat 
utläsas i Banverkets årsredovisning från 2001, där antalet tillvidareanställda 
minskat från 386 personer år 1999 till 322 personer år 2001 (Banverkets 
årsredovisning 2001:41).  
 
Enligt verksamhetsplanen arbetade man medvetet med en förändring från 
"industriföretag" till ett utvecklingsinriktat entreprenadföretag (Verksam-
hetsplan 2000:2).  Enligt den interna skriften Boken om det goda arbetet 

                                                 
7 Enligt utsagor från en ledningsperson. Jag har inte tagit del av konsulternas utvärdering. 
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(2000:11) framhålls att "vid organisationsuppbyggnad och i ordersituatio-
ner skall kompetens och resurser användas där de behövs för kundtillfreds-
ställelse oberoende av organisatoriska och administrativa gränser". Under 
år 1998 initierades ett förändringsprojekt i syfte att modernisera elverk-
stadsorganisationen för att klara konkurrensutsättningen.8 Innehållet i Ar-
betsform 2000 bestod i att skapa flödesinriktade produktionslag och 
genomfördes under första halvan av år 1999. Arbetsform 2000 innebar att 
fyra team formades i Elverkstaden med ansvar för att kundorderna blir ut-
förda enligt normer och kunders önskemål. Inom varje team skulle finnas 
kompetens för alla aktiviteter som krävs för att planera, bereda, producera, 
kontrollera och leverera en order. I teamen finns också en teamledare som 
utgör ”spelande tränare” med uppgift att samordna och utveckla teamet 
och dess arbete. Genom rakare kommunikation, mer målinriktat och flexi-
belt arbete samt mindre fel och missförstånd skall arbetet kunna utföras på 
kortare tid, med högre kvalitet och med bättre service åt kunderna. En av 
grundtankarna med teamen var att alla medlemmar i teamen skulle ges 
möjligheten att se och förstå verksamheten som en helhet. Målen i föränd-
ringsarbetet har varit effektivare produktion, attraktivare arbete och ständiga 
förbättringar.   
 
Den stabila arbetslagsorganisering som skulle utgöra grunden för jämförel-
se mellan Projekteringsdivisionen och Industridivisionen visade sig emel-
lertid inte vara så stabil. Verksamheten i entreprenadblocket hade liksom 
verkstadsorganisationen omorganiserats och de tidigare fasta arbetslagen 
hade ersatts av en projektorganisering. Detta var, liksom förändringen i 
verkstadsdelen, en åtgärd för att bli effektivare inför konkurrensutsättning-
en. I de båda divisionerna präglades således diskussionerna och omorgani-
sationerna av de reformeringsprocesser som kännetecknar den offentliga 
sektorn (Brunsson & Olsen 1990). Sådana reformer är bland andra över-
gången från anslagsfinansiering till intäktsfinansiering, från monopolinne-
hav till konkurrensförhållande, från regelstyrning till mål- och resultatstyr-
ning. Vidare är det vanligt med införande av resultatenheter, utläggning på 
entreprenader, bolagisering, internprissättning samt införande av beställar-
utförarmodell (Forssell & Jansson 2000:11-12).  
 
                                                 
8 Beskrivningen av Arbetsform 2000 bygger på dels intervjuer med chefer, dels informationsmaterial 
som chefer tillhandahöll. 
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Bakgrunden till en sådan utveckling ska ses i ljuset av en större trend inom 
den offentliga sektorn och, för all del, också den privata sektorn i riktning 
mot ett mer marknadsdrivet sätt att se organisationer (Pollitt 1993, von 
Otter 2003). Det har beskrivits som New Public Management (NPM) (Hood 
1991). Någon entydig definition av NPM finns inte, men Ferlie et al 
(1996:10f) beskriver fyra modeller över NPM-trender, där en modell utgörs  
av förändringar för att öka effektiviteten bland annat genom att offentlig 
sektor i möjligaste mån ska efterlikna den privata sektorns organisationer. 
En ytterligare modell är förändringar i syfte att minska och decentralisera 
verksamheterna. Den tredje modellens förändringar rör vad som benämns 
om ”excellence-vågen” och syftar till att förändra organisationskulturen 
genom att till exempel öka servicegraden. Förändringarna på Banverkets 
båda divisioner kan sägas vara i linje med de beskrivna NPM-idéerna. Min 
studie har dock inte för avsikt att undersöka vilken styrka eller utbredning 
dessa idéer har fått, till exempel i termer av isomorfism (Meyer & Rowan 
1977) eller institutionaliseringsgrad (Tolbert & Zucker 1996). Istället kon-
stateras endast att förändringarna är präglade av reformer av NPM-karaktär, 
som så många andra förändringar i offentlig sektor. Ett sådant konstate-
rande visar att det som pågår i de studerade organisationerna varken är en 
isolerad företeelse inom Banverket eller helt och hållet skapad och initie-
rad av divisionsledningen på eget bevåg. 
 
Inom järnvägsindustrin har flera av dessa reformer stegvis introducerats, 
exempelvis bolagisering och införandet av ekonomiska målsättningar och 
nyckeltal.9 Det avgörande i 1988 års transportpolitiska beslut var att avskil-
ja infrastrukturen (Banverket) från trafikdriften (SJ).10 Beslutet innebar att 
staten genom Banverket skulle ha huvudansvar för underhåll och nyinve-
steringar när det gällde infrastrukturen. 1988 års beslut innebar att konkur-
rens betraktades som ett viktigt trafikpolitiskt medel inte bara för att uppnå 
effektiva transporter utan också för att tekniska, organisatoriska och andra 
utvecklingsmöjligheter skulle kunna tas tillvara (SOU 1993:13).  
 
                                                 
9 I boken Reform som tradition – Administrativa reformer i Statens Järnvägar visar Brunsson et al 
(1990) att de stora reformerna inom järnvägen sedan år 1869 fram till och med 1988 har handlat om 
likartade problem och lösningar. Problemen har varit byråkratisering med till exempel för långsam 
handling av ärenden, bristande affärsmässighet och ledningens allt för stora upptagenhet av detaljer 
(ibid:45). 
10 Det var en typ av reform inom järnvägsindustrin som Sverige var först i Europa att genomföra 
(Alexandersson et al 1998, 2000). 
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På nittiotalet kom det trafikpolitiska arbetet att i högre grad inriktas på 
marknadsmässiga lösningar istället för som tidigare på administrativa re-
gleringar och tillståndskrav. En avgörande förutsättning för existensen av 
en transportmarknad ansågs vara en väl fungerande konkurrens (SOU 
2002:48). Därför kom också reformerna under slutet av nittiotalet att inrik-
tas på att underlätta för konkurrens på järnvägsspåren (SOU 2003). Sam-
mantaget har reformerna inom järnvägen under de senaste femton åren 
försökt lösa två problem inom järnvägen; en alltför ensidig nationell in-
riktning och en bristande konsument- och marknadsorientering (SOU 
2002:48 bilaga 1:293).  
 

Avgränsningar 

Det är också på sin plats att redogöra för vad som inte behandlas i studien. 
För det första är det inte primärt en studie om organisationsförändringar, 
vilket innebär att jag inte har följt ett specifikt förändringsarbete från bör-
jan till slut och således kan jag inte uttala mig om vad olika förändringar 
har resulterat i. En sådan studie kräver ett annat upplägg där en eller flera 
specifika förändringsidéer avgränsas och till exempel följs med en longitu-
dinell ansats (så gör exempelvis Quist 2003 för att följa hur kvalitetsidéer 
översätts i offentlig sektor). Istället har jag gjort enstaka nedslag i organisa-
tioner mellan åren 1999-2002 och fått ta del av resonemang kring föränd-
ringar i både retrospektiv och prospektiv bemärkelse.  
 
En ytterligare avgränsning är att studien inte behandlar effekter av mot-
stånd och således inte kommer att kunna besvara frågor av typen: vad har 
motståndet resulterat i eller vilka är motståndets konsekvenser? För att 
kunna besvara sådana frågor krävs en annan design av studien än den jag 
valt, till exempel en ”före och efter”-design, där förutbestämda variabler 
isoleras, kontrolleras och mäts.11 Ytterligare en avgränsning är att jag inte 
kan besvara frågor av typen: hur många som är motståndare eller vilka som 
gör motstånd? För att besvara sådana frågor krävs ett kvantitativt material 
och den här studien bygger på intervjuer. Eftersom den uttalade ambitio-

                                                 
11 Diskussioner om effekterna av motstånd har förts mellan å ena sidan de som hävdar att för att 
motstånd ska ge någon reell effekt ska det ske inom ramen för kollektivt, formellt motstånd i facklig 
regi (Martinez-Lucio & Stewart 1997) och å andra sidan de som hävdar att även informellt motstånd 
utanför fackföreningarnas regi också har effekter (Thompson & Ackroyd 1995, 1999).  
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nen är att analysera motsättningar, det vill säga motstridiga intressen, blir 
framställningen tillspetsad. Det ska inte förstås som att enskilda personer 
kritiseras (eller hyllas för den delen), utan som ett försök att belysa feno-
men som i svenska sammanhang varit eftersatta. Det betyder att analysen 
inte innehåller eventuellt samtycke eller medhåll med managementper-
spektivet.  
 

Disposition 

Framställningen inleds med en översikt (kapitel 2), som beskriver relatio-
nen mellan management och motstånd, där vikten fästs vid olika teoretiska 
utgångspunkter, olika tolkningsramar och slutsatser gällande anställdas 
motstånd. Kapitlet beskriver hur motstånd betraktats från förra seklets bör-
jan fram till de centrala och aktuella synsätt som finns idag.  I kapitel tre 
presenteras metoden, det vill säga hur jag gått till väga för att genomföra 
analysen, dels de material som ligger till grund för studiens empiri. Kapit-
let avslutas med beskrivning av relationen mellan abstrakta begrepp som 
till exempel managementperspektiv och motståndsperspektiv och konkreta 
individer. Där beskrivs också den process som ledde fram till att jag identi-
fierade tre områden med tillhörande föreställningar om omorganisation.  
 
I kapitel fyra, fem och sex presenteras de tre områdena med tillhörande 
föreställningar från dels managementperspektivet, dels från motståndsper-
spektivet. De tre kapitlen är upplagda på liknande sätt. De inleds med en 
beskrivning av managementperspektivets syn på vad som är problematiskt 
i divisionerna och vad som därför behöver förändras. Därefter följer en 
beskrivningen av motståndsperspektivets syn på förändringarna. Kapitel 
fyra beskriver å ena sidan managementperspektivets föreställning om den 
ofrånkomliga marknaden och å andra sidan motståndsperspektivets före-
ställning om den bestridbara marknaden. Centralt i dessa båda föreställ-
ningarna är således marknaden och marknadsorientering och vad som en-
ligt managementperspektivet är nödvändiga åtgärder för att bli ett riktigt 
företag på en riktig marknad. I motståndsperspektivet formuleras alternati-
va synsätt, uttryckt som kontrastering och ifrågasättande av riktigheten el-
ler sanningshalten i den ofrånkomliga marknaden. I kapitel fem behandlas 
vad som i managementperspektivet framstår som nödvändiga förändringar 
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för att bli en gränslös organisation. I motståndsperspektivet formuleras en 
bild som kontrasterar av en omättlig organisation där arbetet alltmer inten-
sifierats. I kapitel sex belyser jag synen på förändringar av organisationskul-
tur och individer i divisionerna. Managementperspektivet hävdar behovet 
av ansvariga medarbetare, medan motståndsperspektivet framhärdar att 
management söker öka kontrollen över de anställda. Förändringen av kul-
turer och individer bemöts därför med motbilden om de oansvariga 
motarbetarna. I den avslutande diskussionen i kapitel sju förs de skilda 
perspektivens olika föreställningar samman och jag diskuterar med hjälp av 
begreppet tillägnelsefaktor vad som framkommit i de tre tidigare analyska-
pitlen. Bland annat sammanfattas hur motsättningar mellan perspektiven 
formeras i ett fall av omvandling av offentlig verksamhet.   
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Kapitel 2 

 OM MOTSTÅND 

Det dröjde en bit in på 1950-talet innan organisationsforskningen hade 
utvecklat begrepp och kunskap om att organisationer är arenor för konflik-
ter och motstånd (Collinson & Ackroyd 2005:305). Redan tidigare hade 
man konstaterat att arbetare inte alltid gjorde som ledningen krävde och 
man hade också försökt komma tillrätta med sådana problem. (Dessa frå-
gor sysselsatte exempelvis Taylor redan år 1911). Idag används en rad olika 
begrepp för att beskriva vad anställda gör när de inte gör som de ska, det 
vill säga handlingar som betraktas som oppositionella ur ett management-
perspektiv. Sådana beskrivande begrepp är till exempel motstånd, motsätt-
ning, avvikande beteende eller rätt och slätt olämpligt uppträdande. De 
olika begreppen har delvis olika innebörder, till exempel när det gäller gra-
der av eller styrkan i den oppositionella handlingen, huruvida handlingen 
är öppen eller dold, och därtill om handlingen är formellt eller informellt 
organiserad. Den engelska termen resistance (motstånd) är vanligen för-
knippad med handlingar som är relativt öppna för insyn, systematiserade 
och möjligen också formellt organiserade medan begrepp som misbehaviour 
(olämpligt uppträdande i syfte att bryta mot regler) och dissent (språkliga, 
normativa eller ideologiska meningsskiljaktigheter) har en mer informell 
och ibland dold karaktär. Gemensamt för de olika begreppen är dock att 
de alla är benämningar på protestyttringar som till exempel strejk, sabota-
ge, stöld, produktionsbegränsning, frånvaro, tidslöseri samt cynism och 
ironiska skämt riktade mot överordnade. På svenska är termen motstånd än 
så länge inte behäftad med samma graderingar eller klassificeringar som 
dess engelska motsvarighet och andra engelska termer blir i svensk över-
sättning dessutom tämligen otympliga. Därför används termen motstånd 
som ett samlande begrepp i den här studien. 
 
I avsaknad av en än så länge uttalad definition av fenomenet motstånd på 
svenska kommer jag inledningsvis att ansluta mig till en beprövad första 
avgränsning, nämligen att motstånd rör beteenden av informell karaktär 
snarare än formella motståndsaktiviteter såsom strejker. Det informella 
kännetecknas av ett minimum av yttre former och formalia när det gäller 
regler och konventioner. I detta kapitel är avsikten att belysa hur tidigare 
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forskning har närmat sig ämnet motstånd i arbetslivet i allmänhet och 
motstånd mot förändring i synnerhet. Inledningsvis redogörs för de disci-
pliner som var först ut med att konstatera och studera anställdas motstånd. 
Här återfinns de första organisationskonsulterna såsom Taylor (1911) och 
Roethlisberger och Dickson (1939). Därefter följer en genomgång av de 
skilda perspektiv på motstånd som finns inom aktuell forskning. I genom-
gången framkommer att även om det finns likheter och överlappningar 
mellan perspektiven, så finns också avgörande skillnader mellan dem, vil-
ket medför att man kan konstatera att forskningen om motstånd är splitt-
rad.  
 

Tidiga iakttagelser av motstånd 

En motståndsstrategi som genom historien har fått mycket uppmärksam-
het är produktionsbegränsning, det vill säga när anställda med olika medel 
håller tillbaka produktionstakten. På 1950-talet intresserade sig till exempel 
Roy (1954) för hur de anställda försökte kontrollera produktionstakten och 
han undrade varför arbetarna inte arbetade hårdare än vad de gjorde. Men 
intresset går längre tillbaka än 1950-talet och har gått hand i hand med 
industrialismens uppkomst och utveckling. Med risk för att romantisera 
bilden av den förindustrialistiska hantverkaren är det nog ändå riktigt att 
påstå att denna var någorlunda fri att själv organisera sitt arbete och mäng-
den av detsamma. Åtminstone friare än den växande fabriksarbetarskara, 
som trots eller på grund av sin ofrihet sökte kontrollera och begränsa pro-
duktionstakten. Som betraktare av sin samtid menade Marx att teknologis-
ka innovationer i framtiden skulle komma att inverka på hur motståndet 
formeras. Andra klassiker med intresse för relationen mellan å ena sidan 
arbetets utformning och organisation och å andra sidan de anställdas reak-
tioner är Durkheim och Weber. Liksom Marx beskrev de spänningar som 
associerades med dels den påtvingande arbetsdelningen, dels byråkratise-
ringens negativa konsekvenser. Dessa teoretiska ”ödesresonemang” tar en 
något annorlunda vändning med dem som kallats de tidiga organisations-
konsulterna, nämligen Taylor, Roethlisberger och Dickson. För dem var 
arbetares motstånd något som kunde undvikas med ett bättre ledarskap.  
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De första organisationskonsulterna 

I början av 1900-talet konstaterade Frederick Winslow Taylor (1998 
[1911]) att anställda gjorde motstånd mot företagsledningens försök att 
utöva kontroll. Taylor hade emellertid lösningar på problemet och konsta-
terade att motstånd är möjligt att undvika om management lyckas uppfylla 
två kriterier: för det första genom att erbjuda en högre materiell standard 
till arbetarna och för det andra en mer genomtänkt urvalsprocess vid rekry-
tering av nya arbetare. I inledningen av boken The Principles of Scientific 
Management menar Taylor att det är möjligt att kombinera arbetarnas in-
tressen, det vill säga hög lön, med arbetsgivarnas intressen, det vill säga 
hög vinst. Men för att båda sidor ska kunna tillgodose sina intressen krävs 
att produktionen maximeras. För arbetsgivarens del var fördelarna med 
maximal produktion självskrivna, men däremot inte för arbetarnas del. 
Taylor hävdade alltså att maximal produktion var en vinn-vinn-situation, 
som för arbetarnas del skulle medföra högre lön, kortare arbetstid och 
bättre levnadsvillkor.  
 
Problemet, enligt Taylor, var dock att arbetarna inte producerade med full 
kapacitet, det vill säga medvetet höll tillbaka arbetskraft, och anledningar 
till det var flera. En anledning var att arbetarna trodde att en ökad arbets-
prestation skulle leda till uppsägningar. Denna tanke, menade Taylor, 
bottnade i att arbetarna helt enkelt inte begrep fenomen som utbud och 
efterfrågan. Ytterligare en anledning till att arbetarna inte gjorde sitt ytters-
ta var det dåliga ledarskapet och att cheferna inte insåg att arbetarna för-
sökte skydda sina egna intressen. De arbetandes skydd av egna intressen 
kallade Taylor (ibid 10-14) för soldiering, som kan delas in i två typer, dels 
natural soldiering, som innebär att människan till naturen är tämligen lat 
och arbetsovillig, dels systematic soldiering, innebär att arbetare på ett utstu-
derat sätt räknar ut hur mycket eller snarare hur lite man kan arbeta och 
ändå övertyga arbetsgivaren att man arbetar hårt. Systematic soldiering, var 
värst, ansåg Taylor, just för att det handlar om relationen mellan den en-
skilde arbetaren och vad man senare skulle komma att kalla arbetarkollek-
tivet. Genom sin egen tid på verkstadsgolvet var Taylor väl införstådd med 
kollektivets inverkan på produktionsbegränsningar, vilket visar inte sig 
minst i uttalande av slaget: ”when men work in gangs, their individual effi-
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ciency fall almost invariably down to or below the level of the worst man 
in the gang” (Taylor ibid:60).  
 
Taylor återkom upprepade gånger till bristen på effektivitet och menade att 
om det är möjligt att arbeta mer, så ska arbetarna också ha betalt därefter. 
Taylor ansåg att arbetarna helt enkelt arbetade så mycket som de ansåg att 
de fick betalt för och att det traditionella gruppackordet medförde att ar-
betsgivare utvecklades till motståndare till arbetarna. En slutsats var därför 
att arbetet i möjligaste mån borde utföras individuellt och med ett därtill 
hörande individuellt ackord istället för gruppackord eller fast lön. En av 
Taylors ambitioner med Scientific Management var således att förhindra kol-
lektivets uppkomst och fortlevnad. Lösningarna enligt Taylor var att ut-
veckla det hittills godtyckliga ledarskapet. En åtgärd var att ledningen skul-
le utveckla rekryteringsprocessen för att på så vis gallra bort de mest pro-
blematiska arbetarna. Fattigdom, dumhet och styrka var utmärkta urvals-
kriterier för en god arbetare, enligt Taylor (ibid:33-36, 48).  En än viktigare 
åtgärd var arbetsledningen på ett vetenskapligt och systematiskt sätt tog 
kontroll över hur arbetet utfördes.  
 
För Taylor var det ett rationellt beteende från arbetarnas sida att göra mot-
stånd genom att sätta produktionsnivån i förhållande till lön. Men det var 
inte rationellt i betydelsen att arbetarna genom ett sådant beteende kunde 
påverka lönerna eller förbättra arbetsvillkoren, snarare var motståndet en 
rationell reaktion på ett dåligt och ovetenskapligt ledarskap. När ett brist-
fälligt ledarskap ersattes med Taylors system skulle de anställda ges möjlig-
het att fullt ut agera ekonomiskt rationellt och därmed skulle också mot-
ståndet elimineras.  
 
Genom att upplösa arbete och lön i grupp och istället fokusera individ och 
konkurrens med därtill kopplat ekonomisk belöning, visar att Taylor han 
väl insatt i det som Lysgaard (1961) kom att kalla arbetarkollektivet. Tay-
lors metoder lyckades dock inte eliminera arbetarnas motstånd. Snarare är 
det troligt att Taylors kontrollinstrument som tidstudier, individuella ac-
kord och en extrem arbetsdelning uppmuntrande till än mer raffinerade 
kontrametoder från de anställdas sida för att behålla kontrollen över pro-
duktionstakten (Ackroyd & Thompson 1999:32). Om inte annat så för att 
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klara av det höga arbetstempot. Kritiken mot Scientific Management med 
dess människosyn var samtida med läran själv, men icke desto mindre fick 
Taylors idéer stor spridning (Brown 1977). Ur kritiken föddes dock nya 
idéer och det är knappast förvånande att efterföljande forskning satte fokus 
på de ”mänskliga relationerna”. Human Relations-rörelsen har också tillskri-
vits en mer sofistikerad syn på anställdas motstånd än Taylor.  
 
Den forskning som initierades under 1920-talet inom human relations-
rörelsen drev tesen att anställdas beteenden var mer komplicerade än vad 
exempelvis Taylor hade funnit. I sina undersökningar framställde Ro-
ethlisberger och Dickson (1964 [1939]) Hawthornefabriken som ett socialt 
system. Till skillnad från Taylors ekonomiska rationalitet, menade de att 
arbetaren drivs av sociala behov, men att dessa sociala behov ofta hindra-
des av organisatoriska begränsningar. Problemet med motstånd i form av 
produktionsbegränsning låg således i fabrikens egna system. Det sociala 
systemet bestod, enligt Roethlisberger och Dickson, av två relaterade delar, 
en teknisk och en social organisation och det var i regel det tekniska som 
hindrade behovet av social samverkan. I samband med studierna stötte 
forskarna på fenomen som i tidigare studier undgått dem. Ett av dessa fe-
nomen var just produktionsbegränsning och den grundades på vad fors-
karna kallade en informell norm (ibid:kap 18). Den informella normen an-
gav vad som var att betrakta som ett tillräckligt gott dagsverke och när det 
var uppnått slutade arbetarna arbeta för dagen. Om man som anställd av-
vek från normen, och då oftast genom att överstiga den, ”skulle något in-
träffa” vilket uttrycktes enligt följande: ”If we exceed our day’s work by any 
appreciable amount, something would happen” (s. 417). Det som antogs 
kunna inträffa var exempelvis att arbetsmålet (bogey) kunde höjas, ac-
kordsbetalningen kunde sänkas, uppsägningar kunde bli aktuella eller att 
ledningen skulle öka pressen på de långsammare arbetarna.  
 
Ytterligare en upptäckt av forskarna var förekomsten av subgrupper och 
forskarna undrade varför dessa grupper existerade (ibid 508-509). Det kon-
staterades att gruppindelningen följde ett mönster baserat på dels interna 
produktivitetsnormer, det vill säga vad som betraktades som en rimlig ar-
betsinsats, dels på hur väl man som individ följde vissa informella sociala 
regler. Dessa regler var: (1) Arbeta inte för mycket, då är du en ackordsbry-
tare (ratebuster), (2) Arbeta inte för lite, då är du en maskare (chiseller), (3) 
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Skvallra inte för överordnade, då är du en tjallare, och (4) Håll inte distans 
till arbetskamraterna och fjäska inte för ledningen (ibid:522). Tillsammans 
med en rad andra företeelser menade forskarna att gruppmedlemskapet var 
ett verktyg för intern social kontroll. Men man konstaterade också att för-
utom en sådan intern funktion fanns också en extern. Produktionsnivån 
var anmärkningsvärt konstant i de olika grupperna, oavsett om gruppen 
var högpresterande eller lågpresterande. Det var således gruppmedlemmar-
na själva som reglerade produktionen och förmännen hade ingen möjlig-
het att kontrollera processen. En slutsats forskarna drog av detta var att 
arbetarna inte i huvudsak drevs av ekonomiska motiv, som till exempel 
Taylor hävdat, då inte minst lågpresterande grupper hade svårt att nå upp 
till ackorden. Istället drevs de av sociala motiv. Det intressanta i ett mot-
ståndsperspektiv är att Roethlisberger och Dickson menade att arbetarna 
hade ytterligare en regel, i det här fallet med en extern funktion. Regeln 
omfattade således inte hur gruppmedlemmarna skulle bete sig mot var-
andra utan uteslutande gentemot ledningen: ”Let us behave in such a way 
as to give management the least opportunity of interfering with us” 
(ibid:525). Det var denna regel som arbetarna efterlevde genom att de höll 
produktionen konstant och därmed klarade sig undan ”externa” ingripan-
den från management och från ingenjörerna.  
 
Den övergripande slutsatsen som Roethlisberger och Dickson drog var att 
fabriken fungerade som ett socialt system och det var ledningens funktion 
att hålla detta system i jämvikt. Man konstaterade att det fanns två mål 
som inte alltid stod i samklang; ekonomisk lönsamhet och arbetarnas soci-
ala behov. Ledningens ansträngningar för att öka produktionen och få 
bättre ekonomisk lönsamhet ledde till att arbetarna med olika medel drog 
ned produktionstakten. Ur Roethlisberger och Dicksons synvinkel var 
normer om produktionsbegränsning snarare en dysfunktion än den infor-
mella gruppbildningens egentliga funktion. Den informella gruppens rikti-
ga funktion var att bistå med social gemenskap och trygghet för den en-
skilde arbetaren. Man menade därför att det var möjligt att komma till rät-
ta med motståndet, som skulle upphöra om arbetarnas sociala behov inte-
grerades med ledningens mål om ekonomisk lönsamhet. Istället för att ra-
sera kollektivet och skapa individuella lönesystem som i Scientific Manag-
ment, fick management istället rådet att med hjälp av en förstående ledarstil 
och förbättrad kommunikation ta till vara och utnyttja de sociala relatio-
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nerna mellan de anställda. I Roethlisberger och Dicksons tappning ses 
motstånd som ett känslomässigt och irrationellt fenomen. Även om de 
menade att både ledning och anställda drevs av logiskt tänkande; mana-
gement drevs av en effektivitetslogik och de anställda av en känslologik, så 
var den senare inte alls rationell som den förra. Ett ofta använt citat om de 
olika logikerna visar på detta: ”The codes, customs, and traditions of the 
worker are not the product of logic but are based on deeply rooted senti-
ments” (ibid:567). Känslologiken var ett psykologisk rotat fenomen som 
kom i gungning vid för snabba förändringar i den tekniska och sociala or-
ganisationen, inte som ett uttryck för effektivitetslogikens utnyttjande av 
arbetskraft. 
 
De tidiga organisationskonsulterna förenas av att en samsyn på att anställ-
das motstånd går att undvika med ett bättre ledarskap. En av bristerna hos 
Roethlisberger och Dickson är att de endast undersökte en del av systemet, 
gruppen och dess intressekonflikter, utan att på allvar sätta dem i relation 
till fabriken, ledningen eller det omgivande samhället. Därmed begränsas 
också förklaringarna till varför anställda gör motstånd till irrationella rela-
tionsproblem och ett bristande ledarskap. En annan inriktning, Industrial 
Relations, som är ungefär samtida med Taylor, och som inte ser motstånd 
som ett ledningsproblem att lösa, har en vidare syn på konflikter och mot-
stånd i arbetslivet och begränsar inte förklaringarna till grupp- eller indi-
vidnivå.   
 

Industrial Relations: formellt motstånd  

Konflikter och anställdas motstånd har studerats inom flera discipliner, 
exempelvis företagsekonomi, arbetssociologi, historia, statsvetenskap, psy-
kologi och juridik (arbetsrätt). Flera undersökningar inom de olika disci-
plinerna har också fokuserat just det formellt organiserade motståndet och 
kan hänföras till forskningsområdet Industrial Relations (IR). IR, eller ar-
betsmarknadsrelationer på svenska, sägs ha sitt ursprung i början av 1900-
talet i industrialiserade västländer som Storbritannien och USA.12 Forsk-
ningen inom den klassiska IR-traditionen hade intresset riktat mot parterna 
                                                 
12 För en genomgång av Industrial Relations historia och utveckling på svenska se till exempel El-
vanders artikelserie i Arbetsmarknad och Arbetsliv åren 1998-2000. Likaså finns kommentarer och 
kompletteringar av Gonäs (2000) och Bruun (2000) i samma tidskrift. 
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på arbetsmarknaden, kollektiva förhandlingar och avtal samt konflikter 
och konfliktlösning på arbetsmarkanden. Den bärande tanken var nöd-
vändigheten av och tilltron till institutioner, som genom representanter, 
skulle kanalisera konflikter mellan arbetsgivare och anställda. De tidiga 
forskarna inom IR hade ett visst politiskt inflytande och påverkade till ex-
empel utformningen av kollektiva avtalsförhandlingar (Ackroyd & Collin-
son 2005:309). Inom IR har motstånd från de anställdas sida främst under-
sökts och mätts i kvantitativa analyser av till exempel strejkfrekvens och 
grad av fackföreningsdeltagande. Även om forskning har visat att motstånd 
finns i en mängd olika variationer så har dessa kollektiva, fackliga aktivite-
ter setts som uttryck för den tydligaste och enklast mätbara formen av 
motstånd (Edwards et al 1995). Det finns dock annat inte lika enkelt mät-
bart eller tydligt motstånd, som kan sig uttryck i mer informella former 
som till exempel sabotage, stöld och maskning. Denna typ av motstånd 
har alltså inte varit i fokus för den klassiska IR-traditionen, men gränsen 
idag mellan vad som specifikt är IR-forskning och arbetslivsforskning i 
allmänhet är hårfin (Bruun 2000:266).  Med risk för att ett och annan fors-
kare slinker med som lika gärna skulle kunna räknas till IR-traditionen, 
finns ett annat perspektiv på anställdas motstånd, som mer tydligt tagit 
avstamp i anställdas informella handlingar.13 Likheten med IR rör bland 
annat intresset för empiriska studier, men där IR visat på mönster när det 
gäller det formella motståndet, så har de tidiga arbetsplatsstudierna istället 
sökt framhålla det informella motståndet.   
 

Tidiga socialantropologiska och sociologiska arbetsplatsstudier: överlev-
nad och underordning 

Parallellt med studier av arbetsmarknadsrelationer genomfördes flera upp-
märksammade sociologiska och socialantropologiska arbetsplatsstudier 
med etnografiska metoder, som till exempel deltagande observation.14 I 
1950-talets USA var dessa studier influerade av den symboliska interaktio-
                                                 
13 Klassificeringen i perspektiv är problematisk när det kommer till enskilda forskare och i ännu större 
utsträckning när det kommer till enskilda verk eller artiklar av forskare. Jag är medveten om denna 
problematik, men finner ändå angreppssättet fruktbart då ambitionen i kapitlet är att visa på de olika 
perspektiv och synsätt som finns i fråga om motstånd.  
14 Hawthorne-studien av Roethlisberger och Dickson är förvisso också en serie studier förlagda till en 
arbetsplats och både observation och intervju användes som metodteknik, men de senare studier 
som här avses skiljer sig på flera punkter, bland annat genom att de senare författarna själva tog 
anställning vid de studerade arbetsplatserna och att inga experimentella miljöer skapades enkom för 
undersökningen. 
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nismen inom Chigago-skolan och ett av de mer kända namnen är Donald 
Roy (1952, 1953, 1954).15 I Storbritannien dröjde det ett tiotal år innan 
motsvarande studier kom igång och bakom dessa studier finns namn som 
Tom Lupton (1963). I dessa arbetsplatsstudier, vanligen i fabriker, fokuse-
rades liksom i Hawthornestudien de sociala faktorerna som påverkade 
produktionsnormen. Man fann tvärtemot Hawthorne-studien att arbetares 
arbetsinsats till stora delar baserades på en ekonomisk rationalitet (och inte 
en känslomässig eller social dito), det vill säga att de anställda håller tillba-
ka delar av sin arbetskraft eftersom arbetet inte anses vara värt en högre 
insats. De numer klassiska analyserna av arbetsinsats och lönesystem gjor-
des av Behrend (1957) och Baldamus (1961).  Behrend myntade begreppet 
effort bargaining, som enkelt uttryckt innebär att anställda sinsemellan kon-
tinuerligt värderar och träffar överenskommelser om graden av arbetsinsats 
i relation till lön.  
 
I boken On the shop floor skildrar Lupton (1963) hur de anställda både indi-
viduellt och kollektivt försöker undkomma kontroll och säkra viss auto-
nomi, speciellt i fråga om mängden arbete i relation till lönesystemet. I 
Human Relations-anda beskriver Lupton produktionsbegränsning som ett 
resultat av två skilda logiker; ledningens effektivitetslogik och arbetarnas 
känslologik (Lupton 1963:6). Men där upphör också likheten med resulta-
ten från Hawthornestudien; anställdas motstånd är inte ett resultat av käns-
lor och grupptryck, enligt Lupton, utan ett sätt att skapa friutrymmen från 
ledningens kontroll. I det avseendet är Roy (till exempel 1954) och Lupton 
överens om att anställdas motstånd är en rationell reaktion på krav från 
ledningen.   
 

The planning of production is a process of social control in which workers are expected 
to modify their behaviour to meet the requirements of the production plan… In order to 
ensure that production plans are fulfilled, the behaviour of workers must be subjected to 
control… it is clear that workers do not always accept the moral obligation to submit 
completely to technological and administrative controls (Lupton 1963: 8). 

 
I en skandinavisk kontext kan den norske sociologen Lysgaards (1996 
[1961]) teori om arbetarkollektivet räknas till dessa arbetsplatsstudier. Lys-

                                                 
15 I en något senare artikel beskriver Roy (1959) hur arbetarna initierade olika slags lekar och påhitt 
för att göra det monotona arbetet om möjligt mer uthärdligt. Denna studie skiljer sig något från de 
tidigare studierna som var mer inriktade på att undersöka ackordsarbete och hur arbetarna sökte 
kringgå systemet och ledningen. 
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gaard betonar inledningsvis i sin bok Arbeiderkollektivet att undersökningen 
tar utgångspunkt i arbetarnas underordning. Han fann att de underordna-
de bildar ett kollektiv som fungerar som buffert mellan å ena sidan mänsk-
liga behov och å andra sidan organisationens krav. Lysgaard urskiljer alltså 
tre parallella system på en arbetsplats: kollektivsystemet, det mänskliga och 
det teknisk/ekonomiska systemet. Arbetarkollektivet villkoras i relation till 
de övriga två systemen. Såväl arbetare som tjänstemän, förmän och led-
ning är utsatta för vad han kallar det teknisk-ekonomiska systemets krav, 
som handlar om att nå en så hög lönsamhet som möjligt. Alla anställda är 
beroende av detta överordnade system för ekonomisk överlevnad. Det 
mänskliga systemet utgörs kort och gott av hur vi människor är beskaffade 
och vilka behov och intressen vi har. Dessa två system kommer i konflikt 
med varandra och individen, som är en del av båda systemen, hamnar i en 
prekär situation. I Lysgaards analys är det teknisk/ekonomiska systemet 
omättligt när det gäller krav på färdigheter hos individen, till exempel 
kompetens, styrka, snabbhet, pålitlighet och så vidare. Men människan är 
begränsad i förhållande till dessa krav och orkar exempelvis inte arbeta hur 
hårt som helst, brister i fråga om kompetens, är inte tillräcklig snabb etc. 
Det teknisk/ekonomiska systemet är inte bara omättligt där människan är 
begränsad. Det är också ensidigt och obönhörligt, där det mänskliga är 
mångsidigt och trygghetssökande.  
 
Eftersom de båda systemen står i motsättning med varandra och de under-
ordnades medlemskap i det teknisk-ekonomiska systemet är nödvändigt för 
försörjningens skull, finns behov att skydda sig mot dess omättliga krav – 
och här träder det tredje systemet in: Kollektivsystemet ger ett skyddat 
medlemskap i det teknisk/ekonomiska systemet. Som individ står en en-
sam anställd maktlös i förhållande till det teknisk/ekonomiska systemets 
krav, men i skydd av kollektivet kan anställda påverka systemet. Konflikter 
om till exempel hur mycket som är möjligt att producera ska enligt Lys-
gaard ses som uttryck för motsättningar mellan de tre systemen. Motstånd, 
oavsett uttryck, kan således förklaras genom att kollektivet söker stå emot 
och/eller begränsa kraven från det teknisk-ekonomiska systemet. Det är 
inte företagsledningen i sig som arbetarna skyddar eller opponerar sig mot, 
men däremot ses ledningen som representanter för det teknisk-ekonomiska 
systemet.  
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Ett arbetarkollektiv uppstår inte hur som helst utan endast då vissa villkor 
är uppfyllda. Dessa villkor uttrycks metaforiskt av Lysgaard som ”like barn 
(identifisiering) leker best (interaksjon), spesielt når de dessuten er i samme 
båt (problemfelleskap)” (ibid:149). Det sistnämnda, det vill säga ett gemen-
samt problem, är vad som beskrivits ovan som motsättningen mellan det 
teknisk/ekonomiska systemet och det mänskliga systemet och därtill beho-
vet av att faktiskt behålla jobbet. Att sitta i samma båt handlar om att tolka 
motsättningarna och problemen på samma sätt. Vidare krävs närhet och 
möjligheter till interaktion mellan de anställda, inte minst för att kunna 
diskutera och utbyta erfarenheter om problemen. Villkoret om likhet 
handlar om hierarkisk position – underordning – som leder till att de an-
ställda identifierar sig med varandra och inte det teknisk/ekonomiska sy-
stemet. Då samtliga dessa villkor, gemensam problemsituation, närhet och 
likhet, föreligger kan ett arbetarkollektiv uppstå.  
 
De olika perspektiv som hittills har beskrivits skiljer sig åt på en rad punk-
ter. För det första när det gäller syftet med studierna. De tidiga organisa-
tionskonsulterna, Taylor, Roethlisberger och Dickson, hade som mål att 
presentera en lösning på existerande managementproblem och ett sådant 
problem var lågpresterande och motsträviga arbetare. De var således intres-
serade av att ta fram metoder för att nå både högre effektivitet och arbets-
trivsel (det gäller även Taylor, som ju menar att både ledning och anställda 
vinner på Scientific Management). De senare inriktningarna, Industrial Rela-
tions och arbetssociologiska studierna, har istället ett mer förklarande syfte 
i fråga om arbetets konsekvenser för de anställda. Ytterligare en skillnad är 
att de olika inriktningarna rör sig på olika analysnivåer. De tidiga organisa-
tionskonsulterna behandlar primärt individen och gruppen, medan de se-
nare arbetsplatsstudierna och IR har ett bredare samhällsperspektiv. Slutli-
gen kan också nämnas att de senare problematiserar maktförhållanden och 
konflikter i arbetslivet där de tidiga organisationskonsulterna istället tonar 
ned maktförhållanden. Dessa tidiga perspektiv på anställdas motstånd har 
fortsatt att inspirera synen på motstånd än idag. Ett perspektiv som fått 
starkt fäste är human relationsskolans syn på motstånd som ett dysfunk-
tionellt och emotionellt försvar. Det är ett synsätt som inte minst återfinns 
inom psykologisk forskning om förändringsmotstånd.  
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Psykologiska perspektiv: motstånd mot förändring  

Parallellt med de sociologiska undersökningarna av motstånd på 1950-60-
talen fortsatte undersökningar i den psykologiskt orienterade Human Rela-
tions-skolans spår. Temat för flera av dessa undersökningar var ledarskap, 
förändring och förändringsmotstånd. Härvid betraktades motstånd som en 
irrationell och emotionell respons och åtgärderna för att hantera motstån-
det fanns och finns än idag att finna i psykologiskt orienterad manage-
mentlitteratur. En karakteristisk slutsats i ett sådant perspektiv är att mot-
stånd mot förändring är en försvarsmekanism som orsakas av frustration 
och oro inför det nya. Själva förändringen däremot sågs eller ses sällan 
som annat än till det bättre eller i värsta fall som nödvändig.  
 
Under 1940-talet introducerade socialpsykologen Kurt Lewin idén om hur 
individuellt motstånd mot förändring kunde kontrolleras och elimineras 
för att en förändring skulle bli lyckad. Lewin (1951) beskriver både föränd-
ringen och motståndet i processuella termer. Hans fältteori utgår från ett 
socialt fält eller system där olika krafter möts: Det finns krafter som verkar 
för respektive mot förändring. Om krafterna är lika starka, uppstår balans 
och stabilitet råder, vilket Lewin kallar för ett kvasistationärt tillstånd. Om 
någon kraft däremot ökar eller minskar i styrka sker en förändring. Enligt 
Lewin är förändring förknippat med risker, eftersom förändring leder till 
ökat motstånd och en inre spänning i det sociala systemet. Motståndet och 
spänningarna kan leda till att förändringarna endast blir tillfälliga och att 
systemet snabbt återgår till det tidigare kvasistationära läget (jfr Abrahams-
son 2000 som härvid talar om ”återställare”). För att minska risken för att 
systemet återgår i ett kvasistationärt läge krävs genomgripande förändringar 
av det sociala systemet. Lewin urskiljer tre faser vid förändring av ett socialt 
system; upptining (unfreezing), rörelse (changing,) och stabilisering (re-freezing). 
Upptining innebär en partiell upplösning av det kvasistationära tillståndet 
för att en förändring ska bli möjlig. Under denna fas uppstår obalans i sy-
stemet, som i sin tur leder till behov av och beredskap för förändring. I 
nästa fas, rörelse, ändras förhållanden så att nya handlingsmönster uppstår. 
Den tredje och sista fasen, stabilisering, innebär att förändringen befästs, till 
exempel genom att nya normer och värderingar etableras. Det sociala sy-
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stemet kommer så åter i balans. Lewins teorier var dock inte först på temat 
om organisationsförändring och motstånd.  
 
En av de första referenserna om motstånd mot organisationsförändring är 
från 1948 och har titeln Overcoming resistance to change. Undersökningen, 
som genomfördes på en amerikansk pyjamasfabrik, hade två forskningsfrå-
gor: varför gör människor så starkt motstånd mot förändring och vad kan 
man göra för att övervinna motståndet? Coch och French (1948) konstate-
rade att de bakomliggande faktorerna till motstånd mot förändring var att 
de anställda inte tilläts vara delaktiga i beslut och att de inte fick informa-
tion om de pågående förändringarna. Lösningen på problemet med mot-
stånd var således att involvera de anställda i förändringsarbetet och skapa 
delaktighet och motivation. Ett par år senare, 1950, skrev Zander artikeln 
Resistance to change - its analysis and prevention. I artikeln menade Zander, 
som för övrigt var kollega med Lewin, att det var nödvändigt att skilja mel-
lan motståndssymptom, som till exempel produktionsbegränsningar, och 
de underliggande orsakerna till symptomen. Zander definierade motstånd 
mot förändring som “behavior which is intended to protect an individual 
from the effects of real or imagined change” (citerad i Dent & Goldberg 
1999:34). Zanders råd till chefer var att lära sig förstå vad motståndet bety-
der för att därigenom reducera det, samt att inte angripa symptomen utan 
istället försöka komma till rätta med orsakerna till motståndet. Orsaker till 
motstånd mot förändring var enligt Zander exempelvis att förändringen 
inte var förankrad eller hade en otydlig målformulering.   
 
Listan över beskrivningar av hur och varför anställda gör motstånd mot 
förändring har vuxit sedan dess, men budskapet är ungefär detsamma; det 
handlar om att människor har låg tolerans för något som är nytt (till ex-
empel Coetsee 1999, Kotter & Cohen 2002, de Jager 2001). Tanken att 
motstånd är patologiskt, uttryckt som symptom och orsak, har också fort-
satt att gälla och fått fäste inte minst hos managementkonsulter (till exem-
pel Caruth et al 1985, Hultman 1998). Flera definitioner av motstånd är 
också baserade på psykologiska och emotionella faktorer, som i sin tur har 
sin grund i individers ovilja mot förändring. En konsekvens av ett sådant 
individualiserat synsätt på motstånd är att man därigenom bortser från 
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både hur de anställda skapar sociala normer och regler och att konflikt och 
motstånd är inbäddat i hur produktionen är organiserad.   
 

Aktuella perspektiv på motstånd 

De tidiga perspektiv som hittills diskuterats har format de perspektiv som 
är aktuella också idag. Nedan redogörs för tre breda perspektiv som be-
handlar anställdas motstånd: det organisationsteoretiska perspektivet orga-
nizational behaviour, arbetssociologiska perspektiv och poststrukturalistiska 
perspektiv. De tre har visserligen en del överlappningar, men skillnaderna 
mellan synen på anställdas motstånd är signifikanta.  
 

Organisationsbeteende: konformism och icke-konformism 

Många organisationsteoretiska böcker – både managementböcker och lä-
roböcker – är influerade av den tillämpade psykologi som diskuterades 
ovan. En inflytelserik skolbildning inom organisations- och management-
teori är organizational behaviour (OB) (Vardi & Wiener 1996, Giacalone & 
Greenberg 1997, Fox & Spector 1999, Cook & Hunsaker 2001, Huczynski 
& Buchanan 2001). I fråga om motstånd bygger OB vidare på de emo-
tionsinriktade och individualistiska förklaringarna till anställdas beteenden 
som initierats av Human Relations tillsammans efterföljande ledarskaps- och 
motivationsteorier (för översikt se till exempel Rose 1988, Thompson & 
McHugh 2002:kap 14, Watson 2002:11ff). Ett gemensamt drag i denna typ 
av litteratur är att ett antal olika teman såsom motivation, strategisk för-
ändring, ledarskap, organisationsstruktur och kommunikation radas upp 
kapitelvis och individers beteenden, handlingar och reaktioner relateras 
därefter till dessa teman. Organisationer och beteende i organisationer 
framställs som en rad tydligt indelade problemområden som ledare bör 
känna till och kunna kontrollera. Just temat motivation är framträdande i 
OB på så sätt att anställdas beteende framställs som konformt, i betydelsen 
att de är inriktade på att följa de regler och normer som råder i organisa-
tionen, om de bara blir motiverade på rätt sätt. Det är just detta som är 
kärnan i OB, att med hjälp av tillämpade beteendevetenskapliga teorier 
förbättra organisationens prestation (Ackroyd & Thompson 1999:19).  
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I den mån anställdas icke-konforma beteende diskuteras i dessa böcker sker 
det vanligen i samband med ”motstånd mot förändring”.16 I generella ter-
mer beskrivs då anställda som utpräglat konservativa, vilket innebär att de 
söker stabilitet och fasta rutiner i alla lägen. Det förutsätts därmed att per-
soner i allmänhet bär på en rädsla för förändring och därför, helt naturligt, 
gör motstånd när förändring kommer på tal. Anställdas motstånd mot för-
ändring konstrueras visserligen som ett problem, men ett problem som är 
möjligt att lösa om man som företagsledare förstår människors beteenden.  
 
Idén om motstånd är i det här sammanhanget kopplad till en tankefigur 
om att människor går igenom ett antal olika steg eller faser innan föränd-
ringen slutligen accepteras (jfr Lewin 1952). Grey (2003) ger exempel på 
hur sådana modeller vanligen ser ut: för infaller en förnekelsefas där männi-
skor inte inser behovet av förändring, därefter inträder en försvarsfas då 
människor inser att förändringen kommer att inträffa, men ändå försöker 
undvika den. Den tredje fasen är en förkastelsefas då människor börjar bryta 
upp gamla rutiner för att i steg fyra anpassa sig till den nya ordningen. 
Slutligen inträder internaliseringsfasen då nya idéer har blivit rutin. En lik-
nande fasmodell över kris och utveckling menar Angelöw (1991:34-35) kan 
vara till hjälp för att ”man bättre skall kunna känna igen och förstå det för-
lopp och den utveckling som en kris kan få hos individer, till exempel i 
samband med förändringar”. Angelöw rekommenderar att anställda bör få 
möjligheten att diskutera sina rädslor, oro och problem med någon som är 
expert på området, företrädesvis en kurator eller psykolog. I det här per-
spektivet ses motstånd mot förändring som närmast ett uteslutande käns-
lomässigt projekt. Känslor som dessutom kan och bör korrigeras.  
 
Tankefiguren om faser som måste genomlidas bygger på vad som kallats 
psykologism (Grey 2003) och på en rad psykologiska grundantaganden. 
För det första framställs motstånd som oundvikligt eftersom modellen för-
utsätter att anställda har en naturligt inbyggd aversion gentemot föränd-
ring i största allmänhet. Den förutsätter också att motstånd förr eller senare 
kommer att ge vika för acceptans. Vidare medför tankefiguren att anställda 

                                                 
16 På senare tid har OB-litteraturen uppmärksammat att anställdas beteende inte är fullt så konformt 
med ledningen som tidigare antagits trots att ett specifikt förändringsarbete inte föreligger (Vardi & 
Weitz 2004). Det förändrar dock inte grundsynen att anställda ”normalt” är inriktade på att följa regler 
och normer.  
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som är emot en viss förändring stigmatiseras på ett tämligen raffinerat sätt, 
eftersom motståndarna antingen beskrivs som ”rädda” eller fortfarande 
befinner sig på en ”låg” nivå i förändringsfaserna. När motstånd förklaras i 
termer av emotionell försvarsreaktion blir ett sådant beteende dessutom en 
motsats till vad som är ett normalt och rationellt beteende. Anställda som 
gör motstånd skildras då som i behov av hjälp för att komma vidare i ste-
gen och återigen bete sig normalt och rationellt. En fördel ur ledningssyn-
punkt med de psykologiserande förklaringarna är att ledningen egentligen 
kan bortse från anställdas motstånd eller kritik vid omorganisationer. Un-
derförstått kommer ju negativa reaktioner så småningom att gå över i ett 
(positivt) accepterande av förändringen. I praktiken innebär det att led-
ningen i princip bara behöver vänta ut och stötta de anställda i de olika 
faserna.  
 
Det organisationsteoretiska perspektivet OB framställer anställda som i 
huvudsak passiva, konforma och konservativa varelser som vid förändring 
reagerar irrationell och känslomässigt och förklaringen till reaktionerna står 
att finna i främst psykologiska teorier. Därmed inte sagt att psykologiskt 
baserade förklaringar till motstånd saknar relevans, men den här typen av 
axiom har en begränsad förklaringsförmåga. Problemet med detta perspek-
tiv är således inte att individer eller individers emotioner står i fokus, utan 
snarare att alla negativa reaktioner och uttalanden ses som tillfälliga och 
övergående. Det grundläggande problemet är istället att det inte beaktar att 
förändringen kan vara icke-önskvärd av en mängd olika skäl. Oro och ilska 
vid förändring kan vara ett tecken på anställdas engagemang för sitt arbete, 
snarare än motstånd mot förändringen i sig (Kiefer 2002). Det finns heller 
inget utrymme i tankefiguren för möjligheten att anställda gör motstånd 
mot förändring för att det kommer att krävas en högre arbetsinsats på kor-
tare tid, att man får obekväma arbetstider, att man får sämre karriär- och 
löneutveckling, eller sämre anställningsförhållanden, även om det är kon-
sekvenser som inte är ovanliga vid organisationsförändring. Ytterligare en 
möjlighet som tankefiguren bortser ifrån är att människor i organisationer 
kan upptäcka att en föreslagen eller pågående omorganisation inte är så 
genomtänkt av dem som initierat den. Benägenheten att se motstånd som 
en irrationell försvarsreaktion på nödvändiga förändringar kan därför också 
vara ett skydd för ledningen mot kritik som skulle kunna försvaga eller rent 
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av underminera dess position. Anställda tenderar också att behandlas som 
offer för förändring snarare än som möjliga eller fullt kapabla parter i ett 
förändringsarbete. Bilden av hjälpbehövande offer är en skarp kontrast till 
bilden av anställda som gör motstånd för att de har ett annat synsätt eller 
andra önskemål om själva förändringen.  
 
Något som är svårförklarat med ett sådant synsätt är till exempel de för-
ändringar i arbetet som initieras och genomförs av de anställda på egen 
hand och efter egen önskan. Det är med andra ord lika självklart att män-
niskor gör motstånd mot stagnation, slentrian och monotoni som mot 
förändring. Om en organisationsförändring medför mer betalt, intressanta-
re jobb, mer inflytande eller kortare arbetsdagar kanske andra reaktioner än 
osäkerhetskänslor och motstånd kan förväntas.  
 
En förklaring till varför detta synsätt har blivit så utbrett är att både forska-
re och chefer utgår från tanken att om människor behandlas korrekt så 
kommer de också att bete sig korrekt (Ackroyd & Thompson 1999:12). 
Tanken är inte felaktig, men irrelevant, menar Ackroyd och Thompson, 
eftersom det i praktiken är svårt att organisera och förändra efter en sådan 
tanke. All forskning om motstånd och förändring inom OB-perspektivet 
betraktar dock inte de anställdas motstånd som irrationellt eller patologisk. 
Enligt Dent och Goldberg (1999) gör inte anställda motstånd mot föränd-
ring i sig, utan mot statusförlust, ekonomisk förlust eller förlust av goda 
arbetsvillkor. Folger och Skarlicki (1999) har undersökt motstånd mot för-
ändring i relation till hur de anställda behandlades under förändringspro-
cessen och konstaterar att det finns ett aversionsbaserat motstånd riktat 
mot ledningen. Det aversionsbaserade motståndet har sin grund i upple-
velser av orättvisa under förändringsprocessen. Enligt de anställda i Folger 
och Skarlickis studie var motståndet en fullständigt rättmätig motmakt, 
eftersom de hade blivit så illa behandlade. Även om den typen av under-
sökningar snuddar vid att motstånd inte uteslutande handlar om rädsla, 
oro eller ”motstånd mot förändring” i allmänhet, utan också kan inbegripa 
relationen mellan ledning och anställda, så finns budskapet kvar: anställ-
das icke-konforma handlingar kan - med rätt metod – formas till konfor-
ma. Inte minst blir ett sådant budskap tydligt då icke-konformt beteende 
ges epitet som avvikande (Robinson & Bennett 1995, 1997), antisocialt 
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(Giacalone & Greenberg 1997) eller dysfunktionellt (Griffin et al 1998). 
Det finns dock andra perspektiv som tagit fasta på att motstånd är ett rela-
tionellt fenomen som uppstår i interaktionen mellan ledning och anställd, 
och som inte går över med information och kommunikation.  
 

Arbetssociologiska perspektiv: antagonism och autonomi 

Genom att föra in makt i diskussionen om motstånd ges en annan ut-
gångspunkt än det psykologiserande organisationsteoretiska perspektivet. 
Motstånd är härvidlag inte något som uppkommer i samband med föränd-
ring av organisationer, utan är inbäddat i organisationer i ett kapitalistiskt 
samhälle. Forskare som intresserat sig för motstånd i arbetslivet och utgått 
från ett sådant maktperspektiv har ofta betraktat organisationer som upp-
byggda av konkurrerande intressen (P K Edwards 1986:19).17 En skolbild-
ning som särskilt haft detta som utgångspunkt är Labour Process-skolan (LP). 
I den traditionen menar P K. Edwards et al (1995) att det finns tre centrala 
aspekter att ta hänsyn till i studier av motstånd. För det första kan mot-
stånd vara ett sätt för anställda att uttrycka missnöje över sin arbetssituation. 
Det missnöje som ger upphov till både formellt och informellt motstånd 
har primärt sin grund i produktionen och hur produktionen är organise-
rad. Missnöjet kan ta sig en rad olika öppna eller dolda uttryck och sättet 
som det formuleras på beror på hur ekonomiska, sociala och politiska vill-
kor ser ut. Motstånd är därmed strukturellt betingat. För det andra kan 
motstånd vara rena överlevnadsstrategier från de anställdas sida. Motstånd är 
då ett medel, genom vilket anställda kan skapa utrymme och autonomi 
från en annars kontrollerad och styrd tillvaro (jfr Lysgaard 1961). För det 
tredje kan motstånd vara förknippat med makt och kontroll och i första hand 
då ledningens makt och kontroll över de anställda. Makt och kontroll ska 
då förstås som ”the ability of managers to obtain desired work behaviour 
from workers” (R Edwards 1979:17) Anställdas motstånd kan därmed sägas 
beskriva beteende som uttrycker strukturellt betingat missnöje, möjligen i 
överlevnadssyfte, men oavsett om det handlar om överlevnad eller inte, så 
är motstånd nära förknippat med makt och kontroll. De tre aspekterna, 

                                                 
17 Paul Edwards är exempel på det ”problem” med klassificering i perspektiv som diskuterades tidiga-
re. Edwards är professor i Industrial Relations med doktorsexamen i sociologi och eftersom Industrial 
Relations inte diskuteras som ett samtida perspektiv på (informellt) motstånd så placeras hans forsk-
ning i arbetssociologiska perspektiv. 
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missnöje, överlevnad och motmakt, har ett gemensamt ursprung i en ma-
teriell bas och ett fundament inom LP är maktrelationen mellan ledning 
och anställda. Denna maktrelation manifesteras i form av ”strukturerad 
antagonism” (Burawoy 1979, Edwards 1979). Den strukturerade antago-
nismen (och därmed anställdas motstånd) är en konsekvens av det kon-
trollimperativ som finns i kapitalistiska organisationer, det vill säga att ar-
betsgivare måste kontrollera och övervaka arbetsprocessen – inklusive de 
underordnades beteende och attityder – för att försöka få ut mesta möjliga 
av arbetskraften i syfte att generera vinst (Braverman 1974).  
 
Konflikten handlar således om att ledning och anställda konkurrerar om 
kontrollen över arbetsprocessen. I ett LP-perspektiv är ledningens kontroll 
dock aldrig fullkomlig och därför finner anställda ständigt nya sätt att göra 
motstånd på (Friedman 1977, Beynon 1980). Den tidiga labour process-
skolan fokuserade på hur ledningen försökte tillskansa sig denna kontroll 
snarare än på anställdas motstånd mot kontrollen. Dessa forskare inom LP 
varnade för och var kritiska till arbetslivets utveckling. Braverman (1974) 
varnade för en nedkvalificering av de anställdas kunskaper till följd av en 
ökad specialisering i produktionen. En specialisering som han menade 
ledde till ett åtskiljande mellan fysisk och mental arbetskraft. Något senare 
lyfte forskare inom LP fram relationen mellan ledningskontroll och an-
ställdas motstånd (till exempel Friedman 1977, Edwards 1979). De mest 
kända empiriska studierna av kontroll/motståndsparadigmet är kanske just 
Friedmans och Edwards arbeten. Utgångspunkten för båda var att det var 
mer intressant att undersöka hur det kapitalistiska produktionssättet hade 
anpassats till anställdas motstånd, än hur det kapitalistiska produktionssät-
tet skulle komma att omintetgöras på grund av anställdas motstånd. I dessa 
studier påvisas hur interaktionen mellan ledning och anställda ser ut inom 
olika kontrollsystem, där båda parter anpassar sitt beteende till varandra. 
Friedman (ibid:78ff) menar att management i praktiken har att välja mellan 
två kontrollstrategier, direct control (som är förknippat med hög arbetsdel-
ning och noga övervakning) eller responsible autonomy (på svenska ungefär 
”frihet under ansvar”, där anställda har vissa befogenheter och ansvar i ar-
betet och därmed inte är lika övervakade). Ur ledningssynpunkt kan direkt 
kontroll medföra att anställda gör som de ska, det vill säga att de lyder or-
der, men på bekostnad av engagemang och lojalitet. Frihet under ansvar 
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kan medföra att anställda känner engagemang i sitt arbete, men ger ingen 
garanti för att de agerar i enlighet med ledningens önskemål.   
 
Edwards (1979:18ff) beskrev hur ledningskontroll historiskt har utvecklats 
från 1800-talets enkla och personbundna kontroll, som utövades direkt av 
arbetsgivaren själv, till mer systematiska kontrollmetoder. En avgörande 
förändring av kontrollen från personbundet till teknisk kontroll var infö-
randet av löpande bandet och dess styrning av arbetsprocessen. Problemet 
med denna kontrollform ur managementsynpunkt, är att den skapade än 
mer konflikter och därtill en enad och stark arbetsstyrka med fackligt enga-
gemang. I enlighet med Edwards historiska indelning var det de anställdas 
motstånd mot den tekniska kontrollen som ledde till utvecklingen av by-
råkratiska kontrollsystem. Den byråkratiska kontrollen leder inte bara till 
minskat inflytande för de anställda, utan kommer så småningom leda till 
fler konflikter och nya kontrollsystem. 
 
De anställdas motstånd är i LP-perspektivet en respons på ledningens kon-
trollstrategier och inbäddat i det kapitalistiska systemet. Även inom labour 
process-skolan har man emellertid ifrågasatt värdet av begreppet kontroll-
strategi och istället sökt nyansera relationen kontroll/motstånd (till exem-
pel Edwards & Scullion 1982). Den huvudsakliga kritiken mot kontroll och 
motståndsparadigmet består i att ledningen framställs som om de agerar, 
medan anställda ”bara” reagerar på vad ledningen gör. En sådan förenkling 
döljer att relationen mellan ledning och anställd är en komplex blandning 
av meningsskiljaktighet och anpassning, konflikt och samarbete (Noon & 
Blyton 1997). Det betyder inte att ledning och anställda har symmetriskt 
fördelad makt, men däremot att allt motstånd inte går att hänföra till vare 
sig klasskamp eller ett kapitalistiskt system. Kritik kan således riktas mot 
det tidiga LP-perspektivet för att motstånd endast framställs med klasspola-
risationen som drivkraft och därmed också för att motstånd uteslutande 
ses som en kollektiv företeelse. Kritiken är i paritet med den kritik som 
riktas mot ett psykologiserande perspektiv. Där är anställda offer för sina 
känslor, medan i ett tidigt LP-perspektiv istället är offer för strukturer. Nu 
finns det forskning som sökt råda bot på problemen med både psykolo-
gism och totalitära strukturer. Uttryck som ”the active worker” och själv-
verksamhet utgör exempel på sådan forskning. Termen självverksamhet är 
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liksom Hodsons (1991) beskrivningar av ”the active worker” en samlande 
beteckning för anställdas strävan efter autonomi på arbetet. Då autonomin 
av olika anledningar begränsas uppstår motstånd.  
 

A central goal at work is the establishment of autonomy. Even enthusiastic compliance 
relies on autonomous action. Where autonomous action is limited, workers resist its 
limitation and attempt to expand their realm of autonomy (Hodson 1991:72)  

 
Motsättningen står alltså mellan å ena sidan arbetsgivares strävan efter 
kontroll i betydelsen ”the ability of…managers to obtain desired work be-
haviour from workers” (Edwards 1979:17) och å andra sidan de anställdas 
strävan efter att upprätta och upprätthålla autonomi. Hodson (ibid) formu-
lerade inledningsvis en typologi över anställdas aktiviteter, där både mot-
stånd och samtycke från de anställda inkluderas (figur 2:1).  
 

 
 
Figur 2:1 Beteendemönster på arbetsplatsen 
(Källa: Hodson 1991, figur 1) 
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De huvudsakliga mönstren i modellen är ”entusiastiskt samtycke” och 
”villkorad arbetsinsats”. ”Entusiastiskt samtycke” med ledningens krav och 
önskemål är inte i första hand resultat av företagskulturella påtryckningar 
eller normativ styrning, utan snarare ett resultat av till exempel yrkesstolt-
het, genuin serviceorientering, samhörighetskänslor och solidaritet med 
arbetskamrater. Det innebär således att anställda inte nödvändigtvis accep-
terar ledningens mål eller krav, utan beteendet är i första hand baserat på 
strävan efter autonomi. Två andra mönster ligger i skärningspunkten mel-
lan huvudmönstren. Att ”klara sig undan” är ett försök att både tillfreds-
ställa ledningens krav och sina egna önskningar. Det främsta sättet att 
lyckas med det är att låtsas leva upp till ledningens krav och önskningar. 
Att ”fjäska” är helt enkelt att ställa sig in hos överordnade, för att på så vis 
få fördelar. ”Villkorad arbetsinsats” är det andra grundläggande mönstret. 
Det innebär att man håller tillbaka delar av sin arbetskraft för att ledningen 
till exempel upplevs vara inkompetent eller ställer för hårda krav. För att 
bevara autonomin finns flera strategier: ”maskning”, det vill säga att på 
olika sätt förhala arbetsprocessen, ”frånvaro” och ”sabotage”.  Strategierna 
”skvaller” och ”konflikter” ska kanske främst tolkas som mekanismer för att 
upprätthålla kollektiva normer bland de anställda själva och således inte 
direkt har som syfte att skapa autonomi (Karlsson kommande a). Hodson 
(1995) har också konstruerat en mer utvecklad modell över relationen mel-
lan ledning och anställda och definierar motstånd som “any individual or 
small-group act intended to mitigate claims by management on workers or 
to advance workers’ claims against management” (ibid:80). Motstånd upp-
står alltså antingen för att mildra ledningens krav (jfr Lysgaard 1961) eller 
för att ge kraft åt anställdas egna krav (på autonomi) gentemot manage-
ment. Så långt skiljer sig inte synsättet nämnvärt från traditionell marxis-
tisk kontroll-motståndsforskning, men den avgörande skillnaden är att an-
tagonismen mellan arbete och kapital, som tidigare forskning betonat, sna-
rare är nedtonad till förmån för de arbetandes kreativitet och strävan efter 
autonomi. 
 
Det Hodson (1991:72) beskriver som anställdas strävan efter att vidga au-
tonomins sfär kallar Ackroyd och Thompson (1999:54) för självverksamhet; 
”the tendency of groups to form interests and establish identities, and to 
develop autonomy based on these activities”. Självverksamhet är därmed 
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en övergripande term som ringar in kollektiva handlingar i syfte att an-
ställda själva få styra över sitt arbete. I en översikt menar Karlsson (kom-
mande a) att självverksamhet utifrån ett arbetssociologiskt perspektiv kan 
betraktas på tre sätt. Det första perspektivet betraktar självverksamhet som 
en överlevnadsstrategi gentemot monotoni och övervakning i arbetet (till 
exempel Roy 1959); det andra perspektivet är självverksamhet i form av 
anställdas motstånd baserat på det asymmetriska maktförhållandet till led-
ningen (för en översikt, se Edwards et al 1995); det tredje utgör vad som 
kallas organizational misbehaviour (Ackroyd & Thompson 1999). Utgångs-
punkten för termen är kritik riktad mot det organisationsteoretiska per-
spektivet organizational behaviour och det psykologiska perspektivet för 
bland annat synen på anställdas handlingar som konforma med ledningens 
normer. Termen innehåller i viss mån också kritik till den tidiga Labour 
Process-skolan för dess ensidiga fokusering på anställdas motstånd mot led-
ningens kontroll (ibid 1999:23 och kapitel 2). Misbehaviour definieras som 
allt man gör på arbetet som man inte får göra (ibid:2 min översättning).18   
 
Enligt Ackroyd och Thompsons uppkommer misbehaviour inom fyra 
aspekter – arbete, tid, produkt och identitet (figur 2:2). Kring dessa fyra 
aspekter eller faktorer pågår en kamp mellan ledning och anställd där det 
handlar om vem, ledningen eller den anställde själv, som ska tillägna sig 
och/eller kontrollera arbetstiden, arbetet och det material som används 
och produceras i arbetet. Förutom arbete, tid och produkter kommer i vil-
ken mån den anställde identifierar sig med arbetsorganisationen och led-
ningen, ofta i vad som brukar kallas företagskultur. Ett idealtillstånd, ur 
ledningens perspektiv, är engagemang som innebär att anställda arbetar 
hårt, är effektiva, produktiva och identifierar sig med organisationen och 
organisationens mål. Det är i Ackroyd och Thompsons mening ekvivalent 
med behaviour. 
 
 
 

                                                 
18 Ackroyd och Thompson ger i samma bok dessutom en snävare definition, nämligen att misbehavi-
our består av en uppsättning tydligt avgränsade metoder (1999:21) uttryckt här i figur 2.2. På senare 
tid har misbehaviour kommit att representera allt som anställda gör som inte går att hänföra till 
klassbaserad, organiserad och medveten kollektiv handling (Newsome & Thompson 2004), vilket 
innebär att den ursprungliga definitionen och modellen har reviderats något. Med den senare av-
gränsningen torde flera i figuren beskrivna handlingar inte ses som misbehaviour . 
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Figur 2:2. Dimensioner av organizational misbehaviour 
(Källa: bearbetning av Ackroyd & Thompson 1999, figur 1.2) 
 
De centrala områden eller faktorer som de motsatta intressena står emellan 
är alltså arbetstid, arbete, produkter och identitet. Inom tillägnelsefaktorn 
arbete försöker ledningen kontrollera exempelvis arbetsmängd och arbetets 
innehåll, det vill säga vad som ska göras och arbetets praktik, det vill säga 
hur arbetet ska utföras. Sådan kontroll kan göras genom exempelvis ar-
betsbeskrivningar eller löpande band. Från de anställdas sida handlar det 
om att tillägna sig så mycket autonomi i arbetet som möjligt, med andra 
ord att själv styra arbetsmängden, vad som ska göras och hur det ska göras. 
Ett klassiskt exempel på hur anställda söker tillägna sig autonomi är, som 
tidigare diskuterats, att hålla tillbaka delar av sin arbetskraft och inte arbeta 
så hårt som man skulle kunna. De andra tillägnelsefaktorerna följer samma 
mönster, inom tidsfaktorn söker ledningen kontrollera att de arbetande inte 
använder arbetstiden till något annat än just arbete (vilket visar på hur nära 
förknippade de olika faktorerna är med varandra). Detta kan göras på olika 
sätt, varav de tidiga tidmätningarna MTM (metod-tid-mätning) och dess 
efterföljare Time Based Management utgör exempel. Andra sådana exempel 
är ackordet där kontrollen över arbete och tid är nära förknippade. De an-
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ställda kan här tillägna sig tid genom att exempelvis dra benen efter sig, 
komma för sent eller sjukskriva sig.  
 
