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Förord 
 
Avreglering inom järnvägssektor har inneburit att allt fler så kallade läns- 
och stomjärnvägar lagts ut på entreprenad och konkurrensutsatts. Före 
avregleringen hade SJ monopol på många av dessa sträckor, idag bedriver 
cirka 20 stycken olika entreprenörer spårtrafik på kommersiella grunder. 
Genom att stimulera till ökad konkurrens var avsikten att 
entreprenadsystemet skulle vidareutvecklas till gagn för såväl huvudmän 
som entreprenörer och resenärer. Uppfattningarna om avregleringens 
konsekvenser går dock isär. Förespråkarna menar att avregleringen lett till 
effektivare och billigare produktion. I rapporten från expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi (ESO 2002) hävdas att avregleringen haft 
övervägande positiva effekter och man bedömer effektiviseringsvinsten till 
mellan fem och tio procent mätt i kostnader och priser. Kritikerna menar 
istället att många kunder klagar på sämre service och högre priser samt att 
den berörda personalen känner stress och otrygghet och att den psykosociala 
arbetsmiljön har blivit sämre.  
 I studien ställer jag mot bakgrund av de skilda uppfattningar som olika 
aktörer ger uttryck för, bland annat en övergripande fråga om huruvida 
utvecklingen inom branschen är på kollisionskurs med den övergripande 
ambitionen att uppnå ökad kvalitet, effektivitet och en positiv utveckling av 
järnvägsarbetet. Jag utgår i detta avseende från modeller av ”det goda 
arbetet” där några centrala begrepp är: Inflytande, arbetskrav, socialt stöd 
och tillit. Detta gör jag utifrån ett försöka att lyfta fram de anställdas 
förväntningar på arbetsgivarens handlingar i olika sammanhang och i 
relation till hur tidigare såväl implicita som explicita löften och 
överenskommelser upplevs brytas eller uppfyllas i och med ökade krav på 
kostnadseffektivitet och anpassning till nya verksamhetsvillkor.   
 Jag vill avslutningsvis passa på att tacka Banverket som finansierat 
projektet, vilket möjliggjort undersökningen och tillkomsten av denna 
rapport. Och som alltid är det endast undertecknad som kan ges skulden för 
eventuella oegentligheter, kvarstående misstag eller fel i rapporten. 
 
Karlstad i augusti  2008 
S. Tommy Nilsson 
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1.  Inledning och bakgrund 
 
Genom riksdagsbeslut 1985 lades ansvaret för länsjärnvägar över på 
trafikhuvudmannen. Samtidigt angavs också riktlinjer för den ekonomiska 
ersättningen till trafikhuvudmännen för övertagande (Proposition 
1984/85:114: Riktlinjer för järnvägspolitik). Beslutet bekräftades sedan 
genom den så kallade principöverenskommelsen, mellan Staten, Svenska 
kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska Lokaltrafikförbundet 
(dat. 1987-12-21).  Överenskommelsen redovisas som en viktig del av 1988 
års trafikpolitiska proposition och bekräftades av riksdagen. Detta mynnade 
ut i att trafikhuvudmännen från och med år 1990 tog över ansvaret för 
persontrafik utmed 23 så kallade länsjärnvägar. Trafikhuvudmännen har 
sedan 1 juli 1996, också trafikeringsrätt för regional persontrafik på så 
kallade stomjärnvägar inom det egna länet och möjlighet att bedriva sådan 
trafik i angränsande län. Att trafikhuvudmännen gavs trafikeringsrätten 
innebar dock inte att de förutsattes övergå till att bedriva trafik i egen regi. 
Genom reformen skulle man uppnå större fördelar genom att utnyttja 
entreprenörer, eftersom upphandlingen av trafiktjänsterna kunde ske med ett 
väsentligt ökat inslag av konkurrens.  För båda slagen av järnväg gäller 
således att trafiken upphandlas under konkurrens mellan olika 
operatörer/entreprenörer (SOU 2001:106 sid. 23-24). Det övergripande målet 
var att stimulera till ökad konkurrens och därigenom uppnå ökad effektivitet, 
flexibilitet, kvalitet och lägre priser (ST Press nr. 2, 2004). Visserligen har 
konkurrensen bidragit till avsevärt minskade trafikeringskostnader jämfört 
med när SJ hade monopol på trafiken (SOU 2001:106), men det kvarstår 
fortfarande frågor angående de övergripande effekterna av omställningarna.   
Dessa berör bland annat organisationers omställningskapacitet och de 
anställdas flexibilitet och förmåga att hantera förändrade krav i samband 
med avreglering och bolagisering.  
 Uppfattningarna om avregleringens konsekvenser går isär. Förespråkarna 
för de positiva effekterna menar att det lett till effektivare och billigare 
produktion. I rapporten ”Lärobok för regelnissar” från expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi (ESO 2002) hävdas att avregleringarna har haft 
övervägande positiva effekter. Även vid konkurrensverket är man i huvudsak 
positiv till avreglering och anser att det överlag lett till effektivare och 
billigare produktion (ST Press nr. 2, 2004).  
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 Kritikerna menar dock att många kunder klagar över sämre service och 
högre priser och pekar på negativa konsekvenser i form av att den berörda 
personalen känner ökad stress och otrygghet. Detta är den bild som bland 
annat Seko presenterar i kongressrapporten ”Reglera avregleringen”. 
Kvalitén i de avreglerade verksamheterna har inte alls förbättrats, däremot 
har anställningstryggheten urholkats och arbetsmiljön blivit sämre (ST Press 
nr. 2, 2004). Om anhängarna av avregleringens positiva konsekvenser främst 
framhäver olika effektivitetsmått och sänkta kostnader gäller skeptikernas 
kritik i första hand hur arbetsmiljön, anställningstryggheten och 
anställningsvillkoren har försämrats. Visserligen håller de senare med om att 
det går fler tåg jämfört med några år sedan, men det är färre anställda som 
arbetar på dem, och poängterar samtidigt att detta har lett till en radikal 
försämring av den psykosociala miljön. Vid ST-spårvägar menar man bland 
annat att prispressen vid upphandlingarna leder till att trafikentreprenörerna 
minimerar antalet anställda eftersom det är svårt att vinna en upphandling 
och bedriva den här typen av verksamhet med stora personalkostnader. Det 
leder i sin tur till glesare bemanning på tågen och stationerna, vilket innebär 
sämre service, ökad risk för olyckor, våld och generellt sett ökade arbetskrav 
(ST Press nr. 3, 2004).  
 Såväl ST som SEKO framhåller att den så kallade ”liberaliseringsvågen” 
drivits fram av ett synsätt som byggde på att det som drivs i statlig eller 
offentlig regi har lägre effektivitet än det som drivs av privata intressen. Det 
är, menar exempelvis ST:s ordförande Anette Carnhede, jättefarligt att säga 
att allting blir bättre med ökad konkurrens, det kan lika väl bli tvärtom. 
Liknande åsikter för Seko:s ordförande Janne Rudén fram och beskriver den 
här perioden som en politisk och ideologisk vindkantring, där makthavarna 
köpte de liberala marknadsidéerna utan att kritiskt granska dem. Med facit i 
hand blev det inte vad man utlovat (ST Press nr. 3, 2004). En Seko-
representant1 framför under en diskussion med mig personligen liknande 
tankar och menar att det inom järnvägssektorn finns flera områden som 
påverkats starkt av avregleringar under 1990-talet, där personalens 
arbetssituation inte vägt särskilt tungt. I den mån de anställdas situation 
beaktats har det varit i diskussioner om övergripande löne- och 
anställningsavtal. Med ett visst mått av kritisk självinsikt menar samme 
informant att varken facket eller arbetsgivarna i tillräcklig grad lyft har upp 
de psykosociala konsekvenserna av bolagisering, återkommande 

                                                 
1 I detta fall förbehåller jag mig rätten att låta informanten vara anonym.  
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omorganisationer och ägarbyten. Det har i sin tur bidragit till att 
organisations- och ledningsfrågor kommit att betraktas som något naturligt 
tillstånd av ständig förändring samtidigt som det, enligt ovan refererade 
informant, hos många anställda förekommer ett uppgivet eller resignerat 
förhållningssätt till avreglering, bolagisering och ägarbyten. 
 