Inom tillägnelsefaktorn produkt kan ledningen söka kontrollera de anställ-
das beteende med hjälp av kvalitetsmätningar (TQM), medan de anställda 
kan söka tillägna sig autonomi genom att till exempel fiffla med mätsyste-
men. Slutligen kan ledningen söka tillägna sig kontroll över de anställdas 
identitet. En sådan kontroll är fullständig om de anställda identifierar sig 
helt med organisationen och ledningens mål. Sådana försök är exempelvis 
införande av företagskultur och grundläggande värderingar för verksamhe-
ten, dit hör också begrepp som kundorientering och organisatoriskt läran-
de. Från de anställdas sida kan man här söka skapa ”friutrymmen” från en 
påbjuden företagskultur genom att skämta, ironisera eller identifiera sig 
med grupper och kollektiv som inte alls representerar företagsledningens 
kultur. Arbetarkollektiv och klassolidaritet är exempel på sådana alternativa 
identifikationskällor.  
 
Det som har skisserats ovan är exempel på hur anställda söker tillägna sig 
de olika faktorerna som anges i modellen. Det finns åtminstone två risker 
med att exemplifiera utifrån modellen. För det första kan det återigen ge 
en missvisande bild av att ledningen agerar och anställda reagerar, det vill 
säga att ledningen inför ett kontrollsystem som de anställda därefter försö-
ker avvärja. En omvänd ordning är också möjlig, det vill säga att anställda 
beter sig på ett sätt som ”framtvingar” en annan form av kontroll. En ytter-
ligare risk är att modellen ger sken av att anställda uteslutande söker tilläg-
na sig autonomi gentemot ledningen. Uppdelningen i motsättning mellan 
anställda och ledning säger ingenting om relationen mellan anställda eller 
mellan chefer. Givetvis kan en kamp om kontroll och självbestämmande 
också stå mellan anställda eller mellan chefspersoner 
  
Ur ett labour process-perspektiv handlar det om en tämligen drastisk sam-
hällsomvandling för att motståndet helt ska försvinna. Det kapitalistiska 
systemet ska ersättas av ett annat och i detta nya ska allas intressen, behov 
och beteende överensstämma. Eftersom en sådan samsyn i praktiken är 
omöjligt, kommer kontroll och motstånd i någon form att vara tämligen 
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beständigt.19 De studier som på senare tid gjorts i labour process-
traditionen har dock med envishet hållit kvar vid ett traditionellt klassper-
spektiv och gärna vid det tidigare favoritstudieobjektet bilindustrins efter-
följare callcenters. Utan tvekan har denna forskning lyckats bekräfta att 
både kontroll och motstånd existerar, dock har syftet sällan varit att vida-
reutveckla befintliga eller generera nya teorier om motstånd utan, snarare 
bekräfta att tidigare existerande begrepp och synsätt fortfarande är giltiga.  
 

Poststrukturalistiska perspektiv: övervakning och subjektivitet 

Under 1990-talet hävdades att ledningens kontroll så gott som eliminerat 
anställdas möjligheter och/eller intresse av att utöva motstånd (till exempel 
Oliver & Davies 1990, Sewell & Wilkinson 1992a, b, Willmott 1993, Casey 
1995, du Gay 1996, Ezzy 1997, Fernie & Metcalf 1998). Bakgrunden till en 
stor del av denna forskning var kritik riktad mot de konsensusorienterade 
praktiker och forskare som menade att en distinkt och gemensam företags-
kultur leder till att motsträviga anställda blir lojala och flexibla (till exem-
pel Peters & Waterman 1982, Kanter 1990). Svaret från poststrukturalistiskt 
håll på dessa påståenden är att även om de anställdas motstånd övergått i 
samtycke och anpassning, så har det har skett på grund av olika former av 
övervakning och på ett manipulativt och dolt sätt. 
 
Det finns flera gemensamma drag i dessa kritiska studier om nya övervak-
ningsmetoder, varav tre är särskilt framträdande; för det första är analysob-
jektet är managementdiskurser, ofta med fokus på företagskulturella inslag 
i dessa, för det andra analyser av den nya informationsteknologins konse-
kvenser samt för det tredje influenser från Michel Foucaults (till exempel 
1977) texter om disciplinering och subjektivitet. Sammantaget framhåller 
flera av de poststrukturellt inspirerade forskarna att ledningen har fått öka-
de möjligheter att kontrollera och konstruera de anställdas identitet och 
subjektivitet, antingen via företagskulturella påtryckningar och nya mana-
gementdiskurser (gemensamma värderingar, målstyrning, utvärdering) 
och/eller teknisk övervakning (datorer, övervakningskameror, telefonav-
                                                 
19 Resonemanget känns igen från Lysgaard (1976) som menade att arbetarkollektivet inte med nöd-
vändighet måste finnas, utan att kollektivet endast är ett uttryck för underordningen. Det innebär att 
för att uppnå en demokratisk arbetsorganisation måste genomgripande strukturella förändringar 
göras. Det är sålunda en förändring av problembetingelserna som krävs för att en faktisk demokrati-
sering ska uppstå. 
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lyssning). Som exempel på denna utveckling anförs LP (Lean Production), 
JIT (Just in Time), HRM (Human Resource Management) och TQM (Total 
Quality Management), som synnerligen disciplinerande managementdiskur-
ser och call centres som den bransch där teknisk övervakning är särskilt 
framträdande. Resultatet är att anställda nuförtiden antingen identifierar 
sig med organisationens (och ledningens) mål eller har små möjligheter att 
motstå på grund av övervakning (kulturella eller tekniska) i olika former. 20 
Casey (1995:192) hävdar till exempel att ”the possibilities of action are 
reduced /…/ by the totalising corporate culture.” Det har också hävdats att 
det motstånd som anställda trots allt försöker sig på är kontraproduktivt 
eftersom det leder till ännu mer övervakning (till exempel Burrell 1988). 
Medan andra menar att motståndsformer som till exempel cynism och 
skepticism gentemot ledningen i själva verket reproducerar ledningens 
makt (Kunda 1991:30 enligt Willmott 1993, du Gay & Salaman 1992, 
Willmott 1993). Detta eftersom öppet kritiska anställda tror att de är auto-
noma aktörer, när de i praktiken agerar i enlighet med ledningens önske-
mål, det vill säga uttrycker en åsikt i ett öppet och tillåtande företagskli-
mat. Även om dessa anställda inte nödvändigtvis identifierar sig med de 
föreskrivna sociala rollerna, så agerar de likafullt i enlighet med dem. På så 
vis leder anställdas kritik oavsiktligt till att ledningens maktposition bibe-
hålls och inte tvärtom.  
 
Utifrån det poststrukturalistiska perspektivet ovan verkar motståndets exi-
stens och potential fullständigt raderats ut av totaliserande management-
diskurser och anställda förvandlats till självdisciplinerade subjekt. Det finns 
dock poststrukturalistiskt inspirerade forskare som hävdar att fullt så illa är 
det inte ställt (till exempel Ezzamel 1994, Collinson 2000, Knights & 
McCabe 2000). I fråga om TQM som disciplinerande diskurs menar 
Knights och McCabe (ibid) att anställda visst utövar motstånd, genom att 
till exempel distansera sig från ledningen. På liknande sätt beskriver Col-
linson (1994, 2000) hur anställda gör motstånd genom att inte identifiera 
sig med ledningen. Härvid beskrivs två motståndsstrategier ”resistance 
through distance” och ”resistance through persistence”. Distansering inne-

                                                 
20 Liknande resonemang förs även av forskare som inte nödvändigtvis räknas till det poststrukturalis-
tiska perspektivet, exempelvis Skorstad (2002:kap 11, 2003) som utifrån Lysgaards teori om arbetar-
kollektivet menar att förutsättningarna för kollektivet har försvagats och därmed också grunden för 
motstånd.  
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bär att man drar sig undan och inte intresserar sig för vad som pågår i or-
ganisationen och på så sätt försöker undkomma krav från ledningen 
(1994:50). I kontrast till distansering kan anställda istället anamma en stra-
tegi som går ut på att man framhärdar sitt intresse för organisationens väl 
och ve. Strategin söker ställa ledningen till svars genom att anställda kräver 
information och ifrågasätter beslut (ibid:24). Den senare strategin är, enligt 
Collinson (2000), mer effektiv, men mindre vanligt förekommande än di-
stansering. 
 
I ett poststrukturalistiskt perspektiv är motstånd mer än att uttrycka miss-
nöje med arbetsvillkor eller med ledningen. Om så vore, skulle anställda 
vara lika rationella, organiserade och fokuserade på att göra motstånd som 
ledningen på att kontrollera. Enligt kritikerna är det en alltför enkel och 
ensidig bild av både anställda och ledning (till exempel Fleming & Sewell 
2002). Det finns en mängd frågor och beslut som varken föranleder mot-
stånd eller där ledningens och de anställdas intressen kolliderar. Motstånd 
kan, förutom att uttrycka missnöje, också vara ett sätt att skapa eller bibe-
hålla alternativa identiteter än de som önskas eller föreskrivs på arbetsplat-
sen (Fleming 2002). Motstånd i det poststrukturalistiska perspektivet hand-
lar således om att poängtera individen i organisationen som aktör och 
medskapare av sin egen identitet. Härvid förs också begrepp som subjekt 
och subjektivitet in i motståndsdiskussionen. Ett grundantagande är att or-
ganisationer, i en allt mer oförutsägbar värld, söker skapa säkerhet och för-
utsägbarhet (Clegg 1990:180ff). Ett sätt att åstadkomma förutsägbarhet är 
att påverka människors känslor, attityder och beteende, så att de är i linje 
med organisationens mål. Det har kallats att ”inrätta ett subjekt” (Fournier 
1998). På så vis undertrycks eller marginaliseras andra subjektiviteter eller 
identiteter (till exempel klass, etnicitet, sexualitet) som kan hota det subjekt 
som förordas av företagskulturen (Linstead & Grafton-Small 1992). Det är 
dessa andra subjektiviteter som är förutsättningen för att motstånd ska 
uppkomma (Knights & Vurdubakis 1994).  
 
Det poststrukturalistiska perspektivet har nyanserat bilden av anställda som 
ensidiga opponenter mot ledningen och bidragit med insikter om att stu-
dier av motstånd och för all del samtycke måste ta hänsyn till de olika in-
tressegrupper och identiteter som finns inom en organisation. Inte minst 
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åskådliggör feministiska studier vikten av detta. I motståndsstudier är kön 
sällan beaktat, men där så har skett kan man konstatera att kön och sexua-
litet inte bara påverkar hur motståndet tar sig maskulina uttryck (Collinson 
1992, Hodgson 2003), utan också hur mäns motståndstrategier kan leda till 
ökad könssegregering och befästa kvinnors underordnade position i arbets-
livet (Walby 1986).21  
 

Avslutande diskussion  

Under mitten och slutet av 1990-talet fortsatte diskussionen om motstånd 
i termer av förnekande och återupptäckt. De bitvis hårda debatterna fördes 
i huvudsak mellan forskare i labour process-traditionen och poststrukturellt 
inspirerade forskare i Storbritannien. Till de förra kan räknas Thompson 
och Ackroyd (1995) som i en artikel i Sociology undrar om "allt är lugnt på 
arbetsplatsfronten". I artikeln kritiseras vad de menar är den senaste tren-
den för arbetslivsforskare, nämligen att låta sig inspireras av Michel Fouca-
ults texter. Poststrukturalisterna har, enligt Ackroyd och Thompson, över-
drivit vidden av och styrkan i de nya ledningsstrategiernas övervaknings-
metoder och därmed marginaliserat motståndets potential. Resultatet är att 
anställda så gott som försvunnit från organisationsforskningen och ersatts 
av ”management” och eller snarare av managementdiskurser. I egenskap av 
det poststrukturella perspektivets försvarare menar Knights och McCabe 
(2000) att Thompson och Ackroyd har missförstått Foucaults användning 
av begreppet subjektivitet. Subjektivitet, säger de, är inte något som görs 
mot individer utan istället är människor aktiva i utformandet av sin egen 
subjektivitet. Därmed är anställda själva aktiva i att radera ut ett eventuellt 
motstånd mot ledningen. Andra poststrukturalister menar att subjektivi-
tetsbegreppet är förenligt med materiella analyser och att ett poststruktura-
listiskt perspektiv snarare kan berika dessa (O’Doherty & Willmott 2001). 
Diskussionen om motståndets fortsatta existens handlar snarare om skilda 
ontologiska och epistemologiska utgångspunkter än om motståndets vara 
eller icke-vara. Kritiken från de traditionellt marxistiskt inspirerade forskar-
na gentemot poststrukturalisterna kan därför tyckas något onyanserad (för 
liknande resonemang se Delbridge & Lowe 1997, Parker 1999). 
 

                                                 
21 Sylvia Walby kan dock inte fogas in under det poststrukturalistiska perspektivet.   
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Oavsett vem eller vilka som har ”rätt” eller ”fel” i den akademiska debatten 
om motståndets existens, så förefaller åtminstone intresset för studier om 
informellt motstånd ha återuppväckts. På senare tid har flera empiriska 
studier med skilda perspektiv genomförts på flera yrkesgrupper och bran-
scher som exempelvis bankanställda (Knights & McCabe 2000), anställda i 
callcenters (Fleming 2002, Mulholland 2004, Taylor & Bain 2004, Van den 
Broek 2002), anställda i skotsk whisky-industri (Findlay et al 2000), sjuk-
sköterskor (Beil-Hildebrand 2002), taxi-chaufförer (Grampp, Houlihan & 
McGrath 2002), statsanställda (Trader-Leigh 2002) och lärare (Moore et al 
2002). En typ av motstånd som uppmärksammats på senare tid är anställ-
das satiriska skämt och cyniska hållning riktad till chefer (till exempel Fle-
ming 2002, Stanley et al 2005). Inte minst har sådana attityder observerats 
i samband med omorganisation (Wanous et al 2000). Anställda som hånar, 
förlöjligar, parodierar eller är sarkastiska mot sina chefer är förvisso inget 
nytt fenomen, vare sig i samband med organisationsförändring eller an-
nars, men den senaste tidens förändringar i arbetslivet kan ha lett till att 
det har blivit mer förekommande. Studier visar att anställdas cynism fram-
kallas av att man som anställd uppfattar motsägelser mellan å ena sidan 
ledningens retorik och å andra sidan ledningens praktik (till exempel Gra-
ham 1995, Ackroyd & Thompson 1999:kap 5, Wanous et al 2000). Sådana 
motsägelser mellan vad ledningens säger och vad ledningen gör i prakti-
ken, är exempelvis att retorik som ”personalen är vår främsta resurs” an-
vänds parallellt med rationalisering och uppsägning av personal. Även i 
managementlitteraturen påpekas att de senare årens managementstrategier, 
till exempel TQM, BPR (Business Process Reenginering) och slimmade orga-
nisationer, har minskat anställdas tillit till ledningen och skapat ”cyniska 
kulturer” (Deal & Kennedy 2000: kap 6).   
 
Det här kapitlet har redogjort för olika perspektiv på anställdas motstånd 
med skilda teoretiska utgångspunkter, tolkningsramar och slutsatser. Redo-
görelsen gör inte anspråk på att vara heltäckande för alla förekommande 
perspektiv som behandlar motstånd i organisationer. Istället är den inrik-
tad på att ge en bild av dels de tidiga perspektiv som har haft och fortfa-
rande har betydelse för hur motstånd betraktas, dels de perspektiv som är 
särskilt tongivande idag. Trots stora olikheter mellan perspektiven finns 
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ändå vissa överlappningar. I figur 2:3 ges en enkel sammanfattning av de 
idag dominerande perspektiven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:3 Dominerande aktuella perspektiv på motstånd i arbetslivet 
 
Överlappningar mellan de tre perspektiven på temat motstånd, finns 
främst mellan organisationsteoretiska perspektiv och poststrukturalistiska 
perspektiv samt mellan arbetssociologiska perspektiv och poststrukturalis-
tiska perspektiv. En sådan överlappning mellan organisationsteoretiska per-
spektiv och poststrukturalistiska perspektiv skulle kunna vara den relativa 
frånvaron av motstånd, med andra ord att anställda inte gör motstånd mot 
ledningen. Förklaringen till varför så är fallet skiljer sig dock åt; i det första 
perspektivet för att anställda med rätt motivation och styrning inte behö-
ver eller vill göra motstånd, medan det andra perspektivets förklaring 
handlar om att anställda inte längre kan eller förmår göra motstånd på 
grund av att ledningens övervakningssystem har blivit så genomträngande. 
De arbetssociologiska och poststrukturella perspektiven kan sägas samman-
falla i en kritisk och stundtals pessimistisk syn på arbetslivets utveckling. 
Där är möjligen de poststrukturalistiska perspektiven väl pessimistiska i 
jämförelse med de arbetssociologiska. Det gäller inte minst labour process-
skolan som alltjämt vilar på marxistisk grund och därmed inte helt avfärdat 
motståndets potential. Det finns fler punkter där de olika perspektiven 
sammanfaller, men ambitionen i det här kapitlet har snarast varit att visa 
på de skilda synsätten. 
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Trots det rika utbudet av studier på området finns argument för att empi-
riska analyser om motstånd fortfarande är fruktbara. Förståelsen av mot-
stånd är, som kapitlet visar, fortfarande fragmenterad och speglar inte säl-
lan vissa intressen och särskilda teoretiska mål. I den här studien söker jag 
istället visa och förklara motstånd på sina egna villkor. Jag ser därför Ack-
royd och Thompsons (1999) modell och begrepp som självverksamhet 
som goda utgångspunkter för min egen analys, där anställdas motstånd 
inte framställs som ett begränsat ”motstånd mot förändring”, utan som en 
relation till management och som ett organisationsfenomen. Ett av den 
här studiens grundantagande är att det finns en inbyggd motsättning mel-
lan ledning och anställd, som inte med lätthet låter sig överbryggas, vare 
sig med ”rätt managementstrategi” eller med raffinerade övervakningsme-
toder. Det innebär inte att samtliga anställda är ”motståndare” till alla idé-
er som initieras av ledningen och inte heller att alla chefer endast ägnar sig 
åt att kontrollera anställda, men däremot att fokus för analysen är på mot-
ståndet och inte på samtycket eller anpassningen till ledningens idéer.   
 
Kritiken som kan riktas mot Ackroyd & Thompsons modell är, som jag ser 
det, tvåfaldig. För det första att det identitetstema som framförs är eftersatt 
och endast översiktligt beskrivet och för det andra att deras översikt uteslu-
tande är baserat på sekundära källor och att modellen inte är empiriskt 
prövad. Det leder oss till utgångspunkten för denna undersökning. Om 
man i enlighet med tidigare studier antar att motstånd är ett bestående in-
slag i arbetslivet och att motstånd finns i en rad olika former, så borde 
man inte behöva upprepa och bekräfta denna typ av undersökningar. Istäl-
let söker jag bidra med teoretiska resonemang om identitet och urskilja 
mönster av motstånd i en speciell kontext nämligen offentlig sektor. Detta 
framstår som alltmer viktigt eftersom den offentliga sektorns organisatio-
ner de senaste tio åren har utsatts för en omfattande reformvåg. Begreppet 
självverksamhet får härmed en central position. Självverksamhet har tidiga-
re i kapitlet beskrivits som gruppers benägenhet att utforma gemensamma 
intressen och identiteter samt utveckla autonomi baserad på dessa. Defini-
tionen är neutral och säger egentligen ingenting om vilka grupper, vilka 
intressen eller vilka identiteter som ger upphov till motstånd. Gruppsolida-
ritet kan, teoretiskt sett, omfatta vilka grupper som helst, men jag tycker 
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mig kunna utläsa att den ”grupp”, de intressen och de identiteter som 
upphovsmännen själva riktar sitt intresse mot är arbetare, arbetarklassin-
tressen och arbetarklassidentitet. Min ambition är att visa på andra grup-
pers gemensamma intressen och identitet och hur dessa leder till en strä-
van efter autonomi. Med andra ord om anställda som grupp i offentlig 
sektor oberoende av klasstillhörighet. Med risk för att beskyllas för eklekti-
cism låter jag mig också inspireras av senare poststrukturalistiska, empiriska 
studier i fråga om identitet. Jag hoppas på så sätt kunna ge ett mer elabore-
rat bidrag i fråga om identitet och motstånd i offentlig verksamhet än vad 
tidigare studier i labour process-traditionen har gjort. Med informellt mot-
stånd avses i den här studien allt som anställda gör, tänker och är på arbe-
tet som ledningen inte vill att de ska göra, tänka och vara (jfr Ackoryd och 
Thompson 1999:2). I en organisation är det således ledningen som avgör 
vad som är acceptabelt och vad som inte är acceptabelt; och de gör så i 
kraft av sin maktposition (Karlsson kommande a).  
 
Avsikten med den här studien är således att belysa kring vilka frågor som 
motstånd uppstår och hur motståndet tar sig uttryck i en offentlig verk-
samhet under förändring. I synnerhet är detta viktigt just för att anställdas 
motstånd i offentlig sektor sällan är undersökt ens i ett internationellt per-
spektiv. Något som också motiverar den här studien är det organisations-
teoretiska perspektivets dominans såväl i internationell forskning som i 
svensk. I Sverige är det dessutom så att konsensusorienterade perspektiv 
sammanförts med kritiska makt- och konfliktperspektiv i vad som har 
kommit att kallas ”organisationskulturforskning” (jfr Alvesson 1992:44f). 
Det har fått konsekvensen att svensk forskning om motstånd antingen 
”döljs” bakom kulturbegreppet eller ”döljs” som individuella ledningspro-
blem. Informellt motstånd ur de anställdas perspektiv har i princip neglige-
rats i svensk arbetslivsforskning.   
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Kapitel 3 

Metod – utgångspunkter och praktisk tillämpning  

Avsikten med det här kapitlet är att visa hur avhandlingsarbetet har bedri-
vits. Det finns en rad metodregler i form av enkelt formulerade ”bör” och 
”ska” i metodlitteraturen, men dessa är i ärlighetens namn inte alls enkla 
att följa. Men min ambition är att detta kapitel ska visa att viss systematik 
och noggrannhet ändå präglat forskningsprocessen. Tyngdpunkten i kapit-
let ligger på att redovisa mina metodval och ge en inblick i hur analysarbe-
tet har bedrivits. Kapitlet följer forskningsprocessens steg i en någorlunda 
kronologisk ordning. Inledningsvis beskriver jag därför utgångspunkten för 
valet av metod, därefter beskriver jag bakgrunden till forskningsprojektet, 
de divisionerna där management och motstånd studeras samt de problem 
som uppstod, som i sin tur ledde till nya forskningsfrågor. Därefter be-
skrivs intervjumetoden och jag redogör så konkret och detaljerat som möj-
ligt för hur jag har analyserat materialet. I anslutning till det förs också en 
diskussion om analysens möjligheter och begränsningar i fråga om slutsat-
ser och generaliseringar. Avslutningsvis redogörs för relationen mellan de 
abstrakta begrepp som används i studien och de konkreta individers utta-
lande som ligger till grund för begreppen. 
 

Val av metod 

Den gängse metoden för att studera relationen mellan management och 
informellt motstånd är med olika typer av kvalitativa fallmetoder. Enbart 
traditioner är inget skäl till att välja bort kvantitativa angreppssätt, men 
däremot att syftet är styrande för metodvalet. Syftet är att beskriva och 
analysera kring vilka områden motstånd uppstår i offentlig sektor och hur 
motståndet tar sig uttryck. Med ett sådant syfte torde det vara svårt att på 
förhand formulera både frågor och förutbestämda svarsalternativ som vid 
en enkätstudie och en kvalitativ ansats med exempelvis intervjuer en mer 
lämplig metod. Med en sådan metod är intervjupersonernas egna värde-
ringar, erfarenheter och upplevelser grunden för analysen och inte som vid 
en kvantitativ enkätundersökning på förhand bestämda svarsalternativ. 
Givet syftet kan man också dra slutsatsen att jag söker få kunskap om ett 
(komplext) fenomen eller en kärnföreteelse i sitt naturliga sammanhang 
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(Yin 1994, Westlander 1987), där det komplexa fenomenet eller kärnföre-
teelsen är anställdas motstånd mot nya ledningsidéer. Det ”naturliga sam-
manhanget” utgörs i den här studien av offentlig verksamhet. Föreliggande 
studie kan därmed betraktas som en kvalitativ fallstudie, som jämför å ena 
sidan ett managementperspektiv på omorganisering och andra sidan ett 
motståndsperspektiv på omorganisering.  
 

De kritiska respondenterna  

Med de reformer och de politiska beslut, som beskrevs i inledningskapitlet, 
som bakgrundsbrus startade projektet på Projekteringsdivisionen senhösten 
1999 och ett år senare på Industridivisionen. I projektet formulerades ett 
preliminärt syfte och ett antal frågeställningar. De övergripande frågeställ-
ningarna var: Vilka erfarenheter har organisationens aktörer beträffande 
olika aspekter av den formella nätverksorganisationen? Hur ser eventuella 
informella nätverk ut i jämförelse med de formella?  Hur ser en jämförelse 
ut med andra organiseringsprinciper? Dessa övergripande frågeställningar 
bröts ned i konkreta delfrågor, till exempel: Vad gör man när man ”nätver-
kar”? Hur sker resursallokering? Vilka olika erfarenheter och förhållnings-
sätt finns det till nätverksorganisationen? Hur har chefsrollen förändrats? 
Vad skiljer/förenar en nätverksorganisation från en traditionell arbetslags-
organisation? De övergripande forskningsfrågorna utmynnade i ett tudelat 
syfte, där det första delsyftet bestod i att kartlägga och kategorisera anställ-
das erfarenheter och förhållningssätt till den formella nätverksorganisatio-
nen. Det andra delsyftet var av komparativ karaktär och bestod i att jämfö-
ra anställdas och chefers upplevelser av organisering av verksamhet i nät-
verk respektive traditionella arbetslag samt att identifiera mekanismer som 
förklarar likheter och skillnader dem emellan. Studien hade således från 
början en komparativ design, där erfarenheter och upplevelser av Projekte-
ringsdivisionens nya organisering stod i fokus och där erfarenheter och 
upplevelser av Industridivisionens traditionella organisering var jämförel-
segrunden. Delar av projektet har avrapporterats i två uppsatser och däref-
ter tog avhandlingsarbetet en ny inriktning. 
 
När jag gjorde en sammanställning och översikt av de inledande intervju-
erna med de anställda, slogs jag av att intervjuerna innehöll mycket kritik 
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till omorganisationen och till ledningen. Kritiken varierade visserligen i 
eftertryck och uttryck, men var förvånansvärt frekvent. I analysarbetets all-
ra första skede ställde jag därför en rad kritiska frågor till mig själv, till ex-
empel när det gällde representation och urval – hade jag träffat på en sam-
ling personer som var mer kritiska än andra? Det verkar dock långsökt att 
jag med hjälp av den interna telefonkatalogen på Banverket kunnat pricka 
in ”de kritiska” eller ”de negativa” i betydelsen de som utmärker sig eller 
avviker från andra. Jag granskade också min intervjuguide och frågornas 
karaktär och frågade mig om jag hade ställt ledande frågor som genererat 
dessa kritiska svar, med andra ord var det egentligen jag som stod för kriti-
ken mot ledningen och var ”ute efter svar” som styrkte min egen uppfatt-
ning? Intervjuguiden och de efterföljande frågorna innehåller inte frågor 
som skulle kunna betecknas som ledande eller sökande efter kritik mot de 
nya idéerna. Tvärtom är frågorna i intervjuguiden neutrala och kritiken 
skulle snarare handla om min oförmåga som intervjuare att i större ut-
sträckning följa upp de kritiska svaren än vad jag inledningsvis gjorde. 
Denna brist på uppföljning och följdfrågor av de kritiska uttalandena sva-
rar nekande på att jag var ute efter kritiska svar. I ärlighetens namn värjde 
jag mig, snarare än uppmuntrade, de kritiska rösterna och en anledning till 
det var att jag redan vid intervjusituationerna funderade över hur jag skulle 
kunna presentera resultaten för ledningen på ett ”smidigt” sätt. Denna 
fundering kom sig av att jag redan intervjuat två chefer som båda givit ett 
helt annat intryck av hur de anställda uppfattade den nya organisationen. I 
deras berättelser hade omorganisationen förvisso varit lite besvärligt för 
några enstaka personer som kommit i kläm, men på det stora hela var de 
flesta anställda nöjda med hur det nu fungerade.  
 
Efter att ha ställt dessa kritiska metodfrågor till mig själv försökte jag sorte-
ra kritiken utifrån befintlig teorier om reaktioner i samband med omorga-
nisation och teorier om förändringsstrategier. Sådana frågor var till exem-
pel: Är de anställdas kritik representativt för de vanligt förekommande för-
ändringsresponserna som beskrivs i litteraturen? Med andra ord handlar 
kritiken om någon slags personlig oro inför det nya och okända? Hur kan 
man beskriva ledningens förändringsstrategi? Finns det brister i hur för-
ändringen genomförts och är det därför de anställda är så kritiska? Jag fann 
att sannolikt kunde kritiken ses både som personlig oro inför en osäker 
framtid och som rättmätig kritik av ett bitvis otillfredsställande föränd-
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ringsarbete. Det fanns således aspekter i de intervjuades berättelser som 
kunde förstås i termer av psykologiska negativa responser på en osäker till-
varo som varken hade mildrats eller hanterats till fullo av ledningen. Men 
det räckte inte som förklaring - det var inte bara det de intervjuade talade 
om, beskrev eller kritiserade. Det fanns något i intervjuerna som inte pas-
sade in i de teorier jag valt som utgångspunkt och tolkningsram.  
 
Jag fortsatte dock inledningsvis att hålla kvar vid ambitionen att kartlägga 
och kategorisera olika förhållningssätt bland de anställda. Jag fann fem 
förhållningssätt som utgjorde ett slags typologi av de uppfattningar som 
fanns rörande nätverksorganiseringen och som samtidigt var relaterade till 
upplevelser av den pågående omorganisationen: Den teknikfokuserade, 
den omvärldsorienterade, den organisationsorienterade, den ansvarsinrik-
tade och den osynliga. Förhållningssätten byggdes upp dels av koder och 
nyckelord från intervjuerna, dels utifrån socialpsykologiska teorier om för-
ändring och reaktionsmönster och utifrån Karasek och Theorells (1990) 
begrepp arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd. Jag övergav emellertid 
tillvägagångssättet med typologisering av flera skäl, men det avgörande skä-
let var att ”typerna” eller förhållningssätten inte resulterade i mer än en 
beskrivning av allmänt hållna inställningar till omorganisering. Dessutom 
fanns det mer i intervjuerna som inte kom till sin rätt i typologiseringen. 
 
Nästa strategi i analysarbetet innebar därför att jag lade teorier om föränd-
ringsprocesser, psykologiska reaktioner och arbetsmiljö åt sidan och ställde 
andra frågor till materialet av typen: vad handlar kritiken om? Vem uttalar 
kritiken? Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika respondenter-
nas kritik? Till vem eller vilka riktas kritiken? Vad är det de anställda tvivlar 
på? Varför är de så misstänksamma? Hur kan det komma sig att ledningen 
och de anställda har så olika uppfattningar om förändringen och verksam-
heten i stort? Några av dessa frågor kommer att besvaras senare i studien, 
men under analysarbetets allra första steg anade jag att de kritiska respon-
denternas berättelser var ett uttryck för något slags tvivel beträffande gil-
tigheten i ledningsidéerna och den tillhörande ledningspraktiken. Det var 
också denna aning eller känsla av kritik, tvivel och misstänksamhet bland 
de anställda som vägledde det fortsatta analysarbetet.  
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Inledningsvis var det alltså inte tänkt att jag skulle göra en studie om mot-
stridiga perspektiv, det vill säga en komparation mellan managementper-
spektiv och motståndsperspektiv. När jag påbörjade forskningsprojektet var 
min kunskap om motstånd i arbetslivet i det närmaste obefintlig. Jag ställ-
de därför inte frågor om motstånd eller gjorde observationer med siktet 
inställt på motstånd. Att det slutligen ändå blev en sådan inriktning på 
analysen beror på tre omständigheter: För det första för att Industridivisio-
nen inte alls visade sig vara den stabila och traditionella organisation som 
det antogs inledningsvis. Ledningen för Industridivisionen hade, liksom 
Projekteringsdivisionen, genomfört organisationsförändringar och var i 
färd med att göra fler. Ambitionen att komparera ”ny” organisering och 
”traditionell” organisering föll därmed.22 För det andra satte en chef som 
jag upprättat goda kontakter med mig på spåret genom att ställa den reto-
riska, men mycket intressanta frågan: varför blir det alltid så mycket mot-
stånd så fort man ska genomföra någonting nytt? För det tredje lät jag 
mina data, i form av bland annat intervjuerna och de kritiska rösterna i 
materialet, styra inriktningen på studien mer än vad jag tänkt från början. 
Att motstånd är en del av studien är således snarare ett resultat av respon-
denternas utsagor än ett rationellt val av utifrån förutbestämt problem, 
syfte och frågeställning.  Det är således utifrån de kritiska intervjuerna som 
avhandlingen tar avstamp och senare beskrivs mer ingående hur jag gick 
tillväga i analysarbetets inledning och fortsättning. Innan analysarbetet 
beskrivs i mer korrekta metodtermer ska jag emellertid först redogöra för 
hur jag samlade in det material som analyserades för att närmare kunna be-
skriva vad som analyserades.    
 

Urval av intervjupersoner 

När jag sökte intervjupersoner gjorde jag det utifrån vissa kriterier. Ett så-
dant kriterium var att få variationsvidd i anställdas erfarenheter och upple-
velser av förändringsarbetet. Det fanns således ingen önskan om att under-
söka eller jämföra vissa yrkesgrupper, eller att jämföra lågutbildade med 
högutbildade, eller att jämföra mäns och kvinnors erfarenheter och upple-
velser. Min önskan var istället att de intervjuade representerade en mång-

                                                 
22 Därtill övergav så småningom också Projekteringsdivisionen sin nätverksorganisering för att istället 
betona projektorganisering.  
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fald av yrken, befattningar, åldrar samt både män och kvinnor. Ett sätt att 
nå denna variationsvidd går via så kallat strategiskt urval (Trost 1993). Va-
riablerna befattning/funktion, kön och ålder betraktades som strategiskt 
viktiga i båda divisionerna. I Projekteringsdivisionen tillkom också varia-
beln geografisk placering eftersom divisionens verksamhet var utspridd 
över landet. De intervjuade i Projekteringsdivisionen är jämt fördelade 
över de olika kontoren i landet med två till tre personer vid varje kontor. 
Urvalet omfattar också flera befattningar såsom projektör, utredare, admi-
nistratör samt byggstyrare, men också nya och för verksamheten specifika 
funktioner såsom nätverksamordnare och norna (mentor och utvecklings-
stöd för personalen). Av de sexton intervjuade på Projekteringsdivisionen 
var fem kvinnor. De intervjuades födelseår fördelades någorlunda jämnt 
mellan 1930-70-talen.  
 
De intervjuade i Industridivisionen är primärt valda efter tillhörighet i de 
fyra block som organisationen var indelad i samt en facklig representant. 
Förutom två intervjuer med representanter för divisionsledningen intervju-
ades fyra personer från entreprenadblocket, fyra från verkstaden, tre från 
stödblocket, samt en från affärssidan. Av de femton intervjuade var fyra 
kvinnor. De två första respondenterna föreslogs av ledningspersoner, men 
efter dessa inledande intervjuer valde jag själv ut respondenter med hjälp 
av Banverkets interna telefonkatalog, som förutom telefonnummer till en-
skilda personer också visar befattning och geografisk hemvist. För att nå de 
intervjupersoner som inte har sina namn i den interna telefonkatalogen, 
vilket gällde personer i entreprenadlagen i Industridivisionen, fick jag hjälp 
av en enhetschef. I tabell 3:1 visas en sammanställning av intervjuperso-
nernas tillhörighet, befattning/funktion, kön och ålder. Att andelen kvin-
nor som intervjuats utgör en knapp tredjedel har sin förklaring i att de 
båda verksamheterna är antalsmässigt mansdominerade och att det därför 
varit svårt att hitta kvinnor inom vissa yrkesgrupper.  
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Tabell 3:1 Beskrivning av intervjupersoners lokalisering, befattningar, kön 
och ålder 
 
Projekteringsdivisionen 
Intervjupersoner Befattning/funktion 

 
Kön Åldersfördelning 

Antal födda på: 
Luleå:  
Stockholm: 
Göteborg:  
Borlänge:  
Malmö:  
Gävle:  
Divisionsled-
ning:  
Subtotal: 
 

  2 
  3 
  2 
  2 
  2 
  2 
  
  3 
16 
 

Uppdragsledare        
Norna                        
Nätverksamordnare      
Projektör                   
Administration           
Utredare                    
Byggstyrning             
Chefspositioner 

Män:               11 
Kvinnor:           5   
 
 
 
 
 
 

30-talet:             2 
40-talet              4 
50-talet:             4 
60-talet:             4 
70-talet:             2 
 
 
 

Industridivisionen  
Entreprenad-
block: 
Stödblock: 
Affärsblock: 
Verkstäder: 
Divisionsled-
ning 
Subtotal: 
 
Total: 
 

 
  4 
  3 
  1 
  3 
 
  5 
15 
 
31 

Spårarbetare 
Signaltekniker 
Ekonom                    
Personaladministratör 
Inköpare 
Elektriker 
Chefspositioner 

Män:               11 
Kvinnor:            4 

30-talet:             1 
40-talet              5 
50-talet:             4 
60-talet:             4 
70-talet:             1 
 

 

Intervjuerna 

I Projekteringsdivisionen intervjuades sammanlagt 16 personer, fördelat på 
fem personer i ledande befattning och elva personer i övriga befattningar. 
Intervjuerna genomfördes mellan november 1999 och februari 2000. I In-
dustridivisionen intervjuades sammanlagt 15 personer, varav 7 i ledande 
befattningar på olika nivåer och 8 i övriga befattningar. Intervjuerna på 
Industridivisionen genomfördes mellan oktober 2000 och januari 2001. 
Samtliga intervjuer utfördes på arbetstid och tiden för intervjuerna variera-
de från 45 till 120 minuter. Jag genomförde även kompletterande intervju-
er med tre chefer och tre anställda på Projekteringsdivisionen. Motivet till 
att göra kompletterande intervjuer kom sig av att jag från början planerade 
en design av ”före och efter”-studier, där samma intervjupersoner skulle 
intervjuas två gånger, en gång under förändringsprojektet och en gång efter 
avslutat förändringsprojekt. I praktiken lät sig detta upplägg inte genomfö-
ras, dels för att de anställda inte sade sig märka av någon början eller slut i 
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omorganisationen, dels för att nya förändringsprojekt initierades av led-
ningen under tiden. Därtill kom att de chefer jag initialt hade haft kontakt 
med för projektets räkning slutat och accessen till arbetsplatserna försvåra-
des. Totalt har jag således använt mig av 31 intervjuer. Till intervjuerna ska 
också läggas möten och informella samtal med personer i ledande befatt-
ning, som dock inte spelats in på band, utan har karaktär av nulägesrap-
porter och information.  
 
I intervjusituationen användes en intervjuguide för att säkerställa att sam-
ma problemområden behandlades med alla respondenter (se bilaga 1och 
2). Intervjuguiden innehöll, förutom bakgrundsfrågor såsom ålder, yrke, 
anställningslängd, anställningsform, frågor om till exempel informations-
spridning, inflytande, kontroll av arbetet, sociala relationer mellan arbets-
kamrater och relationer mellan under- och överordnade, löner, utveck-
lings- och utbildningsmöjligheter samt arbetstid och arbetsbelastning. In-
tervjuernas inleddes dock med att intervjupersonerna fick beskriva en ty-
pisk arbetsdag, det vill säga berätta vad de gjorde på dagarna, vilka som var 
deras ansvarsområden, arbetsuppgifter etc. Därefter ombads också inter-
vjupersonerna att beskriva hur arbetsorganisationen var uppbyggd genom 
att rita en enkel skiss och jag ställde frågor om hur den hade förändrats i 
fråga om till exempel hierarkiska nivåer, informationsflöde, beslutsordning 
och indelning i avdelningar. Avsikten med att låta de intervjuade rita var 
dels att se om det fanns samstämmighet eller inte i hur de upplevde ar-
betsorganisationen, dels att underlätta och få igång ett samtal utan att in-
tervjupersonerna kände sig pressade att hela tiden svara på frågor som 
kunde uppfattas som svåra. Skisserna blev på så sätt illustrationer av ”före” 
och ”efter” förändringen/förändringarna i verksamheten. Det var dock inte 
enbart i anslutning till skisserna som frågor ställdes om förändring. Det 
gjordes i anslutning till alla de olika frågeområdena och var av typen: Hur 
har det (till exempel arbetsuppgifter, arbetsmiljö, inflytande, karriärmöjlig-
heter, utbildning och så vidare) förändrats på senare tid? Är det någon 
skillnad mot hur det var innan omorganiseringen? Dessa frågor var således 
av retrospektiv karaktär och syftade också till att få de intervjuades upp-
fattningar om förändringar i verksamheten över tid. Skisserna återges inte i 
analysen eftersom risken är stor att ”tecknaren” kan identifieras. Jag har 
således inte behandlat skisserna i sig utan snarare låtit samtalen kring skis-
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serna ingå i intervjumaterialet. Intervjuerna avslutades i de flesta fall med 
frågan: Vad arbetar du med om, låt oss säga, fem år? Syftet med en sådan 
framåtblickande fråga var primärt för att fånga hur de intervjuade såg på 
sina utvecklingsmöjligheter, men det visade sig vara den fråga som gav svar 
på vad som uppfattades som negativt i verksamheterna. Ett svar var exem-
pelvis ”Då är jag inte kvar här i alla fall” och samtalen kunde fortsätta kring 
hur det kom sig att man svarade så.  
 
Intervjuerna eller snarare intervjuguiden var således i viss mån strukturera-
de med frågor om arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Däremot har de 
inte varit standardiserade utan kan närmast beskrivas som tematiserade 
samtal där intervjupersonerna har haft stora möjligheter att påverka både 
innehåll och förlopp (Kvale 1997:117f). Yin (1994) kallar denna intervju-
form för open-ended intervjuer. Min strävan efter att täcka in samtliga frågor 
med samtliga respondenter uppfylldes inte till fullo, men det innebar för 
den skull inte att intervjuer som tog andra vägar än min egen utstakade var 
mindre givande och intressanta. Det ledde bland annat till att intervjugui-
den kompletterades med nya frågor efterhand.  
 
Intervjuerna med ledningspersonerna skilde sig något åt från intervjuerna 
med de anställda (se bilaga 2). Inte minst är de allra första intervjuerna 
främst av orienterande och informerande karaktär. Frågorna är få till anta-
let och jag har låtit ledningspersonerna berätta fritt om sina respektive ar-
betsuppgifter och verksamheter och vad organisationsförändringen innebar 
och syftade till.  Jag ställde därutöver frågor om hur de tror att de anställda 
uppfattar förändringen och hur de tror att de anställda uppfattar sina che-
fer. Intervjuerna gav en första kontakt med forskningsområdet och konkre-
ta erfarenheter som kan ingå i projektets problemformuleringar. Eftersom 
jag intervjuade åtminstone två chefer vid minst två tillfällen gavs möjlighet 
att ställa kompletterande frågor. 
 
I de fall respondenterna godkände användes bandspelare, för att kunna 
återge intervjun med så stor exakthet som möjligt.23 Intervjuerna har däref-
ter skrivits ut i sin helhet, där också pauser och skratt återgavs. Hälften av 

                                                 
23 Undantagna från bandinspelning är två intervjuer där respondenten i ena fallet avböjde inspelning 
och i ytterligare en intervju som inte spelades på grund av handhavarfel från min sida. Dessutom har 
inte de informella samtalen med ledningspersoner spelats in på band. 
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intervjuerna har skrivits ut av mig själv och hälften av intervjuerna har 
skrivits ut av en skrivbyrå. Skrivbyrån hade inte möjlighet att identifiera 
vem som intervjuades då jag raderade namn och ålder på banden.   
 
Förutom intervjuer har jag också samlat på mig skriftligt material från verk-
samheterna i form av policydokument, informationsbroschyrer, verksam-
hetshandböcker, yrkesindelningar, organisationsscheman samt resultat-
sammanställningar från arbetsmiljöundersökningar utförda av externa kon-
sulter. Syftet med att samla in och ta del av det skriftliga materialet var att 
få kompletterande information till intervjuerna. Jag hade inledningsvis en 
ambition att komplettera intervjuerna med att under sammanhängande 
perioder vistas i verksamheterna och göra observationer. Av olika omstän-
digheter, där min familjesituation var en avgörande omständighet, kunde 
jag inte fullfölja denna ambition. I efterhand kan jag konstatera att det tro-
ligen skulle ha medfört ett annat slags studie där beteende stått i fokus och 
inte talet om upplevelser och motstånd som blev fallet med intervjumeto-
den. Det kan tyckas problematiskt att intervjun fångar utsagor om vad man 
säger att man gör och inte vad man faktiskt gör (jrf Bekkengen 2002:43, 
Bergqvist 2004:50). Mitt syfte är dock inte att studera beteenden i första 
hand, utan att studera kring vilka områden motsättningar uppstår. Det in-
nebär att beskrivningar av beteende visserligen ingår i studien, men genom 
att de intervjuade talar om sitt beteende. Utifrån intervjuerna får jag såle-
des beskrivningar av personernas beteende, eftersom jag själv inte är närva-
rande och kan iaktta när de ”beter sig”. Om studien från början hade haft 
en inriktning på motstånd (och motståndsbeteenden) kanske valet av me-
tod fått en mer avgörande betydelse och observation som metod en fram-
trädande roll. Inte minst för att deltagande observation är den klassiska 
metoden för att studera motstånd. Så gjorde bland andra Lupton (1963) 
och Burawoy (1979). På senare tid kan man emellertid notera att just delta-
gandet så gott som försvunnit i fråga om observation och observationerna 
sker snarare på visst avstånd och dessutom i princip uteslutande i kombi-
nation med intervjumetoden (till exempel Knights & McCabe 2000, Tay-
lor & Bain 2003).24  

                                                 
24 Undantag härvid är såvitt jag har funnit Delbridge (1998) och Hatzfeld (2002) som tagit anställning 
vid respektive arbetsplats, även om de båda inte har som syfte att specifikt studera motstånd. Även 
dold deltagandeobservation har använts i studier av motstånd, till exempel av Roy (1952) och Calvey 
(2000). 
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Även om observation som regelrätt metod inte använts har jag vistats i 
verksamheterna och suttit med som passiv mötesdeltagare vid två led-
ningsgruppsmöten, fem utbildningsträffar för både chefer och övrig perso-
nal samt två arbetsplatsträffar. Vid dessa träffar har jag fört anteckningar 
dels om vad som konkret diskuterats, dels egna reflektioner över vad de 
olika mötena syftade till. Dessa anteckningar har, liksom intervjumaterialet 
och det inhämtade skriftliga materialet, ingått i den helhet som utgjorde 
materialet för analysen.  
 

Analysmetod 

Min slutgiltiga analysmetod är influerad av ”teknikerna” inom Grounded 
Theory (GT) (Glaser & Strauss 1967, Glaser 1978, Strauss & Corbin 1990), 
men jag har inte följt dem till punkt och pricka eller haft ett teorigenere-
rande syfte. Istället har jag tagit till mig metodens tekniker eftersom de på 
ett systematiskt sätt beskriver hur man kan handskas med ett kvalitativt 
empiriskt material. Förutom GT-tekniker har jag också tagit intryck av Mi-
les & Hubermans (1994) handbok om kvalitativa analystekniker. Jag kom-
mer därför att använda både den begreppsapparat som härstammar från 
GT och Miles & Hubermans för att beskriva analysprocessen. Analyspro-
cessen har bestått i olika slags jämförelser mellan till exempel de båda divi-
sionerna, mellan ledning och anställda, mellan olika yrkesgrupper, osv. 
Den slutgiltiga jämförelsen kom emellertid att stå mellan två perspektiv, 
managementperspektivet och motståndsperspektivet. Innan denna jämfö-
relse beskrivs mer ingående redogörs för hur jag kom fram till de två per-
spektiven.  
 
I inledningen i detta kapitel beskrevs hur det första analysarbetet tog form 
och jag antyder där att det inte riktigt blev som jag hade tänkt mig från 
början.  Problemformulering, syfte och frågeställningar ändrades efter 
hand som projektet pågick. Jag kan i efterhand konstatera att ett skäl till 
varför dessa ändringar gjordes var att jag antog en annan inställning eller 
ansats till mina intervjuer, det skriftliga materialet och observationsanteck-
ningarna än vad jag hade från början. I metodlitteraturen skulle möjligen 
min första ansats beskrivas som deduktiv, det vill säga att jag sökte härleda 
slutsatser ur givna premisser och min andra ansats som induktiv, det vill 
säga att jag försökte dra slutsatser utifrån ett antal iakttagelser. Själv beskri-
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ver jag förändringen som från att ha givna forskningsfrågor förankrade i 
teori, men utan egentliga svar till dessa frågor, till att stå utan forsknings-
frågor, men med ett innehållsrikt empiriskt material. Situationen kan minst 
sagt upplevas frustrerande, men Miles & Huberman (1994:25) ger ett prak-
tiskt och lugnande råd som jag tog fasta på: 
 

If you are foggy about your priorities or about the ways they can be framed, begin with 
a foggy research question and then try to defog it.  

 
Jag formulerade därför en luddig och övergripande fråga riktad till det em-
piriska materialet: vad är det ledningen pratar (och skriver) om? Den skulle 
senare komma att kompletteras med ytterligare en luddig fråga: Vad är det 
de anställda pratar (och skriver) om? Jag valde således bort att utgå från en 
eller flera specifika teorier i analysen och jag formulerade två breda 
ingångsfrågor till det empiriska materialet. Därmed hade jag, omedvetet 
ska sägas, uppfyllt två av fyra kännetecken eller punkter i metodansatsen 
Grounded Theory. GT innehåller en rad procedurer för att systematiskt ut-
veckla en induktivt grundad teori om ett visst fenomen. Den första punk-
ten innebär att en bred ingång eller forskningsfråga formuleras. Motivet för 
en bred ingång är att det ger möjlighet för informationen att blir rik och 
varierad. En sådan bred ingång menar jag att de två enkla frågorna repre-
senterar.25 Förutom den breda ingången valde jag en öppen inställning till 
det empiriska materialet, det vill säga jag strävade i möjligaste mån efter att 
utgå från det empiriska materialet istället för att utgå från befintliga teorier 
och begrepp. Ett sådant förhållningssätt är också ett av kännetecknen i GT 
(Glaser & Strauss 1967:10ff, 45-46) och har sin förklaring i att fokus ligger 
på upptäckten av nya aspekter hos ett fenomen och inte att bekräfta eller 
förkasta befintliga teoriers giltighet. De begrepp, hypoteser eller teoretiska 
formuleringar som generas med metoden är baserade på empiriskt materi-
al, därav benämningen ”grounded”. Det betyder inte att jag ignorerat be-
fintliga teorier eller begrepp, utan endast att jag försökt vara öppen för nya 
infallsvinklar och perspektiv. Strauss och Corbin (1990:kap 4) menar att 
litteraturläsning vid sidan om analysarbetet kan stimulerar det egna analys-

                                                 
25 Jag är medveten om att den breda ingången egentligen avser att gälla redan innan datainsam-
lingsarbetet påbörjas. Så var det inte i mitt fall, utan den breda ingången blev aktuell först vid analys-
arbetet. Starrin et al (1991:40) menar dock att det är möjligt att inleda en undersökning med en kom-
bination av klara och mindre klara frågor, utan att det för den skull omkullkastar möjligheterna att 
arbeta efter en teorigenererande ansats.  
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arbetet. Det kan illustreras i mitt fall som när jag väl fann ut, efter den 
öppna kodningen, att ”motstånd” på ett eller annat sätt var centralt i det 
empiriska materialet, så läste jag in mig på området.  
 
Ytterligare kännetecken för GT-ansatsen är ett begränsat urval för att kun-
na överblicka informationen. Därmed inte sagt att informationen för den 
skull ska vara begränsad; det ska bland annat den breda och öppna ingång-
en förhindra. Dessutom bör nytt empiriskt material genereras under hela 
forskningsprocessen, vilket kallas theoretical sampling (Glaser & Strauss 
1967:45ff, Glaser 1978:36-54). Urval och genering av data, samt kodning, 
analys och tolkning bör vara tätt sammanknutna och ske genom en iterativ 
process. I en ”riktig” GT-ansats formuleras först ett (preliminärt) problem, 
därefter insamlas bred empirisk information. Denna empiriska information 
kodas och analyseras. Analyserna och upptäckterna formar den fortsatta 
insamlingen av data och processen avbryts inte förrän ytterligare informa-
tion inte verkar kunna förändra eller tillföra de utvecklade kategorierna 
och dess egenskaper något. Man har då nått theoretical saturation enligt Gla-
ser och Strauss (1967:62f, 111f) eller mättnad på svenska. I fråga om urva-
lets storlek och mängden information finner jag det förmätet att påstå att 
jag uppnått mättnad. Att antalet intervjupersoner utgör 31 personer och 
antalet observationer utgör totalt nio är snarare ett resultat av hur mycket 
material jag praktiskt och tidsmässigt kunde samla in och hantera än av 
teoretisk mättnad. Det är således möjligt att ett större urval och fler inter-
vjuer, observationer och kanske dessutom ytterligare ett metodval, såsom 
en enkätstudie, antingen skulle ha gjort min analys mera fokuserad eller 
berikat den ytterligare. Härvid skiljer sig min analysmetod från GT-
metoden.  
 
Det finns ytterligare en GT-anvisning som jag inte följt till fullo, nämligen 
den iterativa forskningsprocessen, det vill säga att kontinuerligt upprepa 
eller växla mellan datainsamling och analys. Analysarbetet har till viss del 
varit integrerat med datainsamlingen, eftersom att senare intervjuer har 
påverkats av de tidigare intervjuerna när det gäller frågeinnehållet. Därmed 
inte sagt att någon väsentlig skillnad föreligger mellan intervjuerna med 
avseende på vad som framkommit vid en preliminär kodning och analys 
mellan intervjutillfällena. Det är snarare frågorna som utvecklats och blivit 
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mer stringenta och i vissa fall har frågor avvecklats helt. Inledningsvis i ka-
pitlet beskrevs hur jag värjde mig från snarare än uppmuntrade de kritiska 
respondenterna. Med det avses att jag inte lät mig dras in i samtal med de 
intervjuade om vad de ansåg om sina chefer eller de förändringsidéer som 
cheferna initierat. Jag tog alltså inte parti för endera sidan, vilket ibland 
innebar att jag fick släppa följdfrågor som kanske kunde ha givit intressanta 
svar. Det var ett medvetet val som också påverkade hur frågorna utveckla-
des till nästa intervju. Redan efter ett par intervjuer anade jag som sagt att 
det fanns motsättningar mellan ledning och anställda som var intressanta 
att ta med i analysen. Och dessa motsättningar värjde jag mig inte från att 
fråga om. Eftersom datainsamling skedde i två verksamheter under skilda 
tidsperioder slipades min frågeteknik när det gällde det framväxande mot-
sättningstemat. Exempelvis ställde jag inte fortsättningsvis frågor av typen: 
hur tycker du att ledningen har skött förändringsarbetet? En sådan fråga 
gav svar i form av beskrivningar av enskilda ledningspersoners misslyckan-
de och personliga karaktäristika. Den vidareutvecklade frågan lät istället: 
hur tycker du att ett förändringsarbete ska genomföras? En sådan fråga gav 
ett mer innehållsrikt svar, som icke desto mindre innehöll kritiska formule-
ringar om omorganisationerna på divisionerna. Det verkliga kodnings- och 
analysarbetet påbörjades på allvar efter att samtliga intervjuer insamlats 
och då jag valde en annan väg en den som utstakats från början. Det itera-
tiva tillvägagångssättet har därmed endast delvis tillämpats. 
 

Kodning 

Kodning ser jag som en analysteknik, vars ändamål är att organisera data-
mängden (Strauss & Corbin 1998:102) och att bryta ned det empiriska ma-
terialet i analytiska enheter (Glaser 1978). Det innebär att mängden data 
reduceras, eftersom det man väljer att koda, eller låter bli att koda, är en 
selektiv process (Miles & Huberman 1994:55-56). Kodningsförfarandet 
innebär att delar av den meningsbärande texten markeras och ges beteck-
ningar (koder).  Inledningsvis kodade jag, utan att ha upprättat ett kod-
schema i förväg, relativt noggrant och mening för mening. Metodlitteratu-
ren kallar ett sådant kodningsförfarande för ”pre-coding” (Layder 1998:53), 
vilket görs med enkla markeringar i texten, eller ”öppen kodning” (Glaser 
1978:56), där det mesta i texten kodas och man ännu inte börjat koda för 
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en huvudvariabel, eller första-led-kodning (Miles & Huberman 1994:51) 
som anger deskriptiva eller tolkande koder, vanligen som ett enda begrepp. 
De tre benämningarna på ett första kodningsförfarande är tämligen syno-
nyma och kan appliceras på mitt tillvägagångssätt. Det innebar att jag först 
gjorde en noggrann genomläsning av intervjuerna, anteckningarna och det 
skriftliga materialet och strök samtidigt under vissa ord, meningar eller 
stycken. Jag kommenterade också vissa av understrykningarna i margina-
len. Därefter kodade jag öppet med deskriptiva och/eller tolkande koder 
utifrån frågorna som nämndes tidigare: vad är de talar om? Mina första 
kodbenämningar kunde vara intervjupersonernas egna ord, mina vardags-
ord eller arbetsvetenskapliga begrepp. Jag kommenterade och kodade också 
mitt sätt att ställa frågor för att på så sätt försöka förbättra intervjutekniken 
till nästa intervju. Nedan är ett exempel på hur ett intervjuutdrag med en 
anställd kodats.  
  
Intervjuperson: Det har blivit en hel del [information] (information) faktiskt (förvånande), 
så att jag och jag vet många med mig som tror (misstänksamhet) att de (vi och de) är skit-
rädda (rädsla) för att så att säga öppna garderoben (organisationen) och visa vad som 
finns. Och så hittar de mig och Andersson och Petterson (arbetskamrater) om man säger 
och vi, vi (vi och de) är som söndriga t-tröjor om du förstår vad jag menar. Nu när vi… nu 
ska det bara vara finskjortor som ska visas upp (skratt) (humor, ironi) (lyftet från kollekti-
vet?). 
 
Intervjuare: Tycker du att ni inte duger menar du? (sluten och styrd fråga) 
 
Intervjuperson: Nja, inte så hårt (IP backar). Men ska man, ja ska man (ledningen?) ut och 
visa upp sig (på marknaden? konkurrensutsättning) då duger inte ostädat (ostädat), (okva-
lificerat arbete?). 
 
Intervjuare: Nu är jag inte riktigt med. 
 
Jo, men… Det duger inte att ha folk som bara kan vissa saker (ett kompetensområde, 
”single skilled”). Andra jobb är...ses som finare än andra (rangordning, status). Du vet 
att...det som är värst.(sämsta jobben), det som räknas minst är de som lägger bana om man 
säger (lågutbildade). Själva rallargänget. Det handlar om muskler många gånger muskel-
massa (grovarbete,kroppsarbete) eller ja det gjorde det förr i alla fall (förr) och ibland idag 
(nu) också. Nu är det där man (ledningen) rensar upp (rensar) och städar (städar) och gör 
sig av med folk (gör sig av med folk). Sådana som inte kan mer än så (kompetensbredd-
ning), till exempel, det är inte fint nog (status).   
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I analysarbetet användes inledningsvis dataprogrammet QSR NUD.IST för 
den öppna kodningen av data.26 Det resulterade ibland annat praktiska 
(och långa) listor över koder från intervjuerna, där varje kod med lätthet 
kunde härledas till respektive intervju. Jag valde dock att överge program-
met på grund av att jag kände mig för låst av programmets beteckningar i 
form av till exempel ”träd” och procedurer till exempel i vilken ordning 
man skulle göra vad. Så för att slippa känna mig styrd av programmet im-
porterade jag listan med den öppna kodningen till ett vanligt word-
program.  Utifrån den öppna kodningen med de breda frågorna sorterade 
jag koderna i dels vad ledningen talade om, dels vad de anställda talade 
om. En tidig sammanställning som beskriver ”vad intervjupersonerna pra-
tar om” exemplifieras nedan: 
 

                                                 
26 NUDIST är en förkortning för Nonnumerical, Unstructure, Data, Including Searching and Theo-
rizing. 
 

Ledningsintervjuer 
 

Anställda-intervjuer 
 

Ekonomi, effektivitet Praktiska problem, krav, ”brist på”, slöseri 
Konkurrens (utsatthet) Säkerhet, risk, fara 
Omvärldsanalys (förändringstakt) Facket 
Kvalitetscertifiering Teknik 
Marknaden (villkorande) Samhällsnytta  
Kärnverksamhet Järnvägen 
Stödsystem 
 

Ansvar, kontroll, befogenheter 

Gränslös organisering, flexibilitet, byrå-
krati 
 

Gränsdragningar (arbete och fritid, vi och 
dem). Byråkrati, Informella che-
fer/uppgifter. Karriärvägar 

Organisation och arbetsformer  
(platt organisation, projekt, nätverk, 
team) 

Organisation och arbetsformer  
(Hierarki, lagarbete, samarbete, ensamar-
bete) 

Ständig förbättring 
 

Arbetskamrater 

Processer Det optimala antalet (för få, för många) 
Individuella löner Arbetsmiljö 
Lärande. Kompetens 
 

Löner 

Företagskultur 
 

Arbetsbelastning 

Kundorientering Tidsbrist 
Affärsmässighet ”Kulturella” skillnader, traditioner 
Ansvarighet Arbetsuppgifter, funktioner, beslutsvägar 
Den nya medarbetaren (utbildning, rekry-
tering, ”omskolning”) 

Förvaltning, administration (ordning och 
reda) 

Styrning och kontroll Kontroll 
 Ny ledning 
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Övergången från den första kodningsnivån, det vill säga från de substanti-
va, deskriptiva och/eller tolkande koderna till en mer selektiv kodning 
(Glaser & Strauss 1967) eller till en abstraktionsmässigt ”högre” nivå (Da-
nermark et al 1997:kap 3) är svår att beskriva.27 Miles och Huberman 
(1994:69) löser delvis dilemmat med att säga att ”pattern coding is a way of 
grouping […] into a smaller number of sets, themes, or constructs”. I prak-
tiken har jag på ett tidigt stadium “grupperat” olika koder till teman eller 
kategorier genom att binda samman koderna till teman med hjälp av bland 
annat tabeller, nätverkskartor, matriser och kluster (Miles & Huberman 
1994: kap 5).  
 
Efter den öppna kodningen lyfte jag ur alla koder ur respektive intervju 
och skrev en sammanfattning av varje intervju med koderna som nyckel-
ord. Det förfarandet kan liknas vid att skriva vinjetter (Miles & Huberman 
1994:81-83). Att skriva vinjetter är också en teknik för datareduktion i form 
av en fokuserad berättelse eller beskrivning av ett fenomen. Egentligen ska 
vinjetten bestå av ett kronologiskt händelseflöde i berättande form (ibid), 
men jag tog mig friheten att använda vinjetter till att beskriva dels inter-
vjupersonens inställning till omorganisationen, dels vad jag uppfattade 
som intervjupersonens main concern (Glaser 1998:115-117), det vill säga vad 
intervjupersonen själv lyfte fram som centralt och ofta då ett centralt pro-
blem. De ”centrala problemen” formulerades som teman där ledningste-
man till exempel var ”Bli ett riktigt företag”, ”Byråkratins begränsningar”, 
”Attrahera ny och rätt arbetskraft” och ”Underutvecklad affärsmässighet”. 
Teman som rörde anställdas centrala problem var till exempel ”Nedkvalifi-
cering av tekniska kvalifikationer”, ”Säkerhet i fara”, Frånvaron av facket” 
och ”Ett ansvarsbetungande arbete”.28  
 
Ett ytterligare sätt att beskriva hur övergången från första-led-kodning till 
andra-led-kodning har sett ut i praktiken är mitt memo-skrivande (Glaser 

                                                 
27 Jag finner stöd att även andra upplevt samma svårighet att konkret beskriva hur övergången sker i 
praktiken kan illustreras av Starrin et al (1991:41) som menar att ”när man börjar se konturerna av en 
teori som är förenlig med data som helhet, är det dags att fokusera kodningen mot en huvudvaria-
bel”. Att i efterhand rekonstruera när eller hur man börjat ”se konturer” är en process som svårligen 
låter sig göras utan att föra in begrepp som kreativitet. Danermark et al (2001997:127, 132) använ-
der begreppet ”tankeoperationer”. En kombination av de båda skulle således bli att övergången från 
första-led-kodning till andra-led-kodning är en kreativ tankeoperation och som sådan i princip omöjlig 
att beskriva konkret och fullständigt. 
28 Det var dessa centrala problem som för anställdas del utgjorde grunden för de tidigare beskrivna 
förhållningssätten. 
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1978:83f, Layder 1998:58f, Strauss & Corbin 1998:kap 8, Miles & Huber-
man 1994:72ff). Memo-skrivandet kan också betecknas som ett sätt att or-
ganisera och handskas med idéer (Starrin et al 1991:35). Jag har under ana-
lysprocessen skrivit memon eller anteckningar om egna funderingar, teore-
tiska kopplingar och idéer.  Hur ett memo ser ut eller vad det innehåller är 
fritt upp till den som skriver och mina memos har inte i huvudsak använts 
för att ”summera ihop koder” (jfr Layder 1994:58). Snarare har jag använt 
memon som en möjlighet att tänka (skriva) fritt när annat skrivande känts 
för stort och för allvarligt. Jag har således skrivit utan att tänka på använd-
ningsområde, formalia, korrekta formuleringar etc, men trots det har 
memo-skrivandet varit en process där koder länkats samman till kategorier 
och kategorier relaterats till varandra. Nedan är ett exempel på ett memo, 
som är skrivet i anslutning till intervjuutdraget ovan. 
 

Memo om garderobsmetaforen: Intervjupersonens metafor om finskjortor och t-
shirts förstår jag inte riktigt när jag intervjuar och när jag försöker förstå genom 
följdfrågor snarare krånglar jag till det än klargör. IP blir lite trängd och vi lämnar 
ämnet utan att jag under intervjun egentligen förstått vad han menar. Intervjuper-
sonens metafor både kan placeras i kategorin individuella förändringar (eller möjli-
gen identitetsförändring?) och i kategorin statusförändringar, men jag måste bena 
ut vad som är vad. Jag går tillbaka till intervjun och gör en enkel tabell över de oli-
ka delarna i metaforen baserat på enkla frågor som vem, hur, var osv. Jag kopplar 
också metaforen till andra delar i intervjun. Metaforen börjar med att ”öppna garde-
roben och visa vad som finns”. Garderoben är organisationen (eller möjligen delar 
av organisationen) och klädesplaggen däri är de anställda. ”Att öppna garderoben” 
kan handla om övergången från statligt verk till något annat och ”visa vad som 
finns” handlar om hur ska man nå extern legitimitet, dvs bli erkända i andras (kun-
der och konkurrenters) ögon. Öppna garderoben kan också vara ett sätt att ut-
trycka att inga hemligheter längre ska finnas. Hemligheter om vad? Möjligen ut-
trycker det någon slags ogenomskinlighet, som varit förbehållet offentliga organi-
sationer med statliga anslag? 

 
 Finskjorta T-shirt 
Vem?  
(Karaktär) 

Duglig 
Anpassad typ 

Oduglig, ostädad 
Besvärlig typ, miss-
tänksam,  

Hur? Definieras en.. 
(kvalifikation) 

Hög utbildning eller 
behärskar flera tek-
niskslag/områden (flera 
kompetenser) 

Låg utbildning,  
okvalificerat arbete 
eller behärskar bara ett 
teknikslag/områden 

Var?  Inne på kontoret och 
ute i entreprenaderna 

Ute i entreprenaderna 

När? Nutid och Framtid Dåtid och Nutid 
Varför? Gör IP be-
skrivningen… 

Finskjortor ska inför-
skaffas, ges plats i 
garderoben (organisa-
tionen) 

T-shirtar ska försvinna 
(”städar, rensar och 
gör sig av 
med”=förändring) 
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Det verkar som både klass och kvalifikation är centralt. Lindgrens ”Lyftet från kol-
lektivet” var en spontan tanke när jag gjorde den öppna kodningen och det är nog 
vad IP beskriver. (Det kan visserligen också handla om outsourcing och projektan-
ställning, som vi diskuterade tidigare i intervjun). Jag tycker mig se att diskussio-
nen om finskjortor och t-shirts handlar om två aspekter när det gäller individuella 
förändringar (eller identitetsförändring) som har att göra med att lyftas ur kollekti-
vet, dvs någon slags statusförändring: förändrad identitet (att lyftas till att bli en 
anpassad typ, en som inte är besvärlig, ostädad och misstänksam) och förändrad 
kvalifikation/kompetenshöjning (inte bara kroppsarbete och inte bara ett slags 
kompetensområde, både kompetenshöjning och breddning). Det skulle innebära 
att ledningen har tre alternativ för att skapa utrymme för finskjortor och begränsa t-
shirtarnas utbredning i garderoben: för det första att förändra identiteten hos t-
shirtarna och göra dem mindre besvärliga och misstänksamma (att omvärdera 
dem), för det andra att höja kvalifikationsnivå eller kompetensbredda genom rekry-
tering, utbildning, arbetsrotation (att omstrukturera verksamheten) och för det tred-
je att göra sig av med folk som inte längre passar in i organisationen. 

 
För att ytterligare exemplifiera hur övergången från första-led-kodningen 
till andra-led-kodningen gjordes i praktiken utgår jag från de kategorier el-
ler teman som senare visade sig vara centrala i analysarbetet. Dessa centrala 
kluster eller domäner, som jag kallade dem (jfr Miles & Huberman 
1994:127) skapade jag över det ledningen ”pratade om” genom att ställa 
frågan: vad är det ledningen gör när de säger sig förändra? Det resulterade i 
tre olika områden eller domäner som svarar på frågan vad ledningen gör 
när de förändrar. Ledningen: 
 
Domän 1. Legitimerar (förändringen): kärnverksamhet, marknad, ständig 
förbättring, ekonomi, effektivitet, omvärld, förändringstakt,  konkurrens 
Domän 2. Omstrukturerar (till nya former): gränslös organisation, flexibilitet, 
processer, organisationsstruktur, organisationsform, tillplattning, nätverk, 
team, projektorganisation, arbetsformer, lärande, kompetensbreddning 
Domän 3. Omvärderar (de anställda): företagskultur, affärsmässighet, den 
nya medarbetaren, ansvar, styr- och stödsystem, kundorientering 
 
Dessa kluster eller domäner kom sedan att användas för att strukturera och 
analysera mitt intervjumaterial, men är som jag har visat på samma gång 
ett resultat av själva analysarbetet (jfr Åse 2000:22). Det är inom dessa do-
mäner som förändringarna har skett eller ska ske. Domänerna i sig ska inte 
ses som ett viktigt resultat i avhandlingen eftersom jag främst betraktar 
dem som ett sorteringsinstrument för analysarbetet. Vad som däremot ut-
gör ett viktigt resultat är det innehåll som domänerna fylls med. Inom do-
mänerna ryms de förändringsidéer som påverkat ledningens beslut i för-
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ändringsarbetet. Domänerna är områden för förändring, medan idéerna är 
innehållet i förändringen. Tillsammans utgör de en samlad bild av vad det 
är som har, ska eller bör förändras och hur förändringen har skett, ska ske 
eller bör ske. Till domänerna kopplade jag sedan vad de anställda beskrev 
som centrala problem, det vill säga ”Säkerhet i fara”, ”Nedkvalificering av 
tekniska kvalifikationer”, ”Frånvaron av facket” och ”Ett ansvarsbetungan-
de arbete”. Jag betraktade dessa teman både som kontraster till vad led-
ningen talade om och som motiv för att göra motstånd.  
 
Domän 1. Anställda kontrasterar konkurrensen via temat ”Säkerhet i fara” 
Domän 2.  Anställda kontrasterar kompetensbreddning via temat ”Nedkva-
lificering av tekniska kvalifikationer” 
Domän 3. Anställda kontrasterar kundorientering via temat ”Ett ansvarsbe-
tungande arbete” 
 

Svårigheter med att studera motstånd 

I en forskningsöversikt om anställdas motstånd konstateras att det finns tre 
problem med att undersöka motstånd och framförallt att med göra jämfö-
relser mellan olika motståndsstudier och mellan länder (Edwards et al 
1995). Det första problemet handlar om definitionen eller snarare defini-
tioner av motstånd. Det florerar en mängd definitioner av motstånd och 
frågan är vilken av dem som är mest tillämplig. Val av definition får givet-
vis betydelse för vilket slags beteende det är som ska studeras. Ett beteende 
som i en situation kan betraktas som motstånd behöver inte nödvändigtvis 
vara det i en annan situation. Edwards et al (ibid) ger exempel i fallet från-
varo. Att hålla sig borta från jobbet kan vara ett effektivt och tydligt sätt att 
markera missnöje, men det kan självklart också handla om att man är sjuk. 
Det andra problemet vid studier av motstånd rör det informella motstån-
dets natur, eftersom det tenderar att vara dolt och svårt att upptäcka. Mot-
stånd tenderar också att vara specifikt för vissa miljöer och kan ta sig olika 
uttryck beroende på i vilken kontext det utspelas i. Det innebär att studier 
av motstånd kräver god access till arbetsplatser och att forskaren blir väl 
förtrogen med både arbetsplatsen och de anställda. Det tredje problemet 
hänger i viss mån samman med det föregående och handlar om valet av 
metod för att undersöka motstånd. Det dolda och kontextuella motståndet 
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låter sig svårligen undersökas i en enkätstudie och därför har kvalitativa 
fall-studier varit den vanligaste formen för att undersöka motstånd. Pro-
blemet är att de olika fallen vanligen bara studerar ett fenomen, till exem-
pel sabotage i ett fall, ironi i ett annat osv. Svårigheterna blir då, menar 
Edwards et al, att göra jämförelser mellan olika fall. 
 
Sammantaget finns således ett definitionsproblem, ett upptäcktsproblem 
samt ett metodvals- och komparationsproblem. Jag har behandlat dessa 
problem styvmoderligt, men min avsikt är inte att redogöra för motstånds-
beteenden såsom de beskrivits tidigare. Faktum är att jag inte studerar be-
teenden alls. Jag studerar däremot om det finns någon grund för att de 
motståndbeteenden som tidigare forskning beskrivit alls kan komma till 
stånd i de verksamheter jag undersökt.  
 
Det kan ändå vara på sin plats att kommentera de problem som Edwards 
et al identifierat. I fråga om definitionsproblemet har jag valt en definition 
av motstånd som är snarlik Ackroyd och Thompsons (1999:2) definition 
av organizational misbehaviour, som i sin tur bygger på Sprouse (1992:3) 
definition av sabotage: ”anything you do at work you are not supposed to 
do”. Eftersom ”do”, det vill säga vad man konkret gör inte studeras explicit 
i föreliggande studie blir tillägget till den tidigare nämnda definitionen (se 
sidan 50): allt anställda säger att de gör, tänker och är på arbetet som ledningen 
inte vill att de ska göra, tänka och vara. Definitionen löser problemet med att 
kunna se det dolda, det vill säga upptäcktsproblemet. Det är de intervjua-
des sätt att tala om sin arbetssituation och om förändringen utifrån ett 
motståndsperspektiv som är det som ska upptäckas och analyseras. Jag har 
inte upplevt att det varit svårt upptäcka eller att de intervjuade har dolt 
sina funderingar. Däremot kan det vara så att jag inte fått veta allt, utan 
endast delgivits vissa utvalda delar av vad man gör, tänker och är på arbe-
tet. Det är emellertid en risk som alltid föreligger vid både kvalitativa in-
tervjuer och kvantitativa enkäter.  
 
I fråga om metodvals- och komparationsproblemet kan det å ena sidan 
förstås som just ett komparationsproblem, där det är problematiskt att hit-
ta jämförelsepunkter mellan olika motståndsstudier på grund av deras fall-
karaktär. Eller så kan det å andra sidan förstås som ett generaliseringspro-
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blem, rörande huruvida det är möjligt att dra slutsatser från en fallstudie 
till en annan. I analysen gör jag kontinuerligt jämförelser med och drar 
paralleller till andra studier, både i fråga om likheter och om avvikelser. I 
fråga om generalisering kan sådan inte göras i form av empirisk generalise-
ring, det vill säga att påstå att motståndsperspektiv eller managementper-
spektiv är vanligt förekommande också i andra organisationer. En empirisk 
generalisering är förknippad med en kvantitativ bestämning (Danermark et 
1997:129) och det låter sig inte göras alls utifrån denna studie. Däremot 
kan generalisering göras i teoretisk eller analytisk mening (Repstad 
1999:138).  
  

Relationen mellan abstrakta perspektiv och konkreta individer 

Innan analyskapitlen är det nödvändigt att klargöra distinktionen mellan 
abstrakta begrepp och konkreta individer. I analysen kommer jag att an-
vända begrepp som domäner, managementperspektiv, motståndsperspektiv 
samt föreställningar. Samtliga dessa begrepp är abstraktioner. Abstraktion 
har ingenting med krånglighet att göra, tvärtom är abstraktioner förenk-
lingar och renodlingar av konkreta händelser och en abstraktion uppstår när 
man isolerar vissa aspekter av ett konkret fenomen (Danermark et al 
1997:58). En abstraktion uttrycker distinktioner och relationer som är av 
vikt för forskningsproblemet (Jakobsen 1999:47). I analysen renodlas där-
för de relationer som är centrala för motsättningen och dessa relationer är 
de båda perspektiven. Managementperspektivet är således inte konkreta 
individer och inte heller är motståndsperspektivet konkreta individer.  
 
Jag har tidigare beskrivit att studiens grundantagande är att det finns en 
inbyggd motsättning mellan ledning och anställd i organisationer till följd 
av att ledningen strävar efter låga produktionskostnader och kontroll av 
arbetsprocessen, medan anställda strävar efter autonomi. Det innebär inte, 
som tidigare poängterats, att samtliga anställda är ”motståndare” till nya 
managementidéer och inte heller att alla chefer uteslutande ägnar sig åt att 
kontrollera anställda och skapa maximal vinst. Studier visar att anställda är 
nog så medgörliga (till exempel Hodson 1991) och likafullt att chefer gör 
motstånd (LaNuez & Jermier 1994) och undviker förändring (Stokes & 
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Clegg 2002). I den här studien är inte motsättning mellan konkreta indivi-
der i fokus, istället är motsättning mellan perspektiven i fokus för analysen.  
Att ”renodla perspektiv” bygger på traditionen att konstruera idealtyper. I 
Webers beskrivning av idealtypen konstrueras en sådan genom renodling 
(Steigerung) av aspekter (Gesichtspunkte) och genom att placera enskilda före-
teelser inom idealtypen (Lundquist 1983:XXV). Det innebär att vissa 
aspekter väljs ut och framhävs på bekostnad av andra. Webers kanske mest 
kända idealtyp byråkrati finns således inte i en empirisk verklighet, men 
med hjälp av idealtypen kan organisationer studeras och beskrivas.  
 
De idealtyper som konstruerats i den här studien är managementperspekti-
vet och motståndsperspektivet. Managementperspektivet har konstruerats 
med stöd av de intervjuades utsagor och texter som beskriver och motive-
rar förändringsidéerna. Motståndsperspektivet har konstruerats med stöd 
av de intervjuutsagor som beskriver hur och varför man opponerar sig mot 
förändringsidéerna i managementperspektivet. Aspekter som valts bort är 
som tidigare nämnts eventuellt samtycke eller medhåll. Sådana upplevelser 
behöver inte med nödvändighet utgöra ett eget ”medhållsperspektiv”, utan 
kan falla inom ramen för managementperspektivet. Därtill kommer att 
också tidigare forsknings begrepp och teorier läggs till perspektiven. Andras 
teorier och resultat vävs således in efter hand i analysen. Det innebär alltså 
att perspektiven inte är summan av ett visst antal individers genomsnittliga 
mening, utan att de är teoretiskt konstruerade idealtyper av innebörder hos 
hypotetiskt typiska individers uttalande (Weber 1983:4). Jag använder där-
emot konkreta intervjuade individers uttalanden i form av citat för att illu-
strera perspektivens uppbyggnad och karaktär. Perspektiven är normativa 
till karaktären, det vill säga de beskriver hur något bör vara eller är utifrån 
vissa givna värderingar. Dessa värderingar kommer till samlat uttryck ge-
nom de bilder eller föreställningar som hör till respektive perspektiv och 
som presenteras i de olika domänerna. De tre domänerna som analyskapit-
len är sorterade efter är legitimeringsdomänen, omstruktureringsdomänen 
och omvärderingsdomänen. 
 
Jag har tidigare beskrivit domänerna, som ett sätt att sortera (gruppera) och 
analysera mina data. Det visar sig bland annat i att de tre domänerna bil-
dar var sitt analyskapitel. Domänernas innehåll är alltså de samlade före-
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ställningarna i respektive perspektiv. Inom domänerna ryms de föränd-
ringsidéer som påverkat ledningens beslut i förändringsarbetet. Domäner-
na är områden för förändring, medan föreställningarna är innehållet i för-
ändringen och tillsammans utgör dessa en samlad bild om vad det är som 
har eller ska förändras och hur förändringen har skett eller ska ske. Inom 
respektive domänerna beskrivs dels managementperspektivets domineran-
de föreställning, dels motståndsperspektivets dominerande föreställning. 
Domänernas relation till perspektiven, förändringsinnehåll och föreställ-
ning ser ut enligt figur 3:1. 
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Figur 3:1 Analyskapitlens struktur: Förhållandet mellan domäner, perspektiv och 
föreställningar 
 
I figuren ovan beskrivs hur analyskapitlen är upplagda utifrån de tre do-
mänerna med de båda perspektiven och respektive perspektivs föreställ-
ningar. Föreställningar är totalt sex till antalet, tre som tillhör manage-
mentperspektivet och tre som tillhör motståndsperspektivet. Manage-
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mentperspektivets tre föreställningar utgörs av dels förändringsinnehåll, 
det vill säga de idéer som antingen har eller ska genomföras, dels syftet 
med förändringarna. Motståndsperspektivets tre föreställningar utgörs av 
kontrasterande förändringsinnehåll och kontrasterande upplevelser av 
motståndsperspektivets syfte. Det är således managementperspektivets och 
motståndsperspektivets motsättningar inom domänerna som är intressanta. 
Uppdelningen i domäner med tillhörande idéer är främst, men inte enbart, 
ett sätt för att bringa ordning i ett empiriskt material. Uppdelningen är 
dessutom ett framställningstekniskt knep för att visa på dels vad som i ma-
nagementperspektivet framhålls som nödvändiga förändringar, dels vad 
som i motståndsperspektivet framstår som rättmätigt att göra motstånd 
mot.  
 
I fråga om anställdas motstånd omnämndes i kapitel två att analysen inspi-
rerats av Ackroyd och Thompsons (1999) modell över motstånd. Jag jäm-
för min inspiration med vad Layder (1998:101) kallar orienterande begrepp 
utifrån befintlig teori, det vill säga begrepp som anger en riktning och som 
ställer in ett analytiskt sikte, på det jag ser i materialet. De begrepp jag an-
vänder som orienterande begrepp ifrån Ackroyd och Thompson är be-
greppen arbete, tid och identitet som tillägnelsefaktorer. Det innebär att jag 
betraktar relationen mellan anställda och arbetsgivare som ett konkurrens-
förhållande, där dimensionerna arbete, tid och identitet är de tillägnelse-
faktorer som vardera parten söker kontrollera.29 Jag ställer också förändring i 
relation till tillägnelsefaktorerna arbete, tid och identitet, genom att mot-
ståndsperspektivets föreställningar till stor del utgörs av upplevda begräns-
ningar av, eller inskränkningar, i de tre faktorerna.  Att jag ”inspirerats” av 
Ackroyd och Thompsons synsätt, modell och begrepp betyder inte att jag 
tillämpat desamma i analysen. Därtill är avvikelserna för stora. En avgö-
rande skillnad är att deras modell är uppbyggd kring de anställdas agerande 
och strävan efter autonomi, och inte inkluderar chefers strävan efter kon-
troll. I de kommande analyskapitlen är relationen mellan managementper-
spektiv och motståndsperspektiv central, och därför inkluderas båda per-
spektiven i konstellationen i den modell jag arbetar med.  
 

                                                 
29  Enligt Marx är hushållning med tid den primära ekonomiska lagen inom samhällelig produktion 
(1971:52). Ackroyd och Thompson lyfter också fram vad Marx kallar bytesvärden, nämligen arbete 
och produkt. Dessutom adderar de identitet.   
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Kapitel 4 

Den ofrånkomliga marknaden och den bestridbara marknaden 

Föreliggande kapitel är det första av tre på varandra följande kapitel, som 
beskriver och analyserar relationen mellan managementperspektiv och 
motståndsperspektiv. Kapitlet inleds med managementperspektivets bild 
av nödvändiga förändringar. Utifrån statsmaktens krav på marknadsorien-
tering och effektivitet i offentliga organisationer redogörs här för hur kra-
ven tolkades och vilka åtgärder som banade väg för de fortsatta föränd-
ringarna. Analysen rör för dels de konsekvenser som de nya kraven förvän-
tades medföra utifrån ett managementperspektiv, dels hur personalen ur 
ett motståndsperspektiv upplever kraven och åtgärderna. Kapitlet består 
därmed av två bilder, dels den ofrånkomliga marknaden som utgör manage-
mentperspektivets bild, dels den bestridbara marknaden, som utgör mot-
ståndsperspektivets bild. I inledningskapitlet beskrevs det reformarbete 
inom offentlig sektor i allmänhet som ramar in de problem som anses för-
knippade med järnvägen. Det är dessa övergripande reformer och problem 
som banat väg för förändringarna mot mer marknadslika divisioner. Det 
har konstaterats att reformer är lättare att besluta om än att genomföra i 
praktiken (Brunsson & Olsen 1990) och vad som belyses i inledningsvis i 
det här kapitlet är managementperspektivets problemidentifiering och syn 
på hur man på bästa sätt går till väga för ett praktiskt genomförande av vad 
en högre insats beslutat om.30   
 

Managementperspektiv på marknadsorientering och konkurrensutsätt-
ning 

Inom den svenska järnvägen accentuerades reformationsprocessen i början 
av 2000-talet i och med att delar av järnvägen utsattes för konkurrens.31 
Det var inför detta beslut som problemen i divisionerna lokaliserades och 
ledningen ansåg sig tvingad att tänka i nya banor. Utifrån managementper-
spektivet är det nödvändigt att gränsen mellan privat företagande och of-
fentlig byråkrati suddas ut och för en sådan gränsupplösning måste nya 

                                                 
30 Huruvida ledningen således är ”bakbunden” av politiska uppdrag och ramar eller ”fri” att påverka 
verksamhetens organisering lämnas därhän i den här arbetsvetenskapliga undersökningen. En no-
tering härom visar endast att jag är medveten om att en sådan problematik föreligger.  
31 För en företagsekonomisk översikt över järnvägssektorns om- och avregleringsprocess från 1960-
talet till år 2000 se Alexandersson et al (2000).  
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visioner och en ny organisatorisk framtoning skapas. Kostnader behöver 
definitivt minskas, men framförallt kontrolleras, och för att uppnå det 
krävs en allmän effektivisering och att icke kommersiellt gångbara delar av 
verksamheten pekas ut. Slående i intervjuerna med cheferna för de båda 
organisationerna, med något undantag, var att arbetet med att bli mark-
nadsanpassade och konkurrensutsatta framstod som en utmaning och som 
ett viktigt och nödvändigt arbete. Ur managementperspektivet beskrivs 
situationen på så sätt att därute väntar världen och de riktiga kunderna, 
som till skillnad från den enda kunden hittills, Banverket självt, vet hur 
affärer ska göras i praktiken. De transportpolitiska målen problematiseras 
inte nämnvärt, i synnerhet inte de som har med kraven på marknadsorien-
tering och förbättrad effektivitet att göra. En sådan entusiasm inför det 
stundande arbetet och frånvaron av problematisering kan förklaras av just 
styrkan i retoriken och föreställningen om nödvändigheten av modernise-
ringen av hela den offentlig sektor. En modernisering som till stora delar 
handlar just om att bli så marknadslik som möjligt, utan att för den skull 
privatiseras.32 I managementperspektivet är marknadsbegreppet inte heller 
förknippat med negativa associationer, istället har både marknad och kon-
kurrensutsättning kommit att förknippas med tämligen positiva associatio-
ner och fått en i det närmaste hegemonisk status (jfr Forssell & Jansson, 
2000:kap 7, Ramsdal & Skorstad 2004:kap 3). Det positiva uttrycktes ex-
empelvis enligt följande:  
 

Det här [marknadsorientering] är nytt, men bara positivt för oss som organisation. Det 
är nya grepp som måste tas. Men… det är något som man har diskuterat länge nu och 
det finns inga alternativ kvar. Det är nödvändigt, och vi kan inte sitta och titta på längre 
så att vi blir omkörda. Utan behöver slå oss in och se till att behålla den stora del av ka-
kan som vi har idag.  

 
I marknadsorienteringen såsom den framträder i managementperspektivet 
är konkurrensutsättning den primära mekanism som ska markera över-
gången från det gamla till det nya och därmed generera förändring. Kon-
kurrensutsättningen beskrevs som ett sätt att ”sätta eld i baken på männi-

                                                 
32 Montin skiljer till exempel mellan ”inre” marknadsorientering som främst kommer till uttryck i språ-
ket och i olika typer av organisationsförändringar, samt ”yttre” marknadsorientering, som privatisering 
och olika samarbetsformer med privata institutioner (Montin 1990). Eftersom privatisering inte var 
aktuell för de båda divisionerna fästs således vikt vid den inre marknadsföringen och de inre organi-
satoriska förändringarna.  
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skor”, det vill säga som något som får saker och ting att hända. Konkur-
rensutsättningen inom divisionerna i studien innebar att det som tidigare 
uteslutande producerats inom verket skulle utsättas för konkurrens från 
andra producenter utanför verket. Det vill säga att beställaren istället för 
att köpa tjänster direkt från divisionerna, låter beställningen upphandlas i 
konkurrens med utomstående aktörer. På så vis behåller Banverket i egen-
skap av förvaltare och beställare kontrollen över och ansvaret för produk-
tionen. Huvudsyftet med konkurrensutsättning av de offentliga verksam-
heterna sägs vara att frambringa en beteendeförändring hos dem som är 
ansvariga för och utför produktionen av kollektivt finansierade tjänster 
(Arnek 2002). Konkret uppstår konkurrens i form av en anbudstävlan där 
potentiella utförare erbjuds inkomma med anbud med ersättningsanspråk 
för att utföra den vara eller tjänst som beställaren efterfrågar. Allt annat 
lika, väljs sedan den anbudsgivare som inkommit med det lägsta anbudet. 
Den positiva förändringen utgörs således av kostnadseffektiv produktion 
till oförändrad eller förbättrad kvalitet.  En fördel som också framhålls vid 
konkurrensutsättning är att arbetet struktureras efter detaljerade kravspeci-
fikationer. Då verksamheten bedrivs utan konkurrens är behovet av krav-
specifikationer på det arbete som ska utföras underordnat och de arbetsor-
der som vanligen finns tenderar att vara vidsträckta och otydliga.  
 
I diskussionerna om konkurrensutsättning på divisionerna är det fördelar-
na som lyfts fram i managementperspektivet. Det som åsyftas med att 
konkurrensutsättningen får saker och ting att hända är till exempel att med 
tydliga specifikationer i en order kan de anställda själva se vad som ska ut-
rättas och således också vad som inte ska uträttas. Utifrån managementper-
spektivet har anställda hittills haft relativt stora möjligheter att styra ar-
betsprocessen själva, både i fråga om mängden arbete och i fråga om arbe-
tets innehåll. Det har medfört att effektiviteten påverkats negativt, anting-
en genom för lite arbete, fel typ av arbete eller för mycket arbete. På så vis 
kan man säga att den beteendeförändring som nationalekonomisk teori 
åsyftar fick direkta avspeglingar i en möjlig ökad styrning av de anställdas 
arbete i och med en mer detaljerad och specificerad arbetsorder från bestäl-
laren. Konkurrensutsättningen är därmed mekanismen som ska ge en kost-
nadseffektivare produktion och ge intern legitimitet åt nödvändiga föränd-
ringar. I managementperspektivet framhålls nödvändigheten med konkur-
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rensutsättningen eftersom den i sig leder till att vissa problem med järnvä-
gen elimineras. Med konkurrens skulle verksamheterna bli både måleffek-
tiva, i betydelsen göra rätt saker, och därmed mer mottagliga för kundernas 
behov, men också mer kostnadseffektiva, i betydelsen göra saker rätt, efter-
som konkurrensen i sig verkade tvingade till att de tillgängliga resurserna 
användes mer ekonomiskt. 
 
Även om det ur ett managementperspektiv framstår som att cheferna är 
eniga om marknadsanpassningens och konkurrensutsättningens fördelar, så 
fanns också mer reserverade funderingar. En sådan fundering gällde inte 
alternativa synsätt på marknadsorienteringen i sig, men däremot om för-
ändringstakten. En av cheferna jämförde situationen i offentlig sektor med 
en karusell som snurrar alltför fort och alltför länge. Det gällde ändå att se 
till att de som åkte med i karusellen hade det så bekvämt som det nu bara 
var möjligt, eftersom karusellen var omöjligt att stänga av.   Den offentliga 
moderniseringskarusellen är alltså en irreversibel process, omöjlig att 
stänga av och omöjlig att komma undan.33 I det oundvikliga och ofrån-
komliga finns de anställda och i managementperspektivet framhålls vikten 
av att också de inser allvaret i situationen. Ett steg på vägen för att inse 
allvaret är att omvandla divisionerna till något kvalitativt annorlunda än 
tidigare, nämligen till riktiga företag på en riktig marknad. Ett led i det ar-
betet var att skapa nya visioner och en ny organisatorisk framtoning. 34  
 

Från monopol till marknad 

I ledningens försök att övertyga om fördelarna med det nya skapades orga-
nisatoriska bilder och berättelser av dåtid, nutid och framtid. Förändringen 
framställs i managementperspektivet som att röra sig från en monopolsitu-
ation till en marknadssituation. När den gamla verksamheten ställdes mot 
den nya talades nästan uteslutande om den gamla i negativa termer, me-
dan den kommande organisationen beskrevs i positiva termer. I manage-
mentperspektivet beskrivs dåtidens verksamhet som den stela och operson-
                                                 
33 Med ”facit i hand” kan konstateras att reformprocesser i realiteten inte med nödvändighet är helt 
irreversibla. I Storbritannien har till exempel Banverkets motsvarighet Railtrack återgått i statlig ägo.   
34 Visionsarbete var givetvis inte bara till för att tillfredsställa den egna organisationens behov av 
intern legitimitet, utan också eller kanske till och med framförallt för att nå extern legitimitet, dvs att bli 
accepterad av omgivningen  (bl a Meyer & Rowan 1977, Brunsson & Olsen 1990). I den här studien 
är intresset dock riktat mot de interna förhållandena och lämnar kunder och andra intressenter där-
hän. 
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liga byråkratiska myndigheten, helt utan bekymmer från omgivningen i 
skydd av monopolet. Dåtiden är vidare en tid då finansiering av verksam-
heten skedde i form av trygga anslag och den tekniska utvecklingen leddes 
”inifrån”, det vill säga från chefer och anställda inom verket. Det är också 
en tid då järnvägens särart och egna traditioner värderades. En av cheferna 
beskrev förändringen över tid enligt följande: 

 

Vi håller på att bryta en gammal monopolsituation. Men det är ohållbart att försvara 
traditioner för traditionernas skull. Man kan så att säga inte verka i ett modernt samhälle 
på gamla premisser. Men här finns det vanor, en tradition, som är oerhört svår att bryta. 
Fast att det visar sig att, historiskt sett, att den byråkratiska myndigheten är oerhört 
tungrodd. Nu inser fler och fler att ” nej, så här kan vi inte ha det”. Så där kan inte för-
valtning av skattemedel och så vidare gå till. Vår ägare kräver smidighet som... och en 
öppenhet som måste byggas på nya traditioner. Förr kunde vi hålla på och skapa egna 
traditioner och egna värderingar. Nu tar vi intryck från helt andra håll och lär av andra. 
Och genom det blir det framöver en annan verksamhet, som enligt min personliga över-
tygelse är bättre än den gamla myndigheten.  

 
Även om dåtidens organisation och verksamhet nästan uteslutande fram-
ställs i negativa termer finns också viktiga aspekter att hålla vid liv. Två 
sådana aspekter är säkerheten på järnvägen och kunskapen om järnvägen. 
Säkerhetstänkandet och de specifika kunskaperna om banan är således de 
positiva delarna som ska brytas ur sitt organisatoriska sammanhang i histo-
rien och flyttas med in i framtidens organisering.  
 
Nutid, i den mån den alls beskrivs, skildras i termer av en hotande omgiv-
ning och ett visst mått av intern stagnation. Vad som däremot betonas är 
framtiden, som i värsta fall inte finns alls, om hoten i nutid realiseras och 
verksamheterna därmed upphör att existera i sin nuvarande utformning. 
För att en sådan utveckling inte ska få fäste krävs kraftfulla förändringar 
och inte minst acceptans för nödvändiga förändringar:  

 

I en marknadssituation kommer vi att präglas av ständiga hot. På gott och ont. Det får 
oss att ställa in skärpan ännu mer än vad vi gör nu. Vi vet vad vi kan och vi måste bli 
ännu bättre.  

 
I managementperspektivet ställs den nya verksamheten i kontrast till den 
gamla. Det kan liknas vid att managementperspektivet söker konstruera en 
ny organisatorisk identitet genom att till exempel utmana tidigare före-
ställningar om organisatorisk identitet. Med identitet i organisationssam-
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manhang avses i regel kännetecken som är utmärkande för verksamheten i 
fråga om till exempel arbetsförhållanden, produktionsteknologi, marknads-
föring och samhällsansvar (Hatch & Schultz 1997, Albert & Whetten 
1985). Att skapa och definiera utmärkande kännetecken kan vara av intres-
se för verksamhetens ledning av flera skäl, men kort rör det sig om att för-
må omgivningen och/eller de anställda i verksamheten att uppfatta verk-
samheten som något speciellt och urskiljbart (Alvesson & Björkman 
1992:30f). Det speciella och urskiljbara kan i sin tur medföra att både om-
givning i form av kunder och anställda knyts hårdare till verksamheten 
genom engagemang och lojalitet. Det har framhållits att för att organisera 
reformer förutsätts både en retorisk bild av den nutida verkligheten som 
oordnad och problemfylld och en retorisk bild om den framtida verklighe-
ten som tillrättalagd och problemfri (Throgmorton 1993). I management-
perspektivet används föreställningen om den statliga byråkratin som en 
sådan oordnad och problemfylld beskrivning. En sådan föreställning kan 
sammanföras med en i samhällsdebatten utbredd byråkratikritik (Premfors 
et al 2003:kap 14). Byråkratier sägs då präglas av kvävande, tidsödande och 
onödiga rutiner. Ytterligare kännetecken för byråkratin är krångel, forma-
lism, långsamhet, brist på flexibilitet och ointresse för uppgiften. Vidare 
kritiseras offentliga byråkratier för att vara konservativa, och som sådana 
bromsar de upp nödvändig reformverksamhet. Enligt kritiken skulle alltså 
byråkratin samtidigt vara både ineffektiv och en maktfaktor som motverkar 
en demokratisk utveckling. Byråkratin framstår därmed som omodern, löj-
lig och odemokratisk (Lundquist 1998).  
 
Managementperspektivets uppdelning i dåtid, nutid och framtid med till-
hörande beskrivningar av verksamheterna kan därmed förstås som en legi-
timeringsprocess för ett fortsatt förändringsarbete. Beskrivning om nöd-
vändigheten att gå från monopol till marknad kan därför ha ett pedago-
giskt värde för att få alla att inse att förändring måste ske. I arbetet med att 
bli framgångsrika i framtiden beskrivs de två divisionerna med hjälp av 
visionerna om entreprenadföretaget och konsultföretaget.  
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Entreprenadföretaget och konsultföretaget  

På Industridivisionen beskrev cheferna den övergripande förändringen 
som att omvandlas från ett statligt industriföretag till ett utvecklingsinriktat 
entreprenadföretag. Vissa chefer talade visserligen om att divisionen redan 
hade blivit ett entreprenadföretag, uttryckt enligt följande:  
 

Vi är ett entreprenadföretag. Det handlar om att bygga järnväg. I stort/…/vi bygger ju 
inte spår eller kontaktledning eller signalsystem utan vi bygger järnväg. Allihop. Det är 
en filosofi som vi har jobbat oerhört hårt med de sista åren. 

 

Den övergripande visionen för Industridivisionen uttrycktes som att vara 
”bäst och effektivast i Europa på att bygga järnväg utan att lämna spår i 
framtiden”, vilket förutom en betoning på kompetens och effektivitet ock-
så implicerar ett profilerat miljöarbete. En avgörande byggsten i entrepre-
nadföretaget är marknadsorientering där ”affären” ställs i fokus.  Enligt den 
interna skriften Boken om det goda arbetet framhålls att ”vid organisations-
uppbyggnad och i ordersituationer skall kompetens och resurser användas 
där de behövs/…/oberoende av organisatoriska och administrativa grän-
ser”. Affären i fokus handlar således om att traditioner och organisatoriska 
gränser inte ska verka hindrande för vad marknaden och kunderna kräver. I 
marknadsorienteringens spår ska en rad nya yrkesgrupper skapas, säljare, 
marknadsförare och kundbevakare, som inte tidigare funnits i organisatio-
nen. Dessa yrkesgrupper kan antingen rekryteras externt eller internt, men 
vid intern rekrytering krävs utbildning av den befintliga personalen. Det 
räcker emellertid inte att endast vissa yrkesgrupper ska känna till innebör-
den av marknadsorienteringen och affären i fokus. En sådan förändring är 
ur managementperspektivet så genomgripande att samtliga anställda ska 
känna till innebörden i ”affären i fokus”. Till stora delar hade Industridivi-
sionen redan uppnått visionen om entreprenadföretaget, men verkstaden 
framhölls som ett problematiskt undantag i fråga om konkurrenskraft.35 
För verkstaden formulerades därför tre övergripande mål: ökad effektivitet, 
attraktivare arbete och ständiga förbättringar genom en fortgående föränd-
ringsprocess. Dessutom var målet att ”jobba smartare”. Ett smartare arbete 
skulle erhållas genom större delaktighet från de anställda, bättre tillvarata-

                                                 
35 Med verkstaden åsyftas elverkstaden. 
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gande av de anställdas kompetens och en helhetssyn på tillverkningspro-
cessen genom processfilosofi.  
 
I Projekteringsdivisionen beskrev ledningen hela det gamla verket, det vill 
säga Banverket i sin helhet före divisionaliseringen 1998, som en gigantisk 
koloss, ett tungt maskineri, byråkratisk, militärisk, hierarkisk, trög och 
tungrodd. Den beskrivningen gällde också delvis den egna divisionen, 
dock inte med lika tydlig negativ innebörd som verket i sin helhet. Ur ma-
nagementperspektivet framhålls däremot att den framtida organisationen 
kommer att befinna sig på en helt ny spelplan än tidigare. Det övergripan-
de målet var att bli bäst på BEST, det vill säga Bana, El, Signal och Tele. I 
managementperspektivet uttrycks en uttryckt önskan om att kunna mäta 
sig med andra i branschen och det var kunderna som skulle stå för mät-
ningen, men för att nå dit behövde verksamheten omvandlas till ett riktigt 
konsultföretag. Det framtida konsultföretaget beskrevs av ledningen som 
slimmat och marknadsanpassat med nya utmärkande begrepp, såsom af-
färsidé, visioner, processer och flöden, kunder, konkurrens, affärsmässig-
het, smidighet, benchmarking, lärande och flexibilitet. I managementper-
spektivet har de nödvändiga förändringarna orsaker i en omvärld präglad 
av svåra tider, tilltagande konkurrens och utsatthet. I den meningen talade 
ledningen om att arbetet nu måste koncentreras till att undvika att ”slås ut 
från marknaden” och att försöka ”överleva i djungeln”. En av cheferna ut-
tryckte det enligt följande: ”Är inte vi duktiga så är någon annan duktig 
och det, det är ett vinna eller försvinna-spel.” 
 
Från managementperspektivet är således entreprenadföretaget och konsult-
företaget alternativa bilder för att beskriva organisationerna istället för tra-
ditionella statliga byråkratier. Visionerna visar på ett önskvärt tillstånd och 
som sådan skulle de spridas i verksamheten och anställda skulle bli väl för-
trogna med den. Något som gav extra stuns åt visionerna var den stundan-
de och högst påtagliga och omtalade konkurrensutsättningen. Till och med 
begreppet ”konkurrensutsättning” visar på att något eller någon kommer 
att bli lämnad åt utsatthet.  I den meningen blir talet om kris och osäker-
het en metod för att väcka uppmärksamhet och skapa intern legitimitet åt 
förändringen.  Om läget inte hade varit så akut och så farligt, det vill säga 
om det inte fanns någon hotande konkurrens och om utvecklingen i om-
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världen var lite långsammare, hade de av ledningen introducerade visio-
nerna inte varit nödvändiga. Ytterligare en viktig fråga var hur attraktiva 
anställda skulle kunna behållas och rekryteras. I managementperspektivet 
framhålls att den offentliga sektorns attraktionskraft som arbetsgivare var i 
starkt avtagande. De nya visionerna om entreprenadföretaget och konsult-
företaget skulle tilltala nya grupper av potentiella sökande och därmed at-
trahera en yngre arbetskraft. Genom visionerna kan den hotande framtiden 
tyckas mindre hotande just för att ledningen identifierat problemen och 
vägen till framtiden är om inte utstakad så åtminstone planerad.  Visions-
skapande är emellertid långt ifrån en tillräckligt legitimerande åtgärd på 
vägen från monopol till marknad. En legitimerande åtgärd är att på allvar 
göra något åt järnvägens ineffektivitet.  
 

Talet om effektivitet och ineffektivitet 

Liksom andra chefer i offentlig sektor (Ferlie et al 1996:11f)  var också led-
ningen för de båda divisionerna upptagna av effektivitetsvågen. Vanligtvis 
beskrivs effektivitet som att både gör rätt saker och gör dem på rätt sätt, 
vilket brukar kallas för yttre och inre effektivitet. Yttre effektivitet innebär 
att vara effektiv gentemot sin omvärld, det vill säga att verksamhetens pro-
dukter eller tjänster passar marknadens behov. Inre effektivitet betyder att 
vara effektiv i utnyttjandet av organisationens resurser. Effektivitet beskrivs 
i managementperspektivet i termer av dels förhållandet mellan insatserna i 
en verksamhet och verksamhetens resultat, dels i förhållande till privata 
företag. En viss ensidighet genomsyrar dock chefernas användning av ef-
fektivitetsbegreppet, eftersom effektivitet uteslutande representerar något 
som är bättre än tidigare, till exempel snabbare, skickligare och billigare 
och således refererar till inre effektivitet. Effektiv är också något som man 
aldrig behövt vara i förhållande till det privata näringslivet. En chef 
beskrev effektivitet i just de termerna: 
 

…och man kan ju inte annat än konstatera att vi måste bli effektivare. Effektivare än 
våra konkurrenter som ju har ett försprång då…just för att de har den här vanan inne då, 
från det privata med de kraven då som de har och har haft länge. Och det måste vi också 
lära oss att bli. Effektivitet kommer att bli nyckeln för att vi ska lyckas i våra processer. 
Att varje del av processen blir effektivare.  
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Eftersom effektivitetsbegreppet representerar något som man inte är, tala-
des det i huvudsak om de problem som omgärdade divisionerna. I mana-
gementperspektivet framstår ett avgörande problem med divisionerna som 
hög grad av ineffektivitet. I beskrivningar av ineffektivitet används termer 
som överresurser, avsaknad av ekonomisk helhetssyn samt brist på kost-
nadsdisciplin. Gemensamt för dessa beskrivningar är bristen på ekonomisk 
kontroll. Ett begrepp som beskriver ineffektivitet är den engelska termen 
slack som handlar om slöseri och en av cheferna uttryckte ineffektivitet just 
i termer av slöseri: 
 

Vi kan inte längre sitta med överresurser om man säger. Ha personal i fall att en order 
dyker upp. I framtiden, den närmsta framtiden ska jag säga gäller det att blixtsnabbt 
kunna svara upp till det kunden begär, vara ute med grejerna direkt och med de bästa 
gubbarna. Vi kan inte skicka ut folk för att de inget har att göra någon annanstans, det 
skulle aldrig en kund betala för och i förlängningen kan vi det inte heller. 

 
Ett ytterligare exempel på hur obekymrat man tidigare har slösat pengar är 
när det gäller att upprätthålla säkerheten på järnvägen: 
 

Vi ska inte under några omständigheter göra avkall på säkerheten, men som sagt allt har 
ett pris. Vi kan inte längre både ha livrem och hängslen och det är sådana här delar vi 
måste se över. 

 

Enligt von Otter (1997:92-93:) beskriver begreppet slack, teoretiskt sett, 
skillnaden mellan faktiska villkor och villkor som skulle gälla om konkur-
rens fungerade optimalt. I praktiken är dock sådan begrepp svåra att defi-
niera och används därför i förledande och agiterande syften. Om ineffekti-
vitet definierades i termer av slöseri och brist på ekonomisk kontroll, så 
torde effektivitet följaktligen vara sparsamhet och ekonomisk kontroll. Att 
ha både livrem och hängslen antyder just ett ineffektivt slöseri som leder 
till högre priser och som därför måste kontrolleras och elimineras. I de be-
skrivningar som förmedlas via managementperspektivets uppdelning i inef-
fektiva offentliga organisationer och effektiva privata organisationer, läggs 
ett löjets omoderna skimmer över verksamheterna. Allt det gamla och in-
vanda framstår som omodernt och ineffektivt och förändring förefaller 
nödvändigt (jfr Lundqvist 1999). Uppdelningen i effektivitet och ineffekti-
vitet är därmed ett sätt för ledningen att styra verksamheten i önskad rikt-
ning och få legitimitet för nödvändiga förändringar.  
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Effektivitet är inte ett nytillkommet begrepp i offentlig sektor, men fram 
till slutet av 1980-talet användes effektivitet främst i betydelsen måluppfyl-
lelse, det vill säga en lösning är effektiv om den leder till uppsatta mål (For-
sell & Jansson 2000:83). Det kan uttryckas som att ju högre grad av mål-
uppfyllelse desto större effektivitet, på engelska uttryckt som effectiveness.36 
Det tycks som om effektivitetsdiskussionen bland ledningen har fått en 
annan innebörd än måluppfyllelse. I managementperspektivet ges effektivi-
tet en utpräglat ekonomisk innebörd kopplad till hur resurserna används 
och kontrolleras. Paralleller kan dras till den nationalekonomiska diskus-
sionen om offentlig sektors effektivitet. Där sätts prisbildningen i centrum 
och det var också kring de höga priserna ledningen såg problem inför den 
kommande konkurrensutsättningen. Det höga priset skulle förmodligen 
behöva justeras när verksamheten utsattes för konkurrens och därför kom 
ekonomin och resursutnyttjandet att få central roll i effektivitetsdiskussio-
nen. I diskussioner om prissättning kan graden av effektivitet knytas till 
förhållandet mellan intäkt och kostnad. En verksamhet är då effektiv om 
det inte är möjligt att uppnå högre intäkt till oförändrad kostnad eller 
oförändrad intäkt till lägre kostnad. Detta sätt att tala om effektivitet har 
en annan innebörd än det tidigare synsättet om måleffektivitet.  
 
I det transportpolitiska beslutet från 1998 var det övergripande målet att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trans-
portförsörjning för medborgarna och näringslivet (prop. 1997/98:56). Ef-
tersom järnvägssektorn i avsaknad av marknadsförhållanden sätter priserna 
på produkter och tjänster fel (för högt) kommer sektorn som helhet att 
betraktas som ineffektiv oavsett om den är måleffektiv i fråga om att till-
handahålla transportförsörjning. För att förbättra den ekonomiska effekti-
viteten anses det därför nödvändigt, på en politisk nivå, att korrigera sek-
torns funktionssätt så att pris sätts under mer marknadslika förhållanden. 
Därav följer logiskt lösningarna om konkurrens och kostnadsfokusering på 
divisionerna för att minska de överresurser som förhindrar lägre priser. 
Överresurser visade sig vara något som behövdes konstrueras med hjälp av 
begreppet kärnverksamhet.  
 

                                                 
36 För en översikt över olika effektivitetsbegrepp se Sköldberg (2002). 
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Med fokus på kärnverksamhet  
För att åstadkomma förbättrad effektivitet arbetade Banverkets alla divisio-
ner efter ett antal övergripande riktlinjer. Dessa centralt formulerade rikt-
linjer från Banverkets huvudkontor uttrycktes som decentralisering, ökat 
utnyttjande av entreprenörer, målstyrning med utvecklad resultatmätning, 
förbättrad planering och ökad driftssäkerhet. Precis som för Banverkets 
övriga divisioner sattes finansiella mål för verksamheterna. Målen skulle 
uppnås genom förbättrad effektivitet snarare än att öka intäkterna i form 
av mer betalt av förvaltaren. Ur managementperspektivet framstår effektivi-
tet som att i allt högre grad se över hur kostnader kan minskas och hur 
produktiviteten kan förbättras. Det andra alternativet, öka intäkterna, är ur 
managementperspektivet starkt begränsat genom bristen på andra ”kunder” 
än förvaltaren. En åtgärd i kostnadsreducerande, eller i kostnadsprecise-
rande, syfte var att fokusera kärnverksamheten och definiera ut de olön-
samma delarna inom divisionerna. 
 

Kostnaderna inom respektive resultatområde får helt enkelt inte vara högre än intäkter-
na. I ett privat företag har man valet att avpollettera de delar av verksamheten som är 
olönsam. Eller som så att säga inte har ett naturligt samband med företaget som helhet. 
Här får vi.. här ökas den möjligheten gradvis. Men i väldigt små steg. 

 

Idén om kärnverksamhet sägs ha sitt ursprung i en allmän management-
diskurs och hade i princip blivit omodern innan den på nittiotalet fick en 
renässans i den offentliga sektorn (Premfors et al 2003:346).  Syftet med 
kärnverksamhetstanken inom offentlig verksamhet är i huvudsak att be-
gränsa verksamhetsområdet för stat och kommun. På divisionerna kom det 
dock mer att handla om att slippa göra saker som ansågs olönsamma eller i 
förlängningen kunde bli olönsamma.  
 
I managementperspektivet framförs att situationen innan divisionalisering-
en 1998 präglades av en obekymrad och ibland rentav slarvig inställning 
till pengar och ekonomi. Divisionaliseringen hade i viss mån lett till en 
bättre ”kostnadsdisciplin”. Tidigare lösning på problemet med resursbrist 
var att spara, minska produktionen och som sista åtgärd säga upp personal. 
Det var dock en åtgärd som cheferna för divisionerna inte hade behövt 
praktisera tidigare. Lösningen i den nuvarande verksamheten tillsammans 
med talet om effektivitet var dock en annan. Då den nya kostnadsdiscipli-
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nen vävs samman med talet om effektivitet och företagsliknande former 
blir lösningen istället att organisera för ett lägre pris och därmed högre av-
kastning. Att fokusera kärnverksamhet var ett led i att utveckla en sådan 
kostnadsdisciplin som skulle möjliggöra vinst. Vinst är förvisso inte ett 
centralt begrepp, däremot talades det om avkastning och överskott. Det 
som i managementperspektivet anses hämma överskottet allra mest är de 
stora kostnaderna i definierades som icke-kärnverksamhet. Dessa kostnader 
medförde att divisionerna tvingades ta ut ett högre pris på tjänster än even-
tuella konkurrenter. Två sätt att organisera mer kostnadseffektivt är att 
minska antalet tillsvidareanställd personal och avstå från vissa tidigare ar-
betsuppgifter. 
  

Varje sådan här enhet har ju fått resultatkrav på sig och då blir det ju att man är tvungen 
att ha så lite personal som möjligt. För det första handlar det ju om att fler och fler blir 
säsongsanställda då i och med att alla vill ha det så tight som möjligt, och sedan får man 
ju lägga finlir och lyxunderhåll på vinterhalvåret åt sidan.  

 
För Projekteringsdivisionen framhöll ledningen att fokus på kärnverksam-
het funnits allt sedan divisionen inrättades 1998, men blivit mer aktuellt 
eftersom budgetanslagen från statsmakten skulle minska avsevärt under 
åren 2000 och 2001. I managementperspektivet definieras kärnverksamhet 
som ”konsulttekniska tjänster” och omfattar därför primärt inte exempelvis 
verksamhetsområdet byggstyrning. Att det verksamhetsområdet ändå till-
hör divisionen framstår i managementperspektivet som ”ogenomtänkt”. 
Det ogenomtänkta syftar till att vid divisionaliseringen av Banverket fanns 
en mängd arbetsuppgifter och verksamheter som med nödvändighet skulle 
placeras någonstans och inte sällan ”bakades vissa verksamheter ihop” utan 
andra egentliga skäl än att de påminde om varandra. Till skillnad mot pro-
jekteringsverksamheten, som hade option hos förvaltaren Banverket, var 
byggstyrningsverksamheten redan konkurrensutsatt i praktiken, vilket in-
nebar att förvaltaren kunde finna andra, billigare leverantörer om det var 
så att budgeten för järnvägen som helhet skulle minskas. Vid kraftiga bud-
getminskningar skulle de dyra nybyggnationerna, som var byggstyrningens 
huvudområde, vara det första som minskade. Projekteringsdivisionen skul-
le dock fortfarande tvingas bära kostnaderna för de anställda inom bygg-
styrningen. Byggstyrningen var således en extra känslig verksamhet jämfört 
med projekteringsdelen. En känslig verksamhet utan skydd av monopolets 
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fördelar och den första verksamhet som drabbades vid stora neddragningar 
för Banverket som helhet. Fokus på kärnverksamheten i Projekteringsdivi-
sionen resulterade i att ett varsel på 60 personer lades på byggstyrnings-
verksamheten år 2001. I intervjuerna beskrevs inte byggstyrningen som en 
olönsam verksamhet som måste avyttras, och det betonades att de flesta 
byggstyrare har långsiktiga kontrakt hos förvaltaren. I managementperspek-
tivet är det däremot är fokus på kärnverksamheten dock en föregripande 
åtgärd mot troliga nedskärningar som sannolikt skulle komma att behöva 
göras. Föregripande åtgärder är således något som göras för framtiden även 
om det för stunden inte framstår som nödvändigt.  
 
För Industridivisionen definierades kärnverksamheten som entreprenad-
verksamhet, med syftning på områdena nybyggnation och järnvägsförnyel-
se. Sedan uppsvinget under 1980-talets järnvägsbyggande bestod Industri-
divisionens verksamhet av 80 procent entreprenad och 20 procent tillverk-
ning och det är delar av tillverkningsdelen som ur managementperspekti-
vet presenteras som icke-kärnverksamhet. Rätten att själva definiera vad 
som är kärnverksamhet och vad som är icke-kärnverksamhet framställs i 
managementperspektivet som en kamp. Exempelvis hade Industridivisio-
nens ledning, efter segdragna förhandlingar, lyckats göra sig av med ett 
gjuteri och en verkstad, som inte alls ansågs ha med verksamheten att göra. 
Kvar i verksamheten fanns dock delar som definierades som icke-
kärnverksamhet, exempelvis en impregneringsanläggning och en rälsverks-
stad. Kampen för att själva definiera kärnverksamhet fördes mot generaldi-
rektören och internstyrelsen, där ledningen menade att framtiden skulle 
komma att utvisa hur rätt man hade i frågan om kärnverksamhet. 
 

Vi har ytterligare två verksamheter som både NN och jag kämpar för att…som vi sliter 
oerhört hårt med, både mot generaldirektören och styrelsen, för att de ska hamna någon 
annanstans än hos oss. Alla vet hur det kommer att bli [i framtiden]. Men de måste hålla 
skenet uppe, utåt på grund av politiska skäl. 

  
Det ”politiska” anspelar på en kvarleva från mitten på 1990-talet då verk-
samheten styrdes med samhällsekonomiska mål, istället för förestagseko-
nomiska kriterier. Då, på de samhällsekonomiska målens tid, utgjorde inte 
driftskostnader för mindre lönsam verksamhet något problem. Idag där-
emot, när ekonomiska nyckeltal ska presteras och presenteras och över-
skott produceras, framträder sådan verksamhet som problematisk i mana-
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gementperspektivet. Det var inte enbart generaldirektören och styrelsen 
som beskrivs som påverkade av det ”politiska”. I managementperspektivet 
framhålls också att vissa chefer inte inser att delar av tillverkningsdelen 
utgör icke-kärnverksamhet. De kritiseras i managementperspektivet för att 
vara ”förvaltare” och som sådana inte riktiga chefer. Diskussionerna i led-
ningsgruppen i det här fallet kan sägas handla om huruvida det är mest 
förnuftigt att fokusera företagsekonomiska resultat eller samhällsekono-
miska mål. Föremål för sådan diskussion var till exempel elverkstaden, som 
precis hade genomgått stora förändringar när det gällde organisatorisk 
struktur och därför borde få en ytterligare chans. Lösningen blev en kom-
promiss där tiden skulle utvisa vem som hade rätt, de mer företagsekono-
miskt inriktade cheferna eller de av historien påverkade förvaltningsinrik-
tade cheferna. En sådan diskussion kan relateras till skilda reformideologier 
där Premfors et al (2003:kap 15) beskriver olika vägval när det gäller synen 
på och styrning av offentlig verksamhet. Vägvalet står mellan å ena sidan 
reformideologin förvaltning med styrningsidealet byråkrati och å andra 
sidan reformideologin företaget med styrningsidealet marknad. I manage-
mentperspektivet framstår nödvändigheten att definiera kärnverksamhet 
som ett avgörande steg mot att bli att ett riktigt företag på en riktig mark-
nad och det måste de tidigare byråkratiska förvaltningscheferna inse.  
 
Managementperspektivets försök att skapa en ny organisatorisk identitet 
genom visioner och definiera kärnverksamhet samt ledningens tal om nöd-
vändiga förändringar, hot och möjligheter är linje med den tidigare be-
skrivna New Public Management-trenden (till exempel Hood 1991, Ferlie et 
al 1996). Speciellt läggs fokus vid förändringar för att öka effektiviteten 
och att avgränsa verksamheternas områden. Flera New Public Management-
inspirerade reformer inom offentlig sektor också utgör exempel på försök 
att bygga upp en speciell identitet (Brunsson & Sahlin-Andersson 2000). 
Den speciella identitet som managementperspektivet framhåller är bli ett 
riktigt konsult- eller entreprenadföretag. 
  

Föreställningen om den ofrånkomliga marknaden 

Det som beskrivits ovan är de första förändringssteg för att marknadsan-
passa verksamheterna, det vill säga förändringar som måste till för markna-
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dens skull. Orsakerna bakom de nödvändiga förändringarna har formule-
rats i flera SOU-rapporter under 1990-talet och ett gemensamt drag i dessa 
är de allt hårdare ekonomiska kraven. Ur ett ekonomiskt perspektiv defini-
eras problemen med järnvägen som ineffektivitet och olönsamhet och 
samtidigt levereras en lösning på problemen.37 Managementperspektivets 
problemidentifikationer och lösningar är identiska med de tidigare be-
skrivna SOU-rapporternas problemidentifikation och lösningar. Proble-
men och lösningarna kommer till uttryck i tilltron till konkurrensutsätt-
ningen och förkastande av monopolet, en uppdelning av verksamheten i 
dåtid, nutid och framtid där dåtidens verksamhet ges ett löjes skimmer i 
termer av ineffektivitet, ett visionsskapande där verksamheternas omfatt-
ning och utbredning definieras i termer av kärnverksamhet. Tillsammans 
ger dessa delar en bild av vad som i managementperspektivet framstår som 
nödvändiga legitimerande åtgärder för att svara mot kraven från en ofrån-
komlig marknad. Det ofrånkomliga i föreställningen handlar om att inga 
alternativ finns att tillgå, vilket gör förändringarna oundvikliga. I föreställ-
ningen om den ofrånkomliga marknaden försöker ledningen med hjälp av 
ett ekonomiskt perspektiv åstadkomma ett tolkningsföreträde över tidigare 
perspektiv med fokus på teknik och säkerhet.  
 
Inbäddat i föreställningen om marknadens ofrånkomliga villkor ligger de 
till synes oundvikliga åtgärderna att fokusera kärnverksamhet. Föreställ-
ningen om den ofrånkomliga marknaden syftar i det till att verka neutrali-
serande mot invändningar och alternativa lösningar på problemet med 
järnvägen, det vill säga att uppnå acceptans för de förändringar som i ma-
nagementperspektivet är nödvändiga. Det innebär inte nödvändigtvis att 
ledningen använder föreställningen i så måtto, det vill säga utnyttjar före-
ställningen om marknadens krav och konkurrensutsättningen för att nå 
outtalade syften. I praktiken är det emellertid just vad som sker. I markna-
dens och konkurrensens namn framställs de enda givna lösningar som 
krävs för organisatorisk överlevnad och inget utrymme ges till alternativa 
tolkningar och lösningar. I marknadens och konkurrensens namn används 
retorik om tid och rum där dåtid, nutid och offentlig sektor tillsammans 

                                                 
37 Just olönsamhet tycks vara svårt att definiera eftersom den svenska järnvägen i jämförelse med 
andra järnvägar i Europa var den mest ekonomiskt lönsamma (Murray 2001:8). Den svenska järnvä-
gens lönsamhet har också uppmärksammats i svenska undersökningar (till exempel SOU 1993:69) 
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utgör en symbolisk grund för ineffektivitet och framtid och privat sektor 
symboliserar effektivitet. Föreställningen om marknadens ofrånkomliga 
villkor med mekanismen konkurrensutsättning ska därför ses som ett ideo-
logiskt verktyg, för att få acceptans för och rättfärdiga ytterligare förändring 
arav organisationen och individen. Det nya språkbruket som används i 
managementperspektivet med visioner, effektivitet och kärnverksamhet 
bygger på ekonomisk grund och de nya begreppen i sig kan tyckas tämli-
gen meningslösa att protestera mot, eftersom deras negationer blir absurda. 
På en konkurrensutsatt marknad står man sig slätt som en ineffektiv verk-
samhet, som sysslar med lite av varje och som saknar framtidsperspektiv 
och tydliga visioner. Trots det absurda är det så verksamheterna framställs i 
managementperspektivet, åtminstone delvis eftersom det är i framtiden allt 
det goda ska hända. I det dagliga arbetet med järnvägen borde det bli pro-
blematiskt, eftersom jargongen svårligen kan uppfattas som något annat än 
kritik mot hur jobben utförts och utförs. Hur kan då det nya språkbruket 
och det nya sättet att se på verksamheterna förstås? Eller formulerat på ett 
annat sätt: vad medför föreställningen om den ofrånkomliga marknaden?  
 
I första hand ger den en bild av hur ledningen strävar efter att radera grän-
sen mellan offentlig verksamhet och privat verksamhet (jfr Boston et al 
1996). En sådan utsuddad gräns handlar om att placera in verksamheterna 
i en ny slags sårbarhet som saknar motstycke i historien. Genom föreställ-
ningen om den ofrånkomliga marknaden och dess obönhörliga intrång i 
verksamheterna skapas grunden för en utsatthet och sårbarhet som för-
stärks genom förändringar i de återstående två förändringsdomänerna. 
Övergången från monopol till marknad, konkurrensutsättning och mark-
nadslika förhållanden tillsammans med neddragningar i form av kärnverk-
samhetsdefinition är exempel på förhållanden som skapar en sådan sårbar-
het. Sårbarheten förstärks av föreställningen om att det gamla med nöd-
vändighet måste förkastas och det nya anammas. I den nya sårbara verk-
samheten är ingen riktigt trygg, men trygghet är å andra sidan inte heller 
kännetecknande för en marknadssituation. Framtidsvisionerna ger intryck 
av att ledningen är förberedd på vad som komma skall och de har också 
vidtagit nödvändiga förberedande åtgärder för att om möjligt minska effek-
terna av sårbarheten. Talet om effektivitet och ineffektivitet har beskrivits 
som en legitimerande retorik, där det som ska legitimeras är ett omfattande 
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förändringsarbete. Talet om effektivitet och ineffektivitet är emellertid mer 
än bara utvärderingsbegrepp för den egna organisationen. I andra hand ger 
därmed föreställningen om den ofrånkomliga marknaden vid handen att 
det är någon annan, än ledningen och politikerna, som sätter villkoren för 
vad som numer är effektivt och ineffektivt. Det är någon annan som dikte-
rar villkoren och bestämmer förutsättningarna för effektiv verksamhet. 
Denna andra är marknaden och i mötet med marknaden är man som of-
fentlig verksamhet en sårbar nybörjare. Då den frammanade sårbarheten 
sätts i relation till de anställda blir det närmast naturligt att dra slutsatsen 
att den skapar oro för förändring, vilket anställda ofta sägs ge uttryck för. 
På så sätt skapar managementperspektivet både beskrivningen av och för-
klaringsgrunden som i allmänhet ges till anställdas motstånd mot föränd-
ring; oro.   
 
För anpassning till en ofrånkomlig marknad räcker emellertid inte symbo-
liskt tal om effektivitet och ineffektivitet, inte heller räcker det med att fo-
kusera kärnverksamhet. För att gå från monopol till marknad krävs också 
djupgående förändringar i arbetsorganisationen (se vidare kapitel fem) och 
hos personalen i verksamheterna (se vidare kapitel sex). I nästa del av det 
här kapitlet byts fokus till ett motståndsperspektiv och en annan bild av 
marknaden framträder. Det är en bild som inte överensstämmer med ma-
nagementperspektivets bild, utan som istället tillbakavisar föreställningen 
om den ofrånkomliga marknaden på en rad områden.  
 

Den bestridbara marknaden 

I det här avsnittet byts fokus från managementperspektivet till motstånds-
perspektivet och en alternativ bild till den ofrånkomliga marknaden fram-
träder. Utifrån motståndsperspektivet introduceras istället föreställningen 
om den bestridbara marknaden, som motsäger managementperspektivets 
beskrivning på en rad punkter. Grunden för en sådan föreställning är vad 
som ur ett motståndsperspektiv framställs som dels en mer realistisk syn på 
omvärldens krav på verksamheten än vad managementperspektivet anför, 
dels på en praktik i det dagliga arbetet som bygger på andra grunder än 
marknadens logik.  
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Kontrasterande föreställningar om tidigare tider och framtiden 

Ställs motståndsperspektivets beskrivningar om verksamheten i dåtid, nu-
tid och framtid i relation till managementperspektivet framträder en 
diskrepans dem emellan. Diskrepansen framstår i motståndsperspektivet 
som given, eftersom ledningen inte har en realistisk syn på verksamheten.  I 
intervjuerna med anställda hålls dåtiden ständigt aktuell och närvarande 
genom ett kontinuerligt jämförande och berättande. Visserligen inte alltid i 
positiva eller glorifierande ordalag, men ”förr” är på flera områden åtmin-
stone kvalitativt bättre än nu. Det råder också enighet om att den "gamla 
goda tiden" är över. Dåtiden beskrivs också i kritiska termer i fråga om ef-
fektivitet. Ett beslut som i motståndsperspektivet framhålls som synnerli-
gen ineffektivt är uppdelningen av Banverket i divisioner och därmed i 
beställare och utförare. Detta inte minst eftersom beställaren påstås sakna 
beställarkompetens. I motståndsperspektivet framhålls därmed de negativa 
konsekvenserna av konkurrensutsättningen. Såväl forskning som praktisk 
erfarenhet visar också att konkurrensutsättning kan vara problematiskt (se 
till exempel Domberger & Jensen 1997). Exempelvis är det svårt att som 
beställare specificera och kontrollera servicenivån i ett uppdrag (Bergman 
et al 2005). Konkurrenskrafter som bidrar till att pressa ner kostnaderna 
kan exempelvis gå ut över kvaliteten.  
 
På samma sätt jämförs och ifrågasätts andra aspekter av organiseringen i 
dagsläget, till exempel hur det kan komma sig att samordning genom stan-
dardiserade dokument och rutiner är så dålig. Och om nu effektivitet är så 
viktigt, varför köptes inte det där nya datorsystemet in som cheferna ansåg 
vara för dyrt, trots att man byggde om och byggde till det gamla tills det 
var värdelöst och det dyra systemet fick köpas in i alla fall. Eller om led-
ningen kunde få alla de nyanställda ekonomerna att börja räkna så skulle 
se att definitionen av kärnverksamheten var direkt obegåvad, eftersom vis-
sa delar av icke-kärnverksamheten var lönsamma.  
 
Ur motståndsperspektivet framställs också att byråkratin har ökat snarare 
än minskat och det är en fördyrande omständighet.  
 

Man har ju fått anställa otroligt mycket administrativ personal för att klara av alla ruti-
ner. Förr höll vi ju inte på med internfakturering på samma sätt, även om man hade koll 
på pengarna så behövde man ju inte hålla på och skicka internfakturor mellan varandra. 
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För mig är det ju bra. Jag har ju fått ett annat jobb som jag trivs med, men för Banverket 
som helhet så tror jag att det är katastrof. 

 
Man ska göra rätt, men vad är rätt? Det är ingen som talar om det och jag tycker person-
ligen att det är ett dyrt system. Det är inte mer glamoröst det här jobbet än att förvalta 
den här kilometern järnväg. Jag ger mig inte på det. Det borde inte vara någon skillnad 
mot förut, man skulle ha utvecklat det som var bra i det gamla istället. 

 

De uppdelningar och jämförelser av dåtid och nutid som både ledning och 
anställda gör i intervjuerna sägs särskilt uppkomma vid omorganisationer. 
Organisatorisk nostalgi är en benämning för att förfluten tid görs till något 
mer positivt än nutiden (Gabriel 1993). Nostalgin sägs vara en viktig grund 
för identitet hos framförallt de äldre anställda då organisationer förändras. 
I intervjuerna framstod inte hög ålder som avgörande för organisatorisk 
nostalgi, däremot är det av förklarliga skäl främst de äldre som står för hi-
storieberättandet och har möjlighet att problematisera ledningens beskriv-
ningar av dåtidens tröga, stela och långsamma byråkrati. I det dagliga arbe-
tet kunde det som ledningen framhåller som långsamt och trögt ges en 
positiv innebörd i form av överföring av kunskap från de äldre till de yng-
re.  
 

Jag vill inte vara en som säger att det var bättre förr. För det är jag inte så säker på att 
det var rakt av. Det var mycket som var dåligt förr. 

Vad var det som var dåligt förr? 

Ja, herregud det var.. kläder och boendet det var inte alltid så bra… och så ja, det var 
lite.. när man var ny så inte var det så att alltid att man kunde allting. Men lite blev det 
att man fick gå på några nitar och liksom göra bort sig. /…/ Det var en hårdare stil kan-
ske som kanske inte alltid var så.. men det är klart jag sitter och minns nu va. Och då 
var jag ung och ny och som jag tyckte då, och så kanske de tycker nu med när de kom-
mer nya. Men jag tror inte det riktigt, inte så. Det finns inte tid eller pengar till det. Men 
ingen ska säga att man inte lärde sig, för det gjorde man. Man gjorde inte samma fel en 
gång till när hela laget stod och tittade på och.. spanade in precis vad som gick åt helve-
te och alla visste att det blir så för att alla hade gjort det själva då (skratt)  /…/Det häng-
er ihop med den här säkerheten då, att man vet vad man går för i laget, att man får tid 
och då menar jag tillräcklig tid och kanske mer tid än vad som är nödvändigt då. Just 
för att det kanske behövs, vad vet jag. Tid och så kunskaper då också. Och det var ju det 
vi hade en gång tiden. Men det finns ju risk att det så att säga försvinner i det här nya.  

 
Ur motståndsperspektivet framstår det som att ekonomiska frågor fått ett 
större utrymme än arbetet med att producera järnväg. Tidigare hade eko-
nomiska diskussioner varit underordnade diskussioner om tekniska lös-
ningar för järnvägen.  I intervjuerna framhölls att ledningen endast fokuse-
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rade kostnader, medan framtiden egentligen handlade om att öka intäktssi-
dan när anslagen minskar. I motståndsperspektivet är det stora föränd-
ringsbehovet därmed främst en fråga för ledningen och inte för de anställ-
da. Hittills hade ledningen inte behövt ordna jobb på längre sikt för det 
var något som tidigare hade ordnat sig utan större ansträngning. Det fanns 
också en övertygelse om att ekonomiska resurser fanns bara syftet med ar-
betet var tillräckligt gott eller tillräckligt rätt. Härvid anfördes argument 
som att ekonomiska resurser fanns för vissa satsningar, till exempel nyan-
ställningar av personal på marknadssidan, framställning av reklammaterial 
och inhyrning av chefskonsulter. Knappa resurser var ingalunda ett nytt 
begrepp, men frekvensen och frenesin i användningen hade ökat. Vid tidi-
gare tillfällen då resurserna också varit knappa menade de intervjuade att 
också då var lösningen att spara sig ur krisen. Under sådana besparingstider 
drog man ned på produktionen och personalen fick fortbildning. Den ti-
digare använda lösningen gjordes givetvis också av ekonomiska skäl. I mot-
ståndsperspektivet är spara och ”ligga lågt” legitimt, men däremot är dras-
tiska och kortsiktiga åtgärder inte legitimt. I beskrivningen av sparandet 
ligger underförstått att efter tider av sparande kommer tider då resurser 
återigen finns för att utföra ”riktigt” arbete. Dåliga tider således något cy-
kliskt, som något som kommer och går, liksom organisationsförändringar 
kommer och går. I motståndsperspektivet understryks att det nya ekono-
miska tänkandet satt stopp för tidigare smidiga lösningar och att det nu 
finns en otålighet som skapats av ledningen självt. Den otåligheten är i 
motståndsperspektivet riskfylld eftersom den kan resultera i att de yngre 
och de duktiga väljer att byta arbetsgivare. Resursknapphet beskrevs alltså 
som något som kan väntas ut: 
 

Vi vet att det kommer andra tider. Det är inte många år sedan det var fattiga tider, kan 
det ha varit runt 92-93, men vi vet att det… det är så. Det kommer nya pengar. Vänta 
bara och se, säger jag.  Men här rusas det runt som.. och stressar upp folk i onödan. Du 
vet, folk kan ju sluta av bara en sådan stress. Och det är ju yngre, många yngre och duk-
tiga som sticker. De som inte vet att det har varit så förr också. 

 
Någon framtida kris är det alltså inte fråga om i motståndsperspektivet, i 
alla fall inte så länge det tekniska kunskapsövertaget över ”konkurrenterna” 
och den praktiska erfarenheten av järnvägen består. Det är ledningens upp-
gift att se till att villkoren för kunskapsöverföring är så gynnsamma som 
möjligt. När kris identifieras i motståndsperspektivet som en möjlig fram-
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tida utgång ligger besluten på en högre, politiskt nivå som inte är möjlig 
att påverka med kortsiktiga strategier och paniklösningar av ledningen på 
lokal nivå.  
 