 
1.1. Omställningsprocesser och forskningsbehov 
 
Oavsett olika åsikter om konsekvenser för arbetsvillkoren kan man på goda 
grunder anta att upphandlingssystemet, ökad konkurrens mellan privata 
trafikentreprenörer och stegrade krav på anpassning till en förändrad 
verksamhetsstruktur har förändrat arbetsvillkoren för många anställda inom 
järnvägsarbetet. Detta är en situation som kan påverka upplevelsen av 
arbetet, viljan att engagera sig och satsa på en framtid i yrket. I dagens 
arbetsliv betonas samtidigt, ur ett mer generellt perspektiv, vikten av 
organisatorisk och personlig flexibilitet. De anställda förväntas i större 
utsträckning än tidigare lära sig hantera ökad osäkerhet, uppträda smidigt, 
vara öppna för förändringar med kort varsel och vara beredda att ta risker 
(Sennet 1999). Den dolda sidan av den nya liberala kapitalismens kortsiktiga 
flexibilitet riskerar, enligt Richard Sennet, bli en värld som inte erbjuder de 
anställda mycket till förutsägbarhet, kontinuitet eller stabilitet, vare sig 
ekonomiskt eller socialt.  
 Det kan således finnas anledning till eftertanke. Den mer eller mindre 
marknadsanpassade retoriska argumentationen om en övergång från det 
gamla och rigida till det nya flexibla och goda arbetslivet som förväntas 
stimulera till engagemang och lärande, behöver diskuteras (jfr. Karlsson & 
Eriksson 2000). För att till exempel skapa förutsättningar för en positiv 
utveckling fordras att det ställs krav på arbetets innehåll. Ett innehåll som 
bör bygga på element som karaktäriserar ”det goda arbetet”, där trygghet, 
inflytande över arbetsvillkoren, att känna sig värderad och respekterad och 
att ges möjlighet till utveckling är några centrala komponenter. Dessa kan ha 
ett påtagligt inflytande på hur anställda upplever sin yrkesroll, sina 
möjligheter att utvecklas i arbetet samt hur servicemötet mellan resenär och 
anställd kan komma att gestalta sig (se t.ex. Holter 1998; Nilsson 2003; 
Byström m.fl. 2000). 
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 Studier från bussbranschen, där man genomfört liknande förändringar 
som inom järnvägen, visar att utvecklingen under 1990-talet tenderar att ha 
medfört en försämring av arbetsvillkoren för många bussförare och gå i 
motsatt riktning till vad man brukar definiera som det goda arbetet (Holter 
1998; Byström 2000; Nilsson 2003). Bussförarna upplever den nya 
situationen som otrygg och oförutsägbar och att effekterna av en allmänt 
pressad arbetssituation blir dålig kundbehandling. Stress och krav kan 
visserligen under vissa förhållanden skärpa uppmärksamheten och öka 
motivationen, men när kraven från omgivningen blir för höga och 
egenkontrollen låg verkar stress negativt. Detta kan tillsammans med ohälsa 
leda till mental överbelastning och ta sig uttryck i en minskad förmåga att 
lära nytt och hantera olika situationer som kan uppstå under arbetets 
utförande. Om en förändring har som avsikt att understödja en utveckling 
mot kreativitet, kollektiv kunskapsdelning och ökat samarbete (Jones & 
Georges 1998) krävs att den anställde upplever att hon eller han befinner sig 
i en trygg psykologisk miljö (Moxnes 1984).  
     Mot bakgrund av de stora organisatoriska förändringar som skett inom 
järnvägen de två senaste decennierna finns behov av forskning om 
konsekvenser dels när det gäller anställdas upplevelse av arbetsvillkoren, 
dels om hur omställningarna kan få inflytande på engagemang, lojalitet och 
interaktionen mellan anställd och kund.2 Det vill säga att skapa fördjupad 
kunskap om hur förändringar av strukturella villkor och av arbetsgruppens 
existensvillkor kan påverka förutsättningarna för att skapa en kärna av 
socialt kapital, där öppen kommunikation och engagemang har en gynnsam 
grogrund (Nilsson 2006; Nilsson 2003; Holter 1998). Detta försöker jag 
diskutera i rapporten genom att lyfta fram olika typer av förhållanden som 
bland annat kan kopplas till psykiska arbetskrav, inflytande och 
kommunikations- och informationsstrategier. Jag gör också ett försök att 
lyfta fram de anställdas förväntningar på arbetsgivarens handlingar i olika 
sammanhang, exempelvis hur tidigare löften och överenskommelser upplevs 
uppfyllas eller brytas i samband med ökade krav på organisatorisk 
anpassning till nya verksamhetsvillkor.   
 
 
 

                                                 
2 Det sistnämnda berörs endast på ett övergripande sätt i denna rapport och utifrån de anställdas 
uppfattning.  
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2.  Studien – syfte, modeller och data 
 
I det här kapitlet redovisar jag hur jag gått till väga för att genomföra 
studien. Jag börjar med att närmare beskriva syfte och problemställning. 
Därefter presenterar jag de teoretiska modeller jag utgått från, dels när det 
gäller kriterier för ”det goda arbetet” såsom arbetskrav, egenkontroll och 
socialt stöd, dels för tillit och psykologiskt kontrakt. Dessa utgör tillsammans 
själva utgångspunkten för den kvalitativa analysen av huruvida 
arbetsvillkoren har förändrats, om utvecklingen har gått i en positiv eller 
negativ riktning samt de erfarenheter och reaktioner intervjupersonerna ger 
uttryck för.   
 
 
2.1. Syfte och problemställning  
 
En mer övergripande fråga som ställs i projektet gäller huruvida den 
utveckling som skett och sker i verksamheten är på kollisionskurs med 
ambitionen och målsättningen att uppnå ökad flexibilitet, ekonomisk 
effektivitet samt förbättra kvaliteten på tjänsten. Mot bakgrund av denna 
fråga kan ett par andra mer konkreta frågor formuleras: Vilka organisatoriska 
villkor möjliggör eller begränsar de anställdas förutsättningar att utveckla en 
positiv yrkesroll och en bra servicerelation till resenärer; Hur ser de anställda 
på branschens utveckling, sina arbetsvillkor och möjligheter inom yrket i 
framtiden? Begreppet möjligheter är viktigt att ta med i en studie av det här 
slaget då individers uppfattning om yrket i framtiden, om yrket går en 
negativ eller positiv utveckling till mötes, kan få konsekvenser för deras 
organisatoriska åtaganden, motivation, lojalitet och vilja att engagera sig i 
arbetet (se t.ex. Gustavsson 1997). Det kan exempelvis handla om hur de 
värderar arbetskraven i förhållande till det personliga och kollektiva 
handlingsutrymmet; anställningstrygghet, hur samarbetsformerna ser ut samt 
vilka strategier för såväl horisontell som vertikal kommunikation och 
interaktion som praktiseras. Jag hoppas att jag med detta som utgångspunkt 
ska kunna bidra till en diskussion om omgivningsfaktorer som på ett mer 
eller mindre direkt sätt skapar villkor, såväl begränsningar som möjligheter, 
för att generera sådana arbetsmiljöer som harmonierar med det goda arbetet 
och de krav som ställs på den anställde i sin yrkesroll. Det övergripande 
syftet är således att öka förståelsen för hur genomförda förändringar i 
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verksamheten kan få återverkningar på de anställdas förhållningssätt till 
arbetet, yrkesrollen, arbetsgivaren och framtiden.  
 
 
2.2. Modeller av arbetet 
 
För att kunna studera arbetsvillkor och förändring samt vilka konsekvenser 
det kan få när det gäller den anställdes organisatoriska handlingar behövs 
teoretiska modeller. Jag avser därför att dels använda mig av en modell som 
fokuserar arbetets krav, inflytande, kvalifikationsgrad och socialt stöd, dels 
en som berör relationen mellan anställd och arbetsgivare med utgångspunkt i 
begrepp som tillit och psykologiskt kontrakt. Först något kort om resultatet 
från en studie som genomfördes i Norge på uppdrag av Norska LO som 
belyser de anställdas uppfattning om vad som kännetecknar det goda arbetet. 
 
 
2.2.1. Det goda arbetet 
 
Människors villkor i arbetslivet är ett område som intresserat såväl anställda 
som forskare och arbetsmarknadens parter under lång tid. Men vad menas då 
med arbetsvillkor och vad är goda sådana? Redan i slutet av 1960-talet 
presenterade Thorsrud och Emery (1969 i Gunnes 2003:18) vad de kallade 
”psykologiska principer”, vilka handlade om möjligheter till lärande, 
utrymme för eget beslutsfattande, anseende, mellanmänskligt stöd, att visas 
respekt, samt att det skapas förutsättningar för att se ett sammanhang mellan 
arbetet och omvärlden och att se arbetet som förenligt med en önskvärd 
framtid. Dessa principer fick starkt genomslag inom arbetsmiljöforskningen, 
där den bärande tanken var att skapa arbetsförhållanden som inte enbart 
eliminerar negativa effekter av olika arbetsmiljöfaktorer, utan som också 
främjade välbefinnande, utveckling, lärande och produktivitet.   
 Mot bland annat dessa erfarenheter genomförde FAFO3 ett projekt på 
uppdrag av Norska LO under 1996, som kallades ”Det goda arbetet” där 
syftet var att spegla olika yrkesgruppers uppfattning om vad som bör ingå i 
ett sådant (Gunnes 2003:18). I projektet utkristalliserades några centrala 
dimensioner, vilka jag sammanfattat nedan. 
 