De två visionerna som ledningen presenterade som Konsultföretaget och 
Entreprenadföretaget föreföll relativt oproblematiskt, åtminstone för de 
anställda som hade sin tillhörighet i entreprenad-delen, eftersom den lov-
ordas i managementperspektivet och ses som den framtida kärnverksamhe-
ten. Hos de verkstadsanställda däremot fanns en undran om man stod på 
tur att rationaliseras bort i nästa kärnverksamhetsfokusering. På Projekte-
ring talade de intervjuade i jämförande om ordalag att själva arbetet inte 
skilde sig speciellt från arbetet på privata, tekniska konsultföretag. Fördelen 
med Projektering framhölls vara att det hittills funnits en anställnings-
trygghet som betraktades som avgörande för att trivas. Visionerna kunde 
gott användas i marknadsföringssyfte, men då visionerna diskuterades i 
termer av ”vad vi är”, det vill säga som organisationsidentitet blev det mer 
problematiskt. Då framstår den tillrättalagda bilden av verksamheten som 
svår att leva upp till och som ett uttryck för att ledningen saknar verklig-
hetsförankring. 
 

Den [visionen] är mer som reklam. Man kan väl inte säga att reklam är sant alltid. Men 
det kommer kanske att behövas, jag vet inte.(paus) Det är ju som det alltid är med re-
klamen, den kanske lovar mer än den håller. (skratt). Nej, men det blir lite…lite löjligt 
ibland med de där snygga trycken. Det är ju inte så i verkligheten.  

 
Att de intervjuade fann visionerna problematiska då de inte bara användes 
som reklam utan användes för att beskriva en verklighet visar att anställda 
inte är helt ointresserade av hur visioner framställs. Alvesson (1992:86, 
1993:64) menar att stora delar av personalstyrkan är tämligen ointresserade 
av idéer och visioner som kommer från ledningshåll. Istället är det topp-
chefer som främst vidmakthåller och omfattas av dessa idéer. Övriga an-
ställda ”köper” idéer, det vill säga påverkas och anpassar sig till idéerna 
utan att egentligen internalisera dem. Det stämmer bara delvis in på de 
anställda, som visserligen framhöll ett visst ointresse, men som däremot 
inte alls köper idéerna om de sägs beskriva en realitet. 
 



 

   98 

”Om marknaden fanns, så skulle vi inte…” 

I motståndsperspektivet är kontrastering ett sätt att visa på vad som repre-
senterar managementperspektivets orimliga verklighetsuppfattning om ti-
digare tider och framtiden. Ytterligare ett sätta att visa på managementper-
spektivets bristande insikter är att ifrågasätta och påvisa hinder för markna-
dens existens och konkurrensutsättningens fördelar. Ifrågasättandet och 
påvisande av hinder görs genom ett jämförande av hur det skulle vara om 
en marknadssituation och ett reellt konkurrensförhållande existerade.  Då 
managementperspektivets bild av den ofrånkomliga marknaden jämförs 
med vad som ur motståndsperspektivet är en mer realistisk bild konstateras 
att en rad villkor inte är uppfyllda för att ledningens bild ska stämma. Jäm-
förandet handlar bland annat om löner, uppsägningar och sektors- och 
myndighetsansvar och syftar dels till att påvisa att det föreligger hinder för 
att marknadsvillkor verkligen ska kunna gälla, dels för att ifrågasätta led-
ningens trovärdighet och kompetens. 

…ha låga löner  
I diskussionerna om marknadens och konkurrensens existens framhålls ur 
motståndsperspektivet att om det finns en riktig marknad som manage-
mentperspektivet hävdar och om konkurrens är ett faktum, så skulle det 
inte bara medföra ökade krav och oundvikliga, negativa följder, i form av 
minskad anställningstrygghet. En riktig marknadssituation med konkurrens 
medför också positiva följder för de anställda, inte minst i form av högre 
löner. I motståndsperspektivet lyfts de bibehållet låga lönerna fram som 
exempel på hur ledningens hot om marknadens konsekvenser och konkur-
rensutsättning i själva verket är tom retorik och inte en realistisk beskriv-
ning. Avsaknaden av vad som anses som marknadsanpassade löner ses som 
ett tecken på att föreställningen om marknadens ofrånkomlighet kan an-
vändas på det sätt som passar ledningen bäst. 
 

Allt snack om marknad hit och dit! Hade det varit allvar så fick de väl börja med löner-
na. Så att de får behålla spetskompetensen.  

 
Resonemanget bygger på ett slags deduktiv argumentation: om det är så att 
verksamheten är en verklig aktör på en riktig marknad, så borde lönerna 
vara lika höga som hos konkurrenterna på marknaden. När så inte är fallet, 
och lönerna är lägre än de tänkta konkurrenternas kan därmed förutsätt-
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ningarna som ledningen målar upp ifrågasättas. På så sätt lyfts lönediskus-
sionen fram som ett ifrågasättande av ledningens påstående om markna-
dens ofrånkomlighet och som ett skäl till att inte göra avkall på tryggheten. 
Den låga lönen ansågs ha en rimlig grund som var baserad på tryggheten i 
anställningen och den hittills anständiga arbetsmängden. I relation till lö-
nediskussionen påtalas dessutom att benägenheten att ta betalt av beställa-
ren för uppdragen inte stod i proportion till den låga lönesättningen. Med 
andra ord att priset som beställaren fick betala inte berodde på att lönerna 
för det tekniska arbetet var höga, men däremot att en stor del av intäkterna 
gick åt till att täcka onödig intern administration inom den egna verksam-
heten. Ett sådant påpekande låter påskina att det fortfarande fanns en rad 
svarta, byråkratiska hål i den egna organisationen, vilket också togs som 
intäkt för frånvaron av marknadsförhållanden.  
 

Om vi skall tävla om jobben, måste lönen sättas i förhållande till konkurrenters lön och 
även i förhållande till vad vi faktiskt tar betalt av beställaren. 

 
I båda organisationerna hade cheferna påtalat behovet av ett nytt lönesy-
stem som skulle stödja de pågående förändringarna. Det nya lönesystemet 
skulle komma att beakta relationen mellan individers insats och belöning. 
Lönen skulle därför innehålla en grunddel och en kvalifikationsdel baserad 
på den enskildes kompetens. Än så länge hade dock lönen endast till viss 
del individualiserats genom små tillägg. I intervjuerna framhölls att en rätt-
vis fördelning av ens det minimala individuella lönetillägget inte uppnåtts. 
Och tvivel uppstod huruvida ledningen skulle kunna hantera ett nytt, mer 
omfattande lönesystem på ett rättvist sätt.  
 

...göra felaktiga uppsägningar 
Ledningens beslut när det gällde kärnverksamhetsfokuseringen är också 
föremål för granskning ur motståndsperspektivet. Återigen med premisser 
och slutsatser: om nu ledningen påstår att organisationerna inte fullt ut är 
marknadsmässiga, så bör åtminstone cheferna bete sig marknadsmässigt. 
Med andra ord om cheferna beter sig som riktiga företagsledare så bör de 
fatta korrekta och välgrundade beslut som chefer gör i det privata närings-
livet. Beslutet att definiera kärnverksamhetens gränser och därmed säga 
upp personer ansågs inte vara ett sådant rationellt och marknadsmässigt 
beslut. Därmed framstår återigen ledningens beslut som att cheferna saknar 



 

   100 

verklighetsförankring. Då jämförelsen och ifrågasättandet gjordes användes 
dessutom begrepp som ”affärsidé” och ”marknadsmässig analys”. 
 

Panikartade uppsägningar, uppemot hundra personer när budgeten hackar utan att göra 
en marknadsmässig analys av vad personalen egentligen har för uppdrag! Utan att ta 
reda på vad personalen gör innan man lägger varslet. Det är klart man blir orolig, man 
blir orolig över deras okunskap. Folk kommer ju att sluta självmant och gå till konkur-
renter så fort tillfälle ges. 

  
Istället för att säga upp personal framhålls i motståndsperspektivet att de 
områden som inte sägs tillhöra kärnverksamheten kan ”paketeras” bättre av 
ledningen, det vill säga marknadsföras som en del kärnverksamheten och 
spetskompetensen.  

…ha ett sektors- och myndighetsansvar  
Då motståndsperspektivets bild av förändringsbehovet ställs i kontrast mot 
managementperspektivet kan konstateras att det förra framhåller att beho-
vet av förändring framförallt är något som berör ledningen. I manage-
mentperspektivet, å sin sida, framhålls behovet av ökad effektivisering ge-
nom ökad ekonomisk kontroll framförallt på kostnadssidan, och en första 
åtgärd är att skala bort verksamhet som inte utgör kärnan. En åtgärd som 
kan leda till att anställda riskerar att förlora arbetet. I motståndsperspekti-
vet är minskade anslag något som istället borde medföra ett ökat tryck på 
ledningen att se till att öka intäkterna. Det är en ledningsuppgift att trygga 
verksamheten på andra sätt i framtiden än tidigare, vilket innebär att led-
ningen främst måste förändra sitt arbetssätt för att uppnå extern legitimitet, 
det vill säga bli godkända som vilket företag och företagsledare som helst 
på en konkurrerande marknad. Ledningen måste förutom att kunna öka 
intäktssidan också skapa mer autonomi mot Banverkets huvudkontor än 
vad som var fallet. Resonemanget ser ut enligt följande: om divisionerna 
ska agera marknadsmässigt, så måste villkoren vara desamma som för kon-
kurrenterna. Det konstateras att så inte är fallet, eftersom divisionerna be-
gränsas i förhållande till konkurrenterna i form hinder för fri prissättning, 
offentlighetsprincipen, myndighetsutövning och intern byråkrati.  

 
Tyvärr går det åt alldeles för mycket tid i organisationen på meningslösa uppgifter när 
denna tid istället kunde vara produktiv i våra uppdrag. Jag accepterar intern byråkrati 
om spelreglerna gäller för en myndighets verksamhet. Nu när man talar om marknads-
anpassning och konkurrensutsättning och i vackra ord talar om hur bra vi är så blir jag 
ganska bekymrad.  
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Det finns ju inte så många som kan konkurrera på riktigt. Och då ska vi som är en av 
dom som tävlar hjälpa andra som ska tävla också! För de kan ju inte det här området. Vi 
har ju expertkompetens på det. På signal är det ju helt tydligt till exempel. Helt galet 
och slöseri enligt min mening. 

 
Hindret i det här fallet utgör den bakbundenhet som verksamheterna be-
lastas med i och med sektorsansvaret och lagstiftningen, som hindrar verk-
samheten från att vara den fullvärdiga konkurrenten på en öppen mark-
nad. Ytterligare ett hinder som påvisades var att Sverige i förändringsivern 
till och med gått längre än övriga länder i Europa då det gäller att omsätta 
intentionerna i EU när det gäller nationell lagstiftning. Problemet menade 
de anställda var att utländska aktörer har haft möjlighet att konkurrera på 
den svenska marknaden med kapital som genererats av monopol på re-
spektive hemma-marknad, medan de själva är utestängda från de större 
europeiska ländernas marknader.  
 

Motståndsperspektivet visar här på vad som anses som orimligt i ledning-
ens visioner och planer genom att synliggöra hindren och därmed förut-
sättningarna för managementperspektivets bild av den ofrånkomliga mark-
nadens existens. Det är dessa villkor som motståndsperspektivet lyfter fram 
som ouppfyllda och därför är det heller inte möjligt att tala om konkurrens 
i verklig mening. Utifrån ett antal påståenden granskas trovärdigheten i 
chefernas uttalande om verksamheterna i dåtid, nutid och framtid och det 
konstateras att de förmedlande bilderna inte stämmer. Ifrågasättandet är 
därmed att vid likna ett hypotestestande, där marknadshypotesen förkastas. 
Därmed uppstår ett tomrum om vad de nya begreppen marknad och kon-
kurrensutsättning representerar. I ett sådant tomrum ges utrymme för tvi-
vel, misstanke och motstånd.  
 

I marknadens och konkurrensens namn - rationalisering 

Liksom i managementperspektivet framkommer också i motståndsperspek-
tivet att den bakomliggande mekanismen till omorganisering på divisio-
nerna är konkurrensutsättningen. I motståndsperspektivet anförs inte att 
förändring per se är negativt eller med alla medel ska motarbetas. I intervju-
erna nämndes en rad förslag på hur verksamheterna kan effektiviseras och 
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hur kärnverksamheten bör definieras. I jämförelse med managementper-
spektivets skiljer de sig dock åt. Ett sådant förslag är att slå samman alla 
verksamheter inom Banverket som utför liknande arbete, ett annat att ta 
bort systemet med beställare och utförare för att på så sätt samla spets-
kompetensen i hela myndigheten, vilket skulle leda till reell effektivitet. Ur 
motståndsperspektivet är det således möjligt att förändra i betydelsen för-
bättra utan att konkurrensutsätta och göra verksamheten mer marknadslik.  
 

Det borde bildas en projektenhet för hela Banverket, slå ihop projekten och förvaltarens 
projektkontor, ja även bansystemets tekniker. Avveckla all byråkrati med pengar och 
beställningar mellan förvaltare och projekten och Produktion. Och då kan ett antal eko-
nomer tas bort, om vi nu ska prata om kärnverksamhet.  

 
I intervjuerna med de anställda fanns en misstro mot de genomförda och 
föreslagna förändringarna som grundades på vad som ansågs vara ogenom-
tänkta ledningsbeslut. Inte minst eftersom ledningen talade om att minska 
bemanningen. I det tomrum som uppstår när marknadshypotesen förkas-
tas, närs därför tanken att det managementperspektivet framhåller som ef-
fektivare verksamheter i själva verket inte är något annat än en rationaliser-
ing av verksamheten, som innebär att ledningen använder marknadsdis-
kursen för att skära ned, öka arbetsmängden, förkorta produktionstiderna 
etc. De anställda undrar om det blir effektivare för att man blir färre, och 
om verksamheterna verkligen var så ineffektiva som ledningen menade.  
 

Jaa du, ibland undrar man varför behöver vi göra detta? Men det är klart att konkur-
rensutsättningen hotar väl en del. Vi har för stor organisation har någon sagt. Och då 
antar jag att förändringen handlar om att minska helt enkelt. Det blir ju då i praktiken 
att göra sig av med folk. /…/Att vi inte är effektiva eller lika effektiva som alla andra. 
/…/ Men jag vill gärna se siffror på det. Så att man kan jämföra med något. Ineffektiva 
siffror och effektiva siffror. 

 
I motståndsperspektivet formuleras misstanken om att verksamheten inte 
är fullt så ineffektiv som den beskrivs i managementperspektivet utan en-
dast är en förevändning för att ledningen ska kunna agera som chefer på 
ett riktigt företag. Men inte ens i den riktiga företagsvärlden är chefer kon-
stant upptagna av att rationalisera. I intervjuerna med de anställda skämta-
des det om de mål och de visioner ledningen hade satt upp.  
 



 

   103

Vår vision är väl: ”Vi ska bygga så mycket järnväg som möjligt för så lite pengar som 
möjligt” och det tycker jag vi lever upp till (skratt).  

 
Ur motståndsperspektivet drivs också en annan linje som går ut på att den 
egna verksamheten inte bör styras av vinstintresse, utan säkerställa att varje 
kilometer järnväg som byggs och underhålls gör så utifrån ett helhetsper-
spektiv. Det följer tanken att marknaden inte kan erbjuda alla produkter 
och tjänster och därför ska järnvägen skyddas från marknadens värderingar. 
I motståndsperspektivet är det inte detsamma som att arbete på järnvägen 
har rätt att utföras ineffektivt, men det är en ledningsfråga att samordna 
resurser så att det blir så effektivt som möjligt. Att samordna resurser är 
inte liktydigt med rationalisering, men kan ändå leda till ökad effektivitet. I 
motståndsperspektivet ger den dolda agendan om rationalisering konse-
kvenser för säkerheten på banan. 
  

Från fokus på järnvägen till fokus på ekonomi – en fråga om säkerhet 

I motståndsperspektivet framställs det nya ekonomiska tänkandet i bety-
delsen rationalisering som ett hinder för att utföra ett säkert arbete. I sam-
manhanget framhölls till exempel att man som anställd inte längre gavs 
möjlighet att använda sig av sin erfarenhet och kunskap för att identifiera 
och åtgärda fel och det var det nya ekonomiska tänkandet och reglerna 
kring kontraktsformen som förhindrar arbetet. I intervjuerna talades det 
om att om man upptäckte ett fel eller en brist som man ansåg sig ha tid 
och möjlighet att rätta till så var man förhindrad att åtgärda felet utan att 
upphandla ett nytt uppdrag. Med de nya ekonomiska kraven har det såle-
des blivit svårare att uträtta vad som krävs för en säker järnväg. Tidigare 
fanns en samsyn mellan förvaltare (beställare) och utförarna på vad som 
skulle göras och vad som var en säker järnväg och denna samsyn medförde 
att outtalade förväntningar inte alltid skrevs in i uppdragsbeställningen. 
Det i sin tur hade hittills inneburit att de anställda i praktiken har utfört 
mer arbete än vad verksamheten får betalt för av beställaren; man har hit-
tills inte tagit betalt för det extra arbete som utförts för säkerhetens skull.  
 
Ur motståndsperspektivet är prat om säkerhet väsensskilt från att praktisera 
säkerhet och säkerhet är något bör praktiseras. I intervjuerna framstod det 
som att ledningen pratade om säkerhet mer än någonsin, men i termer av 
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att det både ska vara säkert och billigt. I motståndsperspektivet är det en 
ekvation som inte går ihop och därmed raserar ledningen själva grunden 
för säkerheten.  
 

Men inte fan har Banverket tagit hänsyn en enda gång när de har gjort upphandling av 
någonting …säkerhet och miljö har hamnat som en punkt, som en 70 dels procent eller 
något i utvärderingen. Man går till 99 procent renodlat på det som är billigast. 

 
Förr pratades det enligt de intervjuade inte speciellt mycket om säkerhet. 
Säkerhet var istället något som praktiserades i arbetet. Säkerheten kan där-
för inte tas ur sitt sammanhang, utan är tätt sammanvävd med tid och 
pengar. Säkerhet måste både få kosta pengar och få ta tid. 
 

Det är ju en stor grej det här med säkerheten/…/Men det är en sak som är lite problema-
tiskt om man säger/…/ Du vet att säkerhet är dyrt, det är inget man får gratis. Det här 
med att vår svenska järnväg är säker har kostat, jämfört med på andra ställen i Europa 
och för att inte tala om i hela världen.  

 
Ledningens prat om säkerhet kan utifrån motståndsperspektivets komplet-
terade beskrivning förstås som att ledningen ”lånar” den historiska säker-
hetstraditionen och samtidigt lägger till en marknadsdiskurs. I motstånds-
perspektivet är säkerheten beroende av de traditionerna i termer av kun-
skaper och lojalitet i kunskapsöverföringen mellan arbetskamraterna. Det 
blir därför problematiskt när dåtidens långsamhet å ena sidan kritiseras av 
ledningen, men resultatet av långsamheten, säkerhetstänkandet, samtidigt 
hyllas av ledningen. Motståndsperspektivet kritik mot ledningen är analogt 
med vad som tidigare beskrivits som invention of tradition (Hobsbawm & 
Ranger 1992:1). Invention of tradition, eller falsk historieskrivning, innebär 
att lämpliga delar ur historien väljs ut för att påverka och styra värderingar 
och beteenden. I kollisionen mellan gamla och nya tankesätt i nutid väljs 
de delar av traditionen som är passande och andra delar av historien för-
kastas. Utifrån de anställdas beskrivningar var säkerheten inom järnvägen 
beroende av kunskap och lojalitet hos de anställda. Enligt Hodson (1999, 
se också Roscigno & Hodson 2004, Hodson & Roscigno 2004) är anställ-
das lojalitet beroende av att ledningen bedöms som kompetent och ger de 
rätta förutsättningarna för att göra ett ansvarsfullt arbete. I motståndsper-
spektivet är inte ledningen kompetent och ger heller inte de rätta förut-
sättningar för att göra ett ansvarsfullt arbetet. Därmed finns heller ingen 
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grund för lojalitet med ledningen. Ett tecken på det är misstanken att det 
finns en dold agenda i ledningens tal om marknadens villkor, uttryckt i 
rationalisering. 
 
I motståndsperspektivet betonas att det uppstår en brist på riskmedveten-
het genom konkurrensutsättningen. I intervjuerna påpekades att de outta-
lade förväntningarna inte skrevs in i de uppdrag som företag utanför Ban-
verket kan få vid upphandling. Risken var att externa företag inte utför det 
där extra arbetet som hittills hade gjorts ”gratis”. Detta inte minst eftersom 
man inte kan förvänta sig att ”utomstående” ska ha en samsyn på vad som 
betecknades som ett tillräckligt bra och säkert arbete. Huruvida konkurren-
terna är säkerhetsmedvetna på samma sätt som de själva är en öppen fråga, 
men ifrågasättandet kalkylerar med riskerna att de inte är det. Det formule-
ras i motståndsperspektivet som att om konkurrenter inte är riskmedvetna 
och om extra arbete inte skrivs in i uppdraget och således inte blir utfört är 
den tidigare erkända säkerheten i farozonen. Ytterligare en aspekt som be-
tonades i intervjuerna var svårigheterna att sätta allt arbete på pränt, det 
vill säga att verkligen specificera allt arbete i uppdraget och därmed också 
kräva betalt av beställaren. Det som lyfts fram i motståndsperspektivet som 
risken med att driva föreställningen om marknad och konkurrens alltför 
hårt är således att säkerheten äventyras. De anställda ställer sig undrande 
till vad som händer med säkerheten, miljön och servicen till medborgarna 
om den ekonomiska effektivitetsdiskursen fick stå oemotsagd.  
 
Tidigare forskning i Storbritannien har pekat på att säkerhetstänkandet 
inom järnvägen har förändrats till det sämre sedan privatiseringen av järn-
vägen genomfördes. Clarke (1998) visar till exempel att uppdelningen av 
British Rail i olika enheter till följd av privatiseringen medfört att den tradi-
tionella säkerhetskulturen påverkas negativt. I fallet med de anställdas syn 
och diskussion om säkerhet kontra konkurrensutsättning och ekonomiska 
frågor kan situationen förstås som att man ur motståndsperspektivet försö-
ker bevara och försvara en säkerhetskultur. Säkerhetsdiskussionen var såle-
des ett sätt att synliggöra hinder för marknadstänkandet och därmed be-
gränsa fokus på ekonomi till förmån för järnvägsarbetet. I svensk forskning 
har det konstaterats att ansvaret för säkerheten inom järnvägen har minskat 
i och med beställar/utförarmodellen (Sanne 2001:10f). Dessutom har mo-
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dellen skapat frustration och brist på tillit till ledningen. Managementper-
spektivet och motståndsperspektivet syn på hur säkerhet byggs upp skiljer 
sig således åt och en förklaring till denna skillnad uttrycks i värderingen att 
verka i allmänhetens tjänst. 
 

Att verka i allmänhetens tjänst 

I motståndsperspektivet är skillnader mellan offentlig verksamhet och pri-
vat näringsliv avgörande och vissa skillnader viktiga att slå vakt om. Alla 
skillnader framstår inte med nödvändighet som bra eller ens viktiga att be-
hålla, men deras uppkomst har historiska och institutionella förklaringar. I 
intervjuerna framkom att anställda hade valt att arbeta i den offentliga sek-
torn och valt att arbeta med järnväg under vissa premisser. Dessa premisser 
rör vad som kan kallas en anständig arbetsmängd i förhållande till lön. 
Andra faktorer som styrde valet var ett starkt intresse för järnvägen, miljö-
frågor och teknik i allmänhet. Det fanns dessutom ett antagande om en 
”anställningsrelation på livstid”, om än en frivillig sådan. Trots att anställ-
da menade att mer pengar fanns att tjäna i det privata näringslivet så har 
valet ändå hamnat på offentlig sektor. De som inte såg sin anställning som 
ett medvetet val berättade hur de skolats in i ett system som präglas av en 
helhetssyn på kollektiva transporter, miljö och säkerhet. En av de yngre 
anställda berättade om hur man skolas att förstå regler och det som ofta 
beskylldes för att vara byråkratiskt: 
 

Det är lite gammaldags sådär, men… och i början då tänkte man att vad i hela…hur ska 
det här gå och inte undra på och så. Nu har man vant sig och man är väl likadan. Men 
det finns förklaringar på varför det är så. /…/Jamen, det är regler..det är inga regler för 
ingenting i onödan.  

 
Inom ramen för att verka i allmänhetens tjänst accepteras regelsystem och 
byråkrati i motståndsperspektivet. I beskrivningar av arbetet förr fram-
kommer att arbetsprocessen och arbetsmängden styrdes av hur och när 
anslagen utföll och av ett strikt förhållande till lagar och förordningar. Vi-
dare präglades arbetet av tydliga och direkta instruktioner från erfarna ar-
betskamrater och chefer. Lojaliteten var i första hand riktad mot arbets-
uppgifterna och arbetskamraterna, men inte nödvändigtvis gentemot che-
ferna. I centrum för arbetets nytta stod ”samhället” och ”allmänheten”, 
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uttryckt antingen i hårda faktorer som säkerhets- och miljöskäl, eller i mju-
ka faktorer som billig transport för medborgarna. En sådan beskrivning av 
hur de anställda uppfattar sitt arbete bekräftas i en svensk enkätundersök-
ning (Furåker 2000). Där konstateras att offentliganställda i betydligt större 
utsträckning än privatanställda anser sig uträtta nytta både för samhället 
och för andra människor och det är dessutom mer vanligt att de känner sig 
stolta över sitt arbete. Samtidigt upplever offentliganställda sina villkor 
som sämre i en rad avseenden till exempel i fråga om lön och anställnings-
trygghet.  
 
I motståndsperspektivet ställs upplevelsen av samhällsnytta och stolthet 
över arbetet på järnvägen i kontrast till managementperspektivets betoning 
på marknad, konkurrens och effektivitet. Att tjäna allmänheten eller att 
arbeta i samhällets tjänst är ett kännetecken för ett offentligt etos (Lund-
quist 1999:151f). Ett etos beskriver sedvänja och moralisk grundåskådning, 
det vill säga hur något bör vara. I Lundquists mening är offentligt etos de 
fundamentala föreställningarna om hur vårt samhälle bör styras. Så länge 
anställda vidhåller att offentlig sektor har distinka syften, villkor och upp-
gifter finns också ett offentligt etos. Pratchett och Wingfields (1996) menar 
att det finns en uppsättning värderingar, exempelvis ärlighet, integritet, 
lojalitet och professionalitet som skapar en specifik kultur i offentlig sek-
tor. I Pratchett och Wingfields studie framkommer att anställda inte 
primärt drivs av lönen för jobbet de utför, istället styrs de av motivationen 
att tjäna allmänheten. Dessutom vill majoriteten av de tillfrågade inte arbe-
ta i den privata sektorn om de fick välja. Andra studier menar att anställdas 
lojalitet riskerar att försvagas och att en tävlingsmentalitet breder ut sig i 
den offentliga sektorn (O’Toole 1993:5). Den pådrivande faktorn sägs vara 
just reformerna som följt i spåren efter New Public Management med indivi-
duella löner och personligt ansvar.  

 

Att påstå att anställda i offentlig verksamhet delar samma värderingar eller 
motiv är lika felaktigt som att påstå att anställda i den privata sektorn delar 
samma värderingar eller motiv. Vad tidigare forskning indikerar är emeller-
tid att principerna för arbete i offentlig sektor skiljer sig från privat sektor. 
En mer rimlig tolkning än att alla anställda inom offentlig sektor är altruis-
tiska, är att det finns en övertygelse om att man arbetar för att skapa nytta 
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för hela eller delar av samhället och att detta är nära förknippat med ett 
”icke-vinst” motiv i reda pengar. Det motivetet ska snarast ses i ljuset av 
den företagsekonomiska termen vinst och som ett alternativ till detta, vil-
ket inte behöver vara helt frikopplat från egen vinning. I motståndsper-
spektivet hävdas, trots krav på ekonomisk lönsamhet, att motivationen 
fortfarande är att tjäna allmänheten. Osjälviskhet och altruism behöver 
dock inte vara ett tecken på offentligt etos. Det kan också vara något som 
framhålls av för att förstärka en hållning eller för att skapa tolkningsföreträ-
de. Att framhålla ett alternativt värdesystem i form av ett offentligt etos ger 
skydd mot managementperspektivets krav på ett marknadsekonomiskt tän-
kande.38 I motståndsperspektivet framförs ett offentligt etos som en förklar-
ing till varför det är legitimt att avfärda managementperspektivets idéer om 
marknadstänkande och ekonomisk vinst. Det innebär att begrepp som 
samhällsansvar inte ersätts med värdeord som effektivitet, som är grundade 
på ett marknadstänkande. Det motsäger inte direkt påståendet att mark-
nadsdiskursen fungerar som ett genomgripande tankesystem eller en posi-
tivitet som man tar till sig (Foucault 1972:125), men att framhålla ett of-
fentligt etos kan däremot tjänstgöra som skydd mot dess intrång.  
 

Motstånd i legitimeringsdomänen 

Legitimeringsdomänen handlar i huvudsak om retorik och planer på för-
ändringar från ledningen sida. Även om kärnverksamhetsfokusering knap-
past är att betrakta som retorik av dem som berörs av uppsägning eller om-
flyttning. Vid tidpunkten för intervjuerna låg förändringar i marknadsan-
passande syfte dock mest på en retorisk nivå, varför också motståndet 
främst formuleras på en retorisk nivå. Det är en typ av motstånd som ska 
betraktas som ett alternativt sätt att tala om tingens ordning och som där-
igenom kan begränsa managementperspektivets tolkningsföreträde om den 
ofrånkomliga marknadens krav. Det har tydliga paralleller till Collinson 
(1994, 2000) som har funnit att anställda genom strategin resistance through 
persistence söker utmana de som initierar förändring. Det som är i fokus i en 
sådan strategi är att rätta, förändra och kritiskt analysera förändringsidéerna 
för att om möjligt påverka idéerna i en annan riktning. En riktning som ur 

                                                 
38 Hasselbladh (1995:86f) har tidigare beskrivit ett liknande motsättningen inom folktandvården vid 
införandet av kundbegreppet. Motviljan från praktiker mot att använda kundbegreppet härstammar 
enligt Hasselbladh från att de som valt att arbeta i folktandvården gjort så av vårdideologiska skäl.  
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ett motståndsperspektiv är mer rätt och riktig. Att genom motstånd avstyra 
en utveckling mot konkurrensutsättning, måste betraktas minst sagt som 
komplicerat, men att tala om det är ett viktigt maktverktyg just för att det 
sagda kan forma attityder och påverka beteenden.39 Talet i sig är således en 
form av motstånd, men motståndsperspektivets ifrågasättande, kontraste-
rande, påvisande av hinder och paradoxer också är ett sätt att mobilisera 
motstånd för ytterligare handling. På så sätt är mobilisering både ett sätt att 
ge röst åt motstånd och alternativa tolkningar och ett igångsättande av 
andra typer av motstånd. Det låter sig göras just för att offentliga organisa-
tioner verkar i ett sammanhang där flera olika mål och krav är legitima. Ett 
sådant tal kan spridas på olika sätt, exempelvis genom det dagliga arbetet, 
på arbetsplatsträffar, vid utbildnings- och informationstillfällen, via inlägg 
på intranät och genom interna undersökningar av arbetstillfredsställelse.  
 
Ur ett managementperspektiv kan ett initierat förändringsprojekt kläs i ord 
för att generera stöd och samtycke från de anställda, men det kan tvärtom 
leda till stöd undermineras och motstånd mobiliseras. På kort sikt är möj-
ligheten att relativt enkelt ta udden av en viss förändrings genomslag kopp-
lad till motståndets förmåga att belysa och lyfta fram andra konkurrerande 
teman på dagordningen (Kingdon 1995). Vad mobilisering ytterst handlar 
om är en kamp om tolkningsföreträdet i organisationen. Motståndare till 
den av ledningen introducerade föreställningen om marknad med tillhö-
rande lösningar, talar därför om andra problem och uppgifter, för att för-
hindra att ett ekonomiskt perspektiv blir den centrala punkten på dagord-
ningen.  
 
De konkurrerande teman som lyfts fram i motståndsperspektivet är två 
vägledande värderingar i det dagliga arbetet på järnvägen, nämligen vikten 
av att upprätthålla en säker järnväg och vikten av att tjäna allmänheten. Så 
här långt konstateras därför att det finns ett glapp mellan anställdas intres-
sen och vad som sägs vara marknadens intressen i den form det nu är kon-
struerat. När de nya idéerna om marknad konfronteras med dessa värde-
ringar uppstår en motsättning som tar sig uttryck i ett granskade av mana-

                                                 
39 Hirschman (1970) som intresserade sig för hur organisationer återhämtas efter problemsituationer 
konstaterade tidigt talets betydelse. Han fann att två mekanismer, exit och voice, aktiveras då orga-
nisationer inte når upp till anställdas förväntningar. Genom exit och/eller voice visar anställda miss-
nöje och söker åstadkomma förändring och kan därmed förstås som motståndsstrategier 
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gementperspektivets bild om den ofrånkomliga marknaden. Granskningen 
sker i form av kontrastering, ifrågasättande, påvisande av hinder och para-
doxer. Vad de anställda gör genom en sådan granskning är att påverka och 
förhindra den företagsliknande retorikens dominans genom att påvisa och 
vinna gehör för andra problem och mål än de som managementperspekti-
vets effektivitetsretorik pekar på. Den uppenbara problematiken består i att 
två föreställningar med två olika budskap – säkerhet och marknad (eller 
säkerhet och rationalisering i motståndsperspektivet) både tilltalar ledning-
en och talar via ledningen, men tyngdpunkten ligger på den sistnämnda, 
marknaden. Dessa två föreställningar är utifrån ett motståndsperspektiv 
paradoxala och managementperspektivet utsätts för granskning. I kontrast 
till de ekonomiska effektivitetsmålen riktar motståndsperspektivet inte bara 
fokus mot säkerhetsrisker utan också mot ett annat mål, nämligen målet att 
tjäna allmänheten. Målet att tjäna allmänheten syftar till att öka med-
vetenheten om att tjänster och produktion inom den offentliga sektorn är 
av god kvalitet och nödvändiga i ett väl fungerade samhälle, medan att 
omreglering, marknadsanpassning och konkurrensutsättning utgör ett hot 
mot detta. Kontrasteringen är då ett försvar av det traditionella sättet att 
tillhandahålla tjänster och produkter inom offentlig sektor. Syftet är att 
betona att problemet med järnvägen handlar om finansieringsbrister, och 
att offentliga tjänster primärt har miljömässiga och sociala mål och inte 
ekonomiska. Genom granskningen synliggörs också arbetsdelningen mel-
lan chefer och anställda för att därigenom påvisas att förändringarna inte 
behöver beröra de anställda själva. Det framstår därför som legitimt att 
avfärda ledningens hot om konkurrensutsättning och krav på ökad effekti-
vitet.  
 

Sammanfattning 

Detta första analyskapitel har handlat om reformer som härrör från politis-
ka beslut som till exempel konkurrensutsättning och interna ledningsbeslut 
som till exempel kärnverksamhetsfokusering.  Inte någon som intervjuats, 
vare sig chef eller övrig personal, har menat att allt var väl inom verksam-
heten, eller att inget behövde förändras. Men vad som är slående är den 
starka byråkratikritik (Premfors et al 2003) som framförs i managementper-
spektivet. I byråkratikritikens spår fick ett antal idéer för hur verksamheten 
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skulle förändras fäste. Enligt Premfors et al (ibid) har dessa idéer främst 
handlat om på vilket sätt och hur mycket byråkratin ska styras och kontrol-
leras. Det formuleras i managementperspektivet som nödvändigheten med 
att styra verksamheten från monopol till marknad. Den rådande föreställ-
ningen inom managementperspektivet handlar om marknadens ofrånkom-
liga villkor och hotet om konkurrensutsättning. I managementperspektivet 
formuleras idéer för att skapa legitimitet, både externt gentemot kunder, 
och framför allt internt gentemot de anställda för att få erkännande och 
samtycke för ytterligare förändring. Vad som ska legitimeras är de åtgärder 
som krävs för att gå från tryggheten i monopolsituationen till sårbarheten på 
marknaden. Det kan konstateras att managementperspektivet genom före-
ställningen om den ofrånkomliga marknaden försöker neutralisera alterna-
tiva verklighetsbilder och förståelsegrunder bland de anställda (och even-
tuellt bland cheferna) och därmed uppnå så kallad intern legitimitet och 
samtidigt som man söker extern legitimitet, det vill säga acceptans från 
omvärlden i form av kunder och konkurrenter.  
 
Föreställningen om den ofrånkomliga marknaden rymmer både en tids-
mässig och en rumslig uppdelning, vilka är kopplade till ett ekonomiskt 
perspektiv. I föreställningen om den ofrånkomliga marknaden används 
därmed historien som källa till både gott (tryggheten och säkerheten) och 
ont (monopolet, ineffektiviteten, byråkratin, bristen på ekonomisk kon-
troll). Till föreställningen hör också ett antal managementidéer som vi-
sionsskapande, talet om effektivitet och ineffektivitet samt fokusering av 
kärnverksamhet. Exempel på hur idéerna kommer till uttryck är i effektivi-
tetsdiskussionen där managementperspektivet framhåller att verksamheter-
na inte är effektivt organiserade och till diskussionen kopplas då de centra-
la aspekterna tid och rum till trygghet och sårbarhet.  
 
Föreställningen om den ofrånkomliga marknaden behöver acceptans av de 
anställda, inte minst acceptans av den nya sårbarheten. Det centrala är 
glappet mellan olika verklighetsbilder, som i motståndsperspektivet sam-
manfattas i föreställningen om den bestridbara marknaden. Föreställningen 
om den bestridbara marknaden byggs upp av ett ifrågasättande när det 
gäller löner, uppsägningar och ansvarsfrågor. Utifrån motståndsperspekti-
vets skildring kan man dra slutsatsen att förändringarna främst ska ses som 
rationaliseringsprocesser, det vill säga åtgärder för att anpassa verksamhe-
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terna till minskade anslag, som äger rum i marknadens namn. Och att che-
ferna inte har förmått dölja rationaliseringssyftet trots tal om visioner och 
fokusering på kärnverksamhet. Motståndsperspektivets alternativa bild ver-
kar till att mobilisera krafter mot managementidéer, genom att lyfta fram 
säkerheten på järnvägen och ett offentligt etos.  
 
Det offentliga etoset, uttryckt i att verka i allmänhetens tjänst, handlar om 
utifrån motståndsperspektivet att inte låta sig dras in i ett socialt växelspel 
med managementperspektivet. Kostnadskontroll och kärnverksamhets-
fokusering har inte medfört att anställdas syn på den offentliga sektorns 
särart har försvunnit, åtminstone inte på ett retoriskt plan. Snarare lyfts ett 
offentliga etos om att tjäna allmänheten fram för att påvisa den offentliga 
sektorns särställning gentemot den privata. Motsättningen mellan mana-
gementperspektivet och motståndsperspektivet som den kommer till ut-
tryck genom det offentliga etoset handlar således inte i första hand om 
ekonomiska spörsmål utan om ideologiska motsättningar. Motstånd som 
uppstår till följd av ideologiska motsättningar är betydligt mer vanskligt att 
avfärda som individuell oro för att förlora jobbet än vad motstånd till följd 
av en alltför liten penningpåse är. I motståndsperspektivet är inte verksam-
heten mer sårbar nu än tidigare i fråga om att överleva på en marknad, 
men däremot i fråga om säkerhet.  
 
I legitimeringsdomänen kan förändringar också förstås som att arbetsgiva-
ren söker frånskriva sig det traditionella ansvaret och avsäga sig rollen som 
konfliktpart i och med föreställningen om den ofrånkomliga marknaden. 
En traditionell syn på förhållandet mellan arbetsgivare och anställda är att 
parterna på arbetsmarknaden utformar arbetsinnehåll och arbetsvillkor 
inom ramen för de lagar, avtal och informella regler som finns. I legitime-
ringsdomänen förs marknaden och konkurrensutsättningen in som ytterli-
gare en part som förväntas påverka arbetsvillkor och arbetsinnehåll. I ma-
nagementperspektivet används konkurrensutsättningen för att styra perso-
nalen mot att arbeta hårdare och effektivare för att överleva på marknaden. 
Det innebär att om föreställningen om den ofrånkomliga marknaden ac-
cepteras, får de anställda till västentliga delar en abstrakt ”arbetsgivare” 
utan egentligt ansvar. I managementperspektivet framstår det som att den 
ofrånkomliga marknaden medför att ledningen inte längre ha den över-
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gripande möjligheten att påverka arbetsvillkoren, som istället regleras och 
formas efter marknadens villkor. Ett traditionellt motstånd från de anställ-
das sida blir till synes verkningslöst och meningslöst, då en part, ledning-
en, frånsäger sig ansvaret för de rådande förhållandena. Resultatet av detta 
är den uppgivenhet som både kritiska managementforskare och mer kon-
sensusorienterade organisationskonsulter beskrivit de senaste tio åren i oli-
ka tappningar (till exempel Casey 1995, du Gay 1996). Enligt dessa har de 
anställda tystnat och konflikterna har mer eller mindre upphört eftersom 
ledning och anställda ”sitter i samma båt”.  
 
Det här kapitlet har dock visat att situationen inte är att karaktärisera som 
konfliktfri. De skilda verklighetsbilderna, eller snarare bilden som den pre-
senteras ur motståndsperspektivet, är ett tecken på det. Dessutom från-
skrivs ledningen inte arbetsgivaransvaret ur motståndsperspektivet. Led-
ningen betraktas således fortfarande som ansvarig för verksamhetens väl 
och ve. Vad som därför pågår samtidigt, sida vid sida, med den av tidigare 
forskning beskrivna uppgivenheten, oron och undvikandet, är en motsatt 
tendens nämligen ett motstånd mot managementidéerna genom mobiliser-
ing för en alternativ verklighetsbild. Motståndet i detta kapitel, som hand-
lar om de allra första stegen mot en förändrad offentlig organisation, 
kommer till uttryck genom föreställningen om den bestridbara marknaden, 
som är ett ifrågasättande av de verklighetsbeskrivningar som ledningen ger. 
Föreställningen byggs upp av kontrasterande bilder om effektivitet, säker-
het och ett offentligt etos uttryckt som att verka i allmänhetens tjänst. Att 
verka i allmänhetens tjänst vitaliserar och visualiserar en alternativ förståel-
segrund för varför den av ledningen givna ordningen inte accepteras. De 
båda bilderna, den ofrånkomliga marknaden och den bestridbara markna-
den sammanfattas i figur 4:1.  
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Figur 4:1 Managementperspektivets och motståndsperspektivets föreställningar av 
förändring i legitimeringsdomänen 
 
Motståndet formulerat som en vägran att ställa upp på och understödja en 
given beskrivning av verkligheten kan verka som ett lamt motstånd utan 
egentlig effekt för det dagliga arbetet och de fortlöpande förändringarna. 
Min avsikt är dock att visa att de skilda uppfattningarna är grunden för 
motstånd mot förändring i offentlig sektor. Inom den här domänen är 
dock konsekvenserna av motståndet som här redovisats knappast jämför-
bart med traditionellt motstånd som exempelvis att sabotera ett löpande 
band i en industri, men inte desto mindre viktigt att identifiera. De skilda 
ideologierna som presenteras utgör nämligen själva fundamentet för att 
motstånd alls ska finnas och det är det fundamentet som viss forskning 
hävdar har försvunnit. Motstånd är inte ett fenomen eller tillstånd som 
existerar utan drivkraft. För att motståndet ska aktiveras, drivas och repro-
duceras måste det finnas mekanismer eller förutsättningar som genererar 
motstånd (jfr Lysgaards diskussion om gemensam problembakgrund för 
arbetarkollektivets existens). Mobilisering är en sådan förutsättning och 
därmed också en förutsättning för att motstånd ska kunna utövas. Mot-
ståndsperspektivets alternativa verklighetsbeskrivning är således ett exem-
pel på mobilisering mot managementidéerna och mobilisering av mot-
stånd inom andra förändringsdomäner.  
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Kapitel 5 

Den gränslösa och den omättliga arbetsorganisationen 

 
I det förra kapitlet framförs att ledningen i första hand legitimerar för en 
förändring från monopol till marknad. I det här kapitlet står arbetsorgani-
sationen i fokus och avsikten är att beskriva ledningens ambition att för-
ändra organisationens form och struktur, därav benämns domänens (och 
kapitlets) innehåll som omstrukturering. Omstrukturering utgör således fort-
sättningen på den mer övergripande legitimerande nivån som diskuterades 
i förra kapitlet, men ”krokar” samtidigt i delar av legitimeringsdomänen. 
En sådan begreppslig krok är byråkratikritiken som diskuterades i föregå-
ende kapitel.  I det här kapitlet beaktas den allmänna byråkratikritik med 
som redogjordes för i föregående kapitel. Därefter beskrivs hur en annan 
allmän föreställning om flexibla och lärande organisationer ska ersätta den 
uttjänta byråkratin. Också detta kapitel är indelat på så sätt att först presen-
teras managementperspektivets idéer om förändring. Därefter följer mot-
ståndsperspektivets bild av förändringarna. Kapitlet består, därmed av två 
bilder, dels den gränslösa organisationen, som utgör managementperspekti-
vets skildring, dels den omättliga organisationen, som utgör motståndsper-
spektivets skildring.  
 

Problemen med arbetsorganisationerna 

I förändringsdomänen omstrukturering är inte effektivisering eller rationa-
lisering i fokus. Här handlar förändringen istället om hur ska struktureras 
och organiseras på ett nytt sätt. En sådan fokusförflyttning innebär inte att 
effektivisering är frånkopplat eller oviktigt i fråga om verksamhetens form 
och struktur eller organiseringen av arbetet. Däremot inlemmas effektivitet 
i ett annat viktigt behov, närmare bestämt behovet att ersätta den byråkra-
tiska formen med flexiblare lösningar och göra verksamheterna mer attrak-
tiva. Som poängterades i föregående kapitel är de förändringar som led-
ningen vill åstadkomma inte en samling hastigt påkomna egna idéer. Sna-
rare  finns sedan tidigare en ram av reformer i offentlig sektor som påver-
kade inriktningen på omorganisationerna. Fram till slutet av 1980-talet var 
den organisatoriska formen för offentlig verksamhet sällan ifrågasatt. For-
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men för myndigheten var, åtminstone fram till 1990-talet, exempel på 
Webers klassiska byråkrati såsom den beskrevs vid det förra sekelskiftet 
(Forssell & Jansson 2000:1). En sådan form karaktäriseras bland annat av 
formella regler och procedurer, tydliga hierarkiska förhållanden samt tydli-
ga procedurer för övervakning och kontroll (Weber 1983:147-151). Resurs-
fördelningen i denna typ av organisation sker normalt genom anslagsförfa-
rande. I en övergång från monopol till marknad sägs en sådan organisation 
vara problematisk eftersom de nya framgångsfaktorerna sägs utgöras av 
snabbhet, flexibilitet och innovation (se till exempel Normann 2000). 
 
I organisationslitteraturen har länge hävdats att de traditionella eller ”mo-
derna” hierarkiska och funktionsindelade organisationsmodellerna i det 
privata näringslivet har upplösts och försvunnit och ersatts av postmodern 
organisering (till exempel Clegg 1990). Överfört till retoriken om den of-
fentliga sektorns ständiga eftersläpning innebär det att de gamla hierarkiska 
och byråkratiska modellerna borde upplösas och försvinna. I manage-
mentperspektivet anses problemen med arbetsorganisationernas form vara 
den stela, hierarkiska byråkratins ofullkomlighet på en rad områden. Dessa 
kan sammanfattas i tre punkter: byråkratins rigiditet eller bristande anpass-
ningsförmåga till en allt snabbare och mer oberäknelig omgivning med kor-
tare planeringstider av produktionen och minskade anslag; byråkratins ali-
enerande inverkan på personalen uttryckt i bland annat beslutsvånda, brist 
på samarbete och brist på helhetssyn; samt byråkratins oförmåga att svara 
upp allt hårdare kompetenskrav i samhället. Problemen tillskrivs i hög grad 
de strukturella arrangemangen och organisationernas former eller dess 
”skelett” (Abrahamsson & Andersen 2000:78). Lösningen på dessa problem 
formuleras som en förändring från byråkrati till flexibilitet. 
 

Från byråkrati till flexibilitet 

Omstruktureringen i Banverkets båda divisioner känns igen från både or-
ganisationsteori och managementlitteratur med begrepp som decentralise-
ring, tillplattade hierarkier, team, tvärfunktionella grupper, flödes- och 
processorganiserande och så vidare. En populär benämning i samman-
hanget är organisatorisk design, som innebär att man genom en planerad 
process, bestämmer organisationsformen utifrån det arbete som ska utföras 
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(Myers 1996 kap 1, Andersen 2002). I managementperspektivet handlar 
om det om hur en ny design ställs i kontrast till tidigare hierarkisk linjeor-
ganisering. Diskussionen om design av organisationer har utgått från ett 
antagande om att en korrekt och effektiv struktur är nyckeln till framgång, 
vilket är i linje med Nuteks (1996:6) rapport där det står att läsa att flexibi-
litet numer är nödvändigt i arbetslivet och att organisationens struktur cen-
tral. 

 
Ett framgångsrikt företag måste snabbt kunna ändra omfattning och inriktning på sin 
verksamhet. Nyckelordet är anpassningsförmåga. Det allt större behovet av att snabbt 
kunna reagera på ändrade förhållanden och krissituationer har fått konsekvenser för fö-
retagens organisationsstruktur (ibid).  

 

Just ”anpassningsförmåga” och ”förändring” är vad flexibilitetsbegreppet 
många gånger har kommit att stå för (Jonsson kommande). Förändringar i 
omvärlden präglade av snabb teknisk utveckling och ökad konkurrens sägs 
fordra motsvarande förändring av både företag och individer. Garsten & 
Jacobsson (2004:1-5) beskriver retoriken som att de snabba förändringarna 
kräver anpassning av individer och livslångt lärande betraktas som en nöd-
vändighet för anpassning till en föränderlig arbetsmarknad. Flexibilitet har 
länge varit ett populärt ord i den samhällspolitiska debatten och samsas 
sedan några år med ord som ”kompetens” och ”lärande” (till exempel SOU 
1999:141). I retoriken är flexibilitet inte bara ett nödvändigt ont, tvärtom 
hävdas att den flexibla arbetsorganisationen medför positiva följder för de 
anställda (Karlsson & Eriksson 2000:kap 1). Resonemanget utgår då från att 
den flexibla arbetsorganisationen kräver att ansvaret för arbetsuppgifterna 
och planeringen av arbetet delegeras till dem som utför arbetet. På så sätt 
ges de anställda möjlighet att utveckla sin yrkesskicklighet. Det flexibla 
arbetet överensstämmer således med vad som betraktas som det goda och 
utvecklande arbetet. De flexibla organisationernas tillplattade hierarkier, 
decentralisering och målstyrning, bygger i hög grad vidare på det goda ar-
betets principer om egen utveckling, eget ansvar och självständighet (se till 
exempel Hansson 2004:5f). Det har också sagts att flexibla organisationer 
per se är individutvecklande organisationer (Grantham 2000:kap 2). Det 
motsatta antas då gälla för hierarkiska organisationer, vars formaliserade 
arbetsuppgifter och arbetsdelning ger ett begränsat handlingsutrymme och 
därmed inte samma goda förutsättningar för lärande och kompetensut-
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veckling. Flexibilitet kan således leda till breddad kompetens och uppkvali-
ficering av arbetet genom ett vidgat arbetsinnehåll samt ökat medbestäm-
mande för de anställda. 
 
Flexibilitetsbegreppet har blivit en retorisk figur för att beskriva arbetslivets 
utveckling (Karlsson & Eriksson 2000). Den har blivit så populär att det 
sägs pågå en flexibilitetsrevolution (Grönlund 2004:kap 2). Flexibilitetsevo-
lutionen har kommit att omfatta allt från relationer på arbetsmarknaden, 
och organisationsformer till de anställdas egenskaper och det arbete de 
utför. På arbetsmarknadsnivå talas det nuförtiden om att arbetsmarknaden 
är tudelad i kärna och periferi (till exempel Castells 1998:278f) . Centrum 
eller kärnan befolkas av människor som har fasta anställningar och yrkes-
trygghet, goda befordringsmöjligheter, tillgång till kompetensutveckling 
och relativt generösa pensions- och försäkringsförmåner. Denna krympan-
de grupp sägs vara central för de olika organisationernas långsiktiga fort-
levnad och framgång. Även denna grupp förväntas dock vara flexibel, an-
passningsbar och geografiskt rörlig. Periferin å andra sidan utgörs större 
umbärlighet, det vill säga av antingen personer med kunskaper som har en 
stabil efterfrågan på arbetsmarknaden, till exempel administratörer, eller av 
personer med mindre trygghet och tillfälliga anställningar, till exempel 
projektanställda, timavlönade och hyrd arbetskraft. En sådan uppdelad 
arbetsmarknad skapar skilda förutsättningar och villkor för de olika grup-
perna. Kärnan och nyckelpersonerna åtnjuter mestadels både ekonomiska 
och sociala fördelar. För dem som befinner sig i periferin är konsekvenser-
na mindre positiva, eftersom de har låg social och psykologisk förankring 
på arbetsmarknaden (se till exempel Garsten 1999).  
 
På organisationsnivå kategoriseras flexibilitet vanligen i funktionell flexibi-
litet, numerär flexibilitet och finansiell flexibilitet (Atkinson 1985, 1987). 
Funktionell flexibilitet rör arbetets innehåll och avser vanligen breddning 
och variation av arbetsuppgifterna. De anställda ska då behärska flera olika 
arbetsuppgifter och enkelt kunna flyttas mellan uppgifter (ibid 1985:17). 
Funktionell flexibilitet har även kallats kompetensflexibilitet (Ds 2000 
(49):66) Numerisk flexibilitet avser möjligheten att variera antalet anställda 
i relation till behovsförändringar i efterfrågan och produktion. Finansiell 
flexibilitet innebär att det finns lönesystem som stöder de andra två typer-
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na av flexibilitet. Ytterligare en typ av flexibilitet är tidflexibilitet, som är 
knuten till arbetsuppgiftens tidsmässiga ramar (Aronsson & Göransson 
1997). Tidflexibilitet innebär att en tidigare fast arbetscykel, vanligen en 
åttatimmars arbetsdag eller veckoarbetstid på 40 timmar uppluckras. En 
ökad tidflexibilitet förändrar tidigare fysiska och mentala gränser mellan 
arbete och fritid.  
 
Budskapen om en genomgripande ny flexibel arbetsmarknad och nya flex-
ibla arbetsorganisationer har visat sig svåra att belägga empiriskt, åtminsto-
ne i fråga om lösare anställningsrelationer för anställda (till exempel Karls-
son & Eriksson 2000, Wikman 2001). Därmed inte sagt att flexibilitets-
strävanden i svenska organisationer inte finns. Det har exempelvis föresla-
gits att svenska flexibilitetssträvanden primärt är koncentrerade till den 
interna organisationen, dess utveckling och de enskilda anställdas föränd-
rade kompetens (Wikman 2001:50).  
 
Behovet av anpassning till föränderliga marknadskrav uppges vara skälet 
till att både arbetsorganisationen och de anställda numer måste vara flexib-
la (till exempel Hammer & Champy 1993, Womack et al 1990, Nutek 
1996). Det är emellertid en förenklad beskrivning. De senare årens utveck-
ling av flexibilitetsbegreppet visar snarare att organisationerna måste ha 
flexibilitet medan de anställda måste vara flexibla (Bekkengen 1999:43, 
Karlsson & Eriksson 2000:96). Det handlar således om två skilda former av 
flexibilitet där det första förhållandet, ha flexibilitet, handlar om att kunna 
förfoga över flexibilitet, medan att vara flexibel handlar om anpassning, 
med andra ord om flexibilitet som förhållningssätt eller beteende.  
 
I intervjuerna var inte flexibilitet ett ord som upprepades med samma in-
tensitet som exempelvis effektivitet (se föregående kapitel). Däremot var 
tankegångarna om flexibilitet såsom det beskrivits ovan i högsta grad när-
varande. Ledningen talade omväxlande och synonymt om flexibilitet och 
gränslöshet. I managementperspektivet är det nödvändigt att skapa en 
gränslös arbetsorganisation för att på så vis bli flexiblare än tidigare. Den 
gränslösa organisationen är inte bara flexibel, produktionen sker också ef-
fektivare, samtidigt som de anställda ges stora möjligheter att utveckla sitt 
kunnande och sin yrkesskicklighet. I managementperspektivet består den 
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gränslösa och flexibla organisationen optimalt av en liten kärna med extra-
ordinärt kompetent tillsvidareanställd personal och en periferi av tillfälliga 
anställda vid arbetstoppar; att personalstyrkan fullständigt kan växla mel-
lan olika arbetsuppgifter, kontor, avdelningar, geografisk placering etcetera; 
att arbetstiden är helt underkastad uppgiften och således kan varieras i 
längd och förläggning. I intervjuerna framhölls dock att en sådan gränslös 
organisation är en utopi som inte låter sig realiseras i praktiken. Vad som i 
stället framstår som realistiskt är att så långt som möjligt sträva efter den uto-
piska organisationen. En chef uttryckte strävandena enligt följande:  
 

Man får jobba med det man har och försöka glömma bort det stora Verket i bakgrun-
den. Men visst har det blivit flexiblare. Utan tvekan. Vi flyttar ju faktiskt på folk, kon-
kret flyttar på folk alltså. Vi styr i riktningen att minska den fasta styrkan. Till vissa 
personers förtret. Det är min övertygelse att det är flexiblare helt klart. Så ur den syn-
vinkeln kan man ju säga att vi har lyckats, mot alla odds. Men det är otroligt långt kvar 
jämfört med Siemens och Skanska till exempel.  

 

Vägen till gränslösa och flexibla organisationer går bland annat via nya 
organisationsmodeller. 
 

Nya organisationsskisser – nätverk och klöverblad 

I managementperspektivet är den gamla hierarkiska organisationsformen 
helt enkelt omodern. I arbetet med att skapa de nya och gränslösa organi-
sationerna skapades därför nya organisationsskisser eller organisations-
scheman för de båda divisionerna. Organisationsschemat tjänar i regel 
primärt som ett enkelt informationsredskap som beskriver hur organisatio-
nen är uppbyggd.  I den betydelsen kan en förändring av schemat när det 
gäller de hierarkiska relationerna också användas för att förändra föreställ-
ningen om dessa relationer (Alvesson 1992:125). I en sådan betydelse är 
organisationens struktur och design, som det kommer till uttryck i sche-
mat, ett bidrag till att kommunicera denna riktning.40 Vad som 
kommuniceras i de nya skisserna är en upplösning av tidigare gränser i 
syfte att skapa en flexibel och platt organisation. Industridivisionens orga-
nisationsschema tecknades som ett tre- eller fyrklöverblad med blocken 

                                                 
40 Det bör noteras att jag här inte försöker mig på en analys av formella organisationsstrukturer och 
scheman utan endast översiktligt visar en förändring av den formella strukturen. För en kritik av ana-
lyser av formella organisationsstrukturer, se Alvesson (1992: kap 6). 



 

   121

entreprenadresurser, verkstäder, affärer och stöd. 41 Strukturen byggde, enligt 
ledningen, främst på ett funktionellt synsätt som betonade fördelarna med 
en specialiserad arbetsorganisation. Klöverbladet som symbol skulle också 
förmedla en upplösning av tidigare fasta teknikområden och en övergång 
till en mer gränslös organisation där affärerna stod i centrum. En lednings-
person uttrycker det som att gränslösheten måste till både för kundens 
skull och för att radera gränser mellan anställdas tillhörighet i olika kompe-
tensområden: 
 

…vi har organiserat oss utifrån dom funktioner som måste vara tillfredsställda i vår or-
ganisation för att vi ska kunna jobba mot kund. /…/När vi då gick över till att ha, alltså 
vi hade haft tre affärsområden innan, till att syssla med affärer respektive resurser. Det 
är för att få bort den här märkningen…vilket teknikområde man tillhörde.  

 

I projekteringsdivisionen presenterades organisationen i form av ett nät-
verk eller, som den också kallades, nätverksblomman. Nätverksblommans 
form och funktion handlade dels om gränsöverskridande i fråga om geo-
grafisk spridning av kontor och anställda över hela landet, dels om en mer 
demokratiskt organisation än tidigare med mindre kontroll och planering 
och med ”ledare” och ”coacher” istället för chefer. Nätverksorganisationen 
var således en alternativ modell för att beskriva organisationen istället för 
ett traditionellt organisationsschema med hierarkiska nivåer. I manage-
mentperspektivet är nätverket mer dynamiskt, kreativt och demokratiskt 
(jrf Ahrne 1994:77).  I managementperspektivet är just en minimal över-
gripande hierarki eftersträvansvärd, utan att för den skull överge mellan-
chefsnivån helt. En chef uttrycker det som att: ”vi river inte pyramiden 
fullständigt, vi bygger små tält”. Förutom nya organisationsbeskrivningar 
på pappret, strukturerades arbetsorganisationerna också om.  

Nya arbetsorganisatoriska former: team, projekt och nätverk 

De nya organisationsskisserna var inte bara pappersprodukter utan hade 
också praktiska innebörder. De åtgärder som vidtogs när det gäller formen 
var en direkt fortsättning på visionerna om att skapa konsultföretaget och 
entreprenadföretaget. I managementperspektivet är en strukturell 
förändring, som bidrar till dessa båda visioner,  inrättande av team, projekt 
                                                 
41 Vid tiden för intervjuerna  höll den tidigare treklövern på att omvandlas till en fyrklöver. Detta skulle 
innebära att verkstäderna blev frikopplade från resursblocket och fick ett "eget klöverblad". En del 
chefer lyfte således fram den kommande uppdelningen mellan verkstad och entreprenader, andra 
inte, därav fanns beskrivningar av organisationen som både ett tre- och ett fyrklöverblad. 
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och nätverk. Syftet med dessa former är komma till rätta med de problem 
som begränsar en smidig och gränslös produktion: 
  

Vi ska ju framför allt få mindre störningar i vårt produktionsflöde. Alla dom här avbrot-
ten mellan avdelningarna har ju skapat att vi har haft en massa tid som inte någonting 
har hänt då. Arbetsform 2000 [förändringsprojektet i verkstaden] är ju att skapa ett bättre 
arbetssätt, att jobba smartare, som vi säger då, att få bort flaskhalsen, att göra funktioner 
mera homogena. Att slippa dom avbrott som sker, när vi då har flera avdelningar, som 
ska prioritera inom sin egen avdelning. 

  
Vi pratar om mindre glapp mellan befattningar. Det är också så att jobbar vi som vi kal-
lar i team eller en grupp, då vet den ene vad den andre gör då, t o m personligheten, hur 
den hanterar olika saker. Det är ju den här gruppdynamiken, som man pratar om, som är 
väldigt intressant.  

 

De nya formerna, team, projekt och nätverk ska således ersätta vad som ur 
managementperspektivet beskrivs som den tidigare byråkratiska linjeorga-
niseringen. I managementperspektivet är problemet med den byråkratiska 
linjeorganiseringen en felfokusering, som refererar till att den egna organi-
sationen eller som det uttrycktes, ”den byråkratiska apparaten”, prioriterats 
framför kunders intressen. Förutom att likna verksamheten vid en byråkra-
tisk apparat framställs också de gamla formerna i termer av ett ogenomtänkt 
organiserande. Ur managementperspektivet framhålls att förr var det inte 
nödvändigt att tänka på och planera för hur verksamheten bäst var organi-
serad eftersom anslagen från statsmakten föll ut med trygghet och visshet. 
Nu när anslagen inte längre är självklara krävs en förändrad organisation 
och ett större planeringsarbete. En chef menade att det krävs mer genom-
tänkt planering nu än tidigare: 
 

Förr, jag kan inte säga exakt i tid, men för kanske bara några år sedan, så tänkte man ju 
inte mer än att jobben skulle utföras. Jag kan inte säga att vi hade obegränsade resurser 
men… Inte tänkte vi något större på alternativa sätt att organisera oss. Mer än det kon-
kreta jobbet då. Hur ska vi på smartaste sätt göra här, hur många man behöver vi, hur 
lång tid kommer det att ta. Hur ska jag förklara? (Paus) Det där ”hur” har blivit större, 
omfattar mer än hur ska vi tekniskt lösa uppgiften som vi har tagit på oss. Det ska in i 
ett större sammanhang idag.  

 
Det är således inte längre bara frågan om att lösa uppdragen, utan också 
lösa frågan om hur uppgiften ska lösas med mindre resurser och på kortare 
tider. Ur managementperspektivet är de nya formerna ett sätt att hantera 
detta dilemma. Förändringen från att till hur medför också en förändring i 
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kontrollen av arbetet. ”Att utföra jobben” implicerar att de anställda hittills 
förfogat över ett stort handlingsutrymme både när det gäller att utföra ar-
betet och hur arbetet ska organiseras. Att det ur managementperspektivet 
framhålls som nödvändigt att ingripa i hur arbetet ska organiseras är ett 
resultat av risken för minskade resurser till följd av konkurrenssituationen. 
Ett ökat intresse för hur arbetet ska organiseras är därmed en utvidgning av 
kontrollen över verksamheten och en inskränkning i de anställdas auto-
nomi. I managementperspektivet är de nya formerna team, projekt och 
nätverk som mer ”genomtänkt organisering” än tidigare.42 Det finns flera 
anledningar till att frågan om genomtänkt organisering har aktualiserats. 
De inhyrda managementkonsulterna med uppgift att analysera divisioner-
nas ställning inför konkurrensutsättningen är en sådan orsak och arbetet 
med de olika certifieringssystemen som involverat hela Banverket, är en 
annan. I managementperspektivet har de externa konsulterna och certifie-
ringssystemen varit nödvändiga för att upptäcka brister i den tidigare orga-
niseringen. En sådan avgörande brist är att uppdragen inte satts i centrum, 
varken i fråga om arbetsinnehåll eller i fråga om tid. Organisationsformer 
som, i managementperspektivet, förväntas sätta uppdraget i centrum är 
team, projektlag och nätverk. 
 

Team i verkstaden 
På Industridivisionen hade förändringsprojektet Arbetsform 2000 initierats 
med syfte att modernisera elverksstaden för att klara konkurrensutsättning 
och göra verksamheten ”mer serviceinriktad”.43 Målen i förändringsarbetet 
var också effektivare produktion, attraktivare arbete och en fortgående för-
ändringsprocess. En effektivare verkstad skulle erhållas genom mindre 
störningar, glapp och avbrott i produktionen och därför talades det om 
flöden och processer där alla anställda fick möjlighet att se helheten i flö-
det. Ett attraktivare arbete skulle uppnås genom alla anställdas delaktighet i 
arbetet och genom omväxlande arbetsuppgifter till följd av bredare och 

                                                 
42 Projektformen är visserligen inte speciellt ny eftersom järnvägsarbetet mer eller mindre alltid har 
bedrivits i speciella uppdrag av projektliknande karaktär. Däremot är det nytt att projekten ersatte de 
tidigare fasta arbetslagen. Team i den form som introducerades var nytt för verkstaden i Industridivi-
sionen. Likaså var nätverken i Projekteringsdivisionen en ny konstruktion.  
43  Elverkstaden var vid tillfället för intervjuerna en av fem tillverkningsenheter inom Industridivisio-
nen. De fyra andra var mekanisk verkstad, impregnering, cementgjuteri och rälsverkstad. Arbetet i 
elverkstaden består av tillverkning, reparationer och underhåll av elektronik och elektromekanik för 
järnvägen.  
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djupare kompetens. Genom att arbeta utifrån filosofin om ständiga för-
bättringar skulle det ske en fortgående förändringsprocess.   
 
Den främsta åtgärden med förändringen var inrättande av team i verksta-
den. Tidigare var verkstaden indelad i tre avdelningar, teknik, logistik och 
produktion. Inrättande av team innebar att de tidigare avdelningarna för 
teknik, logistik och produktion slogs isär och sattes hop till fyra nya team. 
Inom varje team fanns anställda med kompetenser från de tidigare avdel-
ningarna. Genom teaminrättningen skulle anställda bättre se och förstå 
verksamheten som en helhet, istället för som uppsplittrade delar och 
teamen skulle verka som ”företag i företaget”. Bristen på helhetssyn till-
skrevs den tidigare hierarkiska organisationen och förhoppningen var att 
teamen och tillplattningen av tidigare hierarkierna skulle leda till att ”men-
tala och fysiska trappor” eliminerades: 
 

…vi hade inte bara fysisk en trappa här ute, ifrån verkstaden och upp till någon annan, 
utan vi hade även i tankesättet en trappa. Var man på verkstaden så var man på golvet. 
Var man på teknikavdelningen då var man en trappa upp, då hade man alltså stigit upp 
även i hierarkin. Och det är klart att de som då har gjort dom här framstegen, eller klivit 
upp på den hierarkiska trappan kan väl känna att man gått tillbaka, i början. Men jag 
menar att vi hade en väldig hierarki i det måttet att vi hade verkstaden som låg på gol-
vet, vi hade då avdelningarna som låg över där, med teknik och logistik och så. Nu har 
vi det här flödet, som är en enda organisation och det är ju bland det plattaste man kan 
få. 