                                                 
3 Fafo - rapport 406, ISBN 82 – 7422 – 395 – 0, ISSN 0801 – 6143. 
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Det goda arbetet skall:  
 
1. bidra till fysisk och psykisk hälsa och eliminera fysiskt och psykiskt slitage.  
2. säkra stabiliteten i arbetets ramvillkor och ge trygghet. 
3. erbjuda handlingsfrihet och viss frihet att styra arbetstiden, arbetets utförande och 

planering av arbetsuppgifterna 
4. ge möjlighet till personlig utveckling, avancemangsmöjligheter och upplevas som en 

meningsfull handling 
5. ge social tillfredsställelse och erbjuda meningsfull kommunikation med arbetsledning, 

arbetskamrater och andra grupper som har nytta av arbetet, såsom kunder, patienter 
och klienter 

6. vara demokratiskt och ge rätt och möjlighet att delta i beslutsprocesser som har 
betydelse för arbetsvillkoren och säkra den information som ger insyn i dessa 
förhållanden. 

 
De centrala dimensioner som de anställda själva lade stor vikt vid är i stort 
sett synonyma med Thorsruds och Emerys studie från 1969, där resultatet 
formulerades i ett antal så kallade psykologiska principer. Resultatet (se 
Gunnes 2003) visar således de anställdas uppfattning om vad som är goda 
arbetsförhållanden, vilket tillsammans med nedan beskrivna modeller, 
erbjuder verktyg för att analysera och värdera effekterna av avreglering, 
konkurrensutsättning och bolagisering inom järnvägen och dess 
konsekvenser för de anställdas arbetsvillkor.  
 Den första teoretiska modellen nedan utgår från arbetets krav, den 
anställdes möjligheter att utöva inflytande och socialt stöd (jfr Karlsson & 
Eriksson 2000). Den andra modellen bygger på en syntetisering av tidigare 
forskning om tillit och kontroll. I denna modell beskrivs tillit, tillsammans 
med inflytande bland personalen som avgörande faktorer för välbefinnande, 
lärande och utveckling – samt vilka konsekvenser det kan få för de anställdas 
organisatoriska beteende när det gäller engagemang, lojalitet, bidrag till 
organisationen, etc. (Mishra & Spreitzer 1998). Jag ska nu gå över till att 
beskriva den första modellen.  
 
 
2.2.2. Krav, kontroll, socialt stöd och grundtrygghet 
 
Fram till 19970-talet fokuserade arbetslivsforskning i stor utsträckning på 
olika aspekter som man idag definierar som den fysiska arbetsmiljön (jfr 
Eriksson 1998). Det handlade om bullernivåer, luftföroreningar, kemikalier, 
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obekväma arbetsställningar och så vidare. Därefter har intresset kommit att 
utvidgats till att gälla psykosociala aspekter. Här kan man urskilja två 
dominerande forskningsriktningar: stressperspektivet och kvalifikations-
perspektivet (Karasek & Theorell 1990; Aronsson & Barklöf 1981). 
Företrädare för det sist nämnda perspektivet (Björkman & Lundqvist 1981) 
studerar primärt arbetets krav på den som utför det, medan de som utgår från 
det först nämnda främst intresserar sig för de stressreaktioner som följer på 
arbetskraven. Karasek (1990) sammanför de två traditionerna i en modell av 
skilda typer av arbeten. Hans utgångspunkt är att reaktionerna på 
arbetsvillkoren påverkas av de krav som arbetet ställer på den enskilde 
anställde samt de möjligheter han eller hon har att själv utöva inflytande på 
arbetet. Genom att kombinera höga respektive låga arbetskrav med hög 
respektive låg kontroll, kommer modellen att innehålla fyra typer av arbeten: 
Lågstress-, högstress-, passiva- och aktiva arbeten.  

 Resonemanget resulterar i en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal. 
Längs stressdiagonalen finner vi lågstress- och högstressarbeten, längs 
aktivitetsdiagonalen hittar vi passiva respektive aktiva och utvecklande 
arbeten. Enligt Karasek blir risken för ohälsa större ju längre ut på 
stressdiagonalen vi kommer. Detta beror på att obalansen mellan kontroll 
och arbetskrav ökar – lågt inflytande och höga arbetskrav. Grundtanken är 
att det råder balans mellan dessa båda determinanter. Aktivitetsdiagonalen 
utpekar arbeten som inte är direkt skadliga, eftersom arbetskraven aldrig 
överstiger kontrolldeterminanten. Däremot kan man säga att ju längre ut på 
denna diagonal vi kommer och då det förekommer balans mellan arbetets 
krav och kontrollmöjligheter, desto större potential för lärande och 
utveckling – högt inflytande och höga arbetskrav. De aktiva arbetena är de 
mest intressanta, stimulerande och utvecklande för de anställda. Det som 
skiljer de sämsta arbetena från de bästa är följaktligen graden av kontroll och 
inflytande då båda typerna av arbete karaktäriseras av höga arbetskrav. 
Psykiskt påfrestande arbetsvillkor och ohälsa antas således uppstå genom 
obalans mellan arbetets krav och individens möjligheter att utöva inflytande 
– höga krav och låg egenkontroll (högstressarbeten), medan höga krav och 
hög egenkontroll (aktiva arbeten) anses reducera stressen och kan få 
långsiktigt positiva effekter på individens förmåga att hantera belastningar 
och framtida situationer. När det gäller arbetskrav kan denna determinant 
delas upp i fysiska och psykiska arbetskrav. Fysiska arbetskrav belyser om 
arbetet kräver fysisk ansträngning, arbete i obekväma kroppsställningar, om 
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arbetet är repetitivt, etc. Psykiska arbetskrav berör aspekter såsom krav på 
snabbhet, om den anställde har tillräckligt med tid och handlingsutrymme för 
att utföra arbetsuppgiften på ett tillfredsställande sätt, omåttliga eller 
motstridiga krav, krav på långvarig koncentration, etc.  

 Kontroll på arbetsplatsen delar Karasek upp i två delar (Karasek & 
Theorell 1990). För det första gäller det arbetets kvalifikationsgrad och för 
det andra den anställdes möjligheter att fatta beslut. Kvalifikationsgrad 
handlar om huruvida man har möjlighet att lära sig nya saker i arbetet, om 
arbetet är utvecklande och varierande. Beslutsmöjligheter berör i vilken 
utsträckning arbetet tillåter att den anställde själv avgör hur det egna arbetet 
skall läggas upp, men också hur mycket han eller hon har att säga till om när 
det gäller verksamheten som helhet. Den ursprungliga krav/kontrollmodellen 
har vidareutvecklats genom att man har lagt till socialt stöd som en tredje 
determinant (Johnson 1986, 1991 i Hansson 2004). Finns socialt stöd så 
finns möjligheter till kontinuerligt socialt umgänge med kollegor och/eller 
arbetsledning och arbetet kan beskrivas som mer eller mindre kollektivt. När 
inget socialt stöd finns eller är bristfälligt är arbetet mer eller mindre isolerat 
och/eller individuellt. Socialt stöd i arbete kan ha en viktig funktion, dels 
direkt genom att det tillgodoser grundläggande behov av socialt umgänge, 
gruppkänsla och identifikation, dels indirekt genom att det fungerar som en 
buffert mellan arbetskrav och individuella och/eller organisatoriska resurser 
för att hantera arbetets krav och fungera stressreducerande. Det sociala stödet 
kan ha två källor, de överordnade – primärt närmaste arbetsledare – och 
arbetskamrater. Jag kompletterar den ovan beskrivna modellen med vad 
Björkman och Lundqvist (1981) kallar grundtrygghet. Grundtrygghet 
innebär, förutom att Lundqvist i likhet med diskussionen ovan betonar vikten 
av sociala relationer och kvalifikationskrav, såväl fysisk som emotionell 
säkerhet och påverkas av förhållanden som anställningsförhållanden, lön, 
arbetstider. En annan utgångspunkt som kommit att uppmärksammas i 
arbetslivssammanhang är ett slags systemsynsätt som inte direkt fokuserar 
speciella faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som studeras, utan det 
system denna utgör i relation till en komplex väv av olika sociala, 
organisatoriska och samhälleliga förhållanden. Det är individens upplevelse 
av arbets- och livsvillkoren i helhet som framhålls. En teoretisk 
utgångspunkt i detta sammanhang är Antonovsky´s (1987 i Hansson 2004) 
resonemang om vad han benämner känsla av sammanhang och mening. Med 
detta avses att individen för att uppleva sin situation som meningsfull, dvs. 
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emotionellt och kognitivt begriplig, fordras möjlighet att se hela 
arbetsprocessen och sin egen del i denna helhet. Förutom att situationen skall 
upplevas som begriplig där adekvat information gör det möjligt för individen 
att kunna förutse hur olika situationer kommer att gestalta sig skall den 
upplevas som hanterbar. Hanterbarhet kan i sammanhanget definieras som 
att de personliga och/eller de organisatoriska resurserna skall vara i balans 
med de krav arbetet ställer – ett sammanhang som upplevs som hanterbart, 
förnuftigt och meningsfullt (se även Hanson 2004).  
 