 
Teamen bildades efter en kartläggning av kompetensbehovet i verkstaden 
och hur de anställda ”passade ihop på ett personligt plan”. Varje team 
hade en teamledare med uppgift att fungera som "coach eller spelande trä-
nare". Teamledaren hade till exempel befogenheter att bevilja semester 
upp till en vecka om produktionen så tillät och ansvarade för medlem-
marnas utveckling och utbildning. För att klara sina nya uppgifter deltog 
teamledarna i en ledarutbildning och hela teamet fick teamutveckling för 
att hitta sina roller i teamet. Till sin hjälp hade teamledaren en andreteam-
ledare som ersatte teamledaren i dennes frånvaro. I managementperspekti-
vet framhålls att graden av självstyre i grupperna är baserat på huruvida de 
anställda är mogna för uppgiften att själva planera och styra arbetet eller 
inte. Tanken är att teamen så småningom ska ersätta ska det tidigare regel- 
och ordergivningssystemet, men eftersom anställda ännu inte nått tillfreds-
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ställande nivåer i fråga om tekniska kunskaper och engagemang i arbetet,  
var självstyrande grupper i dess egentliga mening en fråga för framtiden.  
 
I managementperspektivet understryks däremot att gränserna mellan de 
tidigare avdelningarna teknik, logistik och produktion minskar i och med 
teaminrättningen. Gränser som tidigare uppstod till följd av att de anställ-
da inom respektive avdelning fokuserade sin egen arbetsuppgift och sitt 
eget kompetensområde. I managementperspektivet är indelningen i team 
den mekanism som ska generera både funktionell flexibilitet och motiva-
tion och engagemang i arbetet. Eftersom varje team ska bestå av anställda 
med olika kompetenser och/eller uppgifter får de anställda större förståelse 
för varandra, lär sig av varandra och blir på så sätt mer motiverad att göra 
ett gott arbete. Tanken stämmer väl överens med forskning om teamarbete. 
En avgörande åtgärd för att inrätta team sägs vara att anställda förväntas bli 
engagerade i arbetet (Thompson & McHugh 2002:325). Grunden för en-
gagemanget är att teamen medför en känsla av man som teammedlem har 
ett reellt inflytande över arbetsprocessen och därmed internaliserar värde-
ringar som tidigare varit förbehållna chefer, såsom visioner och mål med 
arbetet (Barker 1993). Teamen sägs på så sätt skapa samförstånd mellan 
ledning och anställda i organisationen.  
 

Projekt i entreprenadverksamheten 
Ett ytterligare flexibiliseringsprojekt inom Industridivisionen var att ersätta 
de fasta arbetslagen på entreprenadsidan med för tillfälliga projektgrup-
per.44 Tidigare bestod entreprenad-delen av fasta grupperingar i form av 
arbetslag, som sändes ut i landet på olika typer av uppdrag. I manage-
mentperspektivet är ett sådant förfaringssätt inte längre möjligt. Arbetet 
måste organiseras utifrån efterfrågade kompetenser, inte efter specifika och 
förutbestämda lag med fasta kompetenser. Ett projekt formulerades som 
”något som hade en början och ett slut”, och i managementperspektivet 
har inte bara ordern en början och ett slut, utan också arbetsgruppens 
sammansättning och varaktighet. I managementperspektivet formuleras 
problemen med de tidigare fasta arbetslagen som ett slöseri med resurser. 
Slöseriet exemplifierades i intervjuerna med att då de fasta lagen skickades 

                                                 
44 Omväxlande användes ord som projekt, projektlag, projektgrupp av de intervjuade. 
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på uppdrag kunde det inträffa att vissa kompetenser var överflödiga för en 
specifik order, men trots detta skickades ändå hela arbetslaget med följden 
att någon kunde bli sysslolös. Skillnaden mellan de tidigare fasta arbetsla-
gen och de mer tillfälliga projekten var alltså att det var den inkommande 
ordern eller uppdraget från beställaren som formade och villkorade hur 
projektgruppen var sammansatt och inte arbetslaget i sig. I intervjuerna 
beskrevs det som att man byggde en ny liten, tillfällig organisation för var-
je entreprenad som skulle genomföras. Vissa chefer var införstådda med att 
förändringen från arbetslag till projekt medför att de positiva sidorna i de 
gamla lagen i fråga om status och sammanhållning inte är möjliga att över-
föra till de nya projektlagen. 
 

När det gäller motsvarande sätt att jobba ute i entreprenader, då är ju det arbetslag eller 
projektlag som vi säger nu då. Arbetslaget var ju ofta då ett av det finaste man kunde 
vara med i och att jobba i lag Andersson eller lag Pettersson. Då var det inte en chef, 
utan då var det ju en kompis som styrde och ställde i laget. Nu blir det inte lika 
höga…så blir det ju inte nu längre så klart. 

 
I managementperspektivet framhålls att den gamla tiden är till ända och 
den nya tiden är oberäkneligt och oförutsägbart i fråga om planeringen av 
arbetet. Oberäkneligt och oförutsägbart om och när ordarna kommer och 
denna ovisshet kräver en ”ständig beredskap av rätt maskiner och rätt män-
niskor”. Lösningen för att hantera en sådan beredskap och snabbhet är en 
mer flexibel projektorganisering än tidigare. Det flexibla innebär en verk-
samhet som snabbt kan mobiliseras när marknaden så kräver, det vill säga i 
precis rätt ögonblick med rätt antal kompetenta anställda. Projekten utgör i 
managementperspektivet därmed ett matchningssystem med syfte att för-
verkliga principen “rätt person, på rätt plats, vid rätt tidpunkt”. Av de in-
tervjuade cheferna illustrerades matchningssystemets funktion enligt föl-
jande: 
 

Kan vi inte svara upp mot förväntningarna om att snabbt sätta ihop en grupp ytterst 
kompetenta medarbetare så ja, då förlorar vi redan i starten mot andra entreprenadföre-
tag. 

  
I managementperspektivet ger projektarbete dels en större numerisk och 
funktionell flexibilitet, dels en ökad möjlighet att få kontroll över arbetet, 
till följd av de givna tidsramarna för projektet.  I intervjuerna menade led-
ningen att även om de nya initiativen inte uttryckligen hade lett till påtag-
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ligt minskad byråkrati, så hade kontrollen över produktionen förbättrats i 
och med införandet av projektorganiseringen. Främst genom om ökad 
kontroll att styra arbetskraften dit behovet är störst. Verksamheten har allt-
så inte blivit mindre byråkratiskt, men däremot något mer medgörlig sett 
till arbetskraftens rörlighet. Det kan också uttryckas som att ledningen me-
nar att man nuförtiden har en större flexibilitet än tidigare och att de an-
ställda får vara mer flexibla än tidigare (till exempel Karlsson & Eriksson 
2000:96).  
 

Det har inte blivit mindre byråkratiskt. Men det som man kommer undan med är att 
man får en mycket större bredd och möjlighet att styra resurserna där de behövs. Istället 
för att …jag menar det var ju stört omöjligt att få någon som tillhörde det ena området 
att hjälpa till på det andra området. 

 
För det andra gav intervjuerna uttryck åt att det skett en ”disciplinförbätt-
ring” i fråga om bättre kontroll av hur projekten avlöper under tid. Inte 
minst hade denna disciplin uppnåtts på grund av de löpande projektrap-
porterna från projektledaren. Projektformen och den medföljande discipli-
neringen sägs idag vara nödvändig för ekonomisk framgång, givet den 
ökade osäkerheten och den ökade komplexiteten i det moderna samhället 
(till exempel Kerzner 1995). Trots det har organisationsforskningen konsta-
terat att projektledning till stor del vilar på gamla tankar om planering, 
ordergivning, samordning och kontroll (Hodgson 2004). Det är således 
ingen större skillnad mellan dagens projektledning och traditionell led-
ning, snarare finns det tydliga likheter mellan planering och nödvändighe-
ten av en stark disciplin uttryckt i tid.  
 
Att arbeta i grupp var ingen ny företeelse på Industridivisionen, men i ma-
nagementperspektivet används det i ett nytt organisatoriskt sammanhang; i 
den gränslösa organisationen, och med en ny ideologisk innebörd; som en 
lösning på de gamla byråkratiernas alienerande inverkan på de anställda. 
Båda förändringarna, team och projekt, framställs i managementperspekti-
vet som självklara och nödvändiga i ekonomiska termer för att dels klara av 
konkurrensutsättningen, dels klara en minskad orderingång. På entrepre-
nadsidan är det framförallt den allt kortare planeringstiden som framtving-
ar flexibilitet, men den används också för att få anställda att arbeta med 
fler uppgifter än tidigare. På verkstadssidan handlar det om att bättre nyttja 
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personalen i produktionen och att genom teamledaren få bättre kontroll 
över vad de anställda faktiskt uträttar på arbetstid.  
 

Nätverk 
På Projekteringsdivisionen beskrev ledningen organisationen som ”ett nät-
verk av självständiga medarbetare som arbetar mot ett gemensamt mål”. 
För att få till stånd en sådan organisation framhålls i managementperspek-
tivet att det fordras gränslöshet formulerat i två principer; icke-hierarki och 
samarbete i nätverk. Organisationen beskrevs av ledningen som platt och 
flödesorienterad, det vill säga med få hierarkiska nivåer, och arbetet var 
organiserat efter de inkommande uppdragen från kund. Principen om icke-
hierarki byggs upp av att chefer tillsammans stödfunktioner ska inspirera 
och förmedla visioner och locka fram ansvar och självförtroende hos de 
anställda, istället för det traditionella lydnadsförhållande mellan chef och 
anställd som byråkratin har medfört.  
 
Den bärande idén i Projekterings omstrukturering var nätverken. Innan Pro-
jekteringsdivisionen bildades organiserades arbetet på de olika regionerna i 
”stråk”. På varje stråk fanns ban-, el-, signal- och teleprojektörer som job-
bade i projekt och hade teknikchefer för de olika teknikslagen. Då Projek-
teringsdivisionen skiljdes från förvaltardelen fick divisionschefen möjlighet 
att bygga upp en ny organisation och formen blev ett platt nätverk, utan 
teknikchefer, med geografisk spridning över landet. Varje anställd ingick i 
ett antal nätverk med olika fokus, dels tidsbegränsade uppdragsnätverk, 
dels fasta kompetensnätverk.  
 
I managementperspektivet är nätverken för uppdragen de mest centrala, 
eftersom det var inom dessa som själva ordern utfördes. Bildande av upp-
dragsnätverk startar med att kontorschefen, också kallad projekteringsche-
fen, utser en uppdragsledare, som i sin tur sätter ihop en grupp anställda 
som arbetar med uppdraget/beställningen. Uppdragsledaren kallade i in-
tervjuerna för ”den lille direktören” med hänsyftning på att uppdraget ska 
ses som ett mindre företag med ansvar för allt som hör därtill.  Avgörande 
för medverkan i uppdraget var den enskildas kompetens och inte till ex-
empel geografisk placering.  
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Förutom uppdragsnätverk fanns också så kallade kompetensnätverk. Efter-
som verksamheten organiserades i tillfälliga projekt och verksamheten 
hade plattats till i och med att till exempel teknikchefer hade tagits bort, 
ansågs det betydelsefullt att de anställda fick hjälp med att vidmakthålla 
och utveckla yrkeskompetensen. Detta skulle ske i kompetensnätverken. 
Inte heller kompetensnätverken hade en geografisk placering, däremot en 
teknisk, i form av intranätsbaserad kommunikation.45 Den praktiska bety-
delsen av kompetensnätverken i det dagliga arbetet var att anställda hjälpte 
varandra med exempelvis tekniska lösningar och metoder för en viss upp-
gift. Konkret innebar det att en anställd ställde en fråga på intranätet för 
sitt kompetensnätverk och fick svar av en annan anställd. På så vis skulle 
det dagliga arbetet underlättas och kompetens spridas till anställda i orga-
nisationen. 
 
I managementperspektivet är kompetensnätverken en garanti för organisa-
toriskt och individuellt lärande. Eftersom mycket av arbetet är så kallat 
ensamarbete ska kompetensnätverken säkra att arbetskollegors kunskaper 
ändå finns att tillgå. I intervjuerna sades att nätverksorganisationens fram-
gång avgjordes av hur väl de anställda samarbetade med varandra och fri-
villigt spred kunskap mellan sig. I managementperspektivet blir en organi-
sation lärande först när anställda tar ansvar för sin egen och andras utveck-
ling. Ett sådant ansvar är att dela med sig av sina kunskaper och erfarenhe-
ter. Nätverksorganisationens huvudsakliga styrka ansågs vara dess förmåga 
att handskas med den komplexa teknik som präglade arbetet. Det sägs den 
traditionella byråkratin få svårt med i framtiden. Nätverksformen skulle 
vidare erbjuda de anställda mer av personliga relationer och valfrihet än 
tidigare former. Sammantaget framstår det i managementperspektivet som 
att dessa hävdade egenskaper medför att nätverksorganisationen är ett mer 
demokratiskt sätt att organisera än tidigare. För individens del handlar lä-
randet också om i vilken mån man lyckades skapa sociala kontakter för att 
bli utvald till uppdragen. Det uttrycktes av en chef enligt följande: 
 

Det är en jätteskillnad mot förr. Om fem år kommer ingen att känna igen sig. I det här 
kan du inte stänga in dig och sitta med ditt. Nej, du måste ut och snacka med folk och 

                                                 
45 Ledningen planerade för att följande kompetensnätverk skulle bildas: nätverk för ban, el, signal, 
tele, byggstyrning, metodutveckling, ekonomi- och administration, IT, resursplanering, kvalitet och 
miljö samt HR. 
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röra på dig och spana: vad är på gång? Vilka uppdrag är på väg in? Och du lär dig av 
det också. Man märker ju själv att man lär sig när man är ute och snackar med folk. 

 
Nätverksorganisationen är alltså inte i huvudsak funktionellt strukturerad, 
men däremot socialt strukturerad. Socialt strukturerad innebär att verk-
samheten grundas på subtila principer som personkännedom och person-
kemi (Allwin et al 1999:29). Det kan utläsas i att ledningen menade att 
utan de anställdas samarbete, sociala kontakter och engagemang skulle 
idén om nätverken falla. En verksamhet som är strukturerad i nätverk ris-
kerar dock att stänga ute personer som är som ”resurssvaga” i form av erfa-
renhet och social kompetens (ibid) En resurssvag person är därmed en per-
son som inte bara är oerfaren utan även sådana som inte har eller kan ta de 
rätta kontakterna.  
 

De nya modellerna 

I managementperspektivet framstår de nya arbetsorganisationerna som lös-
ningar på en rad olika problem. Problemet med byråkratins bristande an-
passningsförmåga till en allt snabbare och mer oberäknelig omgivning med 
kortare planeringstider av produktionen löses genom de tillfälliga projek-
tens och uppdragens förmåga att snabbt uppbåda rätt personal. I det avse-
endet har projektet eller uppdraget i sig också en avgörande betydelse. 
Uppdraget från beställaren är inte bara styrande för vad som ska uträttas 
utan styr också tiden för arbetet. Uppdragets specificeringar åstadkommer 
således en ökad disciplinering av både tid och arbete och skapar bättre för-
utsättningar för att verksamheten anpassas.  
 
Byråkratins alienerande inverkan på de anställda uttryckt i bland annat be-
slutsvånda, brist på samarbete och brist på helhetssyn löses genom de till-
plattade organisationsformerna där mellanchefer i form av grupp- eller 
teknikchef tagits bort. I managementperspektivet understryks en strävan 
efter gränslöshet i de nya organisationerna, i fråga om arbetsuppgifter, kon-
tor, avdelningar och hierarkiska nivåer och i förlängningen också till andra 
organisationer i stora uppdrag. Konkret innebär det att anställda kan ingå i 
flera projekt samtidigt, utföra arbetsuppgifter åt andra kontor, utföra fler 
arbetsuppgifter än tidigare och att växelvis kunna vara chef och vanlig an-
ställd. Rörligheten i dessa nya konstellationer innebär således att innehavet 



 

   131

av olika positioner är förhållandevis kortvarigt. På så vis skapas bättre för-
utsättningar för att anställda upplever delaktighet och engagemang i arbe-
tet. Arbetssättet är därför inte bara gränslöst, utan också baserat på mer 
samarbete än tidigare. I managementperspektivet har byråkratins alienerade 
inverkan resulterat i att anställda tidigare tillämpat de stängda dörrarnas 
praktik, det vill säga undvikit att samarbeta och bistå varandra och istället 
arbeta på egen hand efter eget bevåg. En sådan praktik är möjlig så länge 
den hierarkiska organisationen består. I de nya formerna måste emellertid 
de anställda samarbeta och kan inte som tidigare fjärma sig från varandra. 
De nya formerna skulle således leda till stora förändringar och förbättring-
ar. För det första minskade kostnader eftersom kontrollen över tid och ar-
bete blev bättre och för det andra att formerna skulle ta tillvara och utveck-
la de anställdas kompetens.  
 
I managementperspektivet har byråkratin också svårigheter att följa de allt 
hårdare kompetenskraven i samhället. Det är ett tudelat problem som rör 
dels problem som förknippas med det så kallade kunskapsbaserade samhäl-
let och då svårigheten att rekrytera och behålla utbildad personal, dels 
problem med vad som kan kallas för snäv kompetens och som är ett resultat 
av det som ovan beskrivits som de stängda dörrarnas praktik.  I manage-
mentperspektivet är kompetens är nyckeln till framgång och ett framtida 
konkurrensmedel på marknaden. Med extraordinär kompetens nås legiti-
mitet på marknaden och ger på så vis kunder som är villiga att betala för 
den specifika och unika kompetensen. Problemet som framhålls i mana-
gementperspektivet är svårigheterna att konkurrera om den välutbildade 
personalen på marknaden. I intervjuerna menade cheferna att dagens unga 
inte är intresserade av att arbeta i offentlig sektors byråkratiska organisatio-
ner. I managementperspektivet är lösningen på problemet att göra verk-
samheten attraktivare (jfr effektivare i förra kapitlet), med andra ord att 
verksamheten avbyråkratiseras så långt det är möjligt. Lösningen är att göra 
arbetsorganisationerna mer företagslika till formen, det vill säga att efter-
likna andra projekt-, team- eller nätverksorganisationer på marknaden.  
 
I managementperspektivet framhålls att anställda i skydd av både mono-
polsituationen och den byråkratiska organisationen hittills visserligen kun-
nat bygga upp en överlägsen samlad teknisk kunskap om järnvägen, men 



 

   132 

på en konkurrensutsatt marknad är den egna tekniska kunskapen inte till-
räcklig. Anställda måste också ha en breddad kompetens i form av till ex-
empel ytterligare teknisk kompetens, samt kunna förmedla den till andra 
anställda. Inte minst i frånvaron av den tidigare mellanchefen framstår det-
ta som viktigt. Den tekniska kompetensen ses i managementperspektivet 
som självklar och given, men i de nya organisationerna handlar det om 
tillägg av kompetens i form av ny teknisk kompetens och i form av social 
kompetens. Social kompetens lyfts fram som nödvändigt för att dels kunna 
samarbeta i de nya formerna, dels överföra och sprida kompetens mellan 
de anställda.  
 
I intervjuerna talades det om kompetens som både som hot och möjlighet. 
Hotande var kompetens när konkurrenterna hade den och inte den egna 
organisationens anställda. Kompetens som möjlighet inträder när det 
handlade om att leva upp till förutsättningarna för funktionell flexibilitet. 
”Alla kan inte kunna allt” påpekade en chef, men vinnare är den som inser 
och lär vad som i dagens samhälle är nödvändig kompetens. Även om alla 
inte kan allt så framstår det i managementperspektivet som att alla bör 
kunna mer. Bland de intervjuade cheferna var det dock problematiskt att få 
de anställda att inse det:   
 

Förra året gick vi ut med enkät och frågade hur många vill breddutbilda sig. Ingen, i 
princip svarade ja. Det låter ju obegripligt att man hellre blir arbetslös än utbildar sig. 
Och vi sade precis som det var: ni kan förlora jobbet annars och försökte motivera på 
det viset. Men nej, det blev blankt nej där.  

 
En breddad och fördjupad kompetens är således förutsättningen för att 
organisationen skulle kunna vara gränslös. I managementperspektivet är 
anställda med breddad teknisk kompetens och därtill social kompetens 
organisationens kärna. I intervjuerna talades det om att det i framtiden 
skulle bli än viktigare att identifiera och belöna dessa anställda för att få 
behålla dem. Allt annat, av mer perifer och standardiserad natur, kunde 
köpas in vid behov; administratörer, sekreterare, muskelarbete, och utrust-
ning kunde i framtiden hyras på tillfällig basis. Dit har man dock inte nått 
ännu, men i intervjuerna framkom att de första stegen på vägen hade tagits 
och att ”klimatet” har förändrats i den offentliga sektorn, vilket innebar att 
chefer vågade föra fram djärvare tankar än tidigare. Det ansågs till exempel 
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inte längre kontroversiellt att minska antalet tillsvidareanställda i entrepre-
naderna och istället satsa på en större andel säsongsarbetare under som-
marhalvåret. Eller att byggfolk egentligen inte var att betrakta som riktigt 
järnvägsfolk och byggfolk kunde hyras in vid behov från vilket företag som 
helst. Inte heller var det kontroversiellt att ta hjälp från bemanningsföretag 
vid arbetstoppar.  
 
Ledningens betoning på kompetens i de två divisionerna låter sig inte en-
bart förklaras utifrån förändringar i arbetets innehåll och utformning. Det 
var inte så att den tekniska utvecklingen hade förenklat arbetet, snarare 
tvärtom enligt cheferna, vilket innebar att teknisk kompetens fortfarande 
betraktades som nödvändigt och viktigt. De anställda med teknisk erfaren-
het och teknisk kompetens värderades, som sagt, fortfarande mycket högt, 
men de nya formerna för att organisera arbetet ställde krav på social kompe-
tens, som att till exempel kunna samarbeta effektivt i nätverken, teamen 
och projekten och för att kunna sprida den tekniska kompetensen. Känne-
tecknande för den nya sociala kompetensen var uttryck som att ”alltid vara 
på spaning”. Och det var denna sociala kompetens som i intervjuerna an-
sågs vara en brist och som illustrerades med stängda dörrarnas praktik. Den-
na praktik kännetecknades av att de anställda, om det var möjligt, höll sig 
på sina rum eller på sin kant och inte intresserade sig för något annat än 
den specifika tilldelade arbetsuppgiften. Genom en sådan praktik avskär-
made de sig från varandra och från viktiga beslut som rörde dem.  
 
I managementperspektivet är denna praktik inte bara otidsenlig utan också 
omöjlig. De anställda bör istället själva söka information och kontakter. 
Det kommer i framtiden också få konsekvenser när det gällde lärandet i 
organisationen genom att oerfarna på ett lättare sätt ska få kontakt med de 
erfarna. På så sätt förs kompetens till organisationens struktur och form, en 
form som skulle öppna de stängda dörrarnas praktik. Därigenom blir de 
nya gränslösa formerna ett verktyg för ett slags tvingande eller obligatorisk 
sociabilitet (Thompson & McHugh 2002:203), som ersätter det tidigare 
spontana och på frivilliga grunder baserade samarbetet.  
 
I litteraturen råder samstämmighet om att flexibla former ställer krav på 
individen när det gäller att kunna hantera självständiga och kvalificerade 
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arbetsuppgifter (le Grand et al 2001, Hansson 2004). Därutöver varierar 
buden om vilka kompetenser eller snarare egenskaper individen bör ha. 
Föreställningen om social kompetens har på senare tid fått en mer betydel-
sefull roll i organisationer. I kompetensbegreppet inkluderas därför numer 
till exempel kommunikationsförmåga, problemlösning, teamarbete, för-
måga att förbättra det egna lärandet, motivation, initiativförmåga och le-
darskap (Grugulis et al 2004:6ff). Betoningen på social kompetens i arbets-
livet har också inneburit att betoningen på teknisk kompetens har minskat 
(Payne 1999). En sådan förändring avspeglar delvis den strukturella om-
vandlingen, där tjänstesektorn ökat jämfört med industrisektorn. Kompe-
tens inom tjänstesektorn ses som något kvalitativt annorlunda än inom till 
exempel tillverkningsindustrin, eftersom en tjänst som säljs också inklude-
rar den som säljer tjänsten (se till exempel Edvardsson 1996). Att vara 
kompetent nog för ett jobb handlar då inte bara om att utföra uppgifterna 
rätt, utan också om att ha rätt framträdande och rätt känslor (Warhurst & 
Nickson 2001).  
 
Fenomenet sägs inte längre endast känneteckna kompetens inom tjänste-
sektorn, utan har spridits till andra sektorer. Exempelvis har införandet av 
team inom industriproduktionen medfört att personliga kvaliteter och 
egenskaper blivit en central del av arbetet (Warhurst & Thompson 1998). 
Också inom den offentliga sektorn har social kompetens kommit att beto-
nas, inte minst för att kund och service har fått en framträdande roll i för-
ändringar av offentlig sektor (till exempel Martinez Lucio & MacKenzie 
1999, Fountain 2001, Rainbird et al 2004). Managementperspektivets be-
toning på vikten av social kompetens är således inte ett isolerat fenomen 
inom Banverket, utan reflekterar en rådande trend i samhället.  
 

Föreställningen om den gränslösa organisationen 

Det som beskrivits ovan är förändringar i arbetsorganisationens form och 
struktur som i ett managementperspektiv måste ske för att öppna upp för 
gränslöshet och ökad flexibilitet. Förändringarna är en fortsättning på hur 
ledningen söker omsätta effektivitetssträvandena som behandlades i förra 
kapitlet i praktiken och de nya formerna är således en direkt följd av hur 
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effektvitet ska uppnås.46 I omstruktureringsdomänen är dock inte effektivi-
tet i fokus utan flexibilitet eller gränslöshet. I legitimeringsdomänen place-
ras verksamheterna i en ny typ av utsatthet och sårbarhet genom föreställ-
ningen om den ofrånkomliga marknaden. I den här domänen, omstruktu-
rering, accentueras den tidigare nämnda sårbarheten genom de flexibilise-
rande arrangemangen i fråga om arbetsrelationer. Sårbarheten har således 
fått konsekvenser i form av uppluckring av de tidigare fasta arbetslagen.  
 
I managementperspektivet är det viktigt att dels förhindra att de önskvärda 
anställda ser arbetsplatsen enbart som en sorts plattform för dyrbar kompe-
tensutveckling. Dels som sagt, få de anställda att agera i enlighet med led-
ningens önskemål. Föreställningen om den gränslösa organisationen fylls 
därför med associationer som kan tänkas tilltala de anställda som därmed 
accepterar de förändringar som initierats. Exempel på sådana bilder är den 
hämmande och alienerande byråkratin eller nätverksmetaforen med sina 
inbjudande antydningar om medbestämmande.  
 
Orsakerna till de nödvändiga förändringarna formuleras i enlighet med 
den omfattande byråkratikritik som finns i samhällsdebatten, det vill säga 
som en rad problem med de hierarkiska och byråkratiska organisationerna, 
som för att bli gränslösa på en ofrånkomlig marknad måste avbyråkratise-
ras. Föreställningen om den gränslösa organisationen har paralleller till 
diskussioner om postbyråkratiska organisationer (till exempel Heydebrand 
1989). Termen postbyråkrati kan spåras tillbaka till en rad olika utveck-
lingstendenser de senaste tjugo åren, bland annat genom ”upptäckten” av 
företagskultur på 80-talet (Peters & Waterman 1982). Då hävdades att by-
råkratiernas ineffektivitet och dysfunktioner skulle städas bort med hjälp av 
nya organisationsmodeller; i byråkratiernas ställe skulle postbyråkratierna 
träda in. Det har konstaterats att till föreställningen om postbyråkratiska 
organisationer kopplas också andra modebegrepp som till exempel kun-
skapssamhället, nätverksorganisationer och gränslösa organisationer (Grey 
& Garsten 2001, Hodgson 2004). Dessa stämmer väl överens med mana-
gementperspektivets förändringssträvanden på de två divisionerna. Försök 
som gjorts för att definiera vad postbyråkrati står för har ofta resulterat i 
vad det inte står för, med andra ord som en spegelbild av byråkratin som 
                                                 
46 Det är inte en tidsföljd eller kronologisk ordning som åsyftas här, utan snarare en för studien fram-
ställningsteknisk följd.  
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en rigid och ineffektiv modell (Alvesson & Thompson 2005:487). Thomp-
son och McHugh (2002:155) sammanfattar uppdelningen som att byråkra-
tin sägs kännetecknas av stabilitet, rationalitet, planering, kontroll, centrali-
sering, hierarki och storskalighet, medan postbyråkratin sägs kännetecknas 
av kaos, värderingar, spontanitet, decentralisering, flexibilitet och tillplatt-
ning. Vad som är utmärkande för denna uppdelning och andra liknande 
epokala uppdelningar (Karlsson & Eriksson 2000:99, du Gay 2004:43) är 
strävan efter förändring. I litteraturen om postbyråkratiska organisationer 
sägs att förändringen från exempelvis stabilitet till flexibilitet också bör 
åtföljas av en motsvarande förändring när det gäller hur de anställda kon-
trolleras. Heydebrand (1989) lyfter fram just förändrad kontroll som cent-
ralt i definitionen av postbyråkratin:  
 

…a thoroughly intentional, conscious, postmodern strategy of increasing the flexibility 
of social structures and making them amenable to new forms of indirect and internal-
ized control, including cultural and ideological control” (ibid: 345).  

 
Den nya formen av kontroll är som Heydebrand beskriver indirekt, inter-
naliserad, kulturell och ideologisk. Med det här synsättet är själva attrak-
tionen med postbyråkratisk organisering att ersätta traditionella former av 
kontroll såsom ordergivning. I managementperspektivet framstår det som 
att den gränslösa organiseringen för med sig förändrade krav på kontroll av 
de anställda på divisionerna. Det rör för det första anställningsförhållan-
dena och för det andra den funktionella flexibiliteten. Anställning inom 
järnvägen är historiskt förknippad med långvariga och trygga anställnings- 
och arbetsförhållanden. I utbyte mot denna trygghet har det ställts krav på 
de anställda att vara lojala och pålitliga i arbetet. I och med föreställningen 
om gränslöshet och de förändrade organisationerna riskerar detta utbytes-
förhållande av förväntningar och krav att undermineras. Utifrån ledning-
ens beskrivningar, både i det här kapitlet och i det föregående, anas att an-
ställdas förväntningar om trygghet inte längre kan infrias och således sätts 
också pålitligheten och lojaliteten på prov. I brist på den tidigare stabila 
arbetsgemenskapen kan inte ledningen ta saker och ting för givna på sam-
ma sätt som förr i tiden. Konsekvensen av dessa två förhållanden är att det 
finns ett ökat behov av kontroll för att erhålla ett önskat beteende hos de 
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anställda (jfr Edwards 1979:17).47 De nya formerna är vad som kallats en 
hybridmodell baserad på både byråkratisk och postbyråkratisk organisering 
(du Gay 2004, Hodgson 2004). Den ger plats för en ny slags gränslöshet i 
form av till exempel tillplattning, men samtidigt ökad styrning av arbetet i 
form av tids- och arbetsreglerade projekt och kontroll av de autonoma och 
kompetenta anställda. 
 
I första hand ger således föreställningen om den gränslösa organisationen 
en bild av hur ledningen strävar efter att ersätta de tidigare byråkratiska 
verksamheterna med nya flexibla och gränslösa organisationsmodeller. För 
det andra ger föreställningen om gränslösa organisationer vid handen att 
det är något eller någon annan som sätter villkoren för vad som anses flex-
ibelt. Även här har marknaden en avgörande betydelse på så sätt att det är 
marknaden och kunderna som villkorar att arbetsorganisationer måste bli 
mer flexibla än tidigare. Men här finns också ett tillägg till marknaden som 
villkorande kraft. Detta tillägg är kompetens i betydelserna ökande kompe-
tenskrav i samhället och krav på social kompetens för att kunna arbeta i 
gränslöshetens organisation. Kompetens framstår i den gränslösa organisa-
tionen som nödvändig för organisationens fortsatta existens och som så-
dan ett konkurrensmedel. En förutsättning för gränslösheten är att de an-
ställda har en bred teknisk kompetens som kan möjliggöra funktionell flex-
ibilitet. Det är således formerna i sig som kräver breddade förmågor hos de 
anställda. De nya formerna kräver emellertid också social kompetens. I den 
tidigare byråkratiska organisationen var bristen på social kompetens inte 
ett problem, men i det nya krävs ny kompetens för att gränslösheten i 
samarbetet ska etableras. Det gränslösa medför därmed ett slags tvingande 
sociabilitet som ska ersätta de tidigare stängda dörrarnas praktik. Kompetens 
är således mekanismen som kommer att generera inte bara bättre arbeten 
och fler arbeten, utan arbeten överhuvudtaget. Och det är den enskilda 
individens kompetens som sägs göra skillnad.  
 
Liksom föreställningen om den ofrånkomliga marknaden syftar föreställ-
ningen om den gränslösa organisationen till att neutralisera invändningar 

                                                 
47 Orsakssambanden blir här något problematiska, det vill säga att det är formerna i sig som medför 
ett ökat behov av kontroll. Den övergripande förklaringen till ett ökande kontrollbehov är sannolikt 
vidare än så och en konsekvens av de effektivitetssträvanden som diskuterades i förra kapitlet. I 
ledningens beskrivningar gavs båda förklaringarna och dessutom ytterligare förklaringar som disku-
teras i nästa kapitel. 
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mot förändring eller alternativa lösningar på problem, i det här kapitlet på 
problemet med arbetsorganisationerna. I flexibilitetens och kompetensens 
namn har ledningen mandat att göra vad som krävs för att arbetsorganisa-
tionen ska anpassas till rådande eller kommande villkor. Det handlar yt-
terst om att ledningen måste organisera för att färre ska kunna utföra mer 
arbete. I gränslöshetens och kompetensens namn söker ledningen därför 
förändra de invanda interaktionsmönstren, samt ersätta dessa med tillfälli-
ga relationer och förändra den tidigare fackkunskapen och ersätta denna 
med en breddad kompetens. 
 
För att bli en gränslös organisation räcker det emellertid inte med att skapa 
gränslösa arbetsorganisationer eller att eftersträva social kompetens. För att 
gå från byråkrati till flexibilitet krävs också djupgående förändringar av in-
dividerna i verksamheterna (se kapitel sex). I nästa avsnitt byts fokus än en 
gång till ett motståndsperspektiv och en annan bild av arbetsorganisatio-
nerna framträder. Det är en bild som tillbakavisar föreställningen om den 
gränslösa organisationen på en rad punkter och istället belyser dess be-
gränsningar och omättlighet.  
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Den omättliga organisationen 

Vid en första anblick verkar managementperspektivets bild stämma över-
ens med de intervjuade anställdas i fråga om flexibilitet. De anställdas in-
tervjuutsagor motsäger inte strävan efter att jobba smartare, bli mer kom-
petenta eller bli mer engagerade i beslut som rör det egna arbetet. Det är 
således inte flexibilitet eller gränslöshet i sig som de anställda har invänd-
ningar emot. Begreppen är precis som i fallet med effektivitet positivt vär-
deladdade, vilket innebär att deras motsats i princip är omöjlig att sträva 
efter eller formulera i ett motståndsperspektiv. Det kan därför sägas att på 
en allmän och övergripande nivå rådde det enighet mellan ledningen och 
de anställda om att en ökad organisatorisk flexibilitet och flexibla arbets-
former inte bara är en nödvändighet utan också positivt för de anställda. 
Vad som döljs i en sådan samsyn är att flexibilitet och gränslöshet betyder 
olika saker för ledning och anställd.  
 

Olika innebörder av flexibilitet  

I en internationell forskningsöversikt om flexibilitet i arbetslivet konstate-
ras att flexibilitet troligen har olika innebörd för ledningen respektive för 
de anställda (Karlsson kommande b). För det första innehåller litteraturen 
om flexibilitet motstridiga resultat i fråga om flexibilitetens positiva och 
negativa följder för organisationen och de anställda. Sammantaget visar att 
litteraturen att flexibilitet vanligen lanseras som positivt för organisationen, 
men möjligen negativ för de anställda. För det andra visar empiriska analy-
ser att flexibilitetens motsats är olika för ledning och anställda (till exempel 
Davidson 1990). För ledningen är flexibilitetens motsats vanligen ”rigidi-
tet”, för de anställda är motsatsen till flexibilitet i stället ”säkerhet” eller 
”trygghet”.  
 
Enligt de intervjuade fanns flexibilitet på Banverket och hade så funnits 
även innan de nya organisationsmodellerna initierats av ledningen. Verk-
samheten beskrevs dock inte som flexibel i managementperspektivets 
tappning, det vill säga inte som den gränslösa organisationen. De anställda 
gick inte heller i direkt polemik med samhällsdebatten om den offentliga 
sektorns byråkrati och rigiditet. Däremot talade de i termer av flexibilitet 
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när de till exempel beskrev varför de hade valt att arbeta på Banverket, el-
ler då de beskrev det egna dagliga arbetet. En av de intervjuade männen 
menade att för honom hade Banverket alltid varit en bra och flexibel ar-
betsplats. Han fick prova på nya arbetsuppgifter och den ena dagen var 
sällan den andra lik. Ytterligare en man menade att järnvägsarbetet alltid 
varit flexibelt för att man aldrig visste hur vädret skulle bli eller vad som 
skulle dyka upp bakom nästa krök vid ett bygge. Arbetet hade också alltid 
krävt att man var flexibel, eftersom de ritningar och lösningar som gjordes 
inne på kontoren inte alltid stämde överens med verkligheten ute på ba-
nan och en sådan diskrepans medförde per automatik flexibla lösningar på 
plats. I den meningen var inte mer flexibilitet något efterfrågades, eftersom 
man upplevde att arbetet redan var relativt varierat. Inte heller talades det 
om att arbetet hade blivit långtråkigt, enahanda och rutinartat. Däremot 
talades det om att arbetet i de nya formerna hade blivit mer uppstyckat, 
kortsiktigt och arbetsdagen mer splittrad än tidigare. Arbetet beskrevs alltså 
som mer oberäkneligt än tidigare.  
 
En av de intervjuade kvinnorna beskrev hur hon sökt sig till Banverket just 
för att där erbjöds flexibilitet i fråga om att kombinera ett intressant arbete 
med att vara småbarnsförälder. I hennes fall hade den hittills tydliga upp-
delningen i arbetstid och fritid på Banverket varit en möjlighet att på be-
stämd, och i hennes mening anständig, tid utföra ett visst arbete för att 
därefter vara förälder. Hon kunde arbeta mer en dag och mindre en annan 
dag om det var något av barnen som blev sjukt. Den typen av flexibilitet 
handlar om att organisationen möjliggör och erbjuder flexibilitet, det vill 
säga är flexibel så att de anställda kan kombinera arbetsrollen med andra 
livsroller. Det har formulerats tidigare som att organisationen är flexibel så 
att anställda kan ha flexibilitet i livet (Bekkengen 1999:43, Karlsson & 
Eriksson 2000:96). I den nya organisationen menade hon att ledningen 
sökte efterlikna ett privat företag, och i det privata var möjligheterna att 
kombinera familj och arbete mindre. Organisationen skulle därmed inte 
vara lika medgörlig om den efterliknade det privata näringslivets företag. 
Motsatsen till flexibilitet var således omedgörlighet. 
  
I de anställdas beskrivningar var flexibilitet något som organisationen er-
bjöd eller något som gav variation i arbetet och således något positivt. Det 
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har beskrivits av Jonsson (kommande) som önskad variation. I motstånds-
perspektivet är denna önskade variation något som bör bevaras, men som 
riskerar att övergå i oönskad variation i form av oberäknelighet och omed-
görlighet. I motståndsperspektivet är därför ledningens flexibilitetssträvan-
den omättliga; de erbjuder minimalt men kräver mycket. Den omättliga 
organisationen byggs upp av vad som framstår som begränsningar i de nya 
organisationsmodellerna, dels begräsningar som är direkt kopplade till te-
amindelning, projektlag och nätverk, dels begränsningar i relation till arbe-
te och tid. 
 

Teamens begränsningar 

I motståndsperspektivet formuleras två områden som anses begränsande 
med teamen. För det första att teamindelningen skapar fler hierarkier istäl-
let för att som det var tänkt platta till den tidigare hierarkin. För det andra 
att teamindelningen skapar nya gränser i verkstaden. I intervjuerna hade 
verkstaden varken decentraliserats eller plattats till. Som teammedlem hade 
man således inte fått större överblick eller inflytande över verksamheten i 
stort. Inte heller uppgavs att beslut fattas snabbare i den nuvarande organi-
sationen än i den tidigare. Det kom sig av den ökning eller pluralisering av 
hierarkier som teamindelningen innebar. Istället för att verkstaden som 
tidigare var indelad i en hierarki, var den uppdelad i fyra team-hierarkier. I 
intervjuerna framfördes också att teamen, eller snarare teamledarna, hade 
kommit att bli ett extra filter för informationsspridning. Tidigare menade 
de anställda att hela personalgruppen i verkstaden fick information direkt 
från ledningen, men att informationen nu istället portioneras ut via team-
ledarna. På så sätt tog det längre tid för informationen att nå ”golvet” än 
tidigare och gränsen mellan den högsta ledningen och anställda i teamen 
hade förstärkts: 
 

Från början var det nog mer sagt att vi skulle vara en grupp och alla skulle kunna göra 
varandras arbetsuppgifter och hjälpas åt också och även teamledaren skulle inte vara 
någon sån där ledare så, utan han skulle ingå som vem som helst, fast han hade kanske 
den övergripande planeringen. 

 
I motståndsperspektivet framhålls att den nya organiseringen i verkstaden 
dels är dyrare, dels skapar gränser snarare än raderar gränser, vilket begrän-
sar verksamheten som helhet. De anställda menade att ledningens idé om 
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att teamen skulle verka som ”företag i företaget” var onödigt kostsam på 
grund av ökade administrativa uppgifter. Varje team hade sin egen admi-
nistration och det beskrevs som ett onödigt dubbelarbete. Som exempel 
framfördes att en teamledare och dessutom en andre-teamledare för 10-12 
personer medförde onödiga kostnader och dubbelarbete. I intervjuerna 
talades det om att man börjat maska i teamen för att visa hur lite teamleda-
ren hade att säga till om, andra talade om hur det ständigt och medvetet 
stökades till i ett gemensamt förråd för att visa på missnöje med teamorga-
niseringen. Det påpekades härvid att det uppstått ett revirtänkande mellan 
teamen. Teamindelningen hade medfört att det hade blivit svårare att ta in 
extra personal utifrån vid tillfälliga arbetstoppar, eftersom teamledaren strä-
var efter att hålla kostnaderna för respektive team så låga som möjligt. 
Egentligen, menade man, borde tillfälliga toppar kunna lösas mellan 
teamen, men den nya gränsdragningen förhindrade sådana smidiga lös-
ningar eftersom teamen tävlade med varandra. I intervjuerna talades det 
om att revirtänkande och tävlingsmentalitet visserligen verkade samman-
hållande inom teamet, men var mindre lyckosam för verkstaden som hel-
het:  
 

Så gemenskapen i vårat team är bra, men det blir väl en, en mur någonstans emellan 
teamen och det är inte bra. Nu tycker jag man kör sitt eget race och det är liksom, man 
pratar inte med de andra teamen innan.  

 
De anställda talade också om de nya gränsdragningarna och om att vad 
som uppfattades som fördyrande omständigheter var ett sätt att ytterligare 
sänka verkstadens status i organisationen som helhet. Genom att tydlig 
visa på hur kostsam och dåligt fungerande verkstaden var, skulle det bli 
lättare att motivera en avyttring i framtiden. I motståndsperspektivet är 
förändringarna i verkstaden en åtgärd för att kunna definiera ut verkstaden 
som en del som kan avyttras från divisionen, men att det är något som 
ledningen döljer. Och en sådan möjlig flexibel lösning är inte önskvärd. 
 

Begränsningar i projektorganisering 

I motståndsperspektivet understryks att införandet av projektlag i entre-
prenaderna medfört att arbetsvillkoren försämrats. Den förändring som 
lyfts fram är att arbetet i de traditionella stabila arbetslagen luckrats upp 
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och ersatts av mer tillfälliga och flyktiga projekt. I intervjuerna talades det 
om hur arbetet i entreprenaderna alltid hade varit klassat som det ”hårda 
jobbet” i verksamheten, men också (eller kanske just därför) som högt vär-
derat och statusfyllt. Då de två formerna, arbetslag och projekt, jämfördes 
framhölls att statusen inte hade minskat, men däremot fanns inte andra 
mer outtalade fördelar kvar. En av dessa outtalade fördelar var den tidigare 
sociala gemenskapen i arbetslaget. En gemenskap som inte bara gav socialt 
stöd utan också bildade grund för kunskapsspridning och kontroll av var-
andras individuella brister. Dessa brister hos vissa individer uppfattades 
givetvis som en belastning för övriga i laget, men man visste åtminstone 
vilka bristerna var och dessa brister kunde övriga medlemmar i laget kom-
pensera. Lagen stod också för kontinuitet på så vis att man kände de andra 
på ett mer privat plan. Det innebar att man hade en relativt låg integritet 
och att man sällan tilläts vara anonym, men det innebar också att de andra 
i laget kunde ”täcka upp”. I motståndsperspektivet framhålls därför att en 
allvarlig försämring i de nya tillfälliga projekten är att man saknar kunskap 
om vem som ska ingå i projektet. Det är inte heller säkert att man känner 
övriga i projektet och följaktligen vet man heller inte något om de andras 
brister och fördelar. Man får visserligen vara anonym, men det blir ensamt 
i längden 
 
Ytterligare fördelar som håller på att försvinna är den tydliga hierarkiska 
arbetsdelningen i produktionen och möjligheten att påverka planeringen 
av arbetet. I det traditionella laget menade de intervjuade att man kunde 
påverka hur arbetet skulle utföras, framför allt för att avståndet till lagbasen 
eller förmannen inte var så stort. Lagbasen hade dessutom kunskaper och 
en övergripande kontroll över alla delar i arbetsprocessen. I de nya projek-
ten sade man sig inte veta vem som var chef eller om chefen hade de rätta 
kunskaperna om arbetet. Den flexibla dagen, eller snarare den flexibla ar-
betsveckan, innebar att de anställda tillsammans med lagbasen kunde lägga 
upp arbetet relativt fritt och som beting. Det resulterade ofta i att man ar-
betade långa arbetsdagar för att kunna åka till hemorten redan på torsdags-
kvällen och vila på fredagen. I motståndsperspektivet framhålls att en så-
dan överenskommelse mellan lagbas och anställda försvunnit i och med 
att avståndet till de nya cheferna blivit längre.  
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Nätverkets begräsningar 

I motståndsperspektivet betonas att ledningen misslyckats med att skapa 
en (positivt) gränslös organisation. Visserligen hade ledningen försökt sud-
da ut gränser mellan teknikslag och mellan kontor. Men att skapa gräns-
löshet i den betydelsen hade ledningen inte lyckats med. Om gränslöshet 
ska kunna vara möjligt bör, enligt motståndsperspektivet, de olika konto-
ren likriktas mer för att till exempel underlätta för utbyte av arbetskraft. 
Det hade dock inte infriats och de anställda efterlyste standardiserade mal-
lar och enhetliga arbetssätt på kontoren. En sådan efterlysning bottnade 
dock inte i en önskan att leva upp till ledningens förväntningar om gräns-
överskridande, utan att som ”ett Banverk” borde arbetssättet vara likadant 
överallt och inte skilja sig åt mellan kontoren. I motståndsperspektivet 
framstår det därmed som att divisionernas avskärmning från övriga Ban-
verket inte är eftersträvansvärt. Det påpekas att de skilda arbetssätten mel-
lan kontoren i Projekteringsdivisionen är ett resultat av att varje kontors-
chef vill sätta sin egen prägel på utförandet och skapa egna rutiner. Förut, 
innan divisionaliseringen, var arbetssättet mer enhetligt över hela verket 
och ett sådant arbetssätt ger förutsättningar för gränslöshet i dess rätta be-
märkelse. Vissa förändringar hade dock skett när de gällde de tidigare grän-
serna. De anställda talade om att de gamla gränserna mellan teknikslag vis-
serligen hade tonats ned, åtminstone på ett retoriskt plan, men nya gränser 
hade också hade bildats i och med inrättande av kompetensnätverken. 
 
I motståndsperspektivet formuleras svårigheter med nätverksorganisatio-
nen och kompetensnätverken i form av praktiska frågor: hur ska de olika 
kompetensnätverken administreras? Vem ska sköta administrationen? Hur 
stort eller litet kan ett kompetensnätverk vara till antalet personer och hur 
man ska man hinna träffas ansikte mot ansikte? Andra frågor handlar om 
vem som ska bedöma de andras individuella kompetens och vem ska avgö-
ra kompetensbehovet, dels i ett enskilt kompetensnätverk, dels i hela verk-
samheten. En kvinna beskrev svårigheterna enligt följande:  

 

Hur ska ett nätverk med hundra personer skötas rent praktiskt? Vem ska ha koll på din 
kompetens i ett nätverk på hundra personer? Och vem ska se till vad det behövs för 
kompetens och ska det gå till? Få alla uppgifterna från alla kontor. Det är lite svårt att 
föreställa sig. Är man tio, då kan alla träffas./../Vi har ju funderat på det här mycket i 
nätverken, att man ska dela upp det i mindre, men då är det ju så att alla signalare håller 
ju på med tio olika områden  



 

   145

En följd av den nya gränssättningen mellan de olika nätverken var också 
svårigheten att veta i vilket av två närliggande nätverk som besluten skulle 
fattas och beslutsrätten i respektive nätverken upplevdes som otydlig. Yt-
terligare problem uppstod när ett beslut togs i ett nätverk som fick konse-
kvenser i ett annat. I motståndsperspektivet bör gränser vara tydliga och 
det så hade fallet varit med de gamla gränserna mellan teknikslagen, me-
dan de nya gränserna är diffusa. Uppgifter som förut tillhörde ett område 
och där en person var ansvarig beskrevs numer som ”allas ansvar”. De an-
ställda beskrev arbetssituationen som att ”allt bara flyter omkring” och 
ingen hade längre den övergripande helhetsbilden och helhetskontrollen 
över arbetet. Helhetskontrollen över banan är, i motståndsperspektivet, en 
ledningsfråga, eftersom säkerheten äventyras om den går förlorad. Föränd-
ringen av de traditionella gränserna och övergången till vad som uppfatta-
des som diffusa gränser för beslutsfattande mötte reaktioner i form av både 
ilska och uppgivenhet:  
 

Man kan inte sköta uppdragen som det vore ett jävla företag. Fatta beslut för att det pas-
sar en just då. Fast man påtalar det så händer inget. Vad ska man göra? Man koncentre-
rar sig på det som ska göras så långt man kan och så gör man minsta möjliga. Det går ju 
stick i stäv med vad som är tänkt, men man är ju bakbunden. Och ärligt sagt så har man 
slutat bry sig.  

 
I motståndsperspektivet begränsar kompetensnätverken arbetet på en rad 
punkter och det är ett skäl till att nätverken inte fungerar som ledningen 
tänkt. Närhet, förtroende, erfarenhet och muntlig kommunikation betonas 
som avgörande faktorer för att arbetet ska flyta smidigt. I de formella 
kompetensnätverken framhålls avsaknaden av dessa faktorer och arbetet 
begränsas inte minst av den skriftliga kommunikationen. I intervjuerna 
menade man att man försökte arbeta ungefär som förut, det vill säga ge-
nom att försöka lösa problem och frågor utan att lägga ut dem på kompe-
tensnätverkens hemsida. En kvinna menade att hon precis som förut sökte 
information från dem som befann sig i närheten, som hon kände förtro-
ende för och uppfattade som skickliga. Trots att de hon ansåg som mest 
kompetenta inte längre fanns inom divisionen och följaktligen inte hade 
någon inblandning alls i det specifika uppdraget.  
 

Jag frågar signalarna här på kontoret, men sedan om inte de kan då går jag till förvalta-
ren för där finns det tre jättekompetenta signalare och de tar jag mig friheten att fråga 



 

   146 

om jag inte kan lösa det själv. Även om det inte har med just projektet att göra och så 
gjorde jag ju förut också. De kan oftast svara på frågor. 

 
I motståndsperspektivet formuleras misstänksamhet om dolda syften med 
tillplattningen i nätverksorganisationen. I intervjuerna uttrycktes inte något 
behov att platta till den gamla organisationen och det upplevdes oklart vad 
som avsågs med tillplattningen från ledningen sida: 
 

Min första tanke med den här platta organisationen det var att ett sätt att fördela ut an-
svaret utan att behöva ge folk betalt och jag vet inte, men det kanske är en grundtanke 
med det hela. 

 

Nätverkens begränsningar utifrån de anställda handlade således om prak-
tiska problem uttryckt i frågan; vem ska göra vad? De praktiska problemen 
hade också resulterat i en känsla av att ingen längre hade kontroll över hel-
heten i organisationen, uttryckt som att varje uppdrag fungerade som ett 
litet ”företag i företaget” utan ansvar för hela verksamheten. Det hade ock-
så inverkat på beslutsfattandet på så vis att det var svårt att veta var beslut 
egentligen skulle tas och av vem. Kompetensnätverkens begränsningar 
handlade paradoxalt nog om begränsningar i kompetensöverföring mellan 
anställda. I motståndsperspektivet är svaret på de praktiska frågorna vem 
ska göra vad och hur ska det göras: vi tänker i alla fall inte göra det. Det är 
ett sätt att markera att den nya organiseringen ställer till problem snarare 
än löser problem.  
 
I motståndsperspektivet framträder också teman som inte är möjliga att 
hänföra till någon av de tre specifika formerna, team, projekt och nätverk. 
Dessa överskridande teman är begränsningar i arbete och tid, begränsad 
interaktion samt konsekvensen av dessa begräsningar, nämligen kompe-
tensförluster. 
 

Begränsningar i tid och arbete  

Det första temat, begränsningar i arbete och tid, utgörs av vad som i mot-
ståndsperspektivet är konsekvenser av minskade resurser i förhållande till 
mängden arbete som ska utföras. Här belyses bland annat att tidsbristen 
medfört att de anställda upplever sig hindrade att fullgöra sitt arbete. Bris-
ten på tid tillskrivs framförallt arbetssättet, främst beställningsförfarandet 
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från dem som nu ska betraktas som kunder, det vill säga Banverket självt. I 
motståndsperspektivet är påvisandet av begräsningarna en möjlighet att 
sätta gränser, exempelvis för vad som är arbetstid och fritid och hur mycket 
arbete som är rimligt i relation till lönen.   
 
I intervjuerna menade de anställda att tiden för varje arbete hade minskat 
uppdragsformen eller projektet. Tidigare hade man sett arbetsdagen eller 
arbetsveckan som den överordnade tiden. Kontraktet, beställningen, pro-
jektet, uppdraget eller ordern48 uppgavs vara den nya kalkylerbara och kon-
trollerade formen för vilket arbete som skulle utföras. Formen begränsade 
vilket arbete och hur mycket arbete som fick lov att göras. Tid blev då 
både en tvingande faktor i arbetsprocessen och ett kontrollverktyg. Organi-
sering av arbete i projekt innebär per definition att vissa mål ska nås inom 
en på förhand bestämd tid. I motståndsperspektivet framhålls att det är ett 
sätt för ledningen att tvinga de anställda att bortse från den tidigare kolle-
giala stämningen inom Banverket. En kollegial stämning som medför att 
allt arbete inte kräver ekonomisk ersättning till den egna divisionen. Det 
som förut betraktades som att man hjälptes åt för att lösa problem inom 
verket hade vänts till krav på de anställda att göra situationen till en af-
färsmässig relation, det vill säga att ta betalt för allt utfört arbete. Varje lite 
del arbetet beskrevs därmed som specificerad och kontrollerad och mer 
byråkratiskt, i betydelsen begränsande, än så kunde det knappast bli. Men 
även i de fall där de anställda menade att det fanns eller borde finnas tid 
över, satte beställningens tidsramar gränser för vilket arbete som fick utfö-
ras: 
 

Ser jag ett fel eller inte ett fel kanske men ett.. ett slitet reglage kan jag ju alltid tala om 
det, men jag får inte… nu får jag inte bara åtgärda utan att det finns beställning på job-
bet. Alltså även om man har tid över eller tycker att det borde fixas så får man inte utan 
beställning./…/ Nu är det ju inte så att om man ser något som måste fixas så gör man 
bara det, men man ska inte. Förstår du? Är det småjobb och man har grejerna så gör 
man ju det ändå, men man får inte (skratt).  

 
Ur citatet ovan framgår att anställda ändå utför det arbete som anses nöd-
vändigt, trots att man inte har tillåtelse och trots att man inte bidrar till att 
den egna enheten får tillräckligt betalt. Det som tidigare beskrevs som ett 
flexibelt arbetssätt hade istället tvärtom blivit mer ”byråkratiskt”. Det by-

                                                 
48 Beställningsförfarandet benämns på olika sätt i intervjuerna. 
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råkratiska refererade till mer pappersjobb i och med beställningarna från 
det egna verket och ännu krångligare beslutsvägar än tidigare. I det gamla 
systemet fanns visserligen en order på vad som skulle göras och hur lång 
tid det skulle ta, men eftersom banan var hela Banverkets angelägenhet så 
fanns en viss flexibilitet och förståelse för att ordern var att betrakta som 
en rekommendation på vad som skulle göras och hur lång tid detta fick ta. 
Sett till banans bästa ”visste” alla att detta var en rekommendation som 
kunde frångås om det ansågs nödvändigt. I motståndsperspektivet är be-
ställningen den nya formen för styrning av arbetsprocessen och än mer 
byråkratisk och begränsande än tidigare. En sådan inställning har likheter 
med Hodgsons (2004) resonemang som går ut på att med projektformen 
accentueras styrning av tid och arbete. I motståndsperspektivet betonas 
därför återigen att järnvägen är en angelägenhet som inte kan styras av tid 
eller gränser mellan olika enheter. De intervjuade talade härvid om som 
alla angelägenhet. 
 

Jag tycker det är intressantare att bry mig om järnvägen och rusta upp den och bygga 
nytt. På sina håll håller den på att rasa ihop. Det är den man vill koncentrera sig på och 
inte på vad kunden kan betala för än en det ena än det andra. För det är den som är 
marknaden och den behöver rustas upp. 

 
I intervjuerna beskrevs således att beställningsförfarandet skapade gränser, 
istället för att öppna gränser och på så sätt blev organisationen inte alls 
flexiblare utan tvärtom begränsande. Det hade också lett till en osäkerhet 
var man skulle vara efter nuvarande uppdrag eller om man skulle bli utvald 
till nästa uppdrag. I den meningen handlade det om att man som anställd 
numer måste bevaka att man hamnade inom och inte utanför nästa upp-
drags gränser:   

 
Jag vet ju inte om jag ska vara med på nästa uppdrag eller om någon annan går före. Jag 
har ju många år kvar till pension men jag är ändå gammal i gården om man säger.  Och 
jag vet inte i vilket projekt jag ska vara med i ..ja säg om tre veckor när vi är klara. Eller 
när det är sagt att vi ska vara klara. Och vi jobbar dygnet runt för att bli klara i tid, men 
inte fan vet jag vart jag ska sedan. Men maskiner och gubbar måste vara klara för det. 

 
De anställda beskrev att flexibiliteten uttryckt i ”att hoppa mellan stolar”, 
medförde att arbetet inte hanns med. Det hade också lett till att arbetet 
fragmenterats. De anställda synliggör här ett problem som kan uppstå med 
att inneha flera roller och funktioner, nämligen att arbetet styckas upp och 
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att man därmed inte upplever att man kan fullgöra sitt arbete eller ha kon-
troll över det (Hansson 2004). I intervjuerna beskrev de anställda hur de 
rör sig mellan olika arbetsuppgifter och roller, hur de i ett uppdrag kunde 
vara expertrådgivare, i ett annat uppdrag ”vanlig” projektör, i vissa fall upp-
dragsledare, och ibland stå utanför ett annat uppdrag, men ändå bistå med 
tips. Andra beskrev hur det numer smögs in nya uppgifter som ledde till 
en uppstyckad arbetsdag. 
 

Var man montör så var man montör. Då hade man det man visste. Man kunde kanske 
planera på ett annat sätt så att man såg att det här ska jag hinna med idag då. Nu kanske 
det smyger in en, en extra detalj, som är… ligger under mitt ansvar som man också ska 
hinna med utöver det vanliga. Det är svårt att se vad som ska komma in eller hända un-
der dagen ens. Jag tror just att den här ryckigheten och att folk känner sig nog lite stres-
sade nu, mer än vad dom gjorde tidigare 

 

Att hoppa mellan stolar var inte problematiskt i sig utan kunde ge ett in-
nehållsrikt och intressant arbete. I motståndsperspektivet är däremot en 
sådan flexibilitet kopplad till tid, och brist på tid ger brist på den flexibili-
tet som ledningen önskar. Begränsningarna i tid motiverar att man låter bli 
att göra som ledningen vill. Hindren för gränslöshet och funktionell flexi-
bilitet är således en fråga om brist på eller begränsningar i tid. De anställda 
beskrev att ledningen ställde krav på att de skulle utföra mer arbetet på 
samma tid som förut, vilket varken gynnade dem själva eller järnvägen i 
stort. Som anställd måste man vara beredd på att arbeta under pressade 
former med deadlines, hög arbetsbelastning, förseningar och övertid. Be-
skrivningen gjordes via upplevelser av krav på att lösa arbetsuppgifterna 
trots frånvaron av en ”riktig” ledningsfunktion som stöd i själva arbetet.   
 
I motståndsperspektivet är kombinationen av krav på funktionell flexibili-
tet och tidsbrist ett skäl till lägre engagemang i arbetet än tidigare. Det 
drabbar inte minst de oerfarna anställda, som behöver stöd och hjälp för 
att klara av sitt arbete. I det sammanhanget beskrev anställda hur de fick 
”stjäla tid” från andra för att få hjälp. Stulen tid var sådan som man till-
tvingade sig från andra mer erfarna. Att stjäla någon annans tid var ingen 
angenäm uppgift, vare sig för den som stal eller blev bestulen.  
 

Man får liksom stå på rad som i skolan när man frågade läraren du vet. Alla stod med 
böckerna i hand på en rad vid katedern och väntade. Ibland ville man bara veta om man 
var på rätt väg och det är samma nu. ’Är jag på rätt väg? Ja eller nej gör så här istället.’ 
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Men man tar ju hans tid. Och han får ju inget för det. Det är för jäkligt rent sagt. För 
man tar ju på hans debiteringsgrad då. 

 
I motståndsperspektivet framstår det som befogat att sätta gränser för sin 
egen och andras tid. Att låta bli att hjälpa till är således motstånd som 
framhålls som nödvändigt för tiden inte räcker till. Bristen på tid har med-
fört att anställda med möjlighet att dra sig undan och stänga in sig på sitt 
rum gör så för att hinna få det egna jobbet utfört i tid, på arbetstid. Det var 
en konsekvens som var tvärtemot ledningens önskemål om mer sociala 
kontakter i syfte att sprida kunskaper. Från de anställdas sida handlade det 
dock inte om bristande social kompetens när man exempelvis stängde in 
sig på sitt rum då möjligheten gavs, utan om brist på tid för umgänge vare 
sig det gällde att hjälpa andra eller umgås med andra. Tidigare forskning 
visar på liknande resultat, till exempel menar Sanne (2001:95) att föränd-
ringarna på järnvägen har resulterat i att den ömsesidiga tilltron mellan de 
anställda inte längre är självklar. 
 
I intervjuerna talde de anställda också om att arbetet tenderade att ta ett 
större utrymme av den totala tiden än tidigare, såvida man inte själv lycka-
des sätta gränser mellan arbetstid och fritid En förklaring som gavs av de 
anställda var att själva uppgiften, att producera järnväg, kommit i skymun-
dan för administrationen och ”organisationsfrågor” som omgav teknikkär-
nan. Organisationsfrågor var till exempel utbildning om den egna organi-
sationen och om andra organisationer. Detta arbete upplevdes ta mycket 
tid från det som benämndes som det riktiga arbetet, uppgiften att produce-
ra järnväg. Tiden för det nya extraarbetet med administration och organi-
sation fick ur ledningens synvinkel inte ta tid från det riktiga arbetet, efter-
som exempelvis debiteringsgraden uttryckt i procent fortsatt skulle vara 
hög. Debiterbar tid är tid som beställaren betalar för och i motståndsper-
spektivet anses det felaktigt att ta betalt för tid som inte direkt används för 
beställarens räkning. De anställda ställde undrade om det var fritiden som 
skulle tas i anspråk till det extra arbete som de nya formerna och funktio-
nerna hade medfört. I motståndsperspektivet betonas att det är befogat att 
avfärda ledningens krav på extraarbetet och fortsätta arbeta på samma sätt 
man tidigare gjort. Arbetsbelastningen var också en förklaring till varför 
kompetensnätverken inte användes i den grad ledningen ville. De anställda 
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menade att det inte finns tid över till vare sig till nätverken eller till de nya 
befattningarna  
 
I motståndsperspektivet framstår det som att de nya arbetsformerna inte 
medfört att arbetet blivit mer gränslöst och flexibelt, utan snarare begrän-
sande och byråkratiskt. Sett till arbete och tid som det här avsnittet hand-
lat om så framhålls att beställningssystemet verkar begränsande för hur 
arbetet ska utföras och vilken tid arbetet får ta i anspråk. Som tidigare 
nämnts upplevde de anställda en högre grad av funktionell flexibilitet, 
men förklaringen till det låg inte i att organisationen i sig hade blivit mer 
gränslös eller flexibel än tidigare. Förklaringen som ges i motståndsperspek-
tivet är istället att det är personalbristen eller bristen på mantimmar i be-
ställningen som skapar krav på att hoppa mellan olika arbeten.  
 

Begränsande interaktion 

I motståndsperspektivet är påvisandet av begräsningarna ett skäl till att  
sätta gränser för interaktionen genom att bokstavligen eller bildligen stänga 
dörren. Det andra temat, begränsande interaktion, utgör vad som i mot-
ståndsperspektivet framstår som konsekvenser av de tillfälliga arbetsrela-
tionerna i de nya formerna. De anställda upplever att de fick kritik från 
ledningen för att de inte samarbetade på ett tillfredsställande och effektivt 
sätt. I motståndsperspektivet ifrågasätts för det första ledningens vetskap 
om hur interaktionen såg ut tidigare och för det andra nödvändigheten av 
att alltid eftersträva mer samarbete för att genomföra arbetsuppgifterna. I 
intervjuerna efterfrågades istället mer standardisering för att slippa uppfin-
na hjulet fler gånger än nödvändigt. Citatet nedan belyser hur arbetet i 
mångt och mycket skulle kunna standardiseras:   

 

Vi måste ju lägga ned pengar på att göra standardhandlingar, men som jag har upplevt 
är inte det glamoröst nog att förvalta och ta en färdig ritning utan var och en ska vara 
kreativ, för det är ju populärt att vara kreativ. Men alla ska ju kunna göra samma kilo-
meter på samma sätt. Det ska inte vara någon skillnad. Sedan kan man komma till tek-
niska lösningar där man måste vara lite kreativ, och det är ju en sak, men det kanske 
handlar om två procent av projektering på el. Det mesta handlar om standard. Det vill 
man inte inse som jag upplever. 
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I intervjuerna talades det inte bara om att ledningen ville att de skulle sam-
arbeta mer, utan också om en annan typ av samarbete av mer tillfällig ka-
raktär. Som exempel gavs de nya projektlagen, som inte längre baserades 
på fasta relationer utan på tillfälliga kontakter. I motståndsperspektivet är 
det en åtgärd som ledningen har vidtagit för att minska styrkan och sam-
manhållningen i de tidigare arbetslagen. Det var en sammanhållning som 
de anställda beskrev som nödvändig för arbetsprocessen och för att trivas 
med arbetets förläggning på annan ort samt för att föra över kunskap till 
de mer oerfarna. Sammanhållningen ansågs också nödvändig för kontrol-
len av varandra. 
 

Innan, om det var något gruff, då så visste ju alla i laget liksom vad man höll på med 
och vad den och den gjorde och vad som skulle göras. Nu är vi , jag tycker det har blivit 
lite kommunikationsproblem som det så fint heter då. Det blir väl så antar jag när man 
inte riktigt känner varandra. Eller jag, vi känner ju de flesta men inte riktigt som förut 
då. Då hade man koll på allt. Hade någon problem med frun eller pengar eller annat så 
visste man det och drack någon för mycket i perioder så visste man det med. 

 

De nya interaktionsformerna i nätverken, teamen och projekten uppfatta-
des inte bara som slitsamma för den enskilda individen utan hade också 
negativ inverkan på den tekniska kompetensen. De anställda belyste hur 
viktiga de stabila och långsiktiga relationerna var för den överlägsna tek-
niska kompetensens skull. Man menade att den tekniska kompetensen i 
det nya bröts ned av cheferna som inte förstod grunden för hur kompeten-
sen hade byggts upp och förts över till nyanställda. I motståndsperspekti-
vet framförs att ledningen för det första bör ta reda på hur kompetensöver-
föring går till i praktiken och för det andra bör ledningen ha förstärkt den 
kunskapsöverföring som redan pågick. De anställda talade om att istället 
för att lansera nya koncept och sortera om folk, borde ledningen ha använt 
kraften i det befintliga kunnandet och fördjupat detta. De förslag till för-
ändring och åtgärder som de anställda hade lagt fram för ledningen upp-
levdes ha blivit negligerade. Ett exempel på ett sådant förslag var att alla 
inkommande uppdrag borde diskuteras i storgrupp för att de anställda själ-
va utifrån tid och kunskaper skulle finna ut vem eller vilka som var mest 
lämpade att genomföra uppdraget. På så vis kunde en oerfaren anställd få 
arbeta tillsammans med en erfaren. Inte minst beskrevs detta som viktigt 
för att bevara och föra vidare säkerhetstänkandet. De ständigt nya, tillfälli-
ga och kortsiktiga interaktionsmönster, som var en följd av projekten och 
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kompetensnätverken, medförde att man sänkte sin ambitionsnivå i arbetet 
och att acceptansen för att jobben blev sämre utförda växte. Enligt de an-
ställda hade man också lärt sig att slarva och att dölja sina tillkortakom-
manden med de nya interaktionsformerna. Något som tidigare förhindra-
des och kontrollerades av de mer erfarna och kunniga arbetskamraterna.  
 