 
2.2.3. Tillit och anställdas potentiella reaktionsmönster 
 
Det finns en retorisk figur om en total övergång till ett nytt arbetsliv – en 
fullständig omvandling från tayloristisk organisation med alienerade 
anställda till post-tayloristisk organisation med engagerade och lärande 
anställda (Karlsson & Eriksson 2000). Anledningen till detta hävdas det från 
vissa håll är att arbetet idag i större utsträckning än tidigare baseras 
grupporganisation, i vilken varje anställd behärskar flera moment, har 
inflytande och kontinuerliga möjligheter att lära nytt. Därigenom uppstår en 
relation av tillit inte bara från ledningens sida gentemot de anställda, utan 
också uppåt i organisationen (Fukuyama 1995, kap. 22). Man kan emellertid 
ifrågasätta denna bild utifrån åtskilliga empiriska studier från olika länder 
och verksamheter. Att återkommande förändringar som syftar till ökad 
flexibilitet och anpassning till förändrade marknadsvillkor inte alltid leder 
till positiva förändringar för de anställda finns det gott om exempel på 
(Sennet 1999; Holter 1998). Sennet är en av dem som argumenterar för att 
istället för ökad flexibilitet och engagemang uppvisar många anställda ökad 
rigiditet och minskat engagemang då tilliten till arbetsgivaren tenderar att 
krackelera och de blir upptagna med att försvara och bevaka det de har kvar 
istället för att se framåt.  
 Ett flertal studier av omställningsorganisationer visar att begrepp som 
tillit och psykologiskt kontrakt kan användas för att förklara varför anställda 
reagerar som de gör vid genomgripande förändringar (jfr. Holter 1998; 
Nilsson 2006:37; Sennet 1999). Om tillit kan definieras som det kognitiva 
filter som påverkar hur en motparts agerande tolkas och värderas i sin helhet, 
kan psykologiskt kontrakt besvara frågor om huruvida motparten i en 
anställningsrelation uppfyller förväntningar på olika relationsinslag (se t.ex. 
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Nilsson 2003:37). Begreppet syftar på en anställningsrelations psykologiska 
innebörd och är en subjektiv tolkning av ömsesidiga löften och åtaganden 
mellan anställd och arbetsgivare. Det kan gälla explicita eller implicita löften 
eller överenskommelser mellan parterna som inte alltid är klart uttalade utan 
underförstådda. Kontraktets innehåll kan alltså omfatta allt från klart uttalade 
löften om utvecklings- eller karriärmöjligheter, hur den anställde tolkar 
innebörden av den anställningstrygghet en tillsvidareanställning innebär till 
informella sociala inslag som förväntningar om att behandlas rättvist, med 
respekt och värdighet (jfr. Isaksson 2001; Sennet 1999). Begreppet kontrakt 
rymmer samtidigt en antydan om att det kan brytas, vilket innebär att den 
anställde bedömer att organisationen har misslyckats med att leva upp till en 
eller flera av de förväntningar man har på relationen. Ett sådant brott kan 
exempelvis vara att organisationen vid budget- eller kostnadsnedskärningar 
får den anställde att känna att man inte längre har tillräckliga resurser för att 
utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt, att möjligheterna att utöva 
inflytande har minskat eller att man som anställd negligeras vid olika 
förändringar som har betydelse för arbetsvillkoren. Då psykologiska kontrakt 
alltid vilar på ett fundament av tillit har brott mot kontraktet visat sig 
underminera tilliten till organisationsföreträdare, leda till lägre 
arbetstillfredsställelse, reducerat bidrag till organisationen och ökad 
personalomsättning (Isaksson m.fl. 2003). Bruna kontrakt kan således leda 
till att individuella bemästringsstrategier kommer till uttryck i skilda 
handlingsmönster beroende på hur situationen tolkas. 
 Den kognitiva värdering som människor gör av arbetsvillkoren kan 
vidare delas upp i två analytiska enheter: 1) upplevelse av tillit och 2) 
upplevelse av inflytande och kontroll.  När det gäller tillit är det främst fyra 
nyckeldimensioner (jfr. kontrakt) i relationen mellan anställd och 
arbetsledning som var för sig bidrar till om anställda upplever att ledningen 
går att lita på (Mishra & Spreitzer 1998). Den första dimensionen berör de 
anställdas värdering av hur ledningen tar hänsyn till deras intressen och 
behov. Upplever de anställda att ledningen i olika situationer försöker ta 
hänsyn till deras intressen och behov tolkas situationen som mindre riskfull 
eller hotande. Den andra gäller pålitlighet. Upplever de anställda att 
arbetsledningen är pålitlig minskar känslan av oförutsägbarhet, eftersom man 
invaggas i trygghet om att de kommer att hålla ingångna löften. Den tredje 
nyckeldimensionen berör öppenhet och information. Osäkerhet och 
tvetydigheter reduceras om de anställda upplever att arbetsledningen delar 
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med sig av viktig information vilket kan inge en känsla av förutsägbarhet 
och trygghet. Den sista nyckeldimension som Mishra och Spreitzer menar 
har betydelse för hur tillitssammanhanget mellan anställda och arbetsledning 
kommer att utvecklas är kompetens. Upplever de anställda att ledningen har 
kompetens att hantera en svår eller hotfull situation känner man tillförsikt 
inför framtiden, vilket medför att upplevelsen av oförutsägbarhet och risk 
kan minska. Sammanfattningsvis kan man säga att när man som anställd 
upplever att ledningen uppfyller de ställda förväntningarna i dessa 
nyckeldimensioner reduceras osäkerhet och tvetydighet och känslan av 
förutsägbarhet och tillit stärks. Reaktionerna på en hotfull och/eller 
stressande situation är således beroende av hur de anställda värderar 
situationen mot bakgrund av om relationen mellan anställd och arbetsgivare 
influeras av låg eller hög tillit, om de strategier och åtgärder som vidtas 
tolkas som rättvisa eller orättvisa, samt hur de värderar tillgängliga resurser, 
såväl personliga som organisatoriska, för att uppnå kontroll och inflytande. 
Större variation och ökat handlingsutrymme i arbetet som inger en känsla av 
att vara duglig nog att bemästra olika situationer, kan således motivera 
individer till att bli mer aktiva, testa nya idéer och vara innovatörer. Om inte, 
kan reaktionerna istället bli destruktiva och karaktäriseras av passivitet, lågt 
engagemang och ett psykologiskt tillbakadragande från organisatoriska 
aktiviteter.  
 
 
2.3. Urval och redovisning av data 
 
Studien fokuserar, som nämnts ovan, olika individers och yrkesgruppers 
upplevelse av sina arbetsvillkor samt om det har skett några förändringar av 
dem i samband med avreglering och bolagisering/privatisering inom 
järnvägen. I detta avseende utgår jag som även det beskrivits ovan från bland 
annat modeller över det ”goda arbetet” och vilka förväntningar som såväl 
anställda som teorier har på arbetsvillkoren i olika sammanhang. Men innan 
jag går vidare med att redovisa resultatet vill jag kort presentera de 
yrkeskategorier och bolag som ingår i studien samt vad som gäller vid 
redovisning av data.    
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2.3.1. Vilka ingår i studien? 

13 stycken anställda vid två olika operatörer inom järnväg har intervjuats. De 
representerar organisationer som Merresor och SJ. Merresor och SJ bedriver 
i huvudsak persontrafik4. I gruppen intervjupersoner ingår 4 lokförare och 9 
ombordpersonal. 2 av lokförarna jobbar vid SJ och 2 vid Merresor. Av 
ombordpersonalen är 4 anställda vid Merresor och 5 vid SJ. Alla 
intervjupersoner har erfarenhet av bolagiseringen inom järnväg. Flera av 
dem har också erfarenhet av att ha varit anställda hos olika entreprenörer och 
av att byta entreprenör. De bär således på lite olika erfarenheter och 
upplevelser vilka jag med början i nästa kapitel ska försöka diskutera utifrån 
skilda infallsvinklar. Först något om utgångspunkter för redovisning av 
resultatet. 

 
2.3.2. Några utgångspunkter för redovisning av data 
 
Data redovisas i form av intervjucitat, där jag i enlighet med krav på 
anonymitet undanhåller läsaren uppgifter och sakförhållanden som kan 
avslöja intervjupersonernas identitet. Genom att på detta sätt värna om 
intervjupersonernas anonymitet ställs krav på förtroende från läsarens sida 
och min förhoppning är att jag korrekt har återgett grundmeningen i det 
intervjupersonerna sagt, även om jag inte återger de exakta 
omständigheterna. När det gäller de olika yrkeskategorierna nämner jag 
deras tjänstebenämning eller yrkestitel och i vissa fall det bolag eller den 
trafikentreprenör de är anställda hos i samband med citaten då detta kan ha 
relevans för diskussionen. Detta för att läsaren ska förstå till vilken 
organisatorisk kontext den anställdes upplevelser kan kopplas. Det bör 
kanske också framhållas i sammanhanget att uppfattningarna om vad som 
sker inom branschen eller intervjupersonernas upplevelser av sina 
arbetsvillkor och den situation som råder kan variera mellan olika aktörer 
och positioner. Detta innebär dock inte att den ena partens bild av 
verkligheten skulle vara mer sann än den andres. I det här fallet bygger jag 
därför mitt resonemang på Thomasteoremets tes om hur människor reagerar 
på och interagerar med sin omgivning. Teoremet lyder: ”Om en individ 

                                                 
4 Det bör i sammanhanget tilläggas att Meresor är en i jämförelse med SJ liten organisation eller 
litet bolag med en relativt enkel organisationsstruktur. SJ är det större bolaget med en mer komplex 
och hierarkiskt organisationsstruktur.  
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upplever en situation som verklig så blir den också verklig i sina 
konsekvenser” (Berger & Luckmann 1979). Mer konkret betyder detta att 
olika individer reagerar på och handlar i förhållande till upplevda situationer 
utifrån vad de uppfattar som sin verklighet oavsett hur andra upplever 
samma situation, vilket bland annat tenderar få inflytande på deras 
organisatoriska beteende i form av engagemang, lojalitet och förhållningssätt 
till sitt arbete på det hela taget. Jag vill i detta sammanhang också passa på 
att påpeka att de åsikter, tankar och erfarenheter som de anställda ger uttryck 
för inte har generell giltighet för järnvägsanställda i stort. Syftet är inte heller 
att kvantifiera resultatet i termer av hur många anser si eller så, utan syftet 
är att mot bakgrund av de omställningar som genomförts i verksamheten 
belysa och lyfta fram ett relativt begränsat antal individers uppfattningar. 
Med andra ord min ambition är att belysa förekomsten av vissa åsikter och 
handlingar och dess innehåll, inte att beskriva dem i kvantitativa termer (se 
t.ex. Kvale 2001). 
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3. Nya marknads- och arbetsvillkor inom järnvägen 
 
I de kommande kapitlen kommer jag att diskutera hur de anställda upplever 
sina arbetsförhållanden, samt ge en övergripande bild av vilka erfarenheter 
de har av bolagisering och/eller privatisering inom järnväg.5 Lite grovhugget 
kan resultatet sägas visa att vissa informanter ger uttryck för en relativt 
positiv inställning, andra är i huvudsak negativt inställda medan några ger 
uttryck för en ambivalent inställning, där man söker uppnå ett slags balans 
mellan negativa upplevelser och de utvecklingsmöjligheter som kan ligga 
invävda i den ”öppna” marknaden. Det föreligger också skillnader mellan 
intervjupersonernas syn på de områden som utsätts för 
kostnadseffektivisering och branschens strategier i dessa sammanhang. 
Datamaterialet visar på en komplexitet som gör att man inte kan dra några 
enhetliga slutsatser. Det vill säga att intervjupersonerna i huvudsak är 
negativa eller positiva. En uppfattning som dock nästan alla intervjupersoner 
har gemensamt, oavsett om de ser hopp inför framtiden eller om de är 
negativt inställda, är att dagens arbetssituation står i stark kontrast till 
tidigare arbets- och verksamhetsvillkor. Avslutningsvis kommer jag att 
diskutera några av de dysfunktionella effekter av omställningarna som 
kommer till uttryck hos de anställda. Jag ska mot bakgrund av denna 
inledning börja diskutera några mer övergripande uppfattningar av det ”nya 
järnvägsarbetet”.  
 
 
3.1. Fordonsunderhåll, interndebitering och fragmentering av 
nätet 

 
Jag ska närmast nedan diskutera hur de anställda upplever effekterna av 
affärsindelning och bolagisering när det bland annat gäller kvaliteten på det 
rullande materialet, effekter av bolagisering och järnvägsnätets uppdelning 
mellan konkurrerande trafikentreprenörer. Jag börjar med att diskutera 
huruvida intervjupersonerna upplever att omställningarna i verksamheten har 
påverkat serviceintervaller och kvalitén på det rullande materialet eller fått 

                                                 
5  Jag vill i sammanhanget påpeka att de jämförelser mellan olika entreprenörer och situationer som 
förekommer i diskussionen nedan både belyser förhållandena efter avreglering och bolagisering och 
jämförelser mellan samtid och tiden före avreglering och bolagisering.  
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andra effekter som upplevs som positiva, negativa eller inte haft några 
effekter alls.   
 
 
3.1.1.  Samordning, fordonsservice och kvalitet 
 
Några av intervjupersonerna menade under intervjun att det i samband med 
avreglering och bolagisering och den efterföljande organisatoriska och 
ekonomiska översynen av verksamheten uppstod ett allmänt kaos angående 
hur man skulle genomföra det nya och vem som skulle göra vad. Och även 
om de nya relationerna mellan olika aktörer till viss del stabiliserats anses 
det fortfarande krävas bättre samordning mellan olika bolag eller 
affärsområden och deras respektive funktioner. En av lokförarna menade 
bland annat att det i mer generell mening fortfarande förekommer vissa 
otydligheter beträffande var gränsen för olika ansvarsområden går.   

 
Det var efter avregleringen. Och all den här översynen av personal och verkstäder, 
var de skulle ha verkstäder och lokstall och allt sådant här. Vem skulle ha ansvar för 
vad? Då blev det lite kaos av alltihopa, ’vem skulle göra vad, hur skulle de göra?’. 
Så att det var inte så bra. Men det har rättat till sig lite, men det är ju inte riktigt bra 
än, det är det inte, utan det släpar ju efter. Det tar väl tid att samordna allting, vi är ju 
fler bolag på marknaden idag och… det är lite otydligt vems ansvar olika saker är.  

 
Det tycks inte bara ha varit samordningen av de olika aktörernas 
ansvarsområden eller rollfördelning som i början upplevdes som lite kaotisk. 
En ombordanställd vid SJ ansåg att det i samband med bolagisering och 
ökade krav på lönsamhet även påverkade den materiella standarden på tågen 
i negativ riktning under lång tid, och gör det till viss del fortfarande.   

 
Sedan, ihop med den här avregleringen då, när det blev affärsindelning så blev det 
bara sämre och sämre faktiskt. Och det skulle vara lönsamt. De började se över 
allting, kostnader och… sedan, då började det gå utför med allting, ja. Vi körde en 
period med tåg, där vi inte hade en enda fungerande toalett, till exempel, så det var 
lite cirkus över alltihopa egentligen och det var mycket sådant där som inte 
fungerade under lång tid, en del fungerar fortfarande inte. 

 
Även om vissa av de tidiga negativa konsekvenserna av omställningarna och 
ökade krav på kostnadseffektivitet i viss mån anses ha reducerats tycks det 
finns vissa problem kvar som upplevs som otillfredsställande. 
Ombordpersonalen menar samtidigt att de i större utsträckning än tidigare 
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fått ikläda sig rollen som väktare av den materiella standarden på tågen och 
känner sig idag mer påtagligt tvingade att agera som den drivande parten för 
att få fel och brister åtgärdade inom rimlig tid. Ett par ombordanställda vid 
SJ menade att de idag måste be och tjata för att få olika brister och defekter 
åtgärdade inom rimlig tid. De upplever situationen som besvärande och 
otillfredsställande samtidigt som de i vissa sammanhang måste tackla den 
irritation som kan väckas hos resenärerna när saker inte fungerar.  

 
Det som vi ser mest det är ju att, liksom underhåll av vagnar och sådana här saker 
som vi aldrig behövde påverka förut, det får vi liksom sköta nu också. För vi vill ju 
inte ha det så. Det, ja, man måste tjata sig till att få saker reparerade och sådana här 
saker.   
 
Det är sådana här småsaker som är irriterande för resenärerna. Ryggstöd, stolar som 
inte går att fälla upp och det blir ligglägen. Du vet sådana här små bord på baksidan 
av ryggstödet, de trillar ner och slår folk på knäna. Det är så mycket sådant som inte 
åtgärdas i tid även om man påpekar det om och om igen. Det känns ju som de skiter i 
oss och det är ju sådana här saker som är irriterande för folk och… det här måste 
man ju tackla, samtidigt är det förargligt för oss som jobbar ombord att… vi ska be 
om ursäkt, liksom. Det känns ju… ja, jag vet inte... man tappar ju status, liksom. 

 
Förutom att vissa småsaker kan ta tid att åtgärda och skapa irritation hos 
resenärer kan situationen påverka servicemötet mellan anställd och resenär 
och undergräva servicerollen. Att man i den konkreta servicesituationen 
ibland måste be resenären om ursäkt för vissa saker som inte är som de ska, 
tycks påverka upplevelsen av status och yrkesstolthet. Det finns också en 
tendens att de anställda tolkar situationen som en symbol för att ledningen 
intar ett likgiltigt förhållningssätt till dem (jfr. Holter m.fl. 1998). Detta 
kommer bland annat till uttryck i att de känner sig negligerade och bär på en 
känsla av att ledningen ignorerar eller struntar i denna relativt centrala och 
viktiga dimension av ombordpersonalens dagliga praktik.   
 Till skillnad mot ovan beskrivna situation anser ett par ombordanställda 
vid Merresor att den mindre organisationens enkla struktur och 
kommunikativa öppenhet tenderar att underlätta möjligheterna att få olika fel 
och brister på det rullande materialet åtgärdade i rimlig tid även om det 
emellanåt ”slinker” igenom vissa saker. En av dem anser att ”det fungerar 
ungefär som på gamla SJ-tiden”. 

 
Visst det händer väl att det är saker som slinker igenom, det är det ju, men för det 
mesta så fungerar det ganska bra när man säger till. Det gör det faktiskt. Så det kan 
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man ju säga att det fungerar ungefär som på gamla SJ tiden då för det fanns personal 
som kunde åtgärda saker och ting. Den uppfattningen har jag fått. 
 