Då det nya jämfördes med det gamla menade de intervjuade att förr lärde 
man sig i det dagliga arbetet vem som var bra inom ett specifikt område. 
För att bli teknisk skicklig behövdes både tid och stabila relationer. De an-
ställda menade att arbetsbelastningen hade blivit så hög att det inte fanns 
tid till eftertanke, erfarenhetsåterföring eller den kreativitet som begärdes 
från ledningens sida. Alla hade dock inte denna höga belastning, den var 
ojämnt fördelad och flera anställda hade för mycket att göra medan andra 
hade mindre arbete. Förklaringen var att det i många fall handlade om 
bristande kompetens hos dem som hade för lite att göra. Tidigare fanns 
förståelse för att det tog lång tid att bli en duktig projektör eller montör 
och när man väl har nått dit ökade mängden arbete. Men förr fanns också 
tid att hjälpa och utbilda andra, mindre erfarna kollegor. Eftersom förståel-
sen för detta inte längre fanns hos ledningen, fick de mindre erfarna istället 
vänta på hjälp, vilket innebar att de ibland blev sysslolösa. Det ansågs som 
rent slöseri med resurser.  
 

Många mår jättedåligt på grund av för mycket arbete och man orkar inte mer än att hål-
la näsan över vattenytan hela tiden. Samtidigt kan jag sitta här och rulla tummarna för 
att jag inte vet hur jag ska gå vidare. Det är ju helt sjukt. 

 
Ur intervjuerna med de anställda framträdde en romantiserad bild av soli-
daritet, gemenskap och pliktkänsla. Interaktion baserad på solidaritet och 
pliktkänsla uttryckt i att ställa upp för varandra och för Banverket relateras 
emellertid i motståndsperspektivet snarare till vad som i förra kapitlet be-
skrevs som ett offentligt etos, här uttryckt i att arbeta för banans bästa. I 
motståndsperspektivet får inte solidariteten och pliktkänslan utnyttjas av 
ledningen för att genomföra den gränslösa organisationen. Härvid talade 
de anställda exempelvis om att ledningen förutsatte att de anställda hjälpte 
varandra om inte arbetsuppgifterna hanns med. Detta innebar att ledning-
en via uppdragen kunde beräkna färre mantimmar än vad arbetsuppgifter-
na egentligen krävde, eftersom att man räknade med att arbetet ändå blev 
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kollektivt gjort. På så sätt skulle antalsmässig flexibilitet kunna genomföras 
med hjälp av de anställdas solidaritet både med varandra och med järnvä-
gen. Solidariteten och pliktkänslan skulle med andra ord kunna vara förut-
sättningar för att skapa en flexibel organisation enligt ledningens önske-
mål. I motståndsperspektivet sätts därför gränser för interaktionen och ho-
tet om att inte längre vara solidarisk och plikttrogen framförs. På så vis kan 
den romantiserade bilden användas som argument för att det inte längre är 
rimligt ställa upp för banans bästa.  
 
I motståndsperspektivet reduceras gränslösheten till egenskapsmässiga krav 
om att vara flexibel. Det är krav som i huvudsak inte rör yrkesmässigt kun-
nande eller tekniska färdigheter utan personliga egenskaper, till exempel 
förmågan att snabbt anpassa sig i en föränderlig situation eller att kunna 
samarbeta i grupp. Individen med de personliga egenskaperna ställdes i 
fokus, och det handlade inte om vad man kunde utan av hur man var som 
person. I motståndsperspektivet tas sådana krav med en nypa salt med 
hänvisning till att lön fortfarande betalades ut för uträttat arbete och inte 
för något annat.  
 

I flexibilitetens och kompetensens namn - arbetsintensifiering 

I motståndsperspektivet synliggörs en målkonflikt mellan ledningens åt-
gärder i legitimeringsdomänen (rationalisering) och ledningens åtgärder i 
omstruktureringsdomänen (att skapa en positivt gränslös arbetsorganisa-
tion). De begränsningar som påtalas i motståndsperspektivet gör gällande 
att det saknas tid, personal eller kompetens för att kunna utföra arbetet. 
Underbemanning framstår som synnerligen svårt att kombinera med flexi-
bilitet, både flexibilitet i managementperspektivets version och flexibilitet i 
motståndsperspektivets version; att ha önskat variation i arbetet och en 
medgörlig arbetsgivare. I motståndsperspektivet framstår det som att nu-
merisk flexibilitet inte är en möjlig strategi inom stora delar av Banverket. 
Numerisk flexibilitet bygger på förutsättningen att anställda utanför den 
egna verksamheten enkelt kan uppbådas, och att konkurrensen om dessa 
personer är begränsad. Enligt motståndsperspektivet är så är inte fallet i 
Banverket. Det framhålls därför att det är nödvändigt att kompetensen 
finns inom verket, eftersom järnvägsmarknaden är starkt begränsad. Pro-
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blemet som motståndsperspektivet betonar är att det inte längre finns tid 
och pengar att lära upp de yngre anställda inom organisationen och där-
med säkras inte tillgången på kompetens i framtiden.  

 

Det största problemet som jag ser är... vi har så hög arbetsbelastning så har man bara tid 
till det nödvändigaste och det enklaste sättet för tillfället. Det är ju beställaren som ska 
betala för vår tid och ska vi ha folk med liten erfarenhet så tar det ju längre tid och så. 
Det blir dyrare för beställaren. Då tar de den som de vet fungerar bäst och innebär minst 
arbete för en själv.  

 
Den höga arbetsbelastningen och den minskade tiden för arbetet hade en-
ligt intervjuerna medfört ett hårdare arbetstempo.  
 

Hur har det blivit värre tycker du? 

(suck) Ja, värre och värre, men ja…ta till exempel när ett bygge… man får kortare och 
kortare tid på sig att göra ett bygge. Och man mäter i spårmeter per arbetare och timme. 
Då ska man bygga mer meter på mindre timmar, om man då jämför med året innan.  

Har ni fått andra tekniska hjälpmedel för att klara av det? Alltså, bättre utrustning? 

Nej (skratt). Det är till att jobba snabbare.  

 
I intervjuerna talades det inte explicit om att man lät bli att arbeta snabba-
re, däremot om att det fanns gränser för hur snabbt man kunde eller ville 
arbeta. En sådan gräns var den låga lönen i förhållande till det privata när-
ingslivet. Men det var inte bara låga löner som satte gränser för hur mycket 
eller hur snabbt man arbetade. I motståndsperspektivet är återigen säkerhe-
ten ett skäl till att inte arbeta snabbare. Dessutom framhålls att ledningen 
är ovetande om hur arbetsprocessen går till i verkligheten och de kan där-
för rimligtvis inte bestämma hur mycket tid som krävs för ett visst arbete. I 
motståndsperspektivet förstärks således gränsen mellan de anställda och 
ledningen genom att påvisa chefers okunnighet. Att chefer framställs som 
okunniga visas bland annat genom att den kortsiktighet som präglar led-
ningsbesluten ifrågasätts. De anställda talade om ”nycker”, tjusiga förslag 
och idéer som påverkade ledningen, som rörde till exempel tillplattade 
organisationer, lärande och så vidare. Dessa idéer var inte, enligt de inter-
vjuade, chefernas egna, utan kom från externa konsulter: 
 

Varför tror du omorganisationen gjordes? 

(Paus) Det var nog lite fina tankar, alltså genuint från NN [namn på chefsperson] som 
ville göra något nytt… och så han och PP [ytterligare ett namn på chefsperson] köpte 
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idéer från XX [namn på konsultföretag] och sedan var nog de tankarna som fanns från 
början borta. Kommer det en extern och säger att det här är ni dåliga på och det här och 
det här, så köpte de det rakt av.  

 
I motståndsperspektivet bör arbete förknippat med järnväg präglas av lång-
siktighet, för säkerhetens, miljöns och medborgarnas skull. Investeringar i 
järnväg kräver dessutom stora ekonomiska resurser, vilket också kräver 
långsiktig planering. I konstrast till vad som bedöms som nödvändigt lång-
siktigt ställs därför ledningens kortsiktiga operativa handlade, till exempel i 
form ständigt avlösande förändrings- och utvecklingsprojekt som inte ger 
någon arbetsro. I intervjuerna påpekade att någon större förståelse från 
ledningen hade man inte mött när man hade framfört kritik mot de pågå-
ende förändringarna. 
 

Det finns personer som blivit inkallade till chefen och i princip blivit tystade. Han har 
framfört det att det är så här, ni är ett team och nu får vi gilla läget. Det är inget att tjaf-
sa om. Så det ja, så, det har förekommit så det, det är ju inte så himla positivt, för jag 
menar vi är ju människor trots allt, vi är inga robotar och vi har ju egna idéer. Nu ska 
jag inte säga en massa negativt, att alla lösningar är fel, men man kanske skulle ta sig 
tid och lyssna och kanske försöka att ta tillvara på några insikter för det finns ju många 
bra också. Det är inte bara gnäll, utan det finns faktiskt kreativa åsikter. 

 

Då motståndsperspektivet synliggör hur de nya formerna verkar begränsa-
de på tid, arbete och interaktion framträder vad som kan betraktas som en 
sammanfattning av förändringarna, nämligen att arbetet intensifieras. I 
forskningssammanhang har detta uppmärksammats av bland andra War-
hurst & Thompson (1998) som visar att utsuddade gränser mellan arbets-
uppgifter (det vill säga funktionell flexibilitet), medför ökade prestations-
krav och högre arbetsintensitet. Inom järnvägssektorn konstaterar Murray 
(2001:83f) att anställda vid de olika järnvägsföretagen i Storbritannien har 
fått längre arbetstider och minskad personalstyrka efter avregleringen. En 
intensifiering av arbetstakten i det svenska arbetslivet är också väl doku-
menterad (se till exempel Brödner & Forslin 2002). För att ytterligare bely-
sa arbetets intensifiering följer nedan en redogörelse för det tema som skär 
tvärs igenom tid, arbete och interaktion och som enligt motståndsperspek-
tivet är en konsekvens av den nya organiseringen. 
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Från fokus på teknik till fokus på gränslöshet – en fråga om urholkning 
av teknisk kompetens 

I managementperspektivet är förändringen av arbetsorganisationerna till 
gränslösa och tillplattade modeller nödvändiga för att sätta uppdragen i 
centrum och inte låta den egna byråkratiska apparaten premieras före kun-
den. För att möjliggöra den gränslösa organisationen måste de anställda 
vara funktionellt flexibla, det vill säga kunna mer. I motståndsperspektivet 
ska funktionell flexibilitet, det vill säga kompetensbreddning, ske på frivil-
lig basis och dessutom få kosta pengar och ta tid. Eftersom funktionell 
flexibilitet varken upplevs som frivilligt eller som prioriterat i form av tid 
eller pengar, bör funktionell flexibilitet motarbetas enligt motståndsper-
spektivet. Det görs till exempel genom att inte gå kurser som ledningen 
anvisar eller att tacka nej till erbjudande om kompetensbreddning.  Att de 
nya formerna ställde krav på kompetens hade nått fram till de anställda. 
De talade om ledningens krav på fler kompetensområden genom att man 
nu förväntades ”hoppa mellan olika stolar”, det vill säga inneha och växla 
mellan fler roller än tidigare. Det var också krav som man inte alltid levde 
upp till, antingen för att man helt enkelt inte ville, eller för att det upplev-
des omotiverat, eller för att arbetsbelastningen helt enkelt inte tillät det. I 
intervjuerna uttrycktes inte att man ville byta teknikområde eller administ-
rativa uppgifter, men däremot talade man om andra som kanske ville. Bris-
ten på resurser var emellertid återigen ett problem och hinder, enligt de 
anställda. Kravet på höjd kompetens inom det egna arbetsområdet be-
skrevs i huvudsak som positivt. Att få möjlighet att förbättra sin spetskom-
petens förstärkte både den egna verksamhetens överlägsna kunskap om 
banan och förbättrade förutsättningarna för den enskilde, både inom ver-
ket och utanför. I intervjuerna framkom också att ledningen i princip var 
positivt inställd till vidareutbildning. Problemet, enligt de anställda, var att 
det inte längre fanns några pengar till att stärka spetskompetenser. Risken 
fanns också att ensidig fokusering på breddning skedde på bekostnad av 
fördjupning och ledde till kunskapsstagnation när det gällde spetskompe-
tensen. Spetskompetens sågs som den största konkurrensfördelen på en 
eventuellt avreglerad järnvägsmarknad. Det som talade för en sådan risk 
var den allmänt höga arbetsbelastning och alltför litet utrymme för reflek-
tion och för att hjälp till andra.  
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Bland de anställdas utsagor återfinns inte tecken på den utbredda föreställ-
ningen om att människor inte vill lära sig mer. De anställda beskrev varken 
att lära nytt eller att kunna mer som problem i generella termer. Tvärtom 
kunde en sådan utveckling till och med leda till en ökad attraktivitet på 
arbetsmarknaden. Det var snarare så att de anställda och då främst de yng-
re såg att anställningen på Banverket som en god utgångspunkt för en 
framtida karriär just för att det gavs tillfälle att lära. Att kunna mer var såle-
des inte något man unisont argumenterade emot, däremot hade att hinna 
lära mer hade blivit ett problem. Kravet på breddad kompetens hos de an-
ställda var således oproblematisk så länge det verkligen handlade om att 
frivilligt bredda sin kompetens och att man inte därmed tog någon annans 
jobb.  
 
I motståndsperspektivet är funktionell flexibilitet inte bara av godo ens om 
det sker på frivillig basis. Om ledningens flexibilitetslinje skulle få fortsätta 
så framhålls att den tekniska kompetensen äventyras. I och med uppluck-
ring av tidigare de stabila arrangemangen menade de intervjuade dels att de 
inte alltid visste var de skulle vända sig med frågor och problem som rörde 
arbetet, dels att de inte längre visste vem som var bra på vad. De anställda 
menade att de hittills vetat var kompetensen fanns, man ”visste” vem som 
var mest skicklig inom ett specifikt område. På samma sätt visste man ock-
så vem som hade bristande eller otillräckliga kunskaper. De nya cheferna 
hade dock inte alltid den tekniska kompetensen och därför ansågs det fullt 
legitimt att avfärda chefernas idéer. I intervjuerna talades det om att förr 
hade mellanchefen eller lagbasen den övergripande kontrollen över de an-
ställdas kompetens. I och med tillplattningen och undanröjandet av den 
tekniskt orienterade mellanchefen, menade de anställda att ledningen inte 
längre hade kunskap om det dagliga arbetet.  
 

Som jag upplever mot förr, men det är väl som att svära i kyrkan förstår jag, de gamla 
gruppcheferna, de var ju tekniska samordnare också. Så hade man ett tekniskt problem 
så gick man och pratade med dem och kom överens med dem och de kunde sprida in-
formationen vidare till andra.  

 
Resultatet av frånvaron av mellanchefen beskrevs som en polarisering mel-
lan de kvarvarande högre cheferna och de anställda. Det fanns också en 
tydlig misstänksamhet mot att mellanchefen hade tagits bort: 
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Jaa, du…Det finns några elaka teorier om det där…sedan när vi ska avregleras så är det 
ju svårt att sparka chefer, men lätt att sparka medarbetare. Har man få chefer då så är 
det ju lättare att minska helt enkelt. 

 
Enligt ledningen hade man ersatt mellanchefsnivån med fadderverksam-
het, projektledare, uppdragsledare och teamledare. Men enligt de anställda 
vilade ansvaret att hålla sig à jour och utvecklad för att inte bli svårplace-
rad och svårsåld ändå på den enskilda. Enligt de anställda krävdes inte i 
första hand mer social kompetens för att mellancheferna hade tagits bort, 
inte heller för att arbetskamraterna inte längre var desamma. Snarare kräv-
des mer teknisk kompetens, eftersom mellanchefen försvunnit och för att 
ledningen krävde mer arbete på kortare tid. I motståndsperspektivet är de 
nya tillfälliga interaktionsformerna och de tillplattade hierarkierna negativa 
för kompetenslokaliseringen och det är därmed viktigt att kritisera de nya 
organisationsmodellerna.  
 
På samma sätt beskrevs ledningens prat om numerisk flexibilitet som ett 
hot. Hotet om en antalsmässig flexibilitet med ökat antal säsongsarbetare 
och tillfälligt inhyrd personal beskrevs givetvis som hotande mot jobben. 
De anställda antydde till exempel att framtiden skulle kunna bli osäker och 
otrygg i fråga om tillgången på arbete. Men den stora anpassningen och 
omställningen framhärdas återigen som för de högsta cheferna. De måste 
kunna organisera verksamheten på bästa sätt, ett sätt som inte bara är ef-
fektivt utan också säkert, vilket bristen på tid och de nya tillfälliga interak-
tionsmönstren i projekten och nätverken inte förmår. I motståndsperspek-
tivet betonas istället två slags bekymmer, dels hur de den unika kunskapen 
om järnvägen ska kunna överföras till nästa generation anställda, dels oron 
för att inte få utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Den här typen 
av farhåga kan inte bara sägas handla om personlig oro för förändringar i 
allmänhet, utan det som lyfts fram är oron för hur kunskaper och yrkes-
stolthet spolieras och implicit är det återigen säkerheten det handlar om.   
 
Den tekniska kompetensen och kännedomen om banan hade hittills varit 
den avgörande konkurrensfördelen och den hade hittills nåtts via stabilitet 
och långsiktighet. Utifrån motståndsperspektivet borde ledningen därför 
eftersträva stabilitet om det verkligen är kompetensen som står i centrum. 
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Eftersom ledningen enligt motståndsperspektivet uppenbarligen inte vär-
nar stabilitet och inte skapar gynnsamma förhållanden för kompetens-
breddning framstår deras tal om kompetens som en omskrivning för något 
annat, nämligen arbetsintensifiering. Genom att framhålla arbetsintensifie-
ring som kontrast till ledningens positiva bild tydliggörs också risken för 
urholkning av den tidigare överlägsna kompetensen inom verket. I mot-
ståndsperspektivet är fokusering på både kompetensbreddning och social 
kompetens en villfarelse som riskerar att försämra förutsättningar för den 
hittills överlägsna tekniska kunskapen. På så sätt blir bevarandet av den 
tekniska kompetensen överordnat ledningens version av gränslöshet och 
det blir därmed legitimt att antingen bevara status quo eller att hävda att 
arbetsbördan är orimligt hög. Att bevara status quo, det vill säga att göra 
som man alltid har gjort, är i paritet med vad som vanligen betraktas som 
förändringsovilliga individer. Förändringsovilligheten är därför att betrakta 
som en form av aktiv motståndshandling och inte som en personlig egen-
skap hos de anställda.  
 

Föreställningen om den omättliga organisationen  

Med samma terminologi som användes i förra kapitlet mobiliseras mot-
stånd här mot ledningens flexibilitetssträvanden, uttryckt i gränslöshet, 
genom att visa på en alternativ uppfattning av ledningens görande i denna 
domän. Mobilisering mot ledningens idéer skapat i alternativa bilder är, 
som tidigare hävdats, en förutsättning för att motstånd överhuvudtaget ska 
komma till stånd. Mobiliseringen som formulerats genom motbilden 
omättlig organisation, handlar om att ifrågasätta ledningens ambition om 
gränslöshet och de positiva sidorna av ledningens flexibilitet och visa på 
begränsningarna mellan å ena sidan rationalisering (i förra kapitlet) och 
arbetsintensifiering och å andra sidan flexibilitet såsom den presenteras av 
ledningen. Här handlar konflikterna om huruvida de strukturella arrange-
mangen var de rätta, godtyckliga eller behövde omformuleras. Motsätt-
ningarna rör också vad som betraktas som den eftersträvansvärda kompe-
tensen. Teknisk kompetens ses som möjligt att överföra mellan individer 
och ger dessutom de anställda ett gott utgångsläge på arbetsmarknaden, 
medan fördelarna med mer social kompetens i jobbet ses som mer tvek-
samma. I synnerhet om det handlar om att bygga järnväg. Det finns därför 
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en misstanke om att social kompetens efterfrågades av andra skäl än orga-
nisatoriska. Dessutom hävdas i motståndsperspektivet att betoningen på 
social kompetens ersatt betoningen på teknisk kompetens. Från forskarhåll 
hävdas att organisationer alltid behövt och krävt speciella egenskaper och 
kvaliteter hos de anställda och social kompetens har blivit ett modeord för 
detta (se till exempel Grugulis et al 2004). Det skulle med andra ord inne-
bära att det inte är en nyhet att det krävs förmågor för att komma överens 
och samarbeta med chefer, arbetskamrater eller med kunder. Det som där-
emot har förändrats, menar andra, är att dessa önskvärda personliga egen-
skaper, kallas för kompetens och likställs med exempelvis teknisk kompe-
tens (ibid). En tänkbar konsekvens av en sådan förändring är att mer stabi-
la definitioner av kompetens och kvalifikation som till exempel tekniska 
kunskaper och autonomi i arbetet marginaliseras. En sammanblandning av 
personliga egenskaper och kompetens medför också en individualisering av 
ansvaret för att uppnå dem. Lafer (2004) menar att personliga egenskaper 
som till exempel samarbetsförmåga, lojalitet och punktlighet inte alls 
handlar om kompetens som någon har eller inte har. Istället är de ett mått 
på engagemang som någon väljer eller väljer bort beroende på de arbets-
villkor som erbjuds. 
 
Den omättliga organisationen är således en motbild till den gränslösa or-
ganisationen och där betonas för det första att gränslösheten i form av led-
ningens funktionella flexibilitet har lett till att arbetet intensifierats. Det 
kan också formuleras som att verksamheterna hade gått från vad de an-
ställda menade var en relativt flexibel verksamhet till en mer byråkratisk, 
vilket var tvärtemot vad ledningens intentioner. I motståndsperspektivets 
bild av flexibilitet står emellertid inte byråkrati i motsatsförhållande till 
flexibilitet. Däremot hävdas att man hade gått från trygghet till osäkerhet. 
Härvidlag beskriver den omättliga organisationen inte bara arbetsintensifi-
ering utan också instabilitet. Den tidigare tryggheten var uppbyggd av de 
stabila samarbetsformerna med kända arbetskamrater och chefer. Dessa 
stabila arrangemang har blivit mer osäkra och instabila i och med införan-
det av ledningens flexibilitet. Synliggörandet av instabilitetens konsekven-
ser utgörs av de uttalade begränsningarna i dimensionerna arbete, tid och 
interaktion. Det har inte bara lett till osäkerhet om i vilket projekt man ska 
ingå i, utan också till ovissheten om det blir något jobb överhuvudtaget.  
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För det andra och i anslutning till arbetets intensifiering säger motbilden 
att gränslösheten riskerar att leda till urholkning av tidigare överlägsen tek-
nisk kompetens. Med andra ord att gränslöshetens medföljare instabilitet 
riskerar att leda till urholkning av teknisk kompetens snarare än ledningens 
goda föresats om uppkvalificering. I den svenska arbetsvetenskapliga forsk-
ningen rapporteras också om samband mellan intensitetsproblem och 
kompetens, där hög arbetsintensiteten inte bara kan skada enskilda indivi-
der utan också inverkar negativt på organisationers resultat och medför 
kostnader förorsakade av förlorad kunskap (Brödner & Forslin 2002). 
Lundgren (1999) har konstaterat att arbetsgivare inte bara kräver mer kom-
petens, utan också en kraftigt snabbare inlärningstakt. Liknande krav har 
också identifierats inom andra delar av den offentliga sektorn (Palm 2000). 
Detta är analogt med vad som har beskrivits som individens förmåga att 
hantera flexibilitetens villkor (Hansson 2004), och flexibilitetens villkor 
uttrycks i den här studien av de anställda som mer arbete. Den alternativa 
uppfattningen av de flexibiliserande åtgärderna är således arbetsintensifie-
ring. Slutligen säger motbilden omättlig organisation att ledningen inte 
frånskrivs ansvaret för hur villkoren utformas inom de båda verksamheter-
na. Det är således inte ökade kompetenskrav i omgivningen som medför 
att nya organisationsmodeller måste skapas utan ledningens önskan om att 
de anställda ska arbeta hårdare.   
 
Alternativa föreställningar ger, som nämnts i föregående kapitel, möjlighet 
till motstånd just eftersom den ”gamla” eller tidigare arbetssituationen tas i 
anspråk och jämförs med den nuvarande. Den gamla situationen som be-
skrevs av de anställda i något romantiserade ordalag. Trygghet och önskad 
variation fanns där i form av en medgörlig organisation och positivt varie-
rad arbetsdag. Nostalgiska beskrivningar av svunnen tid behöver inte nöd-
vändigtvis innebära att anställda i tider av omorganisation söker ontologisk 
trygghet i förgången tid. Strangleman (1999) menar att management inom 
den brittiska järnvägen präglas av ”nostafobi” (nostophobia ibid s.741), det 
vill säga ständigt upprepar av inget längre får vara som förr.49 Utifrån ett 
motståndsperspektiv kan nostalgiska och förskönande beskrivningar från 
förr ses som en motreaktion på ledningens ”nostafobi”, det vill säga allt 

                                                 
49 Strangleman menar visserligen att management paradoxalt nog samtidigt också präglas av nos-
talgi, det vill säga hyllar historien och hur organisationen var förr. Det ska emellertid ses som ett 
uttryck för falsk historieskrivning och manipulation (se också Strangleman 2002).  
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kan inte vara som förr, men allt behöver heller inte ändras. Det betyder att 
upprepningar om att verksamheten förr både var medgörlig och arbetssitu-
ationen önskat varierad, medan den nuvarande är omättlig och omedgör-
lig, inte behöver vara ett uttryck för osäkerhetskänslor, utan ett uttryck för 
motstånd. 
 
Resonemanget om den nya situationen och motståndsperspektivets före-
ställning om den omättliga organisationen har klara paralleller till Lys-
gaards (1996:83) teknisk-ekonomiska system. Det teknisk-ekonomiska sy-
stemet är, menar Lysgaard, omättligt i fråga om krav på de arbetandes ar-
betskraft, snabbhet och kompetens och därför något som anställda söker 
skydda sig mot. Det skulle med Ackroyd och Thompsons (1999) termino-
logi beskrivas som att anställda genom motståndsperspektivet söker kon-
trollera arbete och tid och sätta gränser för desamma. Det innebär att an-
ställda gör motstånd mot att de nya formerna medför att arbetet, tiden och 
interaktionen förändras på ett sätt som inte är önskvärt och som är omätt-
ligt i förhållande till det mänskliga systemet (Lysgaard ibid). Det motstånd 
som utövades för att försvara och bevara autonomin i arbetet var i min 
studie till exempel att fortsätta arbeta som man alltid hade gjort, att inte 
vända sig till kompetensnätverken, att dra ned på arbetstakten, att rätta till 
fel, trots att man inte får eller att stöka till i förråd och lager för att visa och 
förstärka hur den nya organiseringen bara ställer till problem snarare än 
löser dem.  En annan form av motstånd som kan hänföras till socialt sabo-
tage är att de anställda som har möjligheten stänger dörren och de som 
saknar ”dörr” stänger en dörr i bildlig mening genom att distansera sig. Det 
är en form av motstånd som tar sig uttryck som att inte längre upprätthålla 
lojaliteten med organisationen. Det är vad som i tidigare forskning be-
nämnts som resistance through distance (Collinson 1994, 2000). 
 

Sammanfattning 

Föreliggande kapitel har beskrivit de förändringar som rör arbetsorganisa-
tionens form och struktur. Förändringsdomänen har därför fått beteck-
ningen omstrukturering. Förändringarna har inneburit nya organisatoriska 
former och strukturer med konsekvenser för de anställdas interaktion och 
kompetens. I managementperspektivet har den nödvändiga förändringen 
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beskrivits som att gå från byråkrati till flexibilitet. Förändringen uttrycker 
således en önskan om radikala förändringar där spontanitet, decentralise-
ring, flexibilitet och tillplattning ersätter stabilitet, centralisering och hie-
rarki. Utifrån managementperspektivet kan inte längre trygghet för de an-
ställda garanteras, men otryggheten kan mildras av kompetensbreddning 
och ökad social kompetens. Det innebär för det första att de anställda ska 
kunna hantera fler arbetstuppgifter än tidigare och för det andra att social 
kompetens blir ett tillägg till tidigare teknisk kompetens. Begreppet obliga-
torisk sociabilitet beskriver hur det i managementperspektivet är viktigt att 
förändra de tidigare interaktionsmönstren för att kunna arbeta i de nya 
gränslösa verksamheterna. Obligatorisk sociabilitet är i managementper-
spektivet lösningen på problemet med de stängda dörrarnas praktik, som är 
en del av den byråkratiska organisationen.  
 
Att de nya strukturerna nätverk, projekt och team sägs ställa krav på en ny 
typ av kompetens hos de anställda har nått de anställda. Anställda talade 
om krav på att inneha och växla mellan flera roller än tidigare och krav på 
social kompetens. Krav som ur ett motståndsperspektiv framstår som inte 
bara onödiga, utan också omöjliga på grund av arbetsbelastningen eller 
rent av riskabla för den tekniska kompetensen. Från motståndsperspektivet 
bemöts ledningens görande och låtande med en motbild. Den nya organi-
sationen inte är gränslös eller flexibel utan snarare omättlig. Med omättlig 
avses att förändringarna har lett till arbetsintensifiering snarare än flexibili-
tet och att den ökade arbetsintensiteten verkar begränsande eftersom tid 
inte ges till arbete som bör bli utfört, eller till reflektion och kompetens-
överföring. Utifrån motståndsperspektivet handlar det inte främst om en 
flexibilisering av arbetsorganisationen utan om arbetsintensifiering. I mot-
ståndsperspektivet vänds således ordningen och förändringarna i de två 
divisionerna ses som exempel på ytterligare byråkratisering snarare än av-
byråkratisering. 
 
Bristen på samstämmighet mellan perspektiven kan således utläsas genom 
de två bilderna gränslös och omättlig organisation. Gränslös organisation 
betecknar en strävan efter förändring från den stela byråkratin till den flex-
ibla organisationen. Motbilden från de anställdas sida, den omättliga orga-
nisationen, handlar snarare om försämring, minskad autonomi och mer 
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byråkrati. Den första bilden handlar om de möjligheter som den flexibla 
och kunskapsutvecklande organisationen erbjuder. Den andra bilden be-
rättar om anställda som arbetar under hårt tryck i vad som upplevs som en 
allt mer underbemannad verksamhet. Stridigheterna mellan bilderna, den 
gränslösa organisationen och den omättliga organisationen, står mellan 
synen på arbete, tid, interaktion och flexibilitet eller stabilitet som förut-
sättningar för kompetens. Nätverk, team och tillfälliga projektlag anges i 
managementperspektivet som exempel på nya former vars syfte är att ta 
tillvara och utveckla de anställdas kompetens, minska kostnader samt bi-
behålla och helst öka intäkter. I motståndsperspektivet är ordningen den 
omvända och det primära syftet är kostnadsreduktion genom arbetsintensi-
fiering. Kompetensspridning betraktas snarare som nödvändigt för att det 
inte finns tillräckligt med personal. I figur 5:1 beskrivs en sammanfattande 
figur av de två bilderna gränslös och omättlig organisation med tillhörande 
innehåll och resultat. 
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Figur 5:1 Managementperspektivets och motståndsperspektivets föreställningar av 
förändring i omstruktureringsdomänen. 
 
I detta kapitel visar de olika perspektiven, managementperspektivet och 
motståndsperspektivet, på olikheten vad gäller flexibilitetens innebörd och 
konsekvenser. I managementperspektivet är gränslöshet och flexibilitet en 
önskan om ökad förmåga att variera och anpassa verksamheten till den 
stundande konkurrensutsättningen. I motståndsperspektivet ger den typen 
av flexibilitet, förutom intensifiering av arbetet, också en större osäkerhet 
och instabilitet. I intervjuerna framkommer att både ledning och anställda 
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vill ha flexibilitet. Managementperspektivet i form av tillgången till en flex-
ibel och medgörlig arbetsstyrka och motståndsperspektivet i form av en 
medgörlig organisation som erbjuder en önskad variation och förutsätt-
ningar att kombinera familjeliv och arbetsliv. Motståndet formuleras alltså 
inte mot förändring i allmänhet, utan snarare mot att vara flexibel och 
medgörlig (jfr Karlsson kommande). Härvid är de romantiserade beskriv-
ningarna om ”hur det var förr” av vikt och föreställningen om den omätt-
liga organisationen kan förstås som ett försvar av vad som tidigare betrak-
tats som relativ kontroll över arbete, tid och interaktion. Den friheten som 
den gränslösa organisationen utlovar är inget som anses eftersträvansvärt 
just för att det redan finns eller snarare fanns förr.  
 
Hittills har den här studien beskrivit förändringar som har varit förknippa-
de med att anpassa verksamheterna till vad som betraktas som nödvändigt 
i managementperspektivet för att fortsatt vara effektiva och flexibla. I nästa 
kapitel får vi ta del av hur också de anställa behöver förändras.  
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Kapitel 6 

Den ansvariga medarbetaren och den oansvariga motarbetaren 

I det förra kapitlet redogjordes för de förändringar som rörde organisatio-
nens struktur och form. Där påvisades att förändringen av formerna i ma-
nagementperspektivet var nödvändiga för att skapa gränslöshet. En gräns-
löshet som inbegrep de anställdas kompetens att arbeta i de nya formerna.  
I det kapitlet redogörs för mer djupgående förändringar i fråga om de an-
ställda. Det handlar om att skapa anställda som har internaliserat värde-
ringar och krav för att kunna verka på en ofrånkomlig marknad och i en 
gränslös organisation. Den sista domänen i studien kallas därför för om-
värderingsdomänen. I managementperspektivet framstår den nödvändiga 
förändringen som att skapa en ny självständig och ansvarig anställd med 
förmågan att finna sig tillrätta i de konkurrenskraftiga och flexibla verk-
samheterna. Kapitlet inleds med en beskrivning av vad som betraktades 
som problematiskt när det gällde de nuvarande anställda, därefter beskrivs 
managementperspektivets föreställning av en ny ideal anställd i kontrast 
till de tidigare anställda. Efter beskrivningen av managementperspektivet 
byts fokus för sista gången till motståndsperspektivet. I motståndsperspek-
tivet är de behov och krav som uttrycks i managementperspektivet para-
doxala och medför ytterligare motsättning. En sådan motsättning rör indi-
vidualisering av verksamheten, där motståndsperspektivet framhåller grup-
pen som minsta beståndsdel i verksamheten. De föreställningar som kapit-
let byggs upp kring är dels managementperspektivets föreställning om den 
ansvariga medarbetaren, dels motståndsperspektivets föreställning om den 
oansvariga motarbetaren.  
 

Att förändra människor 

Organisations- och förändringslitteraturen understryker för att ett föränd-
ringsarbete ska lyckas måste förändring ske inom två dimensioner samti-
digt (till exempel Abrahamsson & Andersen 2000:232). Det handlar om att 
samtidigt förändra dels strukturer, praktiker och rutiner, dels attityder, be-
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teenden och kulturer (Kotter & Cohen 2002).50 Det innebär att förutom att 
förändra strukturella arrangemang som till exempel att platta till hierarkier 
och introducera nya organisationsformer, måste dessutom individerna i 
organisationer förändras om man vill uppnå verklig förändring.  
 
Vägen till förändring av individer i organisationer påstås inte sällan gå via 
förändring av organisationskulturen. I managementlitteraturen beskrivs 
sådana förändringar som en del av organisations- eller verksamhetsutveck-
lingen (till exempel Blake & Mouton 1985). Tankekedjan liknar då den 
rationella tankekedja som utgår från att med en rätt organisationsmodell 
eller design skapas en effektiv organisation; överfört till organisationskultu-
rer blir tanken att med rätt (och stark) organisationskultur skapas en effek-
tiv organisation (till exempel Deal & Kennedy 1988). Med ett sådant syn-
sätt på organisationskultur är kultur en variabel, liksom en organisations 
formella struktur, och som sådan kan den varieras; förändras, utvecklas 
eller avvecklas.51 Vad som ska förändras vid kulturförändringar är emeller-
tid inte självklart. I en brittisk studie om organisationsförändringar konsta-
teras att kulturförändring betyder två saker, dels att skapa nya gemensam-
ma värderingar, dels skapa nya arbetsrutiner (Marks et al 1997 enligt 
Thompson & Findlay 1999). Kultur kan således handla både om gemen-
samma föreställningar, värderingar, normer, symbolsystem, emotioner et-
cetera och om praktisk handling. Oavsett vilken betydelse som förändring 
av kultur ges så måste någon eller åtminstone några bära upp de gemen-
samma föreställningarna, värderingarna och så vidare, och utföra de prak-
tiska rutinerna för att det ska bli ”kultur”. På så sätt är försök till förändring 
av kultur inte bara förändring av något abstrakt ”gemensamt” och kollek-
tivt utan också av individer, om än aggregerade, som bär upp det gemen-
samma. Intresset för organisationskultur har i kritisk forskning beskrivits 
som den nya tidens sociala ingenjörskonst (Thompson & Findlay 
1999:163) och som att den mänskliga själens detaljer, det vill säga tankar 
och känslor, har blivit ett nytt område för management (Rose 1990:72). I 
denna domän, det vill säga managementperspektivets område för föränd-

                                                 
50 Exempelvis hävdar Peters & Waterman (1982) en byråkratisk rationalitet inte bara skapar fantasi-
lösa produkter eller tjänster, utan också fantasilös personal. 
51 Kultur är i organisationssammanhang kanske det begrepp som har kommit att bli det mest allom-
fattande och omdiskuterade. För en översikt över organisationskulturbegreppets mångtydighet se till 
exempel Alvesson (2001:kap 7) och historia och utveckling se till exempel Thompson & McHugh 
(2002:kap13).  
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ring, är organisationskultur centralt och eftersom kultur i någon mån bärs 
upp och byggs upp av individer, så står också individerna eller snarare fö-
reställningar om individerna i fokus.  
 

Problemet med de anställda – passivitet och bristande kommersiell 
kompetens 

I managementperspektivet betonas återigen behovet av förändring för att 
kunna möta kraven från en omvärld präglad av föränderlighet och oförut-
sägbarhet. I intervjuerna med ledningen uttrycktes att personalen måste 
acceptera att verksamheten kontinuerligt omstruktureras, men också att 
man måste vara beredd på att förändra sig själv och sitt beteende. Led-
ningen framhöll således i likhet med förändringslitteraturen att en föränd-
ring eller flexibilisering av organisationen inte var tillräcklig utan också 
måste inbegripa de anställda: 

 

För att bli en flexibel organisation mot kund måste vi ha personer som tar ansvar./…/Vi 
måste ha människors ansvar.  

 
I managementperspektivet formuleras problemet med de anställda som ett 
tudelat problem, dels att de anställda kännetecknas av passivitet och osjälv-
ständighet, dels att de anställda har bristande kommersiell kompetens, det vill 
säga att de uppvisar bristande intresse och/eller kunskaper för fenomenet 
kunder och för att göra lönsamma affärer. I ledningsintervjuerna beskrevs 
de anställda med liknande termer som sades känneteckna den gamla verk-
samheten. Härvidlag användes adjektiv som visionslös, passiv, bortskämd, 
regredierad, byråkrat, negativ, osjälvständig, ordermottagare, trög, stel och 
sluten. Delar av dessa beskrivningar sammanfattades emellanåt under be-
nämningen ”statsanställd”. Två chefer i de båda verksamheterna använde i 
det närmaste identiska beskrivningar för problemet med passiviteten och 
osjälvständighet: 
 

Chef 1: Att få bort det här statsanställdasyndromet. Att de sitter och väntar på att det 
kommer ovanifrån. Ett passivt väntande. Det försöker jag jobba bort - den attityden. De 
tror att det löser sig, men nej säger jag det gör det inte. Ta tag i det själv säger jag. Men 
de vill inte heller för det är som man är bortskämd. Eller har blivit det.  
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Chef 2: Vi måste bli av med statsanställda-stämpeln. Det försöker jag få fram ständigt 
att det händer ingenting om man inte tar ansvar för sin egen situation, sin egen debiter-
barhet, för sin egen utvecklingsplan. Man måste själv driva på. 

 

Ytterligare en chef beskrev hur de anställda hade regredierat i arbetssitua-
tionen och trots att människor kan hantera ett komplicerat privatliv så var 
det inget de tillämpade i arbetslivet. Snarare var det så att många ”hänger 
av sig huvudet” i samband med att de ”hänger av sig jackan” när de kom 
till jobbet. I managementperspektivet är orsaken till sådana attityder och 
beteenden själva anställningen inom offentlig verksamhet och hur chefer 
hittills behandlat personalen. I intervjuerna beskrevs att de anställda hittills 
inom verket blivit betraktade som mindre vetande, ibland till och med 
som barn. Anställda hade därmed inte har fått ta ansvar för sin arbetspro-
cess, såsom de skulle kunna om man från ledningshåll betraktat de anställ-
da som vuxna människor. Sättet att behandla anställda hade därför resulte-
rat i passivitet och inlärd hjälplöshet, det vill säga att de inte längre vågade 
eller kunde ta ansvar och fatta egna beslut som gällde arbetet, utan istället 
frågade sin närmsta chef om även det mest detaljerade. För att få de an-
ställda att lämna passiviteten, hjälplösheten och barnstadiet var det nöd-
vändigt att låta dem få växa för att utvecklas: 
 

Vi säger att vi ska låta folk få växa i organisationen.  Hjälp till självhjälp och på så sätt 
tar man mer ansvar. Ingen människa växer av att vara styrd av order.  Och det är de här 
bitarna vi jobbar med nu. Väx – slippa order – ta eget ansvar.  

 
Det är inte bara passiviteten och osjälvständighet som framhålls som pro-
blematisk. Vad som är centralt och förenande i de båda organisationerna 
är managementperspektivets distinktion mellan uttryck som ”tekniker” och 
”affärsman”. Teknik representerar vad som i managementperspektivet 
framstår som ett alltför stort intresse för att bygga järnväg eller konstruera 
järnvägstekniska lösningar. Visserligen var anställdas intresse för järnvägen 
i grunden något positivt, enligt ledningsutsagorna, men det hade också 
kommit att bli något av en belastning och ett hinder för ett ekonomiskt 
tänkande:  
 

Många medarbetare är ju sådan här järnvägs…gamla SJ-typer som vi säger. De ser bana 
eller signal i allt (skratt). En del är ju också sådana här miljöförespråkare med kollekti-
va resor som det viktiga. Och de här bitarna är bra! Vi måste bara få in…för att ni ska 
få syssla med tekniken, miljön så måste vi få in pengar, göra affärer.  
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I managementperspektivet framhålls att det inte är inställningen till själva 
arbetsuppgiften som är problematisk, tvärtom så råder i allmänhet en stark 
uppgiftsorientering hos anställda. Däremot framhålls att inställningen till 
de nya inslagen i verksamheten som ekonomi, kund och affärer är proble-
matisk. I ledningsintervjuerna talades det om att det främst var de äldre 
och erfarna som präglades av en bekymmersam inställning till de nya in-
slagen i verksamheten, samtidigt som det betonades att deras kunskaper 
och erfarenheter var värdefulla för verksamheten.  
 

Många var vana vid att vara mer handläggare och då är det naturligtvis en ny roll att bli 
tvingad att komma in i uppdragsplanering, försäljning och allt möjligt. 

 

Vi har ju många här som en gång i tiden börjat som tekniker och som helt plötsligt får 
höra att nu ska du bli konsult och säljare. Nehej, säger de och vill inte vara något annat 
än tekniker och det här måste man ju kunna hantera och det är inte så enkelt som man 
tror. 

 

Förändringen av de anställda framstår i managementperspektivet således 
som om att många av de anställda måste förändra sin inställning till arbe-
tet och i grunden sin yrkesidentitet.  I managementperspektivet framförs 
förändringen av anställdas yrkesidentitet som en vidgad inställning till sitt 
arbete och sin yrkesroll. Yrkesidentiteten ska inte bara grundas i teknik-
kunskaper och teknikintresse utan också inkludera intresse för och kunska-
per om affärer, kund och ekonomi. Ledningen beskrev behovet av en så-
dan ny typ av anställda utan att syfta på nya kategorier av yrkesgrupper 
eftersom det primärt var fråga om tillägg till eller förändring av arbetets 
innehåll och kompetens som var relaterat till vad som kan kallas kundorien-
tering. Med en sådan orientering betonades ett arbetssätt (och organisa-
tionsstruktur, produkter och individer) ska organiseras med kunden som 
utgångspunkt. Kundorientering i offentlig verksamhet ses som ett sätt att 
göra verksamheten mer mottaglig för de enskilda medborgarnas behov 
(Pollitt & Bouckaert 2000:117). I intervjuerna med ledningen var inte 
primärt medborgaren i fokus och således var en vidgad inställning inte 
primärt nödvändig för medborgaren eller slutkundens skull, utan snarare 
en del i de interna effektivitetsförbättringarna. I slutändan skulle det givet-
vis komma tågresenären till godo. I intervjuerna hävdades att med en så-
dan vidgad identitet kommer arbetet att ske mer effektivt. Effektivt i bety-
delsen till lägre kostnader eftersom kunden, som vid tiden för intervjuerna 
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primärt var Banverket självt, pressade priserna, men i förlängningen skulle 
andra konkurrenter pressa priserna ytterligare. I det avseendet kan kund-
orientering ses som en övning för en framtida mer utsatt situation. 
 

Vi organiserar oss utefter kund i våra processer./…/ Det är en utveckling som, vare sig 
man vill eller inte, kommer att bli ännu tightare. Vi får inte mer än kunden är beredd att 
betala och det är vi inte vana vid. Och vi måste anpassa oss till vad kunden är beredd att 
betala, inte tvärtom. Det vill man inte se än, men det har bara börjat. 1/1 [juni 2001vid 
konkurrensutsättningen] händer det inget dramatiskt, men det är en successiv process i 
den utvecklingen.  

 
En vidgad identitet med fokus på kund, affärer och ekonomi behöver inte 
nödvändigtvis innebära att personal måste nyanställas för att passa in i de 
nya organisationsformerna. I intervjuerna framhölls att det var tillräckligt 
att anställda ”lärde sig” se på sig själva och sin uppgift på ett annorlunda 
sätt än tidigare. I managementperspektivet framstår det därför som att det 
tillkommit en ny arbetsuppgift för chefer, nämligen att skapa och påverka 
anställdas identitet. Idén om hur identiteter kan förändras och skapas är ett 
nytt sätt att tänka om de anställda i organisationerna:   
 

Det här är mycket spännande! Och faktiskt helt ny kunskap för oss skulle man kunna 
säga. Att utveckla människor kommer att vara ett av våra viktigaste konkurrensmedel i 
framtiden. Få den lilla människan att växa sig större och inse sitt värde och sitt ansvar i 
det stora hela. Det är en utmaning! 

 
Arbetsorganisationen sägs vara en bidragande faktor till formandet av indi-
viders identitet (se till exempel Smith & Thompson 1998, Knights & Will-
mott 1999, Bradley et al 2000:kap 7) och därmed förefaller det rimligt att 
förändrade arbetsorganisationer skulle kunna bidra till förändrade identite-
ter. Sådana funderingar har på senare tid inte bara intresserat praktiker 
utan också forskare för vad som kommit att kallas identitetsformation eller 
identitetsskapande (till exempel Willmott 1993, Casey 1995, Miller & Rose 
1995, du Gay 1996; Knights & Willmott 1999). Miller och Rose (1995:427, 
428) menar till och med att “the workplace is a principal site for the for-
mation of identity” och att arbetsplatsen är en “pre-eminent site for the 
contestation about the nature of human identity”.  
 
Identitet kan kort och gott innebära självbild. I det förra kapitlet omnämn-
des organisationsidentitet och då med betydelsen hur organisationens 
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medlemmar uppfattar verksamheten. Sett till litteraturen har organisations-
identitet emellertid åtminstone ytterligare en innebörd, som rör huruvida 
organisationen är en bas för de anställdas definition och uppfattning om 
sig själva, med andra ord organisationen som bas för social identitet (Ash-
forth & Meal 1989). Social identitet beskriver i arbetsvetenskapliga sam-
manhang hur anställda identifierar sig med sitt arbete och med verksamhe-
ten i helhet, inklusive sina chefer (Ackroyd & Thompson 1999:25f). I led-
ningsintervjuerna talades det inte om social identitet, däremot om ”hur 
medarbetarna ser på sig själva”, vilken ”inställning” till och vilken ”syn” på 
arbetet de hade. Vidare talade ledningen om anställdas ”värderingar” och 
kort och gott hur anställda ”är”. Ledningen beskrev också hur anställda ska 
utvecklas. Identitets- eller värderingstemat gick också att utläsa via uttalan-
den om funktionell flexibilitet:  
 

Medarbetarna ska utvecklas, så att inom tre år ska en kille med en sådan här rälsprofil i 
pannan kunna ta ett jobb som affärsman för ett sammansatt jobb som innefattar alla 
tekniker. Det är inte längre teknikkunskapen, utan det är den nya ”tekniken” - affärer -
som ska dominera. 

 
Det som i managementperspektivet framstår som problematiskt med de 
anställdas identitet kan beskrivas som att anställdas inställning till arbetet 
präglas av en kombination av instrumentell och solidarisk inställning till 
arbetet.52 Instrumentell i bemärkelsen att anställda betraktar arbetet som 
ett medel att förvärva den inkomst som krävs för att man skall kunna leva 
ett liv som man sätter värde på, ett liv där arbetet i sig självt inte är en inte-
grerad del. Som en följd av detta är de anställdas engagemang i organisa-
tionen främst av kalkylerande natur. Engagemanget är alltså lågt och är 
heller inte vare sig positivt eller negativt, utan snarare neutralt. I den soli-
dariska inställningen har arbetet också en ekonomisk innebörd, men arbete 
är inte bara ett medel att nå ett mål utan också eftertraktad gruppaktivitet. 
Om den grupp som den anställda identifierar sig med utgör hela organisa-
tionen, inklusive ledningen, är engagemanget positivt ur managementper-
spektivet. Däremot om identifikationen endast sträcker sig till en mindre 
grupp kommer engagemanget i organisationen som helhet snarare att vara 

                                                 
52 Goldthorpe (1971:53 ff) identifierar tre idealtyper om attityder till arbetet; instrumentell, byråkratisk 
och solidarisk. Goldthorpe menar att bara den instrumentella attityden var att betrakta som en ren 
idealtyp och de två övriga snarare ska betraktas som avvikelser (Goldthorpe 1971:56). 
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negativ ur ledningens synpunkt. Den solidariska inställningen hör således 
samman med ett starkt engagemang i arbetet och en följd av det starka en-
gagemanget är att det uppstår specifika yrkeskulturer.  
 
Den solidariska inställningen har alltså en hög grad av engagemang till 
skillnad mot den instrumentella som har en låg grad av engagemang. Det 
kan därför tyckas motsägelsefullt att beskriva managementperspektivets 
problem med de anställda i båda dessa termer, åtminstone sett till deras 
ursprungliga användning. Sett enbart till frågan om engagemang så fram-
står det i managementperspektivet som att anställdas inställning till kunder 
och till sin egen roll i verksamheten är låg eller obefintlig. Däremot fram-
står det inte som att engagemanget för de tekniska arbetsuppgifterna eller 
arbetskamraterna är lågt, snarare tvärtom för högt. Å ena sidan var de an-
ställda för lågt involverade, vilket visade sig i att de var osjälvständiga, vi-
sionslösa, passiva etcetera och å andra sidan var de för högt involverade 
som visade sig i det stora intresset för järnvägen och teknikfrågor, vilket 
inverkade menligt på kundorientering och affärsmässigt tänkande.  
 
I managementperspektivet är förklaringen till problemet med de anställda, 
liksom problemet självt, tudelat: de anställdas osjälvständighet och passivi-
tet är ett resultat av en felaktig kontrollstrategi, de anställdas bristande 
kommersiella kompetens är ett resultat av det statliga monopolet på järn-
vägen. Båda dessa förklaringar relateras i managementperspektivet till 
hämmande kulturer.  
 

Från hämmande kulturer till frigörande kulturer 

I ledningspersonernas utsagor fanns flera beskrivningar om vilka kulturer 
som präglade de båda divisionerna och som i managementperspektivet 
framstår som grunden för den enskilda anställdas identitet och inställning 
till arbetet. Inte sällan formulerades beskrivningarna av kulturerna i värde-
ringsmässiga termer, så till vida att det fanns nya och gamla, bra och dåliga 
kulturer. I intervjuerna med chefer på Industridivisionen beskrevs två olika 
kulturer som samexisterade inom produktionen, entreprenadkulturen och 
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verkstadskulturen.53 Det betonades att dessa två kulturer var oförenliga. 
Som exempel på en värderingsmässigt bra kultur angavs entreprenadkultu-
ren. Denna vilade, enligt ledningsutsagorna, på inställningen att jobbet 
måste bli färdigt i utsatt tid och att alla ställde upp oavsett tid på dygnet. 
Entreprenadkulturen beskrevs som en gemensam vilja att bygga nytt, en 
strävan efter att göra jobbet klart, en känsla av att tid och rum är under-
ordnat själva arbetet, en yrkesstolthet och en laganda uppbyggd av starka 
individer. Denna kultur menade ledningen var en historisk kvarleva sedan 
den gamla rallartiden och kännetecknade arbetet i entreprenadverksamhe-
ten i Industridivisionen.  Entreprenadkulturen beskrevs dock inte som ode-
lat positiv. Enligt ledningen frodades också en stark gemenskap och envis-
het bland de anställda som kunde inverka menligt på ett förändringsarbete. 
En sådan stark gemenskap medförde att de anställda tänkte och handlade 
på samma sätt och de var därför svåra att förändra: 
 

De är ju isolerade från organisationen kan man säga i och med att de är ute så mycket. 
Och de lever och jobbar ihop och de nästan tänker samma saker/…/ De gör lite som de 
vill och har gärna skygglappar på hela tiden. Och om man för tjugo-trettio år sedan fick 
lära sig skruva åt ett håll, då är det jävligt svårt att börja skruva åt andra hållet. Men 
man måste få med dem också och det.. det är svårt. Så…de är rätt svåra att övertyga 
ibland ska jag säga (skratt).  

 
På samma division beskrevs också en verkstadskultur, som i mångt och 
mycket delade de negativa sidorna med entreprenadkulturen. Verkstads-
kulturen som helhet beskrevs i termer av att anställda hade en mer instru-
mentell inställning till arbetet än entreprenadkulturen och av en än mer 
negativ, kollektiv gemenskap. Enligt ledningen visade sig en sådan stark 
gemenskap till exempel att lågpresterande individer inte utsätts för kritik av 
sina arbetskamrater, något som däremot skulle ske i entreprenadkulturen. I 
entreprenadkulturen var skickligt och snabbt utfört arbete något efter-
strävansvärt också inom gruppen. I managementperspektivet framstår det 
således som att vissa kulturer påverkar de anställda negativt. I intervjuerna 
beskrevs anställda i negativa kulturer som sådana som ”gnäller och ställer 
orimliga krav”. Orimliga krav gällde både löner och arbetstid, exempelvis 
menade ledningen att de anställda inom verkstadskulturen krävde att gå 
hem klockan fyra när arbetstiden var slut, trots att det planerade arbetet 

                                                 
53 Kulturerna tilldelas olika namn, till exempel används entreprenadkultur, anläggningskultur och 
rallarkultur synonymt för att beskriva kulturen i entreprenadverksamheten.  
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inte hade hunnits med. Vidare präglades verkstadskulturen av ett ”tunnel-
seende”, liksom entreprenadkulturens anställda präglades av ”skygglappar”, 
med andra ord av att inte se helheten utan bara fokusera det egna arbetet i 
verkstaden och uteslöt därmed verksamheten som helhet. Ett exempel på 
hur anställda inte såg helheten var att det i princip var omöjligt att förmå 
anställda i verkstaden att hjälpa till i entreprenaderna om det skulle behö-
vas. Ledningen menar att den för entreprenadkulturen beskrivna positiva 
kamratskapen och den flexibla inställningen till tid och rum inte tilläts 
utvecklas på samma sätt i verkstaden. De förklaringar som gavs var bland 
annat att förutsättningarna för arbetet i entreprenaderna medförde ett be-
roende av varandra som inte fanns i verkstaden. I verkstaden var man vis-
serligen beroende av att material fanns tillhands, men inte beroende av 
varandra.  
 
Förutom dessa två kulturer inom produktionen beskrevs också en tredje, 
ny kultur i verksamheten, affärskulturen. Denna nya kultur präglades av 
kundtänkande och ekonomisk lönsamhet, samt av individer med en inne-
boende vilja att göra goda affärer. I intervjuerna framhölls att det var pro-
blematiskt med dessa tre parallella kulturer, som splittrade verksamheten i 
ett ”vi och de tänkande” och för att undkomma splittring var förändrings-
tanken att sätta ihop de bästa delarna ur var och en av dem till en gemen-
sam och övergripande kultur: 

 

Vi kan inte ha de här tre kulturerna i en och samma verksamhet. De drar åt olika håll, 
bevakar sina egna områden. De förstår inte varandra. Det ska vara samma under ett tak 
och man kan plocka godbitarna ur var och en. Hålla ihop och få jobbet klart från an-
läggnings- eller ja, entreprenadsidan, det affärsmässiga och lönsamhetstänket från af-
färssidan och från verkstan är det ju..ja, till exempel just-in-time-tänket då. 

 
På Projekteringsdivisionen fanns också olika kulturer enligt chefernas utsa-
gor. En kultur var den nya konsultkulturen som kännetecknades av affärs-
mässighet, kund- och tidfokusering. Vid sidan om denna fanns en annan 
kultur, som hade olika benämningar, till exempel ”den gamla SJ-kulturen”, 
”järnvägskulturen” och ”teknikkulturen”. I den senare kulturen var kund, 
ekonomi och tid underordnat intresset för tekniken och järnvägsarbetet. I 
intervjuerna framhölls att konsultkulturen stod värderingsmässigt högre än 
”järnvägskulturen”, just för inriktningen på affärer, kunder och att hålla 
tider för projekten. Men även hos järnvägskulturen fanns positiva sidor, 
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såsom intresset för teknikutveckling, säkerhet och miljöfrågor. I manage-
mentperspektivet framstår det således som att vid en kulturförändring 
plockar man de bästa delarna ur den gamla kulturen och för ihop dem till 
en ny. Det i managementperspektivet är de negativa delarna i de gamla 
kulturerna har i arbetslivsforskningen beskrivits som de underordnades 
tendens att gruppera sig samman i ett kollektivsystem (Lysgaard 1996 
[1961]). Kulturen inom kollektivet erbjuder också distansering till de andra 
utanför. I managementperspektivet är därför behovet av en gemensam kul-
tur nödvändig för att hålla ihop verksamheten och få ett enhetligt beteen-
de bland de anställda. En kultur som inte kännetecknas av de negativa kol-
lektiva sidorna med skygglappar och tunnelseende, orimliga krav och 
bristande intresse eller kunskaper för att göra affärer. 
 
I intervjuerna framhölls också att det inom den tidigare ”statliga kulturen” 
fanns en för stor tolerans med lågpresterande personal I jämförelserna med 
det privata näringslivet gavs också en förklaring till varför dessa osjälvstän-
diga och också lågpresterande personer fanns inom verksamheterna, men 
däremot inte inom det privata näringslivet. Inom det privata kunde sådana 
personer effektivt identifieras och gallras ut, men var något som man fick 
dras med inom det offentliga i brist på kontrollverktyg för individuell pre-
station.  
 

I ett privat företag finns en… en naturlig avgång av sådana här medarbetare. Man har 
sådan koll på var och en att det blir hart när omöjligt att slinka igenom utan att prestera. 
Vi har inte haft de möjligheterna att kontrollera eller… vi har inte behövt kontrollera 
ska jag säga. Men som det ser ut nu så blir det ändring på det och då måste vi ha något 
konkret att komma med. Det räcker inte med att gå på fingerkänsla längre.  

 
En annan chef menade att det finns stora brister när kontroll av både 
människor och material: 
 

Man kan säga så här om kontrollen hos oss: vi har kontroll på vad vi gör avseende affä-
rer och på det vi ska göra uppföljningsmässigt. Men vi har inte kontroll på gubbar, ma-
skiner, bilar och bodar. Där har vi rejäla brister, ja inte fysiskt, vi vet väl hur många de 
är och på ett ungefär var de är, men det är nog också allt.  

 

I managementperspektivet framstår det som att anställda i den gamla kul-
turen varit å ena sidan kontrollerade och styrda med ordergivning, men å 
andra sidan på grund av uppgiftsorienteringen och i skydd av den statliga 
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kulturen haft en relativ stor frihet i arbetet.  I managementperspektivet har 
således traditionerna och den historiska kulturen skapat anställda med en 
instrumentell, solidarisk och kollektiv inställning till arbetet. I de båda 
verksamheterna framhålls emellertid den tredje framväxande kultur, affärs-
kulturen, som i managementperspektivet framstår som en väsentlig del i en 
frigörande kultur. Den kulturen kännetecknas av en ”helhetssyn”, som inte 
bara handlar om teknik eller att lösa den enskilda arbetsuppgiften utan 
också inkluderar ett mer kommersiellt och ekonomiskt perspektiv. En så-
dant ”helhetssyn” är analogt med vad managementlitteraturen beskriver 
som att det nya arbetslivet kräver en utveckling av ”businessing” för att öka 
ansvarstagandet från de anställda (Peters 1994:73). Resonemanget känns 
igen och bygger på att byråkratin begränsar den anställda till att vara en 
kugge i maskineriet med begränsade ansvarsområden. I managementper-
spektivet kommer en frigörande kultur präglad av ”businessing” göra de 
anställda mer kommersiellt kompetenta.  
 
Men problemen med de gamla kulturerna är inte bara brist på vad som i 
managementperspektivet framhålls som ”helhetssyn”.  Ett grundläggande 
fel i kulturen är också att anställda är passiva och osjälvständiga som ett 
resultat av en statlig kultur som invaggat anställda i trygg förvissning om 
att anställningen vid järnvägen är på livstid om man så önskar. Det ”statli-
ga” har på så vis varit säkert, tryggt och förutsägbart.  I managementper-
spektivet framstår det som att tryggheten och förutsägbarheten i den tidi-
gare kulturen förstärkts av en lika förutsägbar kontrollform och styrning, 
som lett till att anställda inte tar ”för sig”. Den tidigare kontrollformen 
omnämndes i intervjuerna som ”order”, ”ordergivning” och ”peka med 
hela handen”, det vill säga en direkt och personbunden kontrollform (jrf 
Friedman 1977:78f, Edwards 1979:18-22). I managementperspektivet är 
både en sådan ”trygghetskultur” och en sådan kontrollform hämmande för 
individen och skapar passiva och lågpresterande anställda.  
 
I managementperspektivet understryks därför att ledarskapet i den frigö-
rande kulturen hädanefter ska präglas av mer humana värderingar. Värde-
ringar som betonar att människor både vill och har förmåga till egna initia-
tiv, till att organisera det egna arbetet och ta självständigt ansvar. Ledning-
en talade härvid om att "ge dem självförtroendet tillbaka" och att "inte be-
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handla medarbetarna som mindre vetande", vilket antyder att någon eller 
något tidigare behandlat de anställda på ett inhumant sätt. Flera av de in-
tervjuade cheferna hade också varit på managementkurs och där inte bara 
framfördes utan betonades ett sådant mera humant synsätt. Chefskapet ska 
i framtiden därför präglas av en ny slags människosyn där handlingsfrihet 
och varje anställds inneboende kapacitet betonas. Kulturen ska därmed bli 
mer tillåtande och belönande för anställdas egna initiativ och risktagande.  
 
 I managementperspektivet betonas följaktligen inte bara att de anställda 
ska förändras utan också ledningens syn på de anställda. Det kan tyckas 
paradoxalt att ledningen å ena sidan betonar den enskilda anställda och å 
andra sidan ledarskapsutveckling och ledarskapet betydelse. I intervjuerna 
framkom dock att genom ett nytt ledarskap ges ett nytt medarbetarskap 
möjlighet att utvecklas. Det nya ledarskapet skulle understödja medarbe-
tarnas förmåga, vara lyssnande och ta in de anställdas synpunkter i besluts-
fattande. På så sätt skulle de anställda ta fram och använda sin kreativa ka-
pacitet.  
 
Den nya kontrollformen som tillämpas beskrevs i intervjuerna som mål-
styrning.  

 

Jag skulle säga att vi har målstyrning nu. Alla har egentligen ganska stor frihet med 
jobbet, men vi ska ha mycket tydliga, små mål. Det ska vi bli bättre på. Utan dem blir 
det ju inte målstyrning utan…ingen styrning alls nu när det är så decentraliserat.  

 
I managementperspektivet framstår det som att de små och tydliga målen 
ska ersätta den tidigare ordergivningen och på så sätt ökar friheten och 
självständigheten. Det kan beskrivas som att ledningen vill ersätta den tidi-
gare kontrollformen ordergivning med ”frihet under ansvar” (jfr Friedman 
1977:78-79). Det innebär att de anställda får mer frihet i och inflytande 
över sitt arbete och i gengäld ska de ta mer ansvar för att nå målen med 
verksamheten som helhet. Le Grand (1997:353) menar att det blivit allt 
viktigare för management att skapa känslor av delaktighet samt att motive-
ra och engagera den anställde i företagets verksamhet. I den svenska arbets-
livsforskningen ingår en sådan syn i vad som kallats ”ny ledning”, som 
bland annat innebär införande av platta organisationer och flödes- och 
processorientering, uppluckring av anställningsförhållande, men också idé-
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styrning, som är ett försök att få anställda att internalisera ledningens kul-
tur och värderingar (Sandberg 1997:25-28). I en empirisk undersökning 
visar det sig att utbredningen av ny ledning är relativt jämnt fördelad mel-
lan privat och offentlig sektor (Edling & Sandberg 1997:327-238).   
 
Ett problem som ledningen emellertid identifierade var utväxlingen av den 
gamla typen anställda mot en ny typ. Ett särskilt dilemma som ledningen 
påpekade var att rekrytera och få behålla arbetskraft som är attraktiv på 
arbetsmarknaden. Hittills hade rekryteringsfrågor varit tämligen oproble-
matiska och skett utan större urskiljning, men i framtiden skulle rekryte-
ring få en allt större roll. Men för att lyckas få rätt personer att vilja arbeta 
på divisionerna framhölls vikten av att verksamheterna inte framstod som 
”statliga” utan som vilken privat konsult- eller entreprenörsfirma som helst. 
I managementperspektivet framstår rekrytering som det yttersta verktyget 
för att få rätt person, det vill säga en person med önskvärda egenskaper 
och attityder. Ett första steg har redan tagits genom att de båda divisioner-
na söker, så långt det är tillåtet från huvudkontoret och generaldirektören, 
att sätta sin egen prägel på den egna verksamheten, inte minst genom de 
nya tilltalande formerna som beskrevs i förra kapitlet. Men det krävdes 
också, menade ledningen, att chefer kan skapa nya värderingar och en ny 
kultur som lockar en ny typ av sökande från det privata näringslivet. Kul-
turen ska därför också verka som en sammanhållande kraft för den nya 
typen av anställda med egna idéer och drivkrafter. I managementperspekti-
vet framstår kulturförändring som att utveckla en ny frigörande kultur där 
anställda leds och inspireras genom idéer och värderingar istället för in-
struktioner och order som tidigare. Utifrån ledningens egen förklaring till 
att problemet med de anställda låg i de olika hämmande kulturerna kan 
föreställningen om den ansvariga medarbetaren förstås som att ledningen 
sökte förändra kulturen ”underifrån” eller ”inifrån”, det vill säga förändra 
de anställdas personliga värderingar och ta avstånd från eventuella kollek-
tiva värderingar i de olika kulturerna. Det finns paralleller i det här reso-
nemanget till forskning om arbetskulturer i betydelsen att arbetslivet i allt 
högre grad kännetecknas av individualism (Casey 1995, du Gay 1996, All-
win 1997). Ett sådant synsätt hävdar att trenden inom arbetslivet går mot 
mer och mer individualiserade arbetsplatser där de anställda blir ansvariga 
både för arbetet i sig och för sin egen karriär istället för att dölja sig bakom 
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en kollektiv kultur. Ur ett managementperspektiv är en sådan individuali-
seringsprocess intressant för att kollektiva responser och motstånd om inte 
elimineras så åtminstone försvagas avsevärt (jfr du Gay 1996). I manage-
mentperspektivet byggs den nya frigörande kulturen upp av ansvariga 
medarbetare i form av entreprenörer och nätverkare. 
 

Ideala anställda – entreprenörer och nätverkare 

I managementperspektivet framstår förändringen i fråga om anställdas 
identitet som att ersätta de gamla typerna av anställda med nya. I intervju-
erna gick dessa nya typer under benämningarna ”entreprenörer”, ”nätver-
kande konsulter” eller ”nätverkare”. Det som skilde de båda divisionerna åt 
var begreppen entreprenör och nätverkare, men betydelsen av de båda var 
densamma. Som tidigare nämnts är vissa personliga karaktäristiska och 
speciella kunskaper viktiga i skapandet av en ny anställd.  Målet var att de 
anställda ska bli av med statsanställda-stämpeln och bli mer ansvarstagan-
de, flexibla, öppna, kreativa, proaktiva, utåtriktade och självständiga än 
tidigare. I managementperspektivet framstår det som att en ansvarig 
medarbetare, i dess idealtypiska mening, dels ska inneha dessa personliga 
karaktäristika, dels ta ansvar för sin egen anställningsbarhet, det vill säga 
förmågan att se till att man är en för arbetsgivaren attraktiv anställd. En 
ansvarig medarbetare ser också värdet av att verksamheten är lönsam och 
går med ekonomiskt överskott och ser själv till att bidra till detta. I inter-
vjuerna var inte ansvar något som gavs till vem som helst, som anställd 
måste man göra sig förtjänt av ansvar. Den viktigaste faktorn för att bli en 
ansvarstagande individ var man som anställd uppvisade en ”helhetssyn”, 
det vill säga inte endast intresserade sig för de specifika arbetsuppgifterna 
utan också inkluderade de ekonomiska aspekterna för att göra ett bra arbe-
te.  
 