Det liksom händer ju lite fortare om man säger till saker och vi finns ju så nära 
varandra. Nu har vi ju så nytt material att åka med, det mesta här. Vi har ju någon 
gamla sådana här dieselmotorvagnar fortfarande, men jag upplever det som att är det 
problem och när vi påtalar det, då händer det ganska snabbt.  

 
På det hela taget tycks intervjupersonerna vid Merresors organisation 
uppleva att service och åtgärder när det gäller det rullande materialet 
fungerar ganska bra idag. De menar att man relativt snabbt får respons när 
man påtalar fel eller andra brister och den fysiska närheten till ledningen 
anses underlätta kommunikationen. En lokförare vid SJ vidgar perspektivet 
och beskriver sina farhågor inför framtiden när det gäller kvaliteten på det 
rullande materialet i branschen som helhet. Han menar att det mot bakgrund 
av att det kommer in många nya bolag i verksamheten och att det krävs stort 
investeringsvilligt kapital för att upprätthålla en modern vagnspark, finns 
risk att det rullande materialet kommer att få sämre kvalitet. Den mest 
påtagliga försämringen upplevs hittills ha skett inom godstrafik, där äldre 
material börjat tas i bruk i större utsträckning än tidigare.  
 

Nu kommer det ju in en massa privata bolag och innebörden för arbetstagarna av 
detta är ju att det kan bli sämre rullande material. Redan nu kommer äldre fordon in i 
verksamheten och det beror ju på att det är frågan om fruktansvärt mycket pengar 
när det gäller att skaffa nya grejor. Och det kan aldrig ett nyetablerat företag ställa 
upp med, för det är frågan om enorma investeringar. Utan då blir det att man 
använder sig av billigare material. Detta är någonting som har märkts väldigt tydligt 
och gammalt material innebär större störningar, och det kan innebära väldiga 
konsekvenser. Det kommer fram 60 – 70-talsgrejor igen nu. Men än så länge tror jag 
att de största försämringarna är på godssidan, men vi får se vad som händer på 
persontrafiksidan. Det vet vi ju inte, men det finns en viss oro hos många av oss 
inför detta. 

 
Trots intervjupersonen ännu inte har observerat några direkta försämringar 
på persontrafiksidan tycks situationen generera frågor angående om hur 
framtiden kommer att se ut när det gäller den sammantagna standarden på 
det rullande materialet både på gods- och persontrafiksidan. Sådana frågor 
bör ses mot bakgrund av nyetablerade trafikföretags möjligheter att investera 
i modernt material, och är fullt logiska om man utgår från att entreprenörerna 
själva ska stå för nödvändiga investeringar för att upprätthålla en god 
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kvalitet på vagnsparken. Ett sådant scenario bör också beaktas mot bakgrund 
av att ökad konkurrens och krympande upphandlingspriser kan ge mindre 
lönsamhet i verksamheten, kanske speciellt för de mindre bolagen, samtidigt 
som det byggts in en otrygghet i upphandlingssystemet vad gäller om 
entreprenören i framtiden får behålla trafiken och att utveckla denna för att 
få utdelning på investerat kapital (jfr. SOU 2001:106). Huruvida det blir med 
detta får dock framtiden utvisa, men det viktiga i sammanhanget är att det 
tycks finnas en viss oro hos anställda och att detta kan påverka deras syn på 
sina möjligheter i verksamheten i framtiden. En negativ bedömning av 
möjligheter i framtiden, oavsett hur realistisk eller orealistisk den är, kan 
således få inflytande på deras motivation och vilja att engagera sig och satsa 
på en framtid i verksamheten (se t.ex. Gustavsson 1997). Under intervjuerna 
ges inte bara uttryck för oro inför framtiden när det gäller den materiella 
standarden på tågen, bolagisering och affärsindelning har även fått 
konsekvenser för de olika bolagens och anställdas agerande mot varandra.  
 
 
3.1.2. ”Interndebiteringssystem” och ökad tröghet 
 
Bolagisering och affärsindelning har enligt flera av intervjupersonerna 
medfört en ökad tröghet och ett mer komplicerat förhållande mellan bolagen 
och de olika yrkeskategoriernas ansvarsområden. En observant 
ombordanställd menar exempelvis att det idag inte tycks finns någon som tar 
ansvar för att hålla rent och snyggt vid de olika stationerna/perrongerna. Och 
trots att detta torde vara ett åtagande som i viss grad berör den anställdes 
arbetsmiljö och i hög grad resenärers uppfattning om det totala 
tjänsteerbjudandet, menar informanten att det bland annat mot bakgrund av 
specificerade kostnader för olika tjänster idag inte tycks finnas någon aktör 
som tar ett samlat ansvar för uppgiften. Det tycks vara en uppgift som har 
ramlat ”mellan stolarna”. 
 

Tidigare fick det inte förekomma skräp på grund av snubbelrisk och sådant. Men nu 
är det inte någon som bryr sig om det. Det växer igen. Det är pengar som gäller nu, 
enbart, tyvärr, det är bara pengar och… Det ligger skräp överallt och det får ju alla 
parter lida av… och jag menar, vad ska resenärerna tycka. Förr, tror jag, så hade 
banverket städning och så där, men nu är det ingen som… det kostar pengar nu, så 
man håller igen…  
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Interndebiteringssystemet och synliggjorda kostnader anses i detta avseende 
vara en mekanism som förändrat miljön för såväl personal som resenärer 
genom bristande underhåll. En annan ombordanställd utvecklar perspektivet 
och antyder att till skillnad mot tidigare har bolagiseringen byråkratiserat 
relationen mellan olika utförare och beställare av en tjänst, vilket associeras 
med ökade kostnader och krångel och att man i vissa fall underlåter att t.ex. 
underhålla stationsbyggnader och liknande. 

 
Tidigare var det bara och ringa och säga att de skulle komma om det var någonting. 
De olika bolagen sitter och debiterar varandra och det är dyrt och tar sådan tid och… 
Jaa, gå runt och titta… stationen förfaller ju sedan man införde marknadsmässig hyra 
och delade upp det mellan olika… bolag, som sitter och debiterar varandra. 

 
Förutom en ökad tröghet i systemet anses de nya ekonomiska relationerna 
aktualisera frågan om nödvändigheten i att utföra en viss uppgift i relation 
till de kostnader detta kan generera. En lokförare menar i likhet med 
intervjupersonerna i citaten ovan att man tidigare gavs större utrymme att 
lösa olika uppgifter eller uppkomna problem på ett smidigare sätt och att 
nuvarande interndebiteringssystem och de olika bolagens avgränsade 
affärsområden och ekonomibaserade relationer idag utgör ett hinder och ett 
minskat handlingsutrymme.  
 

De olika bolagen utgör skilda världar numer. Skulle ett tåg vara trasigt eller ett lok, 
eller att det blir något fel på någon vagn, dom (avser reparatörer) får inte röra den, 
utan dom måste ringa för att få tillstånd och sedan, då debiterar de min arbetsgivare. 
Förut så kunde folk ju, ja… bara hoppa in och fixa till problemet, det var ju inte den 
här uppdelningen alls. Nu ska det krånglas och beställas och… det är så tungrott, och 
jag tror att det kommer att kosta mycket mer i längden.  
 

Idag anses de olika yrkeskategorierna vara verksamma i väl avgränsade eller 
separata ”världar” jämfört med tidigare, då man utan byråkratiskt krångel 
kunde sträcka ut en hjälpande hand ”och fixa till problemet”. En lokförare 
vid SJ har synpunkter på ett liknande fenomen och menar att det mot 
bakgrund av de olika aktörernas synliggjorda kostnader och ökade krav på 
kostnadseffektivitet, mer generellt har lett till bristfällig översyn av fordon 
vilket innebär en sämre arbetsmiljö, inte minst för den egna yrkeskategorin.  
 

Det är sämre översyn utav fordon. Och det innebär sämre arbetsmiljö, inte minst för 
förarna. Jag var t.ex. nere i X-stad, och där stod lokstallen tomma. Det fanns inte ett 
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lok i något av stallen, för det kostar. Järnhuset som det heter, äger alla fastigheter 
och då får Green-Cargo eller SJ eller vad det nu är, betala hyra om de ska ställa in ett 
lok för avvisning eller liknande. Det kostar massor med pengar. Det är 
avregleringens fel alltihop, det är bara en fråga om pengar idag.    

 
Mot bakgrund av affärsindelningens ekonomibaserade relationer och ökade 
krav på ekonomisk återhållsamhet tycks den nya situationen i vissa fall leda 
till ett begränsat handlingsutrymme samt sämre översyn av bland annat 
fordon. Att det fanns behov av förändringar inom järnvägen är det flera 
intervjupersoner som anser, men frågan de ställer sig är om det mot 
bakgrund av ökade krav på kostnadseffektivitet ska ske på det sätt det nu 
sker, samt vilka konsekvenser det i en förlängning får för olika aktörer eller 
för de anställda som är verksamma i olika bolag. En av lokförarna ger 
uttryck för farhågor om att nuvarande ekonomiska system kan komma att 
driva upp kostnaderna för olika aktörer och för de tjänster som tidigare 
erbjöds inom ramen för ett och samma bolag, och syftar på reparationer och 
underhåll av det rullande materialet. 
 

Det jag tycker är negativt är att när de införde bolagiseringen så borde de istället ha 
nöjt sig med att ha tittat på varifrån förlusterna kom och sedan gått tillbaka till ett 
stort företag. Om de hade haft alla kvar i samma bolag så hade ju inte reparationer 
t.ex. kostat dem någonting utöver lönen. Nu får de betala extra för materialkostnader, 
de får betala timpenning för reparationer och det är ju egentligen mycket dyrare i 
längden (…) Så man kan ju fråga sig vad som händer i framtiden.  

 
Även om systemet med bolagisering synliggjort kostnader och möjliggjort 
besparingar inom respektive bolag finns risk att affärsindelningen av 
marknaden kan komma att innebära högre kostnader för de olika trafikbolag 
som till exempel idag utnyttjar de olika reparations- och/eller 
underhållstjänster som tillhandahålls. Intervjupersonen i citatet ovan menar 
att man ur detta perspektiv borde ha nöjt sig med en kostnadsanalys och 
åtgärdat de brister som fanns, men behållit det gamla systemet. Det vill säga 
allt i ett bolag.  
 Sammanfattningsvis framgår ur intervjuerna att bolagiseringen och de 
affärsbaserade relationer och ökade krav på ekonomisk återhållsamhet detta 
har genererat har inneburit en byråkratisering av relationerna mellan olika 
bolag och yrkeskategorier samt en ökad tröghet. Det förekommer också vissa 
farhågor angående den framtida kvaliteten på det rullande materialet mot 
bakgrund av att det krävs stort investeringsvilligt kapital för att kunna 
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upprätthålla en modern vagnspark. En annan farhåga som framförs är att 
affärsindelningen riskerar bidra till ökade kostnader vid reparationer och 
underhåll av befintligt material och att detta i den utsträckning olika bolag 
vill undvika extra kostnader eller har stora besparingskrav på sig, kan 
komma att innebära en sämre arbetsmiljö för olika personalgrupper. 
Konsekvensen av sådana frågor inför framtiden kan bli, i den mån anställda 
har negativa förväntningar på att priskonkurrensen innebär ökade krav på 
kostnadseffektivitet, dyrare service och sämre kvaliteten på det ”rullande 
materialet”, att de med inflytande från tidigare diskuterade mekanismer 
utvecklar en negativ tolkning av sina möjligheter i den framtida 
verksamheten. Jag ska därmed gå vidare med att diskutera de anställdas 
upplevelse av upphandlingssystemets konsekvenser när det gäller 
järnvägsnätets uppdelning mellan konkurrerande trafikentreprenörer samt 
hur detta anses ha påverkat arbetsvillkoren.  
 
 
3.1.3.  Nätets uppdelning mellan konkurrerande trafikentreprenörer  
 
Trafikhuvudmannen har sedan 1996 trafikeringsrätt för regional persontrafik 
på stomjärnvägar inom det egna länet och möjlighet att bedriva sådan trafik i 
angränsande län om syftet är utveckla den regionala persontrafiken i det egna 
länet (Prop. 1995/96:92). För båda slagen av järnvägstrafik gäller att trafiken 
upphandlas under konkurrens mellan skilda operatörer (SOU 2001:106). Det 
idag finns cirka 20 stycken operatörer som på kommersiella grunder ägnar 
sig åt spårtrafik. En konsekvens som flera av intervjupersonerna tar upp 
under intervjuerna är att konkurrens och upphandling har lett till vad man 
skulle kunna kalla en fragmentering av järnvägsnätet. Ett par termer som 
beskriver några ombordanställdas (SJ respektive Merresor) uppfattning om 
uppdelningen av olika linjesträckor mellan skilda trafikentreprenörer är 
enformighet och småskalighet.   
 

Trafiken har ju blivit tråkigare, vi har tråkigare turer. Vi åker ju inte så långt längre 
och det är mycket väntetid. Det är ju tråkigt då, och det beror ju på de här 
upphandlingarna. Jag vill ju ha utökad trafik så att det blir mer som tidigare. Idag 
kanske jag är borta femtio timmar hemifrån och får betalt för trettioåtta och… det är 
ju så mycket väntetid.  
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Det blir ju så småskaligt det här tycker jag. Förut då när SJ körde då hade vi 
ordentliga turer. Det blev en hel arbetsdag när vi åkte framåt tillbaka till X-stad eller 
någonting sådant där. Nu är det liksom uppdelat i en massa konstiga grejer som att 
du får inte köra där, vi ska bara åka dit och vända och tillbaka. Vi åker ju hur många 
gånger som helst de här små svängarna fram och tillbaka hit och dit och… 

 
Man arbetar ofta på samma linjesträckor, vilket gjort arbetet mindre 
omväxlande, och för viss personal innebär det att de timmar man förbrukar i 
form av väntetid vid olika stationer, är långt högre än de man har betalt för. 
Före avregleringen upplevdes arbetet vara en integrerad del av en större 
helhet och man kunde jobba på linjer som i princip sträckte sig över hela 
landet. En ombordpersonal vid Merresor anser att till skillnad mot idag var 
arbetet mer varierande och man upplevde ett slags kontinuitet i ett större 
sammanhang. Uppdelning av järnvägsnätet mellan olika entreprenörer 
associeras bland annat med en splittrad och sönderhackat arbetsdag, oavsett 
hos vilken entreprenör man är anställd. 
 

Tidigare, då kunde vi åka i princip i hela Sverige för då var det SJ. Man kunde bli 
utlånad till något ställe och åka jättebra turer. När det var sådan här sportlovstrafik så 
blev man utlånad till Ånge eller Östersund eller någonting. Nu hör du hemma här i 
din lilla bit här, där du får åka tio mil i stöten och så vänder du och så tio mil 
tillbaka. Så där håller det på. Det är ju likadant vid SJ också nu då. På många 
sträckor får inte de heller ihop några vettiga turer, utan det blir så väldigt… det blir 
så splittrat. Det blir inte någon riktig arbetsdag utav det hela, utan nu är det alldeles 
sönderhackat.  

 
En annan konsekvens som en lokförare vid SJ lyfter fram är den ”irrationella 
logik” som ligger inbyggd i entreprenadsystemet i relation till trafikplanering 
och effektivitet i trafiksystemet. Man kan exempelvis inte utnyttja 
stordriftsfördelarna på samma sätt som tidigare. Denna uppfattning bottnar 
bland annat i att man som lokförare idag är hänvisad till att arbeta i skilda 
bolag där man antingen bedriver person- eller godstrafik.  
 

Före avregleringen, när man inte gjorde åtskillnad mellan persontrafik och godståg, 
kunde man göra mycket effektivare turlistor. Så i och med att de har splittrat upp 
trafiken i olika bolag så har det blivit mycket mer ineffektivt, man kan inte utnyttja 
stordriftsfördelarna på samma sätt som tidigare. Då kunde man till exempel åka till 
X-stad med persontåg och ta ett godståg tillbaka.  

 
Det man lyfter fram är negativa effekter i form av bland annat en ökad 
ineffektivitet mot bakgrund av att man inte har möjlighet att kombinera olika 
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typer av trafik och för den anställdes känsla av att vara produktiv och se en 
helhet eller kontinuitet i trafikplaneringen. En lokförare vid Merresor menar i 
likhet med lokföraren i citatet ovan att innan uppdelningen i olika bolag som 
sköter sin specifika typ av trafik kunde man kombinera olika trafikslag och 
systemet kändes mer integrerat och effektivt, vilket bland annat innebar 
mindre spill- eller väntetid vid olika stationer. 
 

Vi var ju mer integrerade när det var gamla SJ. Det var mycket enklare att lägga upp 
bra turer. Man kunde ju kombinera olika typer av trafik och det är ju mycket sämre 
idag, med långa raster mitt på dagen. Det är ju inte speciellt effektivt. När vi körde 
både gods- och persontrafik då kunde man ju kombinera det här på ett annat sätt, 
liksom. Vi jobbade effektivt och sedan åkte vi hem. Kanske kan man utveckla det 
här lite… så att man får köra över länsgränser. Då blir det ju åtminstone lite mer 
variation på det vi gör.   

 
Förutom att man upplevde trafiksystemet som mer integrerat och effektivt 
vidgar en lokförare vid SJ perspektivet ytterligare. Han menar att man i och 
med den fragmentering av dagens trafiksystem som skett, inte har möjlighet 
att på samma sätt som tidigare utnyttja dyra investeringar i lokförares 
kompetens när det exempelvis gäller att bedriva trafik över gränsen till 
Norge och Danmark.  

 
Det är ju likadant med de förare som har svensk, norsk och dansk kompetens, idag 
kan man ju inte utnyttja den kompetensen effektivt eftersom nätet är uppdelat på 
olika företag och då får man inte köra vissa linjer. En sådan utbildning är värt 
mycket pengar och är en dyr investering och då ska man ju kunna utnyttja den också, 
men det går i många fall inte idag. Det ser jag som ett enormt slöseri med dyra 
investeringar.  