Ansvar tar man när man ser konsekvenserna av sitt handlande. Gör jag si, så sparar vi 
de här pengarna, gör jag så, så vinner vi den här tiden. Allt det här kan ju en arbetsleda-
re tala om, men vi säger att alla ska kunna det här själva så småningom./…/ Man tar 
bara ansvar om man har helhetsbilden. Men vi har vissa som säger…som inte är intres-
serade av helhetsbilden utan så att säga skärmar sig och i förlängningen inte vill ta an-
svar. Det är en tidsfråga och mognadsprocess. 
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I Industridivisionen beskrevs denna ansvariga person av ledningens som en 
”innovativ entreprenör”. 
 

Det är slut med att vår verksamhet är som en skyddad verkstad./…/ Sätter vi in det i ett 
större sammanhang så kommer vi inte undan att det krävs mer av innovation och entre-
prenörskap i den offentliga sektorn. Den här verkligheten vill jag få alla här att förstå. 
Vad innebär det här för var och en då? Jo, det är vi, var och en på Industridivisionen 
som ska vara innovativa entreprenörer.  

 
Ett innovativt förhållningssätt skildrades vidare i ledningsintervjuerna som 
att anställda inte bara ska tänka på att ”bygga nytt”, ”bygga om” och ”byg-
ga upp”, som vanligen förknippades med arbetet, utan också finna ut lös-
ningar för att få möjligheten att ”bygga mer”. Det innebär att anställda 
också ska bli ansvariga för ett kommersiellt och säljande arbete för att få 
möjligheten att bygga nytt, bygga om och bygga upp. Entreprenören ska, 
förutom att vara innovativ, också vara visionär, nyfiken, framtidsorienterad 
och självsäker. Entreprenören fokuserar möjligheter istället för problem, 
vågar bryta traditioner och tänker i nya banor.   
 
Entreprenören som rollmodell är en relativt ny företeelse i offentlig sektor. 
I offentlig sektor sägs boken Reinventing Government. How the Entrepreneurial 
Spirit is Transforming the Public Sector (Osborne & Gaeblers 1993), vara en 
inspirationskälla både i praktiker- och politikersammanhang för att skapa 
entreprenörsanda i offentlig sektor (von Otter 1997). I boken pläderas för 
en entreprenörsdriven offentlig sektor som medför att utföraren kan hållas 
ansvarig för hur arbetet utförs kvalitetsmässigt. Sedan slutet av 1990-talet 
har föreställningen om entreprenörskap fått stort inflytande på arbets-
marknaden, inte minst genom tillväxtpolitikens fokus på nyföretagande 
(Eriksson & Larsson 2001). I denna studie ska användningen av entrepre-
nören ses som ett försök att lyfta in önskvärda och positiva förebilder för 
de anställda i en inomorganisatorisk kontext.54 En kontext som sannolikt 
inte är opåverkad av entreprenörsdiskurser i övriga samhället. I manage-
mentperspektivet framstår entreprenören som en modell för hur anställda 
ska vara, det vill säga som en modell för anställdas identitet. I intervjuerna 
talade cheferna om att entreprenörer redan fanns inom vissa delar av divi-
                                                 
54 En sådan ”inlyft” entreprenör brukar kallas ”intraprenör” (Lundström & Stevenson 2001). Jag vill 
här betona att studien inte behandlar entreprenörer eller entreprenörskap i dess rättmätiga betydel-
se, utan endast som managementperspektivets strävan efter en ny typ av anställda. Forskning om 
entreprenörskap och offentlig sektor utförs till exempel inom Arbetslivsinstitutets program ENIGOS 
(Entreprenörskap i och genom offentlig sektor) under ledning av Elisabeth Sundin. 
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sionen i termer av en positiv kollektiv identitet i entreprenadblocket. Den-
na kollektiva identitet behöver egentligen bara lyftas fram, förädlas och 
spridas till andra delar av divisionen.  I Projekteringsdivisionen talade led-
ningen om ”nätverkaren” i liknande ordalag som ”entreprenören” och de 
betonade att en ”nätverkare” måste vara proaktiv och känna av trender och 
idéer innan konkurrenter gjorde det och dessutom omsätta idéerna i prak-
tik innan konkurrenterna.  
 
I managementperspektivet betyder de tillplattade organisationerna och 
bristen på mellanchefer att anställda måste se till att utmärka sig för att bli 
sedda och önskade till uppdragen. Ledningen betonade att i nätverksorga-
nisationen hade personliga nätverk fått en stor betydelse och i dessa ska-
pades kontakter för att få bli vald till uppdrag eller få tillgång till informa-
tion. Det personliga nätverket rörde inte i första hand socialt stöd i en tra-
ditionell mening, det vill säga som stöd från arbetskamrater, utan mer som 
ett informativt och arbetsgenererande stöd. Nätverkaren karaktäriserades 
vidare av att delaktighet och engagemang var minst lika viktiga som lön. 
Vidare talade ledningen om nätverkaren som ständig tillgänglig, både i 
fråga om geografisk spridning i landet och i tid och med en ”entreprenörs-
attityd”. Karriärorienteringen hos nätverkaren var inte i första hand hierar-
kisk, istället skulle nätverkaren antingen betrakta det mest tekniskt kvalifi-
cerade arbetet som statusfyllt, eller det mest kundinriktade och säljande 
arbetet som statusfyllt. Den typiska nätverkaren är således engagerad, täv-
lingsinriktad, arbetar till projektet/uppdraget är slutfört samt är geografiskt 
rörlig.  
 
I managementperspektivet sätts återigen föreställningen om nya typer av 
anställda i relief till en historisk bild av anställda. Den typiskt traditionella 
anställda beskrevs, antingen som den färglösa och inrutade statstjänste-
mannen, eller som den passiva arbetaren präglad av kollektiv negativism. I 
managementperspektivet utmålas den nya ideala anställda likt önskelistor i 
samband med platsannonser; positiv, självständig, stresstålig, målinriktad, 
engagerad, initiativrik och ansvarstagande. I managementperspektivet fram-
står det som att en ny typ av anställd skapas med frivillighet. Att anta en 
ny identitet eller inställning till arbetet bygger på intresse och vilja och var 
enligt ledningen ett resultat av ökad delaktighet. Om anställda blir delakti-
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ga i verksamheten så kommer de också att bli mer engagerade och därmed 
kommer de att vilja ”jobba smartare”:  
 

Det bygger ju på, hela tiden, att det är två saker som ska styra vad man gör, och det är 
alltså företagets behov att det ska utföras och medarbetarens vilja att genomföra någon-
ting. Det är det som ska vara drivande i det hela. Vi ska jobba smartare och det, det är 
egentligen där vi ska göra stora vägvinningar då. Och det gör vi genom det här med 
större delaktighet. Är man delaktig så lägger man ett annat engagemang i det hela. 

 
I managementperspektivet utgör entreprenören och nätverkaren represen-
tationer av en ny ansvarig medarbetare som har flera gemensamma känne-
tecken. Dessa gemensamma kännetecken sammanfattas i affärsmässighet 
och anställningsbarhet, som ersätter den tidigare bristande kommersiella 
kompetensen och passiviteten. I intervjuerna beskrevs affärsmässighet som 
till exempel förmågan att träffa överenskommelser, att hålla dessa överens-
kommelser och förmåga att kunna bygga bra kundrelationer. Vad som 
också framhålls i intervjuerna är att affärsmässighet innebär att anställda 
ska kommersialisera sin relation till tidigare kollegor inom Banverket. Af-
färsmässighet exemplifierades då som att istället för att åtgärda fel och bris-
ter utan order eller beställning på arbetet, så skulle anställda påtala dessa 
för en projektledare som i sin tur såg till att det utformades en beställning 
på arbetet och därmed också en ekonomisk ersättning för utfört arbete. I 
en kommersiell relation utförs inte arbete av sociala skäl eller för att det 
behövs, utan för att få ekonomisk ersättning. Anställda hade därmed ett 
ansvar både för att söka skapa nya affärer och upprätthålla och bearbeta 
gamla kontakter för att skapa mer beställningar. I intervjuerna talades det 
att en sådan anställd måste kunna agera föregripande, det vill säga föregå 
order från chefen och själv ta initiativ. En ledningsperson beskrev detta 
föregripande agerande som ett motsatsförhållande till passiviteten:  
 

Medarbetaren kan inte längre räkna med att bli matad med information, information är 
inte något man får, utan något man skaffar. Och medarbetaren ska vara aktiv och sö-
kande och ta egna initiativ. Man kan säga att han eller hon ska vara i ständig rörelse och 
spana, söka nya idéer. 

 

Lösningen på problemet: affärsmässighet och anställningsbarhet 

I managementperspektivet framstår det, som sagt, att en ny typ av anställd 
bygger på frivillighet, intresse och vilja. Men för att anställda ska få möj-
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lighet till förändring måste budskapet spridas i form av bland annat in-
ternutbildning. Under hösten 1999 genomfördes ett stort utbildningspro-
gram inom Projekteringsdivisionen med hjälp av externa managementkon-
sulter. Utbildningsprogrammet gavs namnet Mimer och det uttalade syftet 
med Mimer var att lära ut ett nytt sätt att tänka, det vill säga att förmedla 
kunskap i termer av affärer och affärsmannaskap.55 Mimer riktades till 
samtliga anställda och bestod av utbildningsområdena: ”Verksamhets-
handboken för alla”, ”Fokus på miljö och kvalitet”, ”Benchmarking –
Utforska omvärlden” och ”Affärsmannaskap för alla”. En av bakgrunderna 
som gavs var att de anställda inte hade lärt sig att hitta rätt i verksamhets-
handboken och att tänkandet kring miljö och kvalitet var nytt. Under ut-
bildningen fick de anställda bland annat träning i att leta lösningar i verk-
samhetshandboken och man fick också i uppgift att ta fram kritiska fram-
gångsfaktorer för divisionen. Anställda uppmanades göra en plan för vad 
man skulle förbättra när man kom tillbaka till arbetsplatsen. Dessutom 
fanns det enligt ledningen ett behov av att fundera tillsammans kring den 
nya affärsmässighet som skulle prägla organisationen. Ur den egna perso-
nalen valdes ett antal personer som fungerade som lärare i affärsmannas-
kapsmomentet tillsammans med inhyrda konsulter. I diskussionen om ”af-
färsmannaskap för alla” talade ledningen om vikten av att de anställda lär-
de sig hantera kundkraven genom att vara ”assertiva”, det vill säga att vara 
trevliga och tillmötesgående, men också bestämda och inte låta kunden få 
styra för mycket. Kunden skulle således vara styrande för arbetet, men inte 
hur inte hur styrande som helst. Kundens betydelse betonades inte bara 
när det gällde hur arbetet skulle utföras utan också när det gällde förutsätt-
ningarna för överlevnad. Statsmaktens roll var således kraftigt nedtonad 
beträffande intäkterna till verksamheten. 
 

Vi har ju många gånger pratat om att det är kunden som betalar vår lön. Det är ju så att 
vi inte ska göra någonting egentligen som inte är berikande för vår order, för kunden. 
Här är det väldigt viktigt att vi jobbar med rätt saker. Det finns ingen annan än kunden 
som betalar. Det måste vi pränta in hos alla.  

 
Eftersom det affärsmässiga förhållningssättet ansågs bristfälligt och framför 
allt nytt genomfördes också ett ”benchmarking-projekt” för de anställda. 
Det innebar att anställda skulle finna ut hur andra organisationer arbetar 

                                                 
55  I fornnordisk mytologi är Mimer den jätte som vaktar kunskapens källa. 
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med och utvecklar bland annat sin affärsmässighet. Ifrån dessa andra orga-
nisationer hämtade man således idéer och lärdomar som tillsammans skul-
le ge en bild av hur affärsmässigheten skulle kunna vara på divisionen. 
Under utbildningsdagarna uttrycktes att ledningen ville få till stånd en 
gemensam uppfattning om organisationens uppgift, målsättning och ar-
betssätt. Sammankomsterna var således också ett försök skapa en vi-anda; 
en bild av verksamheten som enad och med en offensiv framåtanda där 
ledningen satsar för fullt. Ledningen försökte också stilla de anställdas 
eventuella oro inför framtiden genom att berätta att man var medveten om 
att det fanns oro, men att denna oro inte är berättigad. Det skulle dock 
komma att krävas att alla satsade fullt ut efter den 1 juli 2001, då konkur-
rensutsättningen skulle träda i full kraft. Utbildningssatsningen kan ses 
som försök att förmedla en ny ideologi och föra in nya attityder med syfte 
att nå delade värderingar och uppfattningar om verksamheten. 
 
I Industridivisionen betonade ledningen ”skynda långsamt-metoden” så att 
alla hade en chans att ”hänga med på tåget”. På Industridivisionen valde 
ledningen en utbildningsform av rollspelskaraktär med liknande inslag 
som i Mimersatsningen på Projekteringsdivisionen:56 
 

Vi körde ett race som vi kallad för det framtida medarbetarskapet, som var som ett spel, 
ett rollspel. Mycket handlade om ekonomi, personal och affärsmässighet. Ja, mycket 
handlade om affärer, men lika mycket om värderingar, etik och moral helt enkelt. 

 
Vid en arbetsplatsträff gavs tillfälle till frågor från de anställda om bland 
annat konkurrensutsättningen. Frågorna besvarades, liksom på Projekte-
ringsdivisionen med att ingen behövde vara orolig i dagsläget eftersom 
Industridivisionen enligt externa konsulter var väl förberedda inför kon-
kurrensutsättningen.  

 
Förutom utbildningssatsningar var ett ytterligare verktyg för att nå den an-
svariga medarbetaren de tidigare nämnda försöken att införa en ny syn på 
arbetstiden. I Projekteringsdivisionen talade ledningen därför om debiter-
bar tid istället för arbetstid. Den debiterbara tiden var den tid som kunden 
betalade för och annan tid betraktades som tärande för organisationen. 

                                                 
56 Utbildningssatsningen ”Det framtida medarbetarskapet” hade genomförts innan undersökningen 
inleddes. På Industridivisionen var jag endast närvarande vid en arbetsplatsträff och en utbildning för 
orderansvariga där frågor om affärsmässighet och kunder diskuterades med de anställda.  
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Projektörerna hade tilldelats olika målsättning när det gällde den debiter-
bara tiden i form av debiteringsgrad i procent. Målet var att ha en så hög 
debiteringsgrad som möjligt, vilket skulle innebär att de anställda inte be-
lastar organisationen alls, utan helt finansierades av kunden. De anställda 
skulle månatligen rapportera sin debiteringsgrad till ett tidkontrollsystem. I 
entreprenaderna var tiden på banan reglerad med dispositionstid (tillgäng-
lig tid på spåret) för att inte störa normaltrafiken på banan. I intervjuerna 
talade cheferna om att denna tid blev snävare eftersom kunden krävde allt 
kortare tid. I verkstaden talade ledningen om att arbetet i allt större ut-
sträckning skulle komma att präglas av ett Just-in-Time-tänkande som inne-
bar att material och slutprodukter i verkstaden skulle befinna sig i ett 
”ständigt flöde”. Det innebar att anställda skulle ha ett större ansvar för att 
beställa varor i tid och få iväg slutprodukter i tid.  
 
Då hierarkier plattas till och långa och stabila anställningar ersätts av korta-
re projekt framstår det i managementperspektivet som nödvändigt att an-
ställda blir medvetna om sina styrkor och svagheter och förbättrar svaghe-
terna. På så vis blir man som anställd mer medveten om sin konkurrens-
kraft och sitt eget värde gentemot andra. Ett begrepp för att beskriva kon-
kurrenskraft och värde på arbetsmarknaden och på arbetsplatser är emplo-
yability eller som det översatts och används på svenska; anställbarhet eller 
anställningsbarhet (för en översikt se Garsten & Jacobsson 2004).57 I mana-
gementperspektivet är anställningsbarhet dels krav på ständig kompetens-
utveckling inom arbetet, dels krav på utveckling av den egna personlighe-
ten. Återigen är förklaringen att arbetslivet kännetecknas av omstrukture-
ringar i allt snabbare takt. Det är förmodligen ingen tillfällighet att före-
ställningen om anställningsbarhet i samhällsdebatten sammanfaller med en 
liknande föreställning inom managementfältet. Inom organisationslittera-
turen sägs att anställningsbarhet är grunden för en ny form av psykologiskt 
kontrakt (se till exempel Ghosal et al 1999). Där hävdas att det inte längre 
är ekonomiskt försvarbart att arbetsgivare i den nya globala konkurrensen 
kan utlova trygghet och en stabil arbetssituation. Eftersom arbetsgivare 

                                                 
57 Anställningsbarhet har huvudsakligen setts som en arbetsmarknadsåtgärd och således inte som 
en åtgärd på organisationsnivå. På arbetsmarknadsnivå handlar anställningsbarhet i generella ter-
mer om att förbättra arbetstagares och arbetslösas kunskaper genom vidareutbildning och yrkesut-
bildning. Syftet är att hjälpa arbetstagare att hitta eller upprätthålla en anställning. I Garsten och 
Jacobssons bok finns dock ett par kapitel som utgår från organisationsnivå, till exempel Lindgren & 
Sederblad, samt Oudhuis.  
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inte kan utlova en stabil arbetssituation för de anställda, så ges istället en 
annan försäkran, nämligen anställningsbarheten. Anställningsbarhet ”får” 
de anställda genom att organisationen investerar i utbildning och erfaren-
heter hos de anställda. På så vis blir de också attraktiva inte bara hos en 
nuvarande arbetsgivare utan också hos andra arbetsgivare. Om en anställd 
skulle bli tvingad att lämna organisationen så har arbetsgivaren så att säga 
underlättat för den anställda att finna ett nytt jobb. Förändringar i upp-
fattning om hur individen ska se på sig själv, från anställd till anställnings-
bar, är således inget isolerat fenomen i managementperspektivet på Ban-
verkets båda divisioner utan en process som har ett vidare sammanhang.  
 
Anställningsbarhet såsom den beskrevs i ledningsintervjuerna betonade 
vikten av att de anställda inte bara skulle ha breda yrkeskunskaper och 
kommersiell kompetens uttryckt i affärsmässighet, utan också personliga 
egenskaper och personliga kontakter inom och utom verksamheten. Det 
var genom dessa komponenter som man i framtiden skulle bli utvald till 
uppdragen. Till de personliga egenskaperna räknades förmågan att hantera 
stress, hög social kompetens och pålitlighet. En anställd kan således inte 
förvänta sig att stanna kvar på samma jobb under hela sin yrkeskarriär och 
den enskilda individen får därför ett ökat ansvar att se till att man var till-
räckligt intressant för arbetsgivaren. I managementperspektivet är en an-
ställd anställningsbar om man är teknisk, social och kommersiell kompe-
tent. I Projekteringsdivisionen hade ledningen konstruerat en funktion 
som stöd för individen. Denna funktion gavs beteckningen Norna.58 Nor-
nans uppgift var att, istället för den tidigare mellanchefen, stödja den en-
skildes utveckling mot anställningsbarhet. I framtiden då självständigheten 
och ansvarighet slagit igenom och tryggheten finns hos de anställda själva 
har nornorna spelat ut sin roll och är överflödiga.  
 
Genom den gränslösa organisationen såsom den uttrycks i föregående ka-
pitel, det vill säga att organisationsformerna i sig medför funktionell flexi-
bilitet har ledningen i princip underlättat för anställningsbarhet. I mana-
gementperspektivet är formerna emellertid inte en tillräcklig åtgärd för att 
anställda både ska bli anställningsbara och affärsmässiga. Kombinationen 
av funktionell flexibilitet och fokus på kunder behöver synliggöras och 

                                                 
58 Norna är enligt fornnordisk mytologi ett kvinnligt väsen som råder över ödet 
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framförallt tränas. En del chefer talade härvidlag om svårigheterna med att 
få de anställda motiverade: 
 

Så det är det svåra, att motivera. Det hjälper inte ens med lön, tycker jag. Det är svårt, 
är inte folk motiverade så, så kan dom inte styra sig själva, så att säga. Då skiter dom i 
det, då sitter dom och pratar och bygger upp motstånd på kafferasterna. Dom sitter och 
surfar på sånt som dom inte får surfa på till exempel. Men börjar dom bli motiverade 
och börjar tänka att jäklar nu är det bara överlevnad här, nu är vi konkurrensutsatta och 
så här. Man börjar bearbeta människorna och diskutera det här, men det är nytt för mig 
med. 

 
I managementperspektivet kan således motivation hotas fram, men ännu 
hellre lockas i form av erbjudandet att bli en ansvarig medarbetare. 
 

Att ta ansvar som medarbetare  

I managementperspektivet betonas att medarbetare ska ta ett större ansvar i 
den nya organisationen än i den tidigare. Det större ansvaret beskrevs i 
ledningsintervjuerna som att anställda själva skulle ha kontroll över den 
egna arbetstiden, tiden för sin del i projektet, kvalitet, kunder, kostnader, 
resultat, verksamhetens utveckling samt för den egna kompetensutveck-
lingen. Det var också individens ansvar att se till att man inte hade för hög 
arbetsbelastning, härvid skulle individen lära sig att sätta gränser. Det fanns 
en rad sätt att mäta effekterna av detta arbete, inte minst genom regel-
bundna mätningar av hur kunden upplevde samarbetet med divisionerna i 
så kallade NKI-mätningar (Nöjd Kund Index) och hur de anställda själva 
uppfattade verksamheten och sina chefer. I de båda divisionerna framhölls 
också behovet av ett nytt lönesystem som i framtiden skulle ersätta det 
nuvarande lönesystemet.  
 

Vi vill kunna ta fram ett lönesystem som gör att vi premierar de extra insatser som görs 
av medarbetaren, det extra ansvar man tar, för att kunna göra ett bra arbete. Det ska allt-
så vara värt att göra någonting, det är filosofin i det här. Skulle man kunna hitta en lös-
ning där vi går in och sätter olika parametrar i en lönesättning, som gör att vi kan kon-
kret säga till medarbetaren, att du har den här teoretiska bakgrunden, du har de här fak-
tiska färdigheterna från din tid här, du utför ditt arbete, du förvaltar din kunskap på det 
här sättet. De här parametrarna ska tillsammans ge någon form av poängsättning som 
man då kan relatera i form av någon lönekrona. 
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I det nuvarande lönesystemet var förutom yrkeskunnande också ledaregen-
skaper, kundkontakter, och viljan att bredda kompetensen till större ”an-
vändbarhet” inom verksamheten de främsta faktorerna vid lönesättning. 
Men det systemet hade än så länge inte resulterat i några större löneskill-
nader mellan anställda. Ur ledningsintervjuerna framkom att synen på an-
svar traditionellt förknippats med beaktande av negativa konsekvenser.  
 

Det är nämligen så historiskt via en gammal tradition, att här finns det ju vissa personer 
som har tagit ett för stort ansvar och de som finns längre ner i organisationen har inte 
behövt ta något ansvar. Och därför så funderar man givetvis på, ska vi ta ansvar för den 
här processen, vad innebär det för konsekvenser om vi gör några fel. Och det är väl 
mänskligt att tänka så givetvis. 

 
I managementperspektivet bör individuella inslag såsom ökad tidsstyrning, 
mätning av kundtillfredsställelse och individuella löner tillämpas som ett 
sätt att undkomma kollektivsystemets bromsande effekter och förmå an-
ställda att ta ansvar. Ansvar är ett centralt och komplext begrepp i organi-
satoriska sammanhang och kopplingen mellan ansvar, inflytande och be-
fogenheter är problematisk.59 Detta visade sig inte minst genom att chefers 
meningar gick isär huruvida anställdas ansvar hade minskat eller ökat. Vis-
sa chefer menade att ansvaret hade ökat och likaså befogenheterna, medan 
andra menade att varken ansvaret eller befogenheterna i hierarkins bas 
hade ökat.60   
 

Nej, gemene man har inte fått ett större ansvar. De har fått en annan grundtillhörighet 
som kallas resursblocket. Förr så tillhörde man ju ett lag och det var kompisarna som 
fanns där. Så där har man märkt förändringen men inte när det gäller befogenheter och 
beslut längst ute. Det är på vissa andra, högre, nivåer som befogenheterna har blivit 
större.  

 
I managementperspektivet framstår anställdas dock ansvar som villkorat av 
delaktighet och engagemang i verksamheten. Johansson (1998) uttrycker 
det som att genom att inta en roll som ansvarig ställer man också krav 
både på sig själv och andra och på sätt skapar den ansvariga ett ökat befo-
genhetsutrymme. Det behöver inte nödvändigtvis betyda befogenheter 
eller makt över andra utan mer av karaktären empowerment. Vissa chefer 

                                                 
59 För en vidare analys av begreppet ansvar i relation till inflytande och befogenheter i organisations-
sammanhang se Johansson (1998). 
60 En sådan skillnad i intervjuerna återspeglar sannolikt att de cheferna också talade om olika yrkes-
grupper, där vissa yrkesgrupper fått mer ansvar och befogenheter än andra. 
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talade explicit om empowerment, andra om att ingjuta mod, självförtroen-
de och delaktighet. Empowerment har uppmärksammats både av praktiker 
och av forskare (Koberg et al 1999). Inom både offentlig och privat sektor 
har initiativ i empowerment-anda används för att öka produktivitet, flexibi-
litet, ansvarskänsla och kundservice (Shafritz & Ott 1996:487). Empower-
ment tilldelas olika innebörd, men vanligen menas att fördelningen av 
makt i organisationen decentraliseras från den hierarkiska toppen. Kontroll 
och beslutsfattande blir på så vis distribuerad till de anställda. Dessa 
”maktförsedda” anställda kan därmed på egen hand fatta beslut som tidiga-
re skulle ha tagits av en överordnad. Det innebär att anställda med möjlig-
het att själva kontrollera och fatta beslut inte längre behöver kontrolleras 
och övervakas av mellanchefer eller överordnade på högre nivå. Föreställ-
ningar kring empowerment är därmed ofta förknippade med positiva för-
tecken för både individen och organisationen.  
 
Ansvar i form av empowerment framstår i managementperspektivet som 
nödvändigt, dels för de nya formernas skull, dels för kundens ökade bety-
delse. I det förra kapitlet redogjordes för hur omstrukturering till nya for-
mer länkades till kompetens i dubbel bemärkelse, det vill säga att de nya 
formerna skapades både för att omvärldskraven på allt högre kompetens 
krävde nya sätt att samarbeta och för att de nya formerna i sig kräver mer 
kompetensmässigt flexibla anställda. De nya arbetsformerna, nätverk, team 
och projekt var således både en förutsättning och en metod för att om-
vandling till mer ansvarstagande anställda skulle bli möjligt. I och med 
införandet av kundens ökade betydelse i verksamheten gavs möjligheten 
till en alternativ styrning av de anställda. I litteraturen uttrycks det på lik-
nande sätt, till exempel att kundkontakter kan styra anställdas arbetspresta-
tioner så att de både överensstämmer med kundens behov och företagets 
mål  (Schou 1991:194). Nu var det ju inte så att alla i verksamheten skulle 
ha mer kundkontakt, men kundens betydelse skulle ändå genomsyra hela 
verksamheten och kundens nöjdhet med verksamheten mätas. En sådan 
förändring har kallats att införa en kundorienterad byråkrati (Korczynski 
2001, Korczynski 2005). Med en sådan förändring försöker management 
implementera kundorienterade värderingar hos alla anställda tillsammans 
med effektivitetsdriven mätning och styrning av arbetet. 
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I managementperspektivet är inte bara organisationsformerna och kunden 
viktiga för att anställda ska bli mer ansvarsförsedda, anställda måste också 
likna anställda i den privata sektorn. I intervjuerna talades det om att an-
ställda i det privata näringslivet hade en helt annan självständighet än i det 
offentliga. Denna förklaring hade således med konkurrensen i vad som 
betecknades den kommande branschen att göra och i den privata bran-
schen var de anställda på ett helt annat sätt inom verket. 
  

Och vi var klara över att vi måste likna andra företag i den här kommande branschen 
och för att klara det så måste vi ha människor som också liknar...vi måste ha självstän-
diga människor. Självgående personer i en självgående organisation.  

 

Föreställningen om den ansvariga medarbetaren  

Det som beskrivits ovan är förändringar av de anställda som måste ske för 
att de ska passa in i de nya konkurrensutsatta, platta och kundorienterade 
verksamheterna. Föreställningen om den ansvarige medarbetaren framförs 
på flera sätt till exempel utbildningsprogram, ledarskapskurser, arbetsplats-
träffar, interntidningar. I managementperspektivet framställs en ideal bild 
av hur anställda ska tänka och vara för att passa in i de nya verksamheter-
na. Vad som efterfrågas i managementperspektivet är socialt kompetenta 
och kommersiellt kompetenta individer som ska kunna agera effektivt på 
egen hand. Nissen & Seybold (1994:2) menar att anställda inte längre vär-
deras för sina kunskaper utan dels för vilken inställning man har till arbe-
tet, dels för personlighetsdrag som anses bidra till ökad lönsamhet. Det 
handlar således om värderingsförändringar. Föreställningen om den ansva-
riga medarbetaren kan ses om att ledningen vill skapa det som Willmott 
(1996) kallar accountable self, det vill säga individer som genom interaktion 
med andra tränas och lär sig att betrakta sig själv som ett självständigt sub-
jekt med vilja och kapacitet att ta ansvar för tilldelade arbetsuppgifter. Så-
dana förändringar har uppmärksammats i tidigare undersökningar, exem-
pelvis beskriver du Gay (1996) hur chefer uppmuntrar de anställda att bli 
”entreprenörer”, det vill säga starkt individualiserade anställda som tar an-
svar för sig själva och sin karriär och på så sätt blir självdisciplinerade. 
 
Det som beskrivits ovan är de sista stegen i förändringen av verksamheter-
na. På en övergripande nivå kan alla förändringar hänföras till marknads-
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anpassning, konkurrensutsättning, flexibilitet och kompetenskrav eller till 
och med till krav på effektivisering. Att urskilja orsaker och para ihop dessa 
med verkan är en empiriskt omöjlig uppgift utifrån ledningens beskriv-
ningar i intervjuerna. I detta sista analyskapitel görs ytterligare ett försök att 
para ihop orsak med verkan i fråga om anställdas identitetsformering i ett 
teoretiskt managementperspektiv. Det genomgåendet temat i omvärdering 
av de anställda framstår i managementperspektivet som att skapa ansvarig-
het och bygga upp medarbetarskap, det vill säga att de anställda ska göras 
mer personligt ansvariga än tidigare och på så vis ta ett större ansvar för 
helheten genom större engagemang och delaktighet. De flesta reformer 
inom offentlig sektor har på senare tid refererat till ansvarighet i någon 
form (se till exempel Power 1997). En sådan ansvarighet refererar vanligen 
till hur myndigheter styrs och för att beskriva styrningen används de eng-
elska begreppen responsibility och accountability.61 Det innebär att en myn-
dighet har ett ansvar (responsibility) för att genomföra vad den politiska 
nivån kräver. Myndigheten skapar på uppdrag av den politiska nivån verk-
samheter till nytta för medborgare och näringsliv. Resultatet av denna nyt-
ta, det vill säga prestationerna och dess effekter återrapporteras till den po-
litiska nivån och myndigheten visar därmed hur den har tagit sitt ansvar 
(accountability).62  
 
Sådana beskrivningar om ansvar rör ett mer övergripande plan, mellan po-
litiker och myndighetsledningen, och är därmed inte helt riktig att applice-
ra på föreställningen om den ansvariga medarbetaren. Även om steget kan 
tyckas långt är det ändå möjligt att dra parallell till ansvarsdiskussionen, 
eftersom det till syvende och sist är den enskilda anställda som ska hållas 
ansvarig huruvida man sköter sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. For-
muleringen ”lyftet från kollektivet” är en mer adekvat jämförelse. I mana-
gementperspektivet betonas medarbetarskapet och detta motiverades av att 
ledningen ville att de anställda därigenom skulle få en större insikt om or-
ganisationerna som helhet och därmed också agera utifrån verksamhetens 
intresse. Begreppet medarbetare har vuxit fram ur en effektivitetstanke och 
myntades för att beskriva hur organisationer försökt eliminera skillnaden 
mellan arbetare och tjänstemän (Mahon 1994). Medarbetartanken kan 

                                                 
61 På svenska finns bara begreppet ansvar. 
62 För en mer elaborerad beskrivning av Banverkets ekonomistyrning se Bengtsson & Wittbom 
(2004). 
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kopplas till den expansion av organisationsmodeller som omfattas av en ny 
syn på det hierarkiska samarbetet. Medarbetare refererar då till hela hierar-
kiskalan och tanken bygger också på antagandet att det finns en över-
gripande organisationskultur som omfattar både anställda och ledning 
(Lindgren 1999:38-40). Prefixet ”med” betecknar då att medarbetare har 
mer gemensamt med varandra och arbetsgivaren jämfört med tidigare epo-
ker. Som medarbetare har man nya och ökande ansvarsområden på jobbet, 
både som individ och som deltagare i grupparbete. Tanken är att arbetsta-
garen i och med medarbetarskapet förändrar synen på sin roll och därmed 
identiteten att vara anställd. Som medarbetaren sägs man också värderas i 
relation till hur man bidrar till verksamhetens övergripande mål och dess 
överlevnad på marknaden).63 En sådan förändring av engagemangets rikt-
ning har uppmärksammats av bland andra Smith och Thompson 
(1999:207) och Thompson och Findlay (1999). Förändringen förklaras 
med förändrade kontrollsystem, där arbetsledning tidigare byggde på över-
vakning, medan chefer idag snarare försöker ersätta övervakningen med att 
ingjuta känslor av ansvar och lojalitet, sammanhållning och konkurrens 
med andra grupper för att anställda ska bli medarbetare och inte motarbe-
tare. 
 
Managementperspektivets föreställning om den omvärderade ansvariga 
medarbetaren kan jämföras med Lindgrens (1999:41) formulering ”lyftet 
från kollektivet”. I Lindgrens fall handlar lyftet om hur undersköterskor 
uppmanas ta individuellt ansvar och uppvisa individuell prestation. Paral-
leller till managementperspektivets syn på de anställda i divisionerna kan 
ses som lyft från kollektivet i traditionell klassbetydelse till exempel då 
verkstadskulturens och entreprenadkulturen diskuteras. Men formulering-
en kan också beskriva hur den enskilda anställda ska lyftas ur den ”offent-
ligas” eller ”statligas” kollektiva anonymitet och oansvarighet, oavsett 
klasstillhörighet. Lyftet ur det offentligas anonymitet och oansvarighet blir 
på så vis klass- och yrkesoberoende och därmed genomgripande för alla 
anställda. Liksom industriarbetaren eller undersköterskan inte längre kan ta 
skydd av kollektivets buffertmekanism kan inte den statsanställda arbetaren 
eller tjänstemannen ta skydd bakom kollektivet eller det offentliga. I ma-

                                                 
63 Medarbetare används också med en annan syftning än den hierarkiska och medarbetare har helt 
enkelt blivit en synonym till alternativen personal, arbetare, anställda eller tjänstemän. Det har där-
med blivit svårare att urskilja ”arbetare” och ”tjänsteman”. 
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nagementperspektivet framstår den ansvariga medarbetaren som en person, 
som oavsett funktion och position, har förmågan och viljan att ta ansvar 
utan skyddsnät eller buffert.  
 
I de nya idéerna om styrning av de anställda var det inte bara oundvikligt, 
men också nödvändigt att föra in ekonomiska övervägande i arbetet med 
järnvägen. Föreställningen om den ansvariga medarbetaren är exempel på 
vad som i managementlitteraturen kallats idébaserad styrning (Beckérus et 
al 1988; Arvonen 1989). Denna typ av litteratur har en positiv syn på att 
styrning genom idéer är ett effektivt och humant ledningsverktyg, eftersom 
styrning genom normer, istället för ordergivning, antas öka anställdas au-
tonomi.   
 
Ur managementperspektivet belyser föreställningen om ansvarighet vissa 
generaliserade problem och lösningar inom verksamheterna. Åtgärderna 
för förändring, såsom utbildning och information via arbetsplatsträffar och 
utbildningsprogram användes för att förmå de anställda att intressera sig 
för aspekter som kundens betydelse, ekonomiska frågor och organiseringen 
av arbetet, och inte minst de anställdas egen betydelse i det hela. Olika 
idéer från ledningens sida om delade värderingar och organisationskultur 
förenas därmed med tanken om att förändra traditionella sätt att tänka och 
vara som anställd vid Banverket. Föreställningen om den ansvariga medar-
betaren visar därmed på ledningens försök till ideologisk eller normativ 
styrning för att uppnå en gemensam verklighetsuppfattning där kunden är 
minst lika central som tekniken. Detta har kallats att gå ”från ett produk-
tionsparadigm till ett serviceparadigm” (Enquist 1999), där serviceparadig-
met bland annat kännetecknas av ett intresse för kunden, balans mellan 
kostnader och intäkter och mellan kvalitet och produktivitet. Två samman-
fattande ledord användes av ledningen för att beskriva den nya ideologin 
eller serviceparadigmet som framförs genom föreställningen om den ansva-
riga medarbetaren. För det första affärsmässighet som tog avstånd från den 
tidigare anti-kommersiella inställningen och innebär kommersiell kompe-
tens, det vill säga förmågan att skapa affärer, ha ”kunden i centrum” och 
skapa ekonomisk lönsamhet i arbetsprocessen. För det andra anställnings-
barhet som var en värderingsförskjutning från att betrakta individen som 
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anställd till anställningsbar, det vill säga en individ som insåg vikten av att 
skaffa sig breddad teknisk kompetens, social och kommersiell kompetens.   
Föreställningen om den ansvarige medarbetaren är inte könsneutral, utan 
snarare laddad med maskulina konnotationer. Liknande iakttagelser har 
gjort av Clarke och Newman (1997:69-70) som menar att förändringsreto-
riken i offentlig sektor präglas av en macho-stil eller cowboy-stil. Det har 
också konstaterats att ”entreprenören” är maskulint laddad (Sundin 2002). 
Idealmässigt förutsätts då en anställd som är utan åtaganden som inkräktar 
på arbetstiden eller engagemanget för arbetet. Sådana associationer torde 
konstruera och rekonstruera ojämlika möjligheter för män och kvinnor att 
leva upp till förväntningen om den ideala anställda och därmed de mest 
eftertraktade arbetena.  
 
Managementperspektivets problemidentifikation av de anställda kommer 
till uttryck som passivitet/osjälvständighet och brist på kommersiell kom-
petens. Lösningarna formuleras i termer av dels ny kontrollstrategi såsom 
idébaserad styrning och ”helhetssyn”, dels kundorientering såsom att in-
gjuta affärsmässighet och anställningsbarhet. Tillsammans utgör dessa delar 
en samlad bild av vad som framstår i managementperspektivet som nöd-
vändiga omvärderande åtgärder för att skapa ansvariga medarbetare. An-
svaret i föreställningen handlar dels om att ta ansvar inte bara för uppgif-
ten, utan också för att bidra till verksamhetens ekonomiska situation ge-
nom att anta entreprenöriella och nätverkande egenskaper, det vill säga att 
ta resultatansvar, kompetensansvar, kundansvar och utvecklingsansvar. 
Medarbetarskapet i föreställningen syftar till den nya kontrollstrategi som 
passar bättre ihop med de nya organisationsmodellernas flexibilitet och 
gränslöshet och med kundorientering. I det framstår medarbetarkulturen 
som den nya frigörande kulturen istället för de gamla hämmande statliga 
och kollektiva kulturerna.  
 
Liksom i föregående domäner anspelar föreställningen om den ansvariga 
medarbetaren på att ingen annan lösning är möjlig. I kundens namn fram-
ställs de enda givna lösningarna som att föra in kommersiell kompetens, 
som tillägg till den tekniska och sociala kompetensen. I kundens namn 
används talet om den traditionella statsanställdas brister för nå acceptans 
och få legitimitet för att marknadsanpassa, effektivisera, flexibilisera verk-
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samheten ytterligare. Ingen kan ju hävda visionslösa, passiva, negativa, 
bortskämda, regredierade, byråkrater som dessutom är tröga, stela och 
slutna kan sälja något på en konkurrensutsatt marknad eller fungera i platta 
och flexibla organisationer. På så vis kan man säga att förändringscirkeln 
sluts med omvärderingen av de anställda och deras identitet och vi är till-
baka där vi började. För att förändra anställdas identitet räcker det inte 
med att utbilda personal och begära ansvar, inte heller räcker det med att 
styra genom idéer och värderingar. För att få ansvariga medarbetare krävs 
hot om en ofrånkomlig marknad och krav från en flexibel och gränslös 
organisationsform. Motståndsperspektivets strävan kan därmed förklaras 
som att de anställdas identitet bör förändras och konstrueras i en frigöran-
de riktning. De anställda ska genom att förses med en ny identitet frigöras 
från de byråkratiska bojorna manifesta i hierarki och regelverk med konse-
kvensen att de socialiserats in ett mönster av inlärd hjälplöshet. Frigöran-
det från den inlärda hjälplösheten samverkar med de andra domänernas 
budskap om effektivitet, konkurrensutsatthet och överlevnad, samt flexibi-
litet och ökad kunskap. I den befriade organisationen krävs befriade an-
ställda. Frågan att ta med till nästa avsnitt är således: hur uppfattas en så-
dan befrielseprocess i ett motståndsperspektiv? Som vi sett i tidigare kapitel 
framstår det i motståndsperspektivet som att anpassning till konkurrensut-
sättning är en omskrivning för rationalisering, att anpassning till kompe-
tenskrav är en omskrivning för ökad arbetsintensitet och den sista frågan 
som återstår för studien att besvara är om det finns ytterligare begrepp och 
idéer som kontrasteras i en motbild.  
 
De nya ord som används för att beskriva den ideala anställda kan ses som 
managementretorik och rena modeord till synes utan större inverkan på 
hur själva arbetet utförs. Men man kan också hävda att dessa begrepp och 
bilder faktiskt belyser ett ideal som får praktiska konsekvenser när det gäller 
de anställdas identitet, inställning och beteende. Det kan till exempel få 
konsekvenser i form av att ledningen behandlar de anställda på ett annat 
sätt än tidigare. Eller att sådana idealbilder påverkar urval vid rekryterings-
processer. Det kan också få konsekvenser vid lönesättning genom att led-
ningen skulle kunna belöna ”en rätt” attityd. Sådana konsekvenser har den 
här studien inte kartlagt och kan därför inte svara på om så har varit fallet.  
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De oansvariga motarbetarna 

I det här avsnittet byts perspektivet en sista gång till de anställda och hur 
de upplever förändringsbehovet av en ny typ av anställd. I de båda förra 
domänerna framstår som det mer eller mindre explicit att anställda måste 
förändras. I legitimeringsdomänen genom föreställningen om den ofrån-
komliga marknaden som att anställda ska bli mer accepterande för en sår-
bar arbetssituation och därmed sänka sina krav gentemot arbetsgivaren. 
Arbetsgivaren råder inte längre ensam över villkoren utan dessa styrs i hu-
vudsak av en ofrånkomlig marknad. I motståndsperspektivet bemöts en 
sådan föreställning med en motbild i form av den bestridbara marknaden 
och motståndet konstrueras i termer av att inte identifiera sig med led-
ningens beskrivningar, utan kontrar med en annan grund för identifika-
tion, nämligen att tjäna allmänheten. I omstruktureringsdomänen krävs 
också förändring av de anställda genom föreställningen om den gränslösa 
organisationen, där anställda måste bli mer funktionellt flexibla och socialt 
kompetenta för att kunna arbeta i de nya organisationsformerna. Inte hel-
ler i sådana frågor råder arbetsgivaren ensam över villkoren utan styrs av en 
arbetsmarknad som kräver flexibilitet och som innebär att anställda måste 
vara flexibla.  I motståndsperspektivet bemöts en sådan föreställning med 
en motbild i form av en omättlig organisation och motståndet konstrueras 
i termer av att på grund av arbetsintensiteten är det inte möjligt att svara 
upp mot ledningens krav på förändring.  I det här avsnittet framträder ock-
så en motbild till ledningens strävan efter en ansvarig medarbetare. Ur 
motståndsperspektivet formuleras istället föreställningen om den oansvari-
ga motarbetaren som, till skillnad mot tidigare motbilder, inte primärt syf-
tar till att bestrida föreställningen om den ansvariga medarbetaren. Istället 
är föreställningen ett sätt att visa på konsekvenserna av ledningsretoriken. 
Det är således ett sofistikerat sätt att markera att man som anställd beter sig 
som man upplever att man blir behandlad.  
 

Kulturella skillnader  

I intervjuerna med de anställda framkom också att det fanns olika kulturer 
i verksamheten och man placerade in sig själv och andra i de olika kultu-
rerna. Det visar därmed på en viss överensstämmelse mellan ledningen och 
de anställda i fråga om olika kulturer. Värderingsmässigt såg dock skillna-
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derna mellan de båda annorlunda ut. I intervjuerna var den gamla järn-
vägskulturen varken ”bra” eller ”dålig”. Den bara fanns och det gavs rimli-
ga förklaringar till varför den fanns. I intervjuerna beskrevs två skiljelinjer i 
fråga om kulturer: en skiljelinje gick mellan teknik och administration och 
en annan mellan järnvägskultur och affärskultur. Skiljelinjen mellan teknik 
och administration var en fråga om vad som betraktades som riktigt järn-
vägsarbete. Från teknikernas sida beskrevs administratörer som nödvändiga 
för att stötta teknikkärnan, men som något som inte fick ta för stort ut-
rymme. Från administratörernas håll ifrågasattes inte teknikkärnans upp-
höjdhet, men det talades om att viss teknik ibland var omhuldad och 
skyddad. Det gällde signaltekniken som betraktades som den mest status-
fyllda.  
 

Det finaste man kan vara inom Banverket är signalare, vilket gör att signalare aldrig be-
höver blir färdiga med sina arbetsuppgifter. Det är faktiskt så (skratt). Men så är det inte 
med de andra teknikslagen. Där finns inte alls den förståelsen eller vad man ska säga. 
Eller traditioner på det sättet. Där är det ingen skillnad.  

 
I industridivisionen talade de intervjuade om två tekniska kulturer. På 
verkstadssidan i Industridivisionen beskrev anställda sin del som i skym-
undan av den mer statusfyllda och investeringstunga entreprenadsidan. Att 
entreprenadsidan nuförtiden var definierad som kärnverksamhet av che-
ferna inverkade inte särskilt positivt på arbetsklimatet eller inställningen till 
arbete. Det hade, enligt intervjuerna, inneburit att den gamla ”andan” i 
verkstaden visserligen fanns kvar i form av samhörighet, men att det spri-
dits en viss uppgivenhet och att arbetsmoralen hade sjunkit. De anställda i 
entreprenaderna beskrev sin kultur som präglad av frihet och distans till 
cheferna inne på kontoret, medan verkstadskulturen i deras ögon var präg-
lad av anspråk på trygghet. Det rådde inget motsatsförhållande mellan de 
två kulturerna, utan det var snarare en fråga om vad som betraktades som 
eftersträvansvärt i arbetet. 
 

Det handlar om frihet eller trygghet kan man säga. Där vi [i entreprenadblocket] vill 
vara fria så vill de inne på verkstaden hellre se till att det är tryggt. Jag överdriver här 
nu, så fri är man inte kanske, men det hänger nog lite på att det är lite mer otryggt i var-
dagen där ute./…/ Friheten, det är mer att man håller lite avstånd till cheferna i Nässjö. 
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I intervjuerna beskrevs att kulturerna mellan verkstad och entreprenader 
skiljde sig i fråga om ”livsstil”. Livsstilen i entreprenaderna präglades av 
arbetsplatsrörligheten, som innebar att man arbetade runt omkring i lan-
det, ofta hade långt mellan arbetsplatsen och hemorten, bodde i husvagn 
och arbetade periodvis hårt, men traktamentet och förmånerna i form av 
ledighet betraktades också som relativt goda och kompenserade rörlighe-
ten. Medan verkstaden ansågs ha sämre löner och mindre frihet, men hade 
å andra sidan möjlighet att komma hem till eventuell familj varje dag. I 
intervjuerna beskrevs således skillnader mellan verksamheter eller enheter, 
men dessa skillnader var inte i de anställdas utsagor problematiska att för-
ena, utan fungerade sida vid sida. Skillnaden mellan affärskulturen och 
järnvägskulturen var däremot svår att kombinera. Skillnaden mellan de 
båda beskrevs i termer av olika intressen, antingen intresse för järnvägen 
eller för organisation, affärer och ekonomi. Det, menade man, gav upphov 
till dispyter om vad som ska betraktas som den viktigaste arbetsuppgiften i 
verksamheten. 

 

Kanske har vi som två kulturer, en gammal och en ny.  Och jag är nog i den gamla där 
man i grunden är järnvägare på gott och ont. De nya cheferna, de är som mer i den nya. 
Och då är järnvägen ointressant eller ja, mer eller mindre i alla fall. /…/ Det är till ex-
empel kundtänkande och nyckeltal. Det är mellan här då som det blir bråk.   

 
I motståndsperspektivet är inte den nya kulturen frigörande, utan tvärtom 
kravfylld. Då den nya affärskulturen omnämndes i intervjuerna var det 
främst i termer av krav på förändrad personlighet och krav på delaktighet 
och engagemang.  
 

Krav på förändrad personlighet  

Det som i managementperspektivet uttrycks som ett behov av att förändra 
individerna i verksamheten har nått de anställda, däremot var det något 
oklart om vad ledningen egentligen ville uppnå. En man talade i termer av 
att inte längre duga eller räcka till. Kraven på en ny personlighet beskrevs i 
intervjuerna som dels att intressera sig mer för den egna divisionens fram-
gång än om Banverket i helhet, dels att inte ”vara så insnöad” på tekniken. 
I motståndsperspektivet är sådana krav en inblandning i privatlivet som 
cheferna inte har rätt till, det vill säga personlighet har inte att göra med 
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arbetet att bygga järnväg. Motstånd mot sådana krav är därför att hävda 
myndigheten Banverket som den gemensamma nämnaren och inte den 
egna divisionen. Helhetssynen sträckte sig således till hela verket och in-
kluderar därmed också andra resultatenheter.   
 

Centralt sägs ju att vi är ett Banverk, medan här så trycker divisionsledningen stenhårt 
på att vi är ett eget företag. Men det är vi ju inte, vi ska ha samma logga som Banverket 
och samma regler och så. Man försöker glömma att det finns murar mellan förvaltaren 
och oss, för vi är ett banverk i alla fall. 

 

I motståndsperspektivet är ledningens helhetssyn begränsad i förhållande 
till anställdas helhetssyn. Identifikationen är istället dels länkad till yrkes-
rollen och arbetsuppgifterna, dels riktad till Banverket som helhet. Att 
Banverket i sin helhet betraktas som bas utesluter inte att man också värnar 
arbetsgruppen, teknikområdet eller kontoret som viktigt i sammanhållande 
syfte. Vad som däremot framstår som ännu mer angeläget är att det inte 
råder ett konkurrensförhållande inom verket. På så vis är identifikationen 
vidare i motståndsperspektivet än i managementperspektivet och riktas inte 
uteslutande till divisionens framgång. Exempelvis sades det i intervjuerna 
med anställda att det ”finns stora likheter mellan BV Produktion och In-
dustridivisionen”, eller mellan förvaltarens beställare och projektering, 
medan det i chefsintervjuerna hävdades motsatsen. I motståndsperspekti-
vet är det därför legitimt att avfärda ledningens krav på att identifiera sig 
med den egna divisionens framgång och fortsätta identifiera sig med Ban-
verket som helhet. 
 
Förutom att ha en sådan helhetssyn är förutsättningen för att göra ett gott 
arbete också ett stort intresse för tekniken och järnvägen. I intervjuerna 
beskrev anställda sig inte som ”nätverkare” och ”entreprenörer”, utan som 
”järnvägare” eller ”banverkare”, eller i mer skämtsamma ordalag som ”tåg-
nördar”. En ”banverkare” var enligt intervjuerna tekniskt kompetent och 
lojal med det man åtagit sig att göra. Beskrivningarna handlade också om 
identifikation med det egna teknikslaget eller arbetsuppgiften till exempel 
”signalare”, ”administratör”, ”projektör” eller ”montör”. De i manage-
mentperspektivet framhållna ideala anställda, talades det däremot inte om. 
Att vara insnöad, det vill säga att ha ett gediget intresse för teknik sågs inte 
som negativt för verksamheten, eftersom teknisk kompetens var en förut-
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sättning för jobbet. I intervjuerna menade de anställda att det fanns en 
skillnad i personligheter mellan till exempel den nya ”humanisterna” och 
”tekniska människor”. De nya humanisterna representerade inte bara che-
fer, utan också nyanställda marknadsförare och ekonomer. 
 

De nya ’humanisterna’ förstår inte oss tekniska människor och de kan inte svara rakt på 
frågor, de är ointresserade av detaljer och exakthet. De här båda grupperna av männi-
skor vet ingenting om varandra och varandras arbeten. 

 
I motståndsperspektivet görs därmed en indelning i personlighetstyper, där 
de tekniskt intresserade typerna framstår som mest relevanta för att arbeta 
med att bygga eller konstruera järnväg. Kraven på förändrad personlighet 
framställdes i intervjuerna som humoristiska och återgavs i satiriska meta-
forer, som både visade en medvetenhet om ledningens önskade förändring 
och samtidigt avfärdar förändringskraven med ett skratt.  

 

Det har blivit en hel del [information] faktiskt, så att jag och jag vet många med mig 
som tror att de [ledningen] är skiträdda för att så att säga öppna garderoben och visa 
vad som finns. Och så hittar de mig och Andersson och Petterson om man säger och vi, 
vi är som söndriga t-tröjor om du förstår vad jag menar. Nu när vi… nu ska det bara 
vara finskjortor som ska visas upp (skratt).  

 

Efter sista APT [arbetsplatsträff] sa vi att tänk om man skulle ta och vara sådär som de 
menar att vi är eller inte är, beroende på hur man ser det. Jag vet inte vad det krävs för 
utbildning för att förstå vad de menar egentligen.(skratt) ’Är jag självständig’ eller är 
’jag inte självständig’? De får bestämma sig.   

 
I motståndsperspektivet är humor och förlöjligande av ledningens idéer är 
ett sätt att opponera sig mot kraven på förändrad personlighet. Humor och 
förlöjligande har i tidigare studier beskrivits som strategier för att inte iden-
tifiera sig med ledningen eller organisationen (Ackroyd & Thompson 
1999:kap 5). Ett liknande mönster framträder också i kraven på att bli mer 
engagerade och delaktiga.  
 

Krav på engagemang och delaktighet  

I motståndståndsperspektivet ifrågasätts vems tid som ska tas i anspråk för 
det nya engagemanget och delaktigheten. I intervjuer framhölls att kraven 
på ökat engagemang och ökad delaktighet innebar att anställda ska bortse 
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från gränsen mellan fritid och arbetstid och expandera sin yrkesroll genom 
att ta på sig extrauppgifter. Exempelvis undrade de anställda i intervjuerna 
vems tid som skulle tas i anspråk för det extra arbete som var ett resultat av 
omorganisationen till de nya formerna. Sådana extraarbeten var till exem-
pel den ökade administrationen i teamen eller arbetet i kompetensnätver-
ken: 
 

De har pratat om kompetensspecialister, men det är ingen som är frestad att jobba med 
det för man känner ju att det kanske inte blir så stor skillnad och uppdragen ska vi ju 
göra ändå. Och det blir ingen minskad debiteringsgrad för att man jobbar i nätverket. 
Det står säkert någonstans att det är det, men det funkar inte i verkligheten. När ska 
man då göra jobbet? 

 

Ytterligare exempel på krav på ökat engagemang var att anställda förvänta-
des ta på sig någon av de ”osynliga roller” som uppkommit i omorganisa-
tionen. Med osynliga roller avsågs uppgifter som tidigare vilade på grupp-
chef eller mellanchef och som, enligt de anställda, ledningen förväntar ska 
tas över av frivilliga anställda utan att någon formellt utsetts till ansvarig. 
De osynliga rollerna beskrevs som till exempel ”handledning”, ”hålla 
ihop”, ”se till”, ”ordna så att” och en ”Någon” som skulle göra jobbet utan 
ersättning. I motståndsperspektivet är sådana krav på engagemang befoga-
de att avfärda, eftersom insatsen för engagemanget inte ersätts med mins-
kad arbetstid eller ett lönetillägg som värderas som tillräckligt. De nya rol-
lerna, osynliga eller synliga, betraktades heller inte som särkskilt statusfyllt 
eller som en eftersträvandsvärd karriär- eller utvecklingsmöjlighet. Det in-
nebar inte att allt som var nytt och alla nya uppgifter avfärdades, tvärtom 
talade man om att man initialt hade tagit på sig nya uppgifter och på så 
sätt vidgat en tidigare arbetsroll, men efterhand gjordes en bedömning av 
arbetsinsats och kompensation eller snarare brist på kompensation och 
engagemanget återgick till ”normalläge”. En sådan återgång till normalläge 
har kallats för ”återställare” (Abrahamsson 2000). I motståndsperspektivet 
är det viktigt att hävda en instrumentell inställning till arbetet, som i sig är 
ett sätt att inte ställa upp på ledningens krav om ökat engagemang. I skydd 
av en instrumentell inställning blir det svårt att för ledningen att få till en 
förändring, eftersom förändringen av de anställda bygger på frivillighet och 
inte ersättning i tid eller pengar.  
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De roller som inte uppfattades som utvidgade var de högsta chefsrollerna; 
kontorschef och divisionsledningen, snarare menade man att roller har 
skalats bort från kontorschefen:  
 

Det här med Nornaverksamheten till exempel, känns som om man har rationaliserat 
bort chefens roll. Nu slipper han ju till och med utvecklingssamtalen. 

 
Krav relaterade till förändrad personlighet och engagemang upplevdes så-
ledes mestadels negativt. I intervjuerna spekulerades om varför ledningen 
ställer sådana krav och där framhölls kundtänkandet som den troliga för-
klaringen. Ett kundtänkande som inte bara fanns inom den egna divisio-
nen, men också att förvaltaren har börjat agera som kund och ställa krav. 
Kraven handlar då om att göra som kunden vill, vilket var en ny situation. 
En typisk utsaga bland de anställda var dock att kunden inte vet vad den 
vill och därför kan man fortfarande bortse från kraven.  
  

Vi gör ju konsultjobb åt de andra och sitter vi och ritar och någon vill ha en giraff på 
varje ritning, ja då ska de väl få det egentligen. Men ändå så strider det mot det här 
inom Banverket att det ska vara en enhetlig standard och så. Det ska vara enhetlighet, 
men man ska bara rekommendera att ta bort giraffen./…/ Än så länge begär inte kunden 
giraffer (skratt), men ibland har de andra önskningar som man verkligen rekommende-
rar att de ska tona ned eller så låter man bli bara. 

 

I motståndsperspektivet hävdas att kunden inte är en riktig kund och där-
för inte heller kan ställa riktiga krav. Trots det ställer ledningen internt krav 
som om kunden var på riktigt. Kraven handlar då om att pressa priser för att 
kunna konkurrera, hålla projekttider och bortse från den tidigare kollegiala 
stämningen då man ofta gjorde lite extra arbete utan att ta betalt för det. 
Det som förut betraktades som att hjälpas åt för att lösa problem, ställer 
idag krav på att vända situationen till en affärsmässig relation, det vill säga 
att ta betalt för allt utfört arbete (se föregående kapitel). I motståndsper-
spektivet är det inte bara möjligt, men också rimligt att negligera sådana 
krav.  
 
De anställda talade om att det fanns en tyst överenskommelse eller ett 
normsystem som medförde att man försökte göra så mycket som möjligt åt 
bristerna, trots att man inte fick. Ansvaret för banan och yrkesstoltheten 
gick utöver reglerna och normsystemet framstår som viktigare än att peng-
ar får styra vad som ska göras och vad som inte ska göras. Av de anställda 
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beskrevs det kort och gott som sunt förnuft och som självklart att åtgärda 
eller påtala brister som man ser. Det har emellertid kommit att bli en 
handling som antingen utförs i smyg eller för att protestera mot cheferna 
och systemet. Att utföra arbete som kunden inte har betalat för eller som 
man inte har order på beskrevs i intervjuerna som att ledningen betraktade 
det som oansvarigt eller osolidariskt med den egna divisionen. På så vis har 
det som tidigare varit betraktat som att ta ansvar och uppvisa ett rationellt 
beteende omvandlats till oansvarigt gentemot den egna verksamheten. 
Oansvarigt för att man som anställd inte ser till den egna verksamhetens 
ekonomi.  
 
I motståndsperspektivet är tidigare arbetssätt, innan omorganisationen, 
relativt överensstämmande med ledningens ideala bild av hur man borde 
arbeta. Det tidigare arbetssättet som kännetecknades av personligt engage-
mang, aktivt samarbete mellan anställda och mellan förvaltaren och den 
egna divisionen och delaktighet i verksamheten. Ökat engagemang och 
delaktighet i ledningens version efterfrågades inte av de anställda själva och 
ledningens önskemål om självständighet, ansvar, engagemang och delak-
tighet möttes med skepsis. Det engagemang som krävdes tidigare, för järn-
vägen, för samhället eller miljön, har ersatts med ett krav på engagemang 
för verksamhetens välgång och att göra vinst. Och ett sådant engagemang 
är i motståndsperspektivet direkt olämpligt för banans säkerhet. I mot-
ståndsperspektivet omformuleras därför ledningens önskemål som onödiga 
krav för att utför ett gott arbete och därmed möjliga att bortse från. En 
förklaring till att delaktighet upplevs just som krav och inte som ett erbju-
dande var att befogenheterna inte följer ansvaret. En kvinna menade att 
förklaringen till de oförändrade befogenheterna var chefernas önskan att 
bevara den platta organisationen: 
 

Men det är nog med det här platta… att han [chefen] är rädd för att någon ska anses 
vara chefer då, för lägger han ut och delegerar någonting så kan man anses som en 
medhjälpare till honom, att man ska få någonting som liknar en chef i alla fall.   

 
I motståndsperspektivet är krav på förändrad personlighet och ökat enga-
gemang och delaktighet mestadels något som framkallar ett gott skratt. 
Detta eftersom det för det första knappast finns en kund att tala om och 
för det andra framstår det som komiskt att ledningen tror att anställda i ett 



 

   206 

längre perspektiv kommer att ta på sig extra uppgifter utan att få betalt för 
dem.  Erbjudandet om ökat ansvar ses dessutom inte som ökat inflytande, 
men som mer arbete.  
 

Kontrasterande föreställningar om ansvar  

Bland de anställda betonades skillnaden mellan ansvar och befogenheter. 
Det beskrevs till exempel som att traditionellt sett hade ansvaret varit i nå-
gorlunda paritet med befogenheterna och befogenheterna hade inte ökat 
nämnvärt i det nya. De talades istället om att man saknade befogenheter 
för vad man uppfattade som det mest elementära. I vardagen beskrevs be-
fogenheterna på det stora hela som lika beskurna som tidigare. I intervju-
erna talades det om inflytande och befogenheter i synonyma termer. På 
det stora hela menade de intervjuade att man hade ansvar för att få sina 
arbetsuppgifter gjorda, antingen man själv hade tagit initiativ till det eller 
blivit tilldelad arbete. Vissa hade också fått ansvar för egen arbetstid, men 
omorganisationen i sig hade inte inneburit att befogenheterna eller infly-
tande hade ökat.64 Däremot kunde vissa planera sitt arbete på egen hand 
eller tillsammans med gruppen, men det innebar inte att inflytandet eller 
befogenheterna hade ökat. Man har, som Hansson (2004:142) uttrycker 
det, blivit till viss del mer självgående, men inte mer självstyrande. I mot-
ståndsperspektivet är inte befogenheternas begränsning ett problem i sig, 
däremot framstår ledningens tal om ansvar, självständighet och inflytande 
som problematiskt, och det avfärdas som tom retorik. I motståndsperspek-
tivet är en sådan förändring således ett fiktivt inflytande. Enligt Håkansson 
(1995) är främst personal som redan har vardagligt inflytande och ansvar 
som också har motivation till att förändra och utveckla sitt arbete. Det be-
tyder att ju lägre ansvar och inflytande desto mindre förändringsbenägen. 
Det motsägs inte av intervjuerna, men snarare hävdades att man redan har 
ansvar och man inte var intresserad av mer.  
 

                                                 
64 Det fanns också anställda som menade att de hade fått mindre att säga till om när det gällde 
planering av arbetet och arbetstiden. Dessa skilda synsätten på befogenheter speglar sannolikt det 
enkla faktum att de intervjuade tillhör olika yrkesgrupper och därmed också tyckte sig ha sig ha fått 
mer eller mindre rätt att fatta beslut.  
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Utan chefer blir det ett större personligt ansvar för var och en som är kvar, för att det in-
te går att skylla på någon annan. Eller så hoppas de [ledningen] att det ska vara. Men 
det finns massor som säger nej, jag har ansvar så det räcker och blir över. Och de tar 
inte mer heller. För de nyaste är det ju svårt att säga nej och de kanske känner sig vikti-
ga av ansvaret. Men de borde ju inte få ansvar alls innan de blir varma i kläderna.  

 
De anställda påstod sig redan vara ansvariga, vilket ytterst var kopplat till 
den traditionella tanken om säkerhet och hög teknisk kvalifikation inom 
järnvägen. Det som ledningen beskrev som ett ”osjälvständigt springande 
hos chefen” för att rådgöra och förankra bygger för de anställda istället på 
en tradition av att chefen historiskt sett har haft tillräcklig erfarenhet, tek-
nisk kunskap och överblick för att kunna vara en samtalspartner eller ex-
pert. Det handlade inte ytterst om att avsäga sig personligt ansvar för sin 
del av arbetet, men att långsiktig säkerhet kräver en sådan dialog. I den 
mån det handlade om att avsäga sig personligt ansvar var det för att man 
upplevde att man inte längre kunde vara med och garantera säkerheten.  
 

Okej, vi kan ju ha det som i England med olyckor och jävelskap. Nu har man väl inte 
hört att någon enskild har beskyllts som ansvarig för den där senaste incidenten, men 
skulle det hända här i Sverige och jag visste att jag var en dem som varit med och byggt 
just den sträckan och man hade kanske haft okunnigt folk och för kort om tid/…/ Det 
spelar ju ingen roll för ansvaret är mitt för att det blir säkert. Då skulle jag må dåligt 
ändå.65  

 
I motståndsperspektivet framstår den nya ansvarigheten således som ett 
erbjudande man avböjer eftersom det är en fiktiv form av inflytande. An-
svar är inte heller personligt och individuellt utan delat tillsammans med 
andra och ytterst en fråga för ledningen. 
 

Kontrasterande föreställningar om affärsmässighet och anställningsbar-
het 

Ledningens önskan om förändring av de anställda beskrevs i intervjuerna 
som förändringar i form av positionering, engagemang och delaktighet. 
Dessa förändringar bör enligt motståndsperspektivet inte besvaras, efter-

                                                 
65 I flera av intervjuerna refererades till bristande säkerhet i det brittiska järnvägssystemet. Sannolikt 
kom det sig av att inte långt innan intervjuerna hade under åren 1997 (Southall-olyckan), 1999 (Pad-
dington-olyckan) och 2000 (Hatfield-olyckan) inträffat svåra tågolyckor med många omkomna och 
skadade, vilket väckte stor uppmärksamhet inom järnvägsbranschen. De brittiska fackföreningarna 
hävdade att olyckorna var en direkt följd av privatiseringen av järnvägen. Något som också den 
svenska fackföreningen SEKO uppmärksammat i till exempel SEKO-magasinet under åren 2000 och 
2001. 
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som de inte är nödvändiga för arbetet med järnvägen. Ledningens försök 
att förändra de anställdas identiteter bemöts av samma ifrågasättande som i 
tidigare kapitel, men här accentueras ifrågasättandet och tonen blir minst 
sagt raljerande. För det första ifrågasätts nödvändigheten av kommersiell 
kompetens i allmänhet, och för det andra vikten av att alla anställda ska ha 
ett sådant förhållningssätt, det vill säga även de utan direkta kundkontak-
ter. I intervjuerna beskrev de anställda att de redan hade goda kontakter 
med den så kallade kunden, även om kundbegreppet inte var ett frekvent 
begrepp i intervjuerna. I stället användes vanligen förvaltaren eller beställa-
ren. Relationen med den så kallade kunden beskrevs som så god att också 
kunden var delaktig i motståndet mot ledningen. Exemplet som gavs 
handlade om hur kunden var delaktig i att manipulera med Nöjd Kund 
Index: 
 

Jag menar, vi har ju inte ens några riktiga kunder. Förvaltaren är en kund säger de. Men 
de är mina gamla kompisar och jag har jobbat ihop med dem förut och den enda skill-
naden nu är att jag har och de har en drös papper som vi skickar fram och tillbaka. Den 
så kallade kunden kontaktar mig om de vill beställa något. Det är inte svårare än så. 
Och sedan så fyller vi NKI [Nöjd Kund Index] tillsammans över en kopp kaffe (skratt). 
De sitter här alldeles bredvid i huset.  

 
I intervjuerna framställdes inte utbildningsprogrammen som primärt att 
lära sig något nytt, utan snarare som att acceptera och bli motiverade både 
för de förändringar som varit och för framtida förändringar. Visserligen 
hade man fått öva på kundsamtal och att hantera besvärliga kunder, men 
enligt de anställda framstod utbildningen mer som att anställda skulle inse 
betydelsen av förändringarna och hur viktigt det var att alla accepterade 
det nya. De anställda talade om utbildningskampanjen som ett ifrågasät-
tande av deras befintliga kunskaper och erfarenheter. En undran uppkom 
om vad som egentligen var så nytt att det krävdes en ny inställning till 
jobbet och organisationen. I citaten nedan kommenteras utbildningssats-
ningen i termer av jippo och hjärntvätt. 
 