 
Denna kompetens innebär att man är certifierad att köra tåg i olika länder, 
vilket i stora drag betyder att dessa förare har fått utbildning i olika ländernas 
säkerhetssystem, signalsystem, typ av elnät, etc. Det framgår samtidigt under 
intervjuerna att den minskade effektivitet i trafiksystemet inte bara berör den 
anställde på olika sätt utan också resenärer genom en sämre samordning av 
persontrafiken. En lokförare vid SJ menar att nätets fragmentering mellan de 
aktörer som är verksamma idag också har lett till bristande koordination och 
en sämre service till resenärer då det inte finns ett gemensamt trafikkontor 
som samordnar och har översyn över befintlig trafik, och som har mandat att 
”dirigera” eller samordna de olika entreprenörernas persontrafik. Det har lett 
till ett sämre samarbete mellan olika trafikentreprenörer. 
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Det har blivit omständligare, sämre samarbete mellan olika aktörer. Det drabbar ju 
tredje man och det är resenärerna. Det var bättre när allt var under samma tak. Då 
väntade vi ju in ett försenat tåg, om det inte var allt för mycket försenat. Men idag är 
det ju… ’Nej, fan, vi väntar inte om det är fem minuter för sent’. Som det var 
tidigare så hade vi ju ett och samma trafikkontor och dit kunde man ju ringa och säga 
att ’Nu är vi några minuter sena, håll det eller det tåget’. Sedan kunde vi ju inte till 
exempel ringa från ett SJ tåg till Linx trafikkontor, när det fanns, och säga att ’håll 
tåget, jag är några minuter sen’. Så det är ju mycket sämre idag. Nu är det ju så 
många trafikkontor och du har ju inte ens telefonnummer till alla. 

 
Visserligen har försök gjorts genom bland annat Tågplusguiden, för att 
utveckla och förbättra informationen till resenärer om biljetter för 
kombinerade resor med tåg och buss. Men trots dessa förbättringar upplever 
fortfarande många trafikanter att informationen om störningar i trafiken 
såsom förseningar och inställda turer har brister (SOU 2001:106). Det är 
dock, som framgår av diskussionen ovan, inte bara möjligheterna att 
samordna trafik vid förseningar eller andra störningar, omväxling i arbetet, 
kompetensutnyttjandet och effektiviteten i trafiksystemet som upplevs ha 
förändrats till det sämre, utan också arbetstidernas fördelning. 
Omställningarna har, vilket antyds i ett par av citaten ovan, även fått 
negativa konsekvenser för ledighetsperioderna mellan arbetspassen.   
 
 
3.1.4   Arbetstider och sociala kostnader 
 
Att järnvägsnätets uppdelning mellan konkurrerande entreprenörer har 
förändrat linjernas sträckning och att de upplevs som fragmenterade och 
ineffektiva framgår på ett tydligt sätt i diskussionen ovan. Det framgick 
också under intervjuerna att det inte bara är turerna som upplevs som 
småskaliga, det har också inneburit förändringar i arbetstidens förläggning 
och fått negativa överspridningseffekter på det sociala livet utanför arbetet. 
Längre, sammansatta arbetspass är enligt informanterna att föredra då de 
korta arbetspassen bland annat har inneburit att utrymmet för socialt 
umgänge med familj och vänner har försämrats. En ombordanställd vid 
Merresor belyser hur korta sammanhängande ledigheter har minskat 
utrymmet för vila, umgänge med familjen och andra sociala aktiviteter. 
Något som upplevs som mycket negativt.  
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Förr gjorde du ju kanske på två dagar rejält med tid och så var du ledig där emellan. 
Eller du åkte nattåget till något ställe eller någonting sådant och då fick du 
kompensation en dag. Du var ledig när du kom hem plus en extra dag ledigt. Det gav 
mycket bättre med tid för familjen och allting runt omkring. Så det är det som jag 
tycker är det mest negativa, att man inte kan jobba och vara rejält ledig däremellan. 

 
Arbetet beskrivs ha karaktären av ett sju till fyra-arbete i den meningen att 
arbetspassen kommer tätare jämfört med tidigare och därmed får man kortare 
sammanhängande ledighet mellan dem. En annan ombordanställd associerar 
den förändrade relationen mellan arbete och fritid med att man nästan får bo 
på arbetet och den lediga tiden med att man är hemma och vänder. 
 

Man får ju nästan får bo på jobbet. Det har mer blivit ett sju till fyra jobb. Inte riktigt 
då, vi jobbar ju lite senare kvällar, helger och sådant. Men det blir inte någon rejäl 
ledighet mellan turerna. Utan det blir liksom, du är hemma och vänder och sedan ska 
du tillbaka igen, ungefär.   

 
De förändrade linjesträckningarna och arbetstidernas förläggning har fått 
negativa överspridningseffekter på det sociala livet utanför arbetet för flera 
av de anställda, oberoende av arbetsgivare. En ombordpersonal vid SJ 
instämmer i denna uppfattning och beskriver de sociala konsekvenserna och 
hur bolagisering och sämre samordning av den totala trafiken inkräktar på 
fritiden.  

 
Man är ju borta hemma ifrån väldigt mycket och det är ännu mer nu, efter den här 
bolagiseringen. Så just nu är det en väldig skillnad i familjelivet. Det påverkar ju 
familjen så man… måste försöka ta tillvara på familjelivet väldigt noga när man är 
hemma, inom ramen för de timmar man är ledig. Det var bättre tidigare, vi hade 
bättre turer. Och idag har vi så långa pendlingsturer till och från stationeringsorten, 
långa väntetider och dålig ersättning. Allt detta tar ju tid från fritiden.  

 
Det gäller att i högre utsträckning än tidigare att på olika sätt intensifiera det 
sociala umgänget vid sidan av arbetet för att få ut så mycket som möjligt av 
det när man är ledig. En lokförare vid SJ beskriver hur relationen mellan 
arbets- och livsvillkoren i övrigt tycks utgöra en mer påtaglig belastning 
jämfört med tidigare. Att inte längre kunna växla mellan person- och 
godstrafik tycks vara en mekanism som bidrar till långa väntetider vid olika 
stationer, vilket inkräktar på fritiden.  

 
Nu är det ju så att åker du med ett persontåg till en plats, då måste du ta ett persontåg 
tillbaka. Det innebär att det kan bli jäkligt långa väntetider till skillnad mot tidigare 
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då väntetiden oftast var mycket kortare. Det är ju i princip min fritid. Så det ser jag 
som en klar försämring inom järnvägen.   

 
Att väntetiden vid olika stationer upplevs som bortkastad fritid bygger till 
stora delar på att arbetsgivaren praktiserar så kallad kvartstid. Det vill säga 
att endast 15 minuter av varje hel timme är betald tid, vilket innebär att man 
förbrukar mycket av sin fritid genom att vänta på ett avgående tåg. Det anses 
inte heller finnas någon press på eller motivation hos trafikentreprenörerna 
att försöka förändra detta då väntetidskostnaderna är relativt låga för 
entreprenörerna.   
 

Det innebär ju mycket mer bortavaro hemifrån och detta bygger ju på att det är 
billigt för företaget att ha oss väntande vid någon station. Vi har ju någonting som 
heter kvartstid vilket innebär att åker jag från X-stad till Y-stad och där har jag 
kanske fem/sex timmars uppehåll eller väntetid och har betalt 15 minuter per timme. 
Så mycket av min fritid tillbringar jag hemifrån och man… man missar det sociala 
livet i och med att det inte går att göra vändningarna så effektiva som det gick när 
det var ett enda bolag som trafikerade hela nätet.  

 
Den bild som framträder när det gäller de anställdas erfarenheter 
bolagiseringen är sammanfattningsvis att turerna har blivit mindre 
omväxlande och mer ineffektiva samt att det blivit svårare att upprätthålla ett 
tillfredsställande socialt liv vid sidan av arbetet då kortare sammanhängande 
ledigheter innebär att man idag får tillbringa mer tid hemifrån och att man, 
som vissa av informanterna menar, förbrukar 45 minuter av sin fritid för 
varje hel timme man har väntetid vid någon station. Det tycks utifrån de 
anställdas beskrivning av dagens situation finnas behov av att skapa 
förutsättningar för att de ska uppleva en bättre balans mellan arbetet och det 
sociala livet utanför arbetet, en balanserad relation som också är förenlig 
med en önskvärd framtid.  

 
 
3.1.5  Nya relationer och avregleringens utvecklingspotentialer 
 
Det finns dock anställda som trots att det anses finnas en del negativa inslag 
förknippade med de nya marknadsrelationerna ser vissa 
utvecklingsmöjligheter. Det anses således finnas en potential i de strategier 
och mål som låg till grund för de förändringar som genomförts om de börjar 

 33



gälla enligt marknadskrafternas logik, där servicekvalitet och nytänkande är 
prioriterade områden. 
 

Det var ju tryggare tidigare för då fanns det ju bara ett bolag, SJ, och fick du jobb 
där då kunde det ju vara livet ut