Det höjer inte kompetensen. Det är väl kul att träffas och bo på hotell, men det ska ju 
vara ett annat mervärde än att bara ha kul på kvällarna. Den som har tjänat på Mimer är 
konsultfirman som sålde in idén till NN. Ska man lära sig något är det bättre att ses i 
mindre grupper och visst, i blandade grupper också mellan teknikslag eller med admi-
nistratörer. Då kan det bli mervärde utav det. Men inte med sådana här jippon.  
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Du, jag kände det som om de höll på med hjärntvätt! Som om vi var på frälsningsmöte, 
400 människor som skulle frälsas…och ja, du förstår vad vi skrattade. Men allvarligt ta-
lat, det är ganska hemskt. Och sorgligt nog har de har bränt vartenda öre [av utbild-
ningsbudgeten] så någon riktig vidareutbildning för de nya killarna räcker det inte till. 
De räknar kallt med att det är vi som ska sköta det ända från grunden. 

 
I motståndsperspektivet är sådan utbildning således inte riktig utbildning 
och därmed ett hot mot traditionell praktik och värderingar inom järnvä-
gen, exempelvis i fråga om överföring av tekniska kunskaper och säkerhet. 
I intervjuerna talades också om vad man som anställd numer inte får göra. 
Man upplevde till exempel inte att man fick vara en sådan som brydde sig 
om järnvägen eller inte fick prata om arbetstid.  
 

Vi får knappt bry oss om järnvägen. Det blir bara mer och mer om debiteringsgraden 
och sådant. Förr hade vi ansvar för att tågen skulle kunna åka på spåren. Men nu ska 
man bara ansvara för sin egen debiteringsgrad. Om tågen kan rulla eller inte, är inte in-
tressant längre.  

 
Vi får inte prata om arbetstid längre eller ska inte. Istället använder de debiterings-
grad/…/ och det är den enda tid som ska räknas säger de. Men inte en enda gång sedan 
de började med det här har vi på XX självmant rapporterat in det. 

 
Det nya tidssystemet bemöttes med misstänksamhet och ansågs vara ett 
förtäckt kontrollsystem och därmed fullt legitimt att avfärda. I intervjuerna 
med de anställda framkom att ledningen ställde krav på att de skulle visa 
sig aktiva och anställningsbara, det vill säga att marknadsföra och positio-
nera sig. I de anställdas utsagor var frånvaron av mellanchefen förklaringen 
till varför man skulle behöva positionera sig. Tidigare var det mellanchefen 
som planerade och placerade de anställda i de olika grupperna. I frånvaron 
av mellanchefen vilade det på den enskilda att positionera sig och driva 
någon slags intern marknadsföring av sig själv.  I intervjuerna framkom att 
anställda har tilldelats ett större ansvar att själv se till att man har arbete. 
De intervjuade talade om ansvaret att vara ”användbar”, det vill säga vad 
som i samhällsdebatten och i managementperspektivet kallas anställnings-
bar. Att vara anställningsbar framkommer i utsagorna som att se till att 
vara ”önskvärd” i uppdragen och önskvärd i sin tur innebar att man hade 
uppvisat skicklighet i yrket, men också andra förmågor som att vara social, 
ta ansvar och vara affärsmässig. I intervjuerna framkommer att ett sådant 
synsätt var tvivelaktigt eftersom man redan ansåg att man var aktiv och tog 
ansvar. 
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Ibland får vi höra att ta ansvar är något man har i blodet./…/ Andra gånger får vi höra 
att vi ska lära oss att ta ansvar för att se att vi har jobb. Herregud, vad tror de att jag har 
gjort i alla år! Rullat tummarna och väntat på jobb? 

 
I intervjuerna beskrevs utbildningen i affärsmässighet och talet om anställ-
ningsbarhet, om ansvar och självständighet som barnsligt, larvigt, jippon, 
hjärntvätt, slöseri. I intervjuerna framhölls också misstanken om att för-
ändringen egentligen handlade om att få kontroll över personer eller grup-
per med andra värderingar än ledningens: 
 

Vi [det tidigare arbetslaget] kallas för bråkstakar. Varje gång de tog upp det här med 
konkurrensutsättning och kunder så tog vi England som ett avskräckande exempel. Vi 
sade ’är det vad vi vill ha, mer olyckor för passagerare och arbetare?’/…/ Det är säkert 
därför de har slagit isär lagen, men det har de inte erkänt.  

 
I förra kapitlet visas hur motståndsperspektivet betonar att förändringen av 
de tidigare arbetslagen är ett sätt bryta ned de traditionella, kollektiva kul-
turerna. I omvärderingsdomänen förstärks den tidigare formulerade 
misstanken genom fokus på individernas sätt att vara och tänka. Ledning-
ens önskan om anställningsbara individer är, i motståndsperspektivet, inte 
bara en åtgärd för ökad kontroll utan också att skapa osäkerhet och splitt-
ring mellan de anställda. I intervjuerna framhölls att tankar, värderingar 
och sätt att vara inte var en ledningsfråga, utan en privat angelägenhet. I 
motståndsperspektivet är det därför angeläget att betona de traditionella 
kollektiva kulturerna. Det görs genom att inte leva upp till ledningens öns-
kan om att bli affärsmässig, det vill säga inte ”sätta kunden i centrum”, inte 
ta mer ansvar, inte rapportera tid och så vidare. Istället betonar man ”hela 
Banverket” utan konkurrens och tävlingsmentalitet mellan divisioner och 
avdelningar, vidare betonas gränser för arbete och fritid, järnvägen i cent-
rum och tekniken som den upphöjda kompetensen. Dessutom framhålls 
att är det något som ska ändras på så är det ledarskapet.  
 

Att börja i rätt ände - krav på ny ledning 

Trots ledningens ambition med större delaktigheten och inflytandet peka-
de de intervjuades berättelser på att så inte hade infriats. När det gällde 
möjligheten att utöva kontroll över arbetet framhölls att den nya organisa-
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tionen var toppstyrd och det var svårt att påverka beslut som kom från den 
högsta ledningen. De talade också om mindre möjligheter att påverka i 
den nya organisationen. Det beskrevs som ett resultat av att avståndet bli-
vit längre till divisionsledningen och att beslutsfattandet centraliserats.  

 

När det gäller det tekniska så finns det ju ingen att påverka, utan det är ju hur jag gör 
och sedan får jag skäll om jag gör fel. Alltså, vad de tycker ute eller om förvaltaren tit-
tar på det. Men att påverka någon hur vi ska jobba och så, det går inte. Det är ju sjösatt 
redan. 

 

I intervjuerna framkom att cheferna fortfarande stod för att åsikten att che-
fer ska stå för idéer och tänkande, och anställda för det praktiska genomfö-
randet. En dålig chef var en som inte tålde kritik eller att anställda hade 
bättre idéer om hur arbetet skulle utföras. En dålig chef behandlade perso-
nalen som mindre vetande och som maskiner.  
 

Det finns personer som blivit inkallade till chefen och i princip blivit tystade. Han [che-
fen] har framfört det att ”det är så här och nu får vi gilla läget. Det är inget att tjafsa 
om”. Så det ja, det har förekommit och det är ju inte så himla positivt, för jag menar vi 
är ju människor trots allt, vi är inga robotar och vi har ju egna idéer. 

 
I intervjuerna med de anställda framhölls att en bra chef var en som lyss-
nade, fanns tillgänglig, stod för sitt ord och satte både personalen och 
järnvägen i centrum. Då chefer avvek från den ideala bilden använde de 
anställda ett liknande språk som ledningen använde i fråga om de anställ-
da. I intervjuerna framfördes därför krav på ny ledning med det privata 
näringslivet som förebild: 
 

Jag känner att vi behöver få in nya ledare, som jag kallar dem för, från den privata 
marknaden mer, för att få igång det här tänkandet mer när det gäller personal och så att 
folk mår bra och trivs.  

 

Vi är många som kräver att NN och hans kumpaner ska avgå. Det finns ingen affärs-
mässighet hos cheferna och man skulle behöva lite nytt blod från det privata för att få 
upp lusten igen.  

 
I intervjuerna framkom att i det privata näringslivet håller inte chefer på 
med ”lekstugeverksamhet med skattebetalarnas pengar” med syftning på 
omorganisationen. Om en chef i näringslivet skulle bete sig felaktigt, sker 



 

   212 

en naturlig utsortering. Motståndsperspektivets krav på ny ledning visar att 
managementdiskurser inte alltid skapar samtycke, utan istället kan öppna 
upp nya områden och möjligheter för anställda att göra motstånd. Det 
visar också på att managementdiskurser inte alltid bara ”tillhör” ledningen 
utan kan också användas av de anställda. Knights och Willmott (1999:94) 
hävdar att “defining reality for others is an exercise of power” och i en så-
dan mening kan krav på ny ledning förstås som ett sätt att utöva motmakt. 
Ett sådant krav är möjligen en oplanerad effekt av att anställda går kurs för 
att bli motiverade, affärsmässiga och anställningsbara, men syftar till att ur 
ett motståndsperspektiv undergräva ledningens mål. En sådan omformule-
ring av ledningsbudskapet kan beskrivas i termer av subversiv kreativitet 
(Linhart 1981, 1982 enligt Ramsdal & Skorstad 2004:170). Ur ett mot-
ståndsperspektiv är subversiv kreativitet en åtgärd för att kunna hantera 
ledningens krav som om de inte motarbetas kan inverka negativt på etable-
rade kulturer och yrkesidentiteter.  
 

I kundens namn – ökad individuell kontroll 

Då relationen till den så kallade ”kunden” bedöms som god, bemöts led-
ningens krav på affärsmässighet, ansvar, engagemang och delaktighet med 
misstankar om att det finns en dold agenda med förändringsambitionen. I 
motståndsperspektivet är det angeläget att inte ytterligare kommersialisera 
den professionella relationen till förvaltaren. Ett sådan ytterligare kommer-
sialisering betraktas återigen som ett hot mot säkerheten. Säkerhet är en 
fråga om kollektivt ansvar och långsiktigt samarbete inom verket. I mot-
ståndsperspektivet betonas att säkerhet håller på att utvecklas till ett ansvar 
för den enskilda anställda, medan säkerhet egentligen bör vara en kollektiv 
angelägenhet. Traditionellt sett har säkerhet lärts och delats mellan anställ-
da och cheferna. I en sådan förändring utpekas kundorienteringen för att 
påvisa enskilda individers förmågor och brister, formulerat som bäst är den 
individ som högst debiteringsgrad, flest kontakter både inom och utanför 
verket, är delaktig och engagerad i resultatenhetens framgång. Bedömning 
av individuell prestation i utvecklingssamtalen och mätningen av kundtill-
fredsställelse jämställs i motståndsperspektivet med ökad kontroll. De årli-
ga utvecklingssamtalen där anställda ska precisera en egen utvecklingsplan 
kritiserades i intervjuerna för att vara antingen rena påhopp eller alltför 
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”personliga”. Att bli personligt utvärderad på jobbet av en chef som inte 
känner till tekniken är ingenting som de intervjuade hade en önskan om. 
Likaså liknades de individuella lönetilläggen som en chimär och som så-
dan ytterligare ett bevis för att ledningen inte hade kunskaper om hur det 
dagliga arbetet fungerade i praktiken. I motståndsperspektivet är ökat an-
svar och engagemang genom kundorientering istället en form av ökad kon-
troll, än som verklig decentralisering av makt. Förklaringen formuleras som 
att traditionellt sett är ansvar och relativ självständighet inget man som 
anställd har fått av ledningen, utan ett utrymme man själv skapat på grund 
av sina tekniska kunskaper. Ur ett motståndsperspektiv förstås därför de 
nya idéerna som att ledningen istället söker minimera det relativt sett stora 
handlingsutrymmet. Och en sådan minimering sker i kundens namn. Följ-
den blir således att man från ett motståndsperspektiv antingen hävdar 
kundens icke-existens eller distanserar sig från kunden.  
 
Intresset för att överföra kundbegreppet från privat sektor till statlig för-
valtning eller offentlig sektor i allmänhet har varit stort, både från praktiker 
och från forskare. Inte minst har svårigheterna med överföringen av be-
greppet uppmärksammats under många år (se till exempel Pollitt 1993). En 
av svårigheterna rör vad eller vem som är kund i offentlig sektor (Fellesson 
et al 1996, Fellesson 2001:145, 152). Det är en svårighet som inte minst 
blir aktuell då verksamheten ska organiseras med kunden i centrum. Det 
finns dessutom skäl att anta att anställda har ett intresse i att kontrollera 
eller påverka kunderna. Sådana skäl kan vara minimera kunders ökande 
inflytande, uttryckt i kundtillfredsställelse. Den ökade användningen av 
kunder för att utvärdera och styra arbetet har setts som att anställda inte 
längre kontrolleras av sina chefer, utan har fått en ny chef i kunden, ut-
tryckt i management by customer (se till exempel Taylor et al 2002). På så sätt 
har, den i managementperspektivet, nya upphöjda kundpositionen i sig 
medfört motstånd. Med andra ord kunden kan visserligen bli sedd som en 
legitim kontrollinstans, men ur ett motståndsperspektiv bör man istället 
kontrollera, påverka och distansera sig från ”den nya chefen”. I motstånds-
perspektivet bemöts ledningens strävan efter kundorientering således av 
kunddistansering eller kundreducering. Det innebär att istället för att sätta 
”kunden i centrum” så tilldelas kunden en ytterst perifer eller till och med 
icke-existerande roll. Det tyder på att det fortfarande finns möjlighet att 
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begränsa vad som i tidigare forskning beskrivits som att anställda obevekli-
gen faller offer för och inkorporeras i ”kundkulten” (du Gay & Salaman 
1992)  
 

Från fokus på teknik till fokus på kund – en fråga om manipulation  

Trots ledningens hot om en allt mörkare och osäkrare framtid så fanns det 
få tecken på att anställda ansåg det nödvändigt att ändra på etablerade kul-
turer och identiteter. Konflikter mellan ledning och anställda rör inte säl-
lan identitetsfrågor (se till exempel Ackroyd & Thompson 1999:27). Identi-
tet ska här förstås som hur anställda identifierar sig med sitt arbete och 
med verksamheten i helhet, inklusive sina chefer (ibid:25f) Det kan analy-
tiskt utläsas i hur de anställda själva förklarar de handlingar som de vidtar 
(eller inte vidtar) för att leva upp till identiteten som önskas av ledningen. I 
motståndsperspektivet är förklaringen till varför man inte bör leva upp till 
den av ledningen önskade identiteten tvåfaldig. För det första är ledning-
ens försök till omvärdering en fråga om att manipulera de anställda och för 
det andra att ledningen försöker individualisera de anställda som grupp.  
 
I motståndsperspektivet är utbildningssatsningarna och talet om ansvar 
inte primärt en fråga om kundorientering utan om ökad individuell kon-
troll med syfte att höja den enskildas arbetsprestation. Den ökade kontrol-
len sker genom att ledningen försöker manipulera de anställda att tro att 
kunden kräver en viss inställning till arbetet. I motståndsperspektivet är 
utbildningssatsningarna det yttersta exemplet på manipulation där de an-
ställda behandlas som mindre vetande och till med som barn. Tidigare 
forskning använder begreppet infantilisering för att belysa hur personal i 
äldreomsorgen tenderar att likställa gamla och barn (Wreder 2005:139). 
Genom att infantilisera omsorgstagarna rättfärdigas vårdpersonalens bemö-
tande och aktivering av de äldre. I motståndsperspektivet är infantilisering 
snarare ett skäl till att inte acceptera bemötandet från ledningen och upp-
levelsen att bli behandlad som mindre vetande eller som barn skapar sna-
rare motstånd än anpassning. Kraven på en förändrad personlighet och 
inställning till arbetet bemöts därför med humor, förlöjligande och skepsis 
samt krav på ny ledning. Motståndet kommer därmed till uttryck genom 
att förlöjliga, ironisera och distansera sig från ledningen. 
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En av dem sa att medarbetarna ska växa. Och vi kontrade med: vissa här inne har nog 
växtvärk så det räcker (skratt). Nej, vet du vad, man bryr sig inte mer än så. Vad ska 
man göra? Man gör så gott man kan. Inte får vi fler byggen för att vissa av oss lär sig 
ekonomiska kalkyler. Det är löjligt.  

 
De nya begreppen, till exempel ansvar, självständighet, affärsmässighet och 
anställningsbarhet framstår i motståndsperspektivet som en infantilisering 
av de anställda och i den av ledningen uppmålade polariseringen mellan 
den gamla statsanställda och den nya ansvariga medarbetaren förespråkar 
motståndsperspektivet den förra beskrivningen, gamla statsanställda. Efter-
som en sådan typ av anställd aldrig funnits, åtminstone inte enligt inter-
vjuerna, så ska ett sådant beteende ses som en ren protesthandling.   
 
I motståndsperspektivet är kraven på självständighet, affärsmässighet och 
anställningsbarhet, om de tas på allvar, splittrande för den tidigare kollektiva 
samhörigheten. Som det förra kapitlet visade talade de intervjuade om den 
nya stressen som en direkt konsekvens av hur arbetsmängden upplevdes ha 
ökat. Inom omvärderingsdomänen förstärks denna bild av fokus på den 
enskilda anställda. Det ökade trycket hade hittills hanterats av kollektiva 
överlevnadsstrategier där de anställda sökte täcka för varandra så mycket 
som möjligt. Negativa upplevelser av ökad arbetsmängd balanserades av 
arbetskamraters välvilja att ställa upp för varandra. Med fokus på indivi-
dens ansvar och konkurrens inte bara på marknaden utan också inom den 
egna verksamheten blir en sådan informell välvilja svår att upprätthålla. 
 
Vanligen brukar hävdas i undersökningar om dagens arbetsliv att individu-
alistiska attityder blir alltmer mer vanliga (till exempel Allwin 1997). Det 
innebär att en kollektiv orientering ersätts av en ny typ av individualistisk 
inställning. Förklaringar till individualistiska attityder är till exempel pre-
stationsbaserade löner och kundorientering. Dessa används av manage-
ment för att skapa ”kulturell förändring” med syfte att bryta ned de tradi-
tionella yrkesidentiteterna och underminera ett offentligt etos (Mabey & 
Salaman 1995) eller för att försäkra sig om de anställda accepterar föränd-
ringarna i offentlig sektor (Kirkpatrick & Martinez Lucio 1995).  
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Föreställningen om den ansvariga medarbetaren, verkar inte helt och hållet 
raderat välviljan och solidariteten mellan de anställda, trots att den uppfat-
tades som splittrande för den kollektiva samhörigheten. Snarare gavs in-
trycket att det var en sådan välvilja som var en stöttepelare för att de an-
ställda överhuvudtaget stod ut. I motståndsperspektivet kontrasteras därför 
managementperspektivet med en bild av anställda som mer kollektivt ori-
enterade än tidigare och som motbild till den individuellt tävlingsinriktade 
medarbetaren. Föreställningen om den oansvariga motarbetaren söker på-
visa motsättningar i ledningsbudskapet genom att hävda en inställning i 
enlighet med ledningens historiska beskrivningar av de anställda. Paradox-
erna som uppmärksammas i motståndsperspektivet är ledningens önskemål 
om förändring, som å ena sidan uppmuntrar kollektiva arrangemang i ar-
betet såsom team och nätverk och å andra sidan uppmuntrade individuali-
serade föreställningar såsom den ansvariga medarbetaren med personligt 
engagemang och delaktighet. Kollektiva arrangemang i form av samarbete 
och grupparbete har enligt motståndsperspektivet alltid varit en del av kul-
turen och likaså ansvaret för banan.  
 
I intervjuerna gavs förklaringen att man som anställd, antingen redan ansåg 
sig ha ansvar och vara (relativt) självständig eller, om man inte ansåg sig ha 
ansvar eller vara självständig, inte trodde sig få vare sig mer ansvar eller 
utökad självständighet. I motståndsperspektivet är därför kravet på att bli 
en ansvarig medarbetare en omskrivning för att den tidigare självständighet 
och ansvarigheten begränsas. Begränsas för dem som hittills haft stor legi-
timitet, det vill säga de tekniska konsulterna och järnvägsbyggarna, och 
ökas för dem som hittills saknat legitimitet, det vill säga ekonomer och 
marknadsförare. Och en sådan förändring bör motarbetas. Resultatet blir 
tvärtemot ledningens förväntningar på ansvar och som yttersta motpol till 
den ansvariga medarbetaren möter ledningen den oansvariga motarbeta-
ren. I intervjuerna fanns olika utsagor om att man påstod sig vara oansva-
rig motarbetare. Oansvarig motarbetare är en som skämtar, förlöjligar och 
ironiserar över ledningen och som stänger in sig på sitt rum, ifrågasätter 
kundens existens, inte vidareutbildar eller breddutbildar sig. Dessutom 
markerar man att en förändrad inställning till arbetet är personligt och inte 
ledningsfråga.  
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Jag har sagt ifrån att jag ändrar på mig och mitt när det passar mig. De har hotat med att 
man ska få sparken om man inte går kurser som de har bestämt och så. Och då får de 
väl sparka mig då. Försöka går ju.  

 
Vem har sagt att jag passar in i det här sexkantiga mönstret eller vad det nu är. Jag är 
kanske fyrkantig! Hur hanterar man en sådan? /…/Ska man sparka ut den eller? 

 
Ur motståndsperspektivet förklaras ett hävdat oansvarig beteende som att 
förr fanns en lojalitet gentemot verket som framhålls som tillräcklig, medan 
ledningens krav på engagemang sträcker sig utöver vad man är beredd ac-
ceptera utan extra ersättning. Den tidigare lojaliteten har beskrivits som ett 
offentligt etos med syfte att tjäna allmänheten. Ett exempel på hur det i 
motståndsperspektivet framstår som att identiteten har svängt från ansvarig 
medarbetare till oansvarig motarbetare är perspektivet ställt i relation till 
fackföreningarna. Anställda talade i intervjuerna om hur inte ens facket 
längre stod upp för traditionella värderingar eftersom man från fackligt håll 
inte framförde säkerhetskrav, arbetsmiljökrav och miljökrav i samband 
med frågor om avreglering, konkurrensutsättning och upphandlingsförfa-
randet.  
 

Jaa, till exempel när beställningarna utformas, varför räknas aldrig säkerhet och arbets-
miljö? Varför har inte det ett pris? Allt är bara om minimal tid och minimala kostnader. 
När vi påpekade det till NN [namn på en chef] så satt facket alldeles tyst. (SACO-
ansluten)  

 
De anställda berättade också att eftersom ledningen hade tryckt så hårt på 
kompetens, så hade facket varit välvilligt inställda till förändringarna. I 
motståndsperspektivet formuleras det som att inte ens facket har insett att 
den tekniska kompetensen och därmed säkerheten är i farozonen till följd 
av den ökade kommersialiseringen. I intervjuerna efterfrågades till exempel 
att facken gemensamt skulle protestera mot att antalet anställda i produk-
tionen hade minskat, medan antalet anställda inom marknadsföring och 
order hade ökat. I ansvarsdiskussionen var det också problematiskt med 
facket. De anställda menade att det var svårt att veta huruvida facken var 
positiva eller negativa till den pågående individualiseringsprocessen. Fack-
en beskrevs till exempel som odelat positiva till kompetensbreddning. 
Facket hade således svikit inom en rad olika områden, till exempel i fråga 
om att bromsa en kommande konkurrensutsättning, förhindra den ökande 
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stressen och arbetsbelastningen, bevara de tidigare förmånerna i form av 
billiga tågresor och att förhindra ytterligare omorganisationer. Anställ-
ningstryggheten och kollektivavtalen framhölls dock fortfarande som om-
råden som facken var involverade i. Huvudkritiken mot facken var emel-
lertid att den sedan länge etablerade konsensusstrategin hade blivit ett hin-
der för att protestera och klaga mot de pågående förändringarna. De an-
ställda efterfrågade mer konfrontation och krafttag från fackens sida än vad 
som hittills hade gjorts.  
 

Jag tänker inte gå ur facket. Men jag menar de måste säga ifrån mer. Så som det är nu 
så är folk är mer förbannade än facket! Och säger ifrån mer än facket! Facket ska gå 
först och man själv efter, inte tvärtom. De är mycket mesigare nu på något sätt. (ST-
ansluten) 

 

Facket ser nostalgiskt på saker och ting, försöker hela tiden få saker och ting att vara 
som de är, försöker hela tiden hålla sig utanför bråk så mycket det går. De fattar inte att 
de blir överkörda! De fattar inte att cheferna inte bryr sig om vad de säger. /…/ för att 
de vill att det ska vara som det alltid har varit. De vill ha förhandlingar och viktiga mö-
ten precis som förr (Seko-ansluten). 

 
Kritiken kan därmed sägas handla om att facken hade de-radikaliserats i 
förhållande till medlemmarna och till motståndsperspektivet, där fackets 
representanter på det stora hela är medarbetare och medlemmarna motar-
betare.66  
 

Sammanfattning 

I den här studien har redogjorts för en rad olika sätt att förändra de två 
divisionerna på Banverket så att de bättre passar in i den tänkta mallen 
som anses gälla i den privata sektorn. Det här kapitlet har behandlat om-
värdering av de anställda i termer av identitet eller inställning till arbetet. 
Något som brukar benämnas som en del av ”kulturförändring” i organisa-
tionslitteraturen. I managementperspektivet är kultur det som formar indi-
viden och dennes förhållningssätt till den egna resultatenheten och till 
kunder. Förändringen om omvärderingsdomänen har beskrivits som att gå 
från hämmande kulturer till frigörande kulturer. I den nya frigörande kulturen 
bereds utrymme för den ansvariga medarbetaren, uttryckt i nätverkaren 
                                                 
66 Värt att notera här är att denna kritik gick tvärsigenom åtminstone tre fackföreningar; SEKO, 
SACO och ST, som representerar skilda yrkesgrupper. 



 

   219

och entreprenören. Strategier för att realisera den ansvariga medarbetaren 
sker genom chefs- och personalutbildningar, arbetsplatsträffar, utvecklings-
samtal och mätning av kundtillfredsställelse. Ett förbättrat individuellt lö-
nesystem ska också införas, som ska premiera beteende som är i paritet 
med den ansvariga medarbetaren. Likaså har vi i det här kapitlet tagit del 
av ledningens användning av historien och nuets villkor och realitet som 
grund för nödvändigheten av förändring. I den här domänen formulerat 
som behovet av att omvärdera de anställda.  Vid första anblicken ligger det 
nära till hands att tro att förändringen ytterst handlar om att cheferna ska 
se de anställda i ett nytt ljus, som ansvariga, anställningsbara etcetera. Ma-
nagementperspektivet betonar emellertid att det är de anställda som ska 
omvärdera sig själva, sin inställning till arbetet, kunder och verksamheten 
från att ha varit passiva och osjälvständiga med en instrumentell, solidarisk 
och kollektiv inställning till arbetet med fokus på järnvägen och tekniken, 
till att bli ansvariga, affärsmässiga, anställningsbara individer som sätter 
kunden i centrum och värnar om resultatenhetens lönsamhet. I manage-
mentperspektivet måste förändringen av de anställda ske för att kunderna 
ska uppfatta dem som riktiga leverantörer.  
 
I motståndsperspektivet är det ingen oproblematisk användning av historia 
och nutid för att skildra de anställda i organisationerna. Motsättningarna 
mellan managementperspektiv och motståndsperspektiv kan i det här ka-
pitlet förklaras utifrån skilda synsätt i fråga om kultur, kollektiv och kund. 
Föreställningen om den ansvariga medarbetaren är ett försök att förändra 
kulturen från en statlig kultur som inte bara är kollektivt stark till följd av 
en historisk trygghet och stabilitet utan också döljer förekomsten av låg-
presterande individer. Föreställningen om den oansvariga motarbetaren 
söker påvisa motsättningar i ledningsbudskapet genom att bete sig i enlig-
het med de historiska beskrivningarna. Paradoxerna som uppmärksammas i 
motståndsperspektivet är ledningens önskemål om förändring, som å ena 
sidan uppmuntrar kollektiva arrangemang i arbetet såsom team och nät-
verk och å andra sidan uppmuntrade individualiserade föreställningar så-
som den ansvariga medarbetaren med personligt engagemang och delak-
tighet. Kollektiva arrangemang i form av samarbete och grupparbete har 
enligt motståndsperspektivet alltid varit en del av kulturen och ansvaret för 



 

   220 

banan likaså. I motståndsperspektivet är det snarare chefernas värderingar 
som borde förändras.  
 
I motståndsperspektivet är förändring i sig inte ett problem, utan snarare 
idéerna bakom förändringarna och försöken att dölja vad man uppfattade 
som bakomliggande syften. De bakomliggande syftena eller den dolda 
agendan som motståndsperspektivet framhåller inom omvärderingsdomä-
nen är ökad individuell kontroll till följd av ökade ekonomiska krav. En 
sådan ökad kontroll sker i kundens namn. Motstånd mot kontrollen sker 
till exempel genom kunddistansering; att påvisa att kunden endast är en 
chimär och som sådan inte möjlig att anpassa sig efter, eller kundreducer-
ing; att kunden endast är kund till namnet, men däremot ingen riktig kund 
utan tidigare kollegor. Ett sådant motstånd innebär att en identitet som 
”järnvägare” behålls, eftersom kunden sätts i periferin och järnvägen i cent-
rum. Genom kunddistansering och kundreducering framstår det som Ban-
verket inte har den reella kunden som förutsätter identitetsformering av de 
anställda. Den av ledningen efterfrågade kommersiella kompetensen är 
därmed onödig och åtgärderna för att förmå anställda att bli kommersiellt 
kompetenta som manipulation och infantilisering av de anställda. I mot-
ståndsperspektivet är det av ledningen påbjudna ansvaret en skyldighet och 
ytterligare arbetsbörda som man väljer att undvika. Därmed blir de anställ-
da per definition de oansvariga motarbetare som ledningen ville ersätta 
med andra typer eller identiteter. I figur 6.1 sammanfattas management-
perspektivet och motståndsperspektivet i omvärderingsdomänen.  
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Figur 6:1 Managementperspektivets och motståndsperspektivets föreställningar av 
förändring i omvärderingsdomänen. 
 
I organisationslitteraturen betonas vikten av gemensamma föreställningar 
för organisatoriskt handlande (till exempel Weick 1995). Härvid är kultur-
begreppet centralt. Flera studier betonar att management genom företags-
kulturella påtryckningar har fått ökade möjligheter att kontrollera och kon-
struera de anställdas identitet (se bland andra Casey 1995, Knights & 
Willmott 1999, du Gay, 1996, Ezzy 1997). Flera undersökningar hävdar 
också att ledningens försök att skapa kulturella lösningar har lyckats så till 
vida att ledningen genom implementering av en viss kultur har nått i det 
närmaste en totalitär kontroll (Sewell & Wilkinson 1992, Barker 1993, 
Willmott 1993, Fernie & Metcalf 1998). Dessa studier menar att ledning-
ens förmåga att disciplinera de anställda har lett till att anställda utvecklat 
en cynisk hållning till ledning (Kunda 1992), till en moralisk degradering 
(Willmott 1993), omöjligheten att utöva motstånd (Fernie & Metcalf 
1998), eller ett neurotiskt beroendeförhållande till organisationen (Casey 
1999). Flera studier har ägnats åt att undersöka hur exempelvis diskurser 
om kundorientering har koloniserat de anställda och därmed också produ-
cerat anställda som disciplinerar och kontrollerar sig själva (se till exempel 
Willmott 1993, du Gay 1996, Gabriel 1999). Sammantaget visar dessa stu-
dier en bild av den anställda som en samtyckande, alternativt tystad och 
tjänstvillig individ, om än inte sällan också utarbetad. Andra studier beto-
nar att chefer som försöker ”styra med kultur” blir föremål för anställdas 
cynism, skepsis och ironi, även om chefernas intention är att skapa gemen-
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samma värderingar (till exempel Wanous et al 2000, Fleming & Sewell 
2002, Fleming och Spicer 2003). 
 
Det här avsnittet har emellertid försökt visa en alternativ bild av anställda 
som upplever sig vara föremål för ”kulturell rensning” (Strangleman & Ro-
berts 1999), nämligen att de är medvetna om att de är föremål för föränd-
ring och varken passiva eller ovetande offer. Utifrån motståndsperspektivet 
är det angeläget att betona just skilda föreställningar. Med ett lednings-
budskap där personalen liknas vid ansvarslösa byråkrater som inte sätter 
kunden, utan järnvägen, i centrum, förefaller det rimligt att budskapet åt-
följs av motståndsreaktioner. Ett sådant resultat är i linje med andra studier 
som visar på att anställda är måna om att inte tillägna sig en, av ledningen 
erbjuden eller påbjuden, identifikation med organisationens värderingar 
(Ackroyd & Thompson 1999:kap 5). Sådan icke-identifiering kan exempel-
vis ta sig uttryck i form av skämt eller som cynism och cynisk distansering. 
Enligt Ackroyd och Thompson (ibid:103) är humor och skämt vanligt på 
arbetsplatser, däremot är det mindre vanligt att humor förstås som mot-
stånd eller som grund för motstånd. Det är således ingen ny tanke att an-
ställda är skeptiska mot kultur- och individförändringsförsök från led-
ningshåll. I den här studien kan en sådan skepsis förklaras utifrån att an-
ställda anser sig genomskåda den retorik som används av ledningen. Ge-
nom motståndsperspektivets föreställning om den oansvariga motarbeta-
ren visar studien att anställda inte utanvidare är möjliga att förändra i ter-
mer av individuell identitet. 
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Kapitel 7 

Sammanfattande diskussion - management och motstånd 

Inledningsvis i studien ställdes ett antal frågor och avsikten i detta sista 
kapitel är att sammanfatta det hittills sagda genom att dels presentera de 
båda perspektiven helt kort i relation till varandra och därefter var för sig.  
 
Den övergripande frågan som ställdes i inledningskapitlet löd: kring vad 
uppstår motstånd? Och jag undrade också hur omvandlingen av verksam-
heten beskrivs ur ett managementperspektiv respektive ett motståndsper-
spektiv. För att besvara den sistnämnda frågan sorterades förändringarna i 
tre områden; legitimering, omstrukturering och omvärdering  
 
Legitimering handlar om reformer som härrör från politiska beslut som 
konkurrensutsättning. Managementidéerna är här fokusering på kärnverk-
samhet, marknadsorientering och ekonomisering. I legitimeringsdomänen 
karaktäriseras förändringsarbetet som att gå från monopol till marknad, 
vilket handlar om reformer som härrör från politiska beslut som konkur-
rensutsättning. Den rådande föreställningen i managementperspektivet 
handlar om marknadens villkor och hotet om konkurrensutsättning, där 
kontrollen verkar genom tolkningsföreträdet om den ofrånkomliga mark-
nadens villkor. Förändringsinnehållet är bland annat fokusering på kärn-
verksamhet. I ett motståndsperspektiv är legitimering oproblematiskt så 
länge det rör extern legitimitet, men problematisk i fråga om giltighet in-
ternt, då ifrågasätt ledningens verklighetsuppfattning och motståndet 
sammanfattas i föreställningen om den bestridbara marknaden. Föreställ-
ningen om den bestridbara marknaden byggs upp av ett ifrågasättande när 
det gäller löner, uppsägningar och av myndighetens ansvarsfrågor. Utifrån 
motståndsperspektivets skildring kan man dra slutsatsen att förändringarna 
snarare ska ses som rationaliseringsprocesser, det vill säga åtgärder för att 
komma till rätta med de höga kostnaderna, som äger rum i marknadens 
namn. Denna alternativa bild verkar till att mobilisera krafter mot mana-
gementidéer, vilket görs genom att lyfta fram säkerheten på järnvägen och 
ett offentligt etos.  
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Omstrukturering handlar om förändring av organisatorisk form, till exem-
pel nätverk, entreprenörsorganisation, team, icke-hierarkiska former och 
decentralisering, outsourcing, lärande och kompetens. I managementper-
spektivet är förändringen en strävan från byråkrati till flexibilitet, där före-
ställningen handlar om nödvändigheten av flexibilitet i termer av krav på 
anställda att vara gränsöverskridande och bredda sin kompetens. Nätverk, 
team och tillfälliga projektlag anges som på nya former vars syfte för det 
första är att ta tillvara och utveckla de anställdas kompetens, för det andra 
att minska kostnader, bibehålla och helst öka intäkter. Ledningens kontroll 
verkar genom tolkningsföreträdet om den gränslösa organisationen. Krav 
som ur ett motståndsperspektiv framstår som inte bara onödiga, men också 
omöjliga på grund av arbetsbelastningen eller rent av riskabla för den tek-
niska kompetensen. Från motståndsperspektivet bemöts föreställningen 
om gränslös organisation med motbilden omättlig organisation som beto-
nar att den nya organisationen inte är önskat gränslös eller flexibel.  Med 
omättlig avses att förändringarna har lett till arbetsintensifiering, som be-
gränsar tid till arbetet, reflektion och kompetensöverföring. Motbilden 
handlar således att visa på de försämringar som följt i omorganisationens 
spår. Stridigheterna mellan bilderna, den gränslösa organisationen och den 
begränsade organisationen, står mellan synen på arbete, tid och interaktion 
och flexibilitet eller stabilitet som förutsättningar för kompetens. I mot-
ståndsperspektivet bemöts ledningens goda föresatser med att eventuella 
minskade kostnader är en följd av arbetsintensifiering och kompetens-
spridning en följd av brist på personal.  
 
Omvärdering rör managementperspektivets strävan efter förändring på in-
dividuell nivå och i fokus står identitetsformering. Managementidéerna är 
affärsmannaskap, kundorientering, anställningsbarhet och empowerment. 
Förändringen i denna domän beskrivs som att gå från hämmande kulturer 
till frigörande kulturer. Förändringsambitionen i managementperspektivet 
betonar att de anställda ska omvärdera sig själva, sin inställning till arbetet, 
till kunder och till verksamheten. Den rådande föreställningen handlar om 
att anställda ska lyftas ur det offentliga kollektivet och göras till ansvariga 
medarbetare. Föreställningen om den ansvariga medarbetaren kräver för-
utom acceptans och ny och bredare kompetens dessutom lojalitet, delak-
tighet och engagemang av de anställda. Motståndsperspektivet bemöter 
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föreställningen om den ansvariga medarbetaren med en formulering om 
en dold agenda uttryckt i ökad kontroll till följd av ökade ekonomiska 
krav. En sådan ökad kontroll sker genom ökat fokus på individen istället 
för gruppen, det vill säga individualisering, och det sker i kundens namn. 
Ur motståndsperspektivet formeras motståndet genom att kraven på ett 
individuellt förhållningssätt och en kommersiell inställning till arbetet av-
färdas med motiveringen att det är försök till att manipulera de anställda. 
Motståndet görs också genom att distansera sig från kund eller reducera 
kundens betydelse, vilket syftar till att förstärka att offentlig verksamhet 
per definition inte har den reella kunden som förutsätter en förändrad in-
ställning till arbetet. I motståndsperspektivet är det av ledningen påbjudna 
ansvaret en skyldighet och ytterligare arbetsbörda som man väljer att und-
vika. Därmed blir de anställda per definition de oansvariga motarbetare 
som ledningen ville ersätta med andra typer eller identiteter. Domänerna 
och perspektiven sammanfattas i figur 7:1.  
 
Motsättningar mellan ledning och anställda uppstår inom de olika domä-
nerna och tar sig uttryck genom olika föreställningar om omvandlingen av 
verksamheterna. Motstånd uppstår således kring de förändringsområden 
som initieras av management och som i motståndsperspektivet omformu-
leras till någonting annat än vad management ger uttryck för. Jag har tidi-
gare konstaterat att domänerna först och främst ska ses som ett sorterings-
verktyg och avslutningsvis lämnas därför domänerna därhän och perspek-
tiven sammanfattas var för sig. Här blir begreppen kontroll och motstånd 
centrala och nedan görs en beskrivning av idealtyperna i fråga om de två 
begreppen.  
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Figur 7:1 Managementperspektivets och motståndsperspektivets föreställningar av 
förändring i legitimeringsdomänen, omstruktureringsdomänen samt omvärderings-
domänen. 
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Managementperspektiv 

Managementperspektivet har beskrivits i termer av en idealtyp och avslut-
ningsvis sammanfattas och förtydligas de centrala aspekterna i perspektivet. 
De centrala aspekterna utgörs av effektivitetsförbättring, ökad flexibilise-
ring och kundorientering som tillsammans bildar basen för kontroll. För 
att åstadkomma effektivitetsförbättringar måste management få kontroll 
över och samordna knappa resurser och använda dessa på ett kvalitativt 
annorlunda sätt än förut. I konkurrenssituation är effektiviteten viktigare 
än någonsin för överlevnad och för management framstår situationen som 
ofrånkomlig. Innebörden av att göra rätt saker konstrueras i termer av 
kärnverksamhet där fel saker utdefinieras och göra saker rätt konstrueras i 
termer av att anställda utför dem med mindre resurser än tidigare. För att 
åstadkomma effektivitetsförbättringar behöver också verksamheten flexibi-
liseras så att fler personer kan användas till fler uppgifter. Ökad flexibilise-
ring utformat i tillplattade, attraktiva verksamheter innebär att manage-
ment måste få kontroll över de anställdas kompetens, men framförallt kon-
trollera att anställda använder sina kunskaper på ett annorlunda sätt än 
tidigare. För att åstadkomma ökad flexibilisering måste management därför 
kontrollera att de anställda interagerar med varandra på ett annorlunda sätt 
än tidigare och sprider kunskaper och erfarenheter till varandra. Det görs 
genom att anställda träffar på varandra i mer tillfälliga konstellationer än 
tidigare. Slutligen måste management kontrollera att anställda också strävar 
efter effektivitetsförbättringar och ökad flexibilisering. Det görs genom att 
skapa kundorienterade individer med eget ansvar som sätter den egna verk-
samhetens välgång i fokus och som därmed har internaliserat likadana vär-
deringar som management, det vill säga att vara, tänka och göra i enlighet 
med management. 
 
De tre aspekterna hakar i varandra och ska förstås som en strävan efter för-
ändring, där vad som betraktas som möjligt att åstadkomma står i fokus 
och inte primärt vad som görs, vilka funktioner management har eller vad 
som är managementuppgifter. Tsoukas (2000:35-39) för en sådan diskus-
sion kring management och menar att risken med att studera vad mana-
gement gör, är eller kännetecknas förbiser vad management har möjlighet 
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att göra.67 Med Tsoukas resonemang kan de tre aspekterna liknas vid ma-
nagementperspektivets möjlighetsstrukturer och management kan sam-
manfattas i en strävan att få till stånd dessa möjligheter. Frånvaron av an-
ställdas motstånd är en förutsättning för att management till fullo ska 
kunna genomdriva effektivitetsförbättringar, ökad flexibilisering eller 
kundorientering, med andra ord utan anställda som åtminstone delvis ac-
cepterar förändringarna går de inte att genomföra. Möjligheten att föränd-
ra är således till viss del villkorad av acceptans och samtycke från anställda. 
 

Motståndsperspektiv 

Motståndsperspektivets centrala aspekter är motstånd mot inskränkningar i 
faktorerna tid, arbete och identitet, där motståndet avser att begränsa ma-
nagementkontrollen över dessa faktorer. Den form av motstånd som mot-
ståndsperspektivet främst ger uttryck för i föreliggande studie är vad som 
kan betraktas som en förutsättning eller ett igångsättande för att organise-
rat motstånd alls ska komma till stånd. Det är en form av informellt mot-
stånd som ges beteckningen mobilisering för motstånd mot management. 
Det tar sig uttryck i bland annat tydliggörande av hinder för att bli ett rik-
tigt företag på en riktig marknad och en gränslös organisation, ifrågasät-
tande av de verklighetsbeskrivningar som management ger av arbete, inter-
aktion, organisation och anställda, kontrastering av managementidéernas 
konsekvenser, distansering till management och kunder genom kundredu-
cering, samt ironiska och förlöjligande uttalanden om management. Mobi-
lisering för motstånd mot management kan beskrivas med hjälp av Lys-
gaards (1961) begrepp, problemtolkningsprocess och identifieringsprocess. 
I motståndsperspektivet utgörs problemtolkningen på en övergripande 
nivå av de tre motbilderna, det vill säga den bestridbara marknaden, den 
omättliga organisationen och den oansvariga motarbetaren. Mer specifikt 
sker problemtolkningsprocessen i termer av motbildens kontrasterande 
innehåll rationalisering, arbetsintensifiering och ökad kontroll samt genom 
förändringens konsekvenser säkerhetsrisk, urholkning av kompetens och 
individualisering. Genom att tolka problemen i termer av rationalisering, 
arbetsintensifiering och individualisering legitimeras motståndet mot led-

                                                 
67 May (1999) för ett liknande resonemang kring möjligheter när det gäller managementstrategier och 
motstånd.  
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ningens önskade kontroll av tid, arbete och identitet. Motståndet tar sig då 
uttryck som att sätta gränser för vad som är rimlig och anständig arbetstid 
och arbetstempo i förhållande till lön, men också i förhållande till säkerhet 
på järnvägen. Motståndet kan då uttryckas som att betona långsamhetens 
lov för säkerhetens skull. Genom att visa på problemens konsekvenser 
möjliggörs en identifieringsprocess där likheten inte bygger på arbetar-
klassidentitet i Lysgaards mening utan en likhet i att vara offentligt an-
ställd.  
 
Det vore inte bara naivt, utan därtill felaktigt, att påstå att det finns en 
övergripande kollektiv identitet inom statlig eller offentlig verksamhet och 
därmed bortse från kön, klass, profession osv. Däremot kan en sådan kol-
lektiv offentlig identitet hävdas som motstånd mot vad exempelvis Rams-
dal och Skorstad (2004:45ff) kallar ekonomismens hegemoniska status i 
offentlig sektor. Huruvida ett offentlig etos är en oförfalskad och en existe-
rande del av identiteten hos anställda eller ett retoriskt verktyg som an-
vänds mot management är en intressant, men obesvarad fråga i studien. 
Syftet med att hävda ett offentlig etos (oavsett äkthet) framstår som att 
konfrontera ledningen med en alternativ syn på de anställda och försöka få 
fokus på järnvägen. Ett ytterligare tänkbart syfte är att ett offentliga etos 
kan ena och samla anställda kring en gemensam problemformulering, nå-
got som fackföreningarna påstås ha misslyckats med. Det är en identifie-
ringsprocess som rimligen kan överflyttas till offentlig äldreomsorg och 
sjukvård, eller för all del till akademin. Motstånd mot management kan då 
hävdas som äldres rätt till god omsorg, patienters rätt till adekvat vård, 
studenters rätt till god undervisning och handledning, framför ekonomisk 
lönsamhet. Det kan beskrivas som att motstånd i offentlig sektor primärt 
görs för någon annans skull. Ett sådant motstånd är ytterst sofistikerat efter-
som dess negation är absurd, vilken chef eller politiker kan hävda att man 
inte verkar för järnvägens, pensionärens, patientens eller studentens bästa? 
Om det empiriskt sett är så att offentligt anställda sätter järnvägen, patien-
ten, pensionären eller studentens bästa i första rummet är alltså en fråga 
som inte kan besvaras i studien.68  
 

                                                 
68 Det visar emellertid andra studier, till exempel finner Eriksson och Larsson (2003) att anställda i 
försäkringskassan träder in som en buffert för att organisationsförändringarnas konsekvenser inte 
ska gå ut över ”kunderna”. 
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Det motstånd som har beskrivits i den här studien kan kritiseras för att 
vara en prematur motståndsform, det vill säga att vara ett underutvecklat 
eller omoget motstånd i relation till traditionellt organiserat och klassbase-
rat motstånd, såsom exempelvis materiellt sabotage, strejk, produktionsbe-
gränsning etcetera. Martinez-Lucio och Stewart (1997:63-64) framför sådan 
kritik mot begreppet organizational misbehaviour. De menar att förekomsten 
av anställda som inte beter sig i enlighet med ledningen önskningar inte 
säger något om att det leder till organiserat, kollektivt motstånd eller ens är 
motstånd. Det är kritik som kan vara motiverad beroende på utgångs-
punkt, men som också kan bemötas och har så gjorts av Ackroyd och 
Thompson (1999:162-165). Deras svar är att misbehaviour är ett annat slags 
kollektiv handling än som de som tidigare beskrivits, och så kan också 
mobilisering för motstånd mot management förstås. Ytterligare ett sätt att 
svara på kritiken är mobilisering för motstånd kan förstås i samma termer 
som beskrevs i managementperspektivet, alltså inte i huvudsak vad som 
görs, utan vad som är möjligt att åstadkomma, det vill säga motstånd mot 
management.69 Det betyder inte att makt är symmetriskt distribuerad mel-
lan anställda och ledningen, endast att möjligheten att utöva motstånd 
finns, likväl som möjligheten finns att utöva management. I den här studi-
en konstateras att möjligheten skapas i termer av motbilder och baseras på 
motstridiga intressen kring faktorerna tid, arbete och identitet. Det kan 
också förstås i termer av självverksamhet, det vill säga anställdas tendens 
att själva formulera gemensamma intressen och etablera en kollektiv iden-
titet. Slutligen gör det möjligt för anställda att lägga beslag på språket om 
förändring genom att använda det som ett slagträ eller påtryckningsmedel 
för att omförhandla managements ställning och tolkningsföreträde. Dessa 
resultat innebär att förändring är ett fenomen som det förhandlas om och 
makt- och motmaktsmönster som på olika sätt begränsar och undermine-
rar ledningens försök att förändra reproduceras. 
 
I arbetsvetenskaplig forskning har det konstaterats att motstånd i princip 
har eliminerats antingen genom att möjligheterna att göra motstånd har 
begränsats genom ökad kontroll eller för att relationen mellan anställda 
och ledning präglas av konsensus. En sådan konsensusrelation baseras på 

                                                 
69 Här finns paralleller tid vad tidigare forskning har kallat motvärnskompetens, vilket innebär förmå-
gan att stå emot förändringar som till exempel försämrar arbetsmiljön eller minskar inflytande 
(Aronsson et al 1995:21).  
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tanken om att alla tjänar på att konflikter underordnas gemensamma mål 
och värderingar. Denna studie visar emellertid att premisserna för mot-
stånd finns och att det inte finns skäl att anta att motsättningar och där-
med kontroll och motstånd har upphört. Mobilisering för motstånd mot 
management visar således att grunden för att motstånd i traditionell me-
ning existerar. En existens som har sin grund i att management och an-
ställda inte sitter i samma båt, och motståndet går ut på att visa på just det.  
Det gäller bara att först ”blåsa liv” i konflikten mellan ledning och anställd 
för att motståndet ska få fäste överhuvudtaget och mobilisering för mot-
stånd mot management är ett sätt att blåsa liv i konflikten. 
 
Hur skiljer sig då denna ”organisatoriska ideologistrid” från partipolitisk 
ideologistrid? Eller med andra ord, handlar det inte helt enkelt om skilda 
politiska uppfattningar om offentlig sektors utbredning och omfattning?  
På samma sätt som marknadslogiken sägs ha avpolitiserats och som flera 
också har hävdat gjorts till allmänt tankegods (se till exempel Forsell 1999, 
Ramsdal & Skorstad 2004:kap 3, 239), kan det vara så att motståndet eller 
snarare mobilisering av motstånd också har avpolitiserats. Motståndsper-
spektivet är inte uppbyggt av uttalanden från en homogen grupp utan som 
tidigare nämnts en blandning av till exempel verkstadsarbetare, tekniker, 
administratörer och civilingenjörer. Solidaritet i traditionell klassmening är 
således inte något som förenar de anställda i studien. Vad som förenas i 
motståndsperspektivets är snarare en samsyn på den offentliga sektors sär-
art, som skiljer sig från det privata företagandet. Sett utifrån ett (parti-) po-
litiskt perspektiv kan mobilisering dock tolkas som att de intervjuade tjäns-
temännen och ingenjörerna ”radikaliseras”, vilket tidigare tillskrivits arbe-
tarkollektivets karaktäristika. Om det vi ser pågå i arbetslivet är en indivi-
dualiseringsprocess som bryter ned och isär kollektiva formeringar och tra-
ditioner så verkar en sådan process ha fått också tjänstemännen att anam-
ma strategier som tidigare varit förbehållna kollektivet. En sådan strategi är 
att mobilisera för ett alternativt synsätt till ledningens perspektiv eller med 
andra ord att sätta ljuset på en, ur motståndsperspektivet, gemensam pro-
blemtolkning. Mobilisering av motstånd inom offentlig sektor är en pro-
cess som kan få långtgående effekter då den också tenderar att om inte 
”förena” arbetare och tjänstemän i traditionell klassidentitetsmening, så 
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åtminstone bygga broar dem emellan genom ifrågasättandet, tvivlet, tyd-
liggörandet av hinder och kontrastering uttryckt i motståndsperspektivet.  
 
Avslutningsvis, management kan sägas ställa en helt adekvat undran ”var-
för gör de anställda motstånd mot förändring”, men ger i samma andetag 
ett förenklat svar: anställda gör motstånd på grund av individuell osäker-
het. I den här studien är individuell osäkerhet underordnad en kollektiv 
förvissning om att management har fel på en rad punkter. Anställdas mot-
stånd bör därför ses som en kollektiv handling, trots att motståndet inte 
utövas genom den formella motparten till arbetsgivaren, det vill säga inom 
fackföreningens ram. Mobilisering för motstånd mot management motsä-
ger inte att andra motståndsstrategier finns, däremot går det motstånd som 
presenterats i den här studien tvärs igenom grupper av arbetare och tjäns-
temän och är därför särskilt intressanta. I arbetslivsforskningens till synes 
dystra prognoser om den ökade individualiseringens genomslag är för-
hoppningen att den här studiens bidrag ses som en ljusglimt. Därmed inte 
sagt att arbetslivets individualisering är en myt skapad av kritiska forskare, 
tvärtom finns empirisk forskning som tydligt visar sådana tendenser. Men 
trots det finns också tendenser som visar på motsatsen av dess genomslags-
kraft och som förtjänar att lyftas fram för att nyansera bilden.  
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Summary 

Management and Resistance – Public Sector in transition 
A case study 

 
 
Abstract 
This case study focuses on the intentions of public sector transformation. 
In particular changes in two divisions of a Swedish public authority, the 
Swedish National Track Authorities hereinafter referred to as Banverket 
(BV), are studied and analysed. As in other parts of the Swedish public 
sector, the management of this authority is planning and executing ‘mar-
ketisation’ reforms. Parts of BV’s monopoly are now guided by the market 
and are coming to an end. First, the study assesses how management inter-
prets the new demands put on the organization and translates them into 
action. These actions involve, for example, organizational restructuring 
based on ideas such as the ‘boundaryless organization’ and ‘individualised 
organization’, resulting in the implementation of intra-organizational net-
works, temporary projects, and teams. Each of these organizational models 
contains methods or techniques that presume a flat, integrated work or-
ganization.  
 
The study then examines the management-driven implementation of these 
reforms and how the employees respond to the changes from a resistance 
perspective. The discussion section highlights what happens when the new 
management-driven organising principles meet the old, technology-
oriented principles of employees. This contributes to a deeper understand-
ing of why organizational changes made in the name of ‘market’, ‘flexibil-
ity’, and ‘customer’ meet resistance in the public sector.  
 
 
Background and aim 
Deregulation of the rail sector is an important issue in European transport 
policy. The Swedish railway system was subjected to radical restructuring. 
By broad political consent, the railway system was remodelled in a way 
unique to all of Europe. The process of change was initiated in 1988 when 
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the Swedish State Railway, monopoly holder of all railway activities since 
1939, was divided into two parts. The management and maintenance of 
the rail track system (the infrastructure) was turned over to a new govern-
ment authority, Banverket (BV). A large group of railway workers, univer-
sity graduates, blue-collar workers, and white-collar workers, were trans-
ferred to the new authority. The present model for railway traffic in Swe-
den, introduced after the 1988 transport policy decision, means that the 
government through Banverket is responsible for providing, constructing, 
maintaining, and operating the infrastructure. This organizational model 
means that the state makes this infrastructure available on payment from 
different traffic operators who wish to provide rail transport services. As a 
first step, a “market structure” with buyer-seller arrangements was imple-
mented throughout the organization in the late 1990s. These measures, 
however, were deemed insufficient and a large scale change program was 
introduced in 1999. In this study two divisions within BV are included: 
Banverket Projektering and Banverket Industridivisionen. The divisions 
have been exposed to compulsory competitive tendering since 2001. This 
means that most of their procurements are a result of competition between 
BV production units and private contractors. 
 
Like many other managers in public organizations, the management at BV 
was influenced by the call to make the organization more business ori-
ented and enterprising. The idea of turning the former railway bureaucracy 
into a fully fledged, customer oriented, and knowledge based company has 
attracted attention. Introducing these new ideas was considered impossible 
in the previous organization and therefore major organisational changes 
were required.  
 
The relevant question is how these changes will be perceived, not only 
from a management point of view, but also from the perspective of the 
workers. It could be expected that the changes are not all positive. The aim 
of this study is to examine how conflicting interests between management 
and workers are shaped. Further aims include describing and analysing the 
areas where conflict occurs when implementing change in public organiza-
tions. 
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Method 
Qualitative research was undertaken in two divisions. Each division em-
ploys approximately 400 people in various occupations. One division 
plans the construction of railways, and one division builds them. The re-
search involved semi-structured interviews with 31 employees who were 
selected with respect to hierarchal position, gender, age, geographical loca-
tion, and white and blue collar work. In addition it involved observations 
from meetings and courses, and examination of official documents. The 
interviews pertained mainly to working conditions and experiences of 
change. The data was analyzed partly in accordance with Grounded The-
ory techniques (Strauss & Corbin 1998) with, for example, coding proce-
dures on different levels and memo writing. 
 
Based on the empirical data, three interrelated domains were identified 
which contained the management ideas. The domains are legitimacy illus-
trating change from 'monopoly to market' in order to be a legitimate busi-
ness competitor, restructuring of the organization from ‘bureaucracy to 
flexibility’ in order to enhance competence, and revaluating employees' 
identities from 'technique to tactic' in order to change workers’ attitudes 
towards work and to serve the customer properly. Two ideal types were 
then constructed: management perspective and resistance perspective. These 
serve as abstract illustrations of how conflict is shaped within the three 
domains.  
 
Worker Resistance  
The majority of early research on resistance within the field of organiza-
tion studies has concentrated on the organized responses of blue-collar 
workers in factory settings in the private sector. This trend has changed 
during the past decade to also include other organizational settings such as 
health care and call centres, and other people such as managers.  The mo-
tivating proposition of this study is that Swedish studies of power in the 
workplace have often considered employee resistance and misbehaviour as 
a managerial and individual problem to be solved, or analyzed in terms of 
formal resistance by the trade unions, or described in terms of ‘culture’. 
The latter has parallels with contemporary literature on individual psycho-
logical and emotional responses to change, where resistance is explained in 
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terms of insecurity and fear. In this approach, management appears to be 
all powerful and omnipresent, and able to construct new organizations 
and worker identities as they wish. The result is a situation where the 
workplace is effectively given up as a ‘contested terrain’ (Edwards 1979). 
Accounts such as this have not gone unchallenged. From a labour process 
perspective, conflict at work is still present if researchers care to look below 
the surface. The study is theoretically informed by labour process theory 
and builds upon the structured antagonism between management and 
worker expressed in the conflict of appropriation of time, work, and iden-
tity.  
 
The legitimacy domain 
In view of the legitimacy domain, one of the most important ideas in the 
railway industry over the past decade has been the privileging of market 
logic beyond a public service tradition. Such developments can be inter-
preted as part of a trend within both the public and private sectors towards 
a more market driven approach. From a management perspective this 
change is illustrated as going from 'monopoly to market' in order to be a 
legitimate business competitor. The managerial change discourse in this 
domain is therefore named ‘the inevitable market’. In various ways man-
agement used the past as the contrasting image against the new vision. 
Creating a history of failure allowed them to present their organizational 
strategies and policies in a progressive light. Actions taking place in the 
legitimacy domain are increased economic focus and core activity.  
 
From a resistance perspective the changes are met with a questioning of 
credibility, a hesitation for becoming a business competitor, and a suspi-
cion about whether or not there is a rail way market at all. In the resistance 
perspective the communication of the ‘repudiated market’ makes workers 
interpret the changes as rationalization and down-sizing. These alternative 
understandings mobilize resistance against the ideas, which is expressed in 
demonstrating a strong workplace ethos dominated by ‘working for the 
public good’ and safety concerns 
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The restructuring domain 
Changes in the restructuring domain are influenced by the ongoing ‘flexi-
bility revolution’ at work, therefore the changes move from ‘bureaucracy 
to flexibility’. In the management perspective these changes are expressed 
as necessary to the very organizational structure. The managerial change 
discourse in this domain is therefore named ‘the boundless organization’. 
In order to sustain and develop skills in BV, the functional departments 
and hierarchical structures were dissolved and replaced with networks, pro-
jects, and teams. The idea was to provide a flexible structure where differ-
ent skills were combined with temporary configurations. In order to make 
the new, flat, integrated, and temporary structure function, workers need 
not only to broaden their job skills, but also to increase their social skills.  
 
From a resistance perspective, these changes are met with an alternative 
interpretation of ‘insatiable organization’, which indicates that changes are 
not seen as positive flexibility. It alludes to the fact that the changes are 
about work intensification with less workers doing more work. The initia-
tives taken by management are seen from the resistance perspective as a 
disguise for the deterioration of working conditions and as such the transi-
tion of skills are jeopardized. In the resistance perspective it is argued that 
a stable structure is necessary, not only for the transmission of technical 
skills, but also for a range of tacit skills and knowledge which can not be 
transferred in a fluid and temporary structure. This also encourages work-
ers to try to take control of time and work, for example, ‘sticking to the 
status quo’ to ensure that traditional technical skills are not undermined.   
 
The revaluating domain 
In this last domain, the necessary changes implicitly refer to market or or-
ganizational structure, but in more explicit terms they refer to customer 
orientation. In order for a business to become successful in a competitive 
market, the workers themselves need to change. In the management per-
spective workers are deficient in commercial skills due to the monopoly 
situation and the railway culture. These ideas are informed by a functional-
ist approach to organization culture, and management encourages moving 
from ‘inhibited cultures to liberated cultures’. The former culture is said to 
create worker identity that is passive, bureaucratic, rigid, and without vi-
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sion and power. In the revaluating domain, changes are described as shift-
ing workers’ attitudes towards work and their identities, by focusing on 
'technique to tactic' in order to serve the customer properly. The manage-
rial change discourse in this domain is therefore named ‘the responsible 
co-worker’. The aim is to instill employability and commercial profession-
alism in individuals. In the management perspective, direct control may be 
replaced with responsible autonomy if workers internalise managerial val-
ues.  
 
From the resistance perspective the changes are again met with an alterna-
tive explanation expressed in scepticism, mockery, and highly ironic 
comments. Especially in the resistance perspective, the importance of 
commercial skills is questioned since neither the market nor the customer 
is perceived as being authentic. The hidden agenda in this domain is, from 
the resistance perspective, therefore presented as increased individual con-
trol. The changes taking place in this domain are dismissed as manipula-
tion and infantilisation of the workers, i.e., management treats them as 
naïve in order to manipulate them and not seeing the actual aim which is 
increasing control over work. The alternative interpretation results in man-
agement actually facing the very workers they claim need replacing, since 
the challenging discourse ‘irresponsible opponents’ is launched to ques-
tion the changes. The discourse serves first to undermine the management 
ideas and second to protect workers from shifting attitudes and identities. 
The consequences of an individual, commercial identity is again said to 
jeopardize traditional skills and safety. Safety used to be a collective re-
sponsibility, taught and shared among staff, in a robust arrangement where 
peers could compensate for each other’s shortcomings. 
 
Concluding remarks  
The central control components of the management perspective are effi-
ciency and effectiveness, increased flexibility, and customer orientation. 
To achieve these goals workers must gain at least some acceptance and 
consent of these ideas, that is, in some way be, think, and do like manag-
ers. In the resistance perspective the components induce mobilisation 
against management, since the components are perceived to reduce time 
for work and damage working habits. The central components of the resis-
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tance perspective are therefore the appropriation of time, work, and iden-
tity. This study put forward the concept of ‘mobilisation’ for resistance 
against management. Mobilisation is both the mechanism for traditional 
resistance and informal resistance in itself. Mobilisation is described in 
terms of possibilities of defining a shared problem and its consequences, 
and possibilities of an identification process based upon the consequences. 
In this case the overriding shared problems are manifested in the resistance 
discourses and the consequences as their negative outcome. The identifica-
tion process is not based upon working class identity, but on being a sub-
ordinate in a public sector utility.  Hence, this study does not confirm 
other research which claims that management has gained more opportu-
nity to control and construct workers’ individual identities.  
 
Finally, this study confirms previous research which concludes that there 
are still grounds for conflict in organizations. In conclusion, conflict and 
antagonism are always present in organizations and may be seen in three 
domains of legitimating, restructuring, and revaluating, and between two 
perspectives of management and resistance. The antagonism is expressed 
in different discourses related to the perspectives in each domain.  
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Bilaga 1: Intervjuguide, anställda 

 
1. Bakgrundsfrågor 
Antal år i yrket/BV 
Utbildning 
Ålder 
 
2. Befattning: 
Vad kallas din befattning? 
Befattning i den förra respektive nuvarande organisationen – är det någon för-
ändring? 
Har du uppgifter som ligger utanför själva befattningen? (informell befattning, 
informella uppgifter) 
Hur beskriver du ditt jobb för andra, utanför Banverket? 
Hur kommer det sig att du arbetar här? 
 
3. Arbetsdag och arbetsuppgifter 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?/Vad gör du under en arbetsdag?  
Har det förändrats sedan omorganisationen? 
Arbetstider – har de förändrats mot tidigare? 
Fördelning av arbetsuppgifter – hur vet du vad du ska göra?  
Har det förändrats gentemot tidigare? 
Vad är svårt/lätt i ditt arbete? 
Om du gör något fel i ditt arbete, vad händer då?  
Känner du att dina kunskaper kommer till användning? 
Vilken typ av kunskap/utbildning skulle du behöva mer av? 
Finns det tillräckliga resurser för att genomföra ditt arbete? 
 
4. Vilka kontakter har du med: 

• arbetskamrater 

• kunder 

• andra inom BV?  
Är det någon skillnad mot tidigare? 
Vem är du beroende av andra för att göra ditt jobb (arbetskamrater, kunder, che-
fer, andra inom BV)? 
Vilka beslut kan du ta på egen hand? När rådgör du med andra? 
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5. Chefskontakter 
Vem är din närmaste chef?  
När vänder du dig till din chef? 
Är han/hon tillgänglig för dig?  
Hur sker kontakten? 
Har dina kontakter med din chef förändrats de senaste åren?  
Hur bör en bra chef vara?  
Har chefskapet förändrats mot tidigare?  
 
6. Arbetsorganisation och förändring 
Hur ser organisationen ut idag? Be IP rita på papper. 
Varför gjordes omorganisationen?  
Hur genomfördes förändringen?  
Har du själv aktivt medverkat i något förändringsprojekt?  
På vilket sätt var din eventuella fackförening involverad i förändringsarbetet? 
Hur har du märkt av den nya organisationen/förändringen? 
Har det skett några förändringar sedan dess? 
Finns det någon del av organisationen som du upplever som viktigare än andra? 
 
Vilka är resultaten av omorganiseringen? 
I stort, hur tycker du att organisationen fungerar? 
Vad är det som gör att det fungerar/Vad är det som gör att det inte fungerar?  
För- och nackdelar med den nya respektive gamla organisationen 
Fick omorganisationen några effekter som inte var väntade? 
Om du fick göra som du ville  - hur skulle du förändra organisationen?  
Har den nya organisationen förändrat ditt sätt att arbeta? Hur? 
 
7. Inflytande - ansvar 
Påverka i arbetet? Det dagliga 
Påverka över arbetet? I större sammanhang 
Har möjligheterna förändrats? 
Hur upplevs ansvaret?  
Hur överensstämmer befogenheter/ansvar? 
Är det någon förändring mot tidigare?  
 
8. Socialt stöd 
Hur får du uppskattning för det du gör?  
Vem får du hjälp/stöd av i det dagliga arbetet?  
Kring vad samarbetar du med andra?  
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Är det någon förändring mot tidigare?  
 
9. Kompetens och utveckling  
Hur ser möjligheterna till internutbildning ut?  
Är det någon förändring mot tidigare?  
Har du ”rätt” utbildning/kompetens? 
Vad tror du att du gör om fem år? 
Finns det någon befattning/uppgifter skulle du vilja ha istället för den/de du har? 
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Bilaga 2 Intervjuguide, ledning 

1. Bakgrundsfrågor 
Antal år i yrket/BV 
Utbildning 
Ålder 
 
2. Befattning: 
Befattning? 
Befattning i den förra respektive nuvarande organisationen – är det någon för-
ändring? 
 
3. Omorganisationen 
Kan du beskriva verksamheten innan och efter omorganisationen? 
Varför gjordes omorganisationen?  
Fanns det några förebilder som ni arbetade efter? 
Hur genomfördes förändringen?  
Hur skulle du beskriva förändringsstrategin? 
Vilken roll spelade fackföreningarna i omorgansationen? 
 
Hur märker anställda främst av den nya organisationen/förändringen? 
Finns det någon del av organisationen som du upplever som viktigare än andra? 
Har det skett några förändringar sedan dess? 
Finns det ytterligare förändringar inplanerade? 
 
4. Resultaten av omorganiseringen 
I stort, hur tycker du att organisationen fungerar? 
Vad är det som gör att det fungerar/Vad var det som gjorde att det inte fungera-
de?  
För- och nackdelar med den nya respektive gamla organisationen 
Fick omorganisationen några effekter som inte var väntade? 
Skulle du ha gjort något annorlunda ”med facit i hand”? 
Hur skulle du förändra organisationen idag?  
Har den nya organisationen förändrat ditt sätt att arbeta? Hur? 
Har den nya organisationen förändrat de anställdas sätt att arbeta? Hur? 
 
5. .Hur styrs verksamheten? 
Har verksamheten blivit mer eller mindre hierarkisk? 
Har verksamheten blivit mer decentraliserad? Centraliserad? 



 

   268 

Har du större möjlighet att påverka?  
Har anställda fått större möjligheter att påverka? I arbetet? I större sammanhang 
Hur överensstämmer befogenheter/ansvar i ditt fall? För de anställda? 
Är det någon förändring mot tidigare?  
 
Hur får anställda uppskattning för sitt arbete?  
Vem du får stöd av i arbetet?  
Kring vad samarbetar du med andra?  
Är det någon förändring mot tidigare?  
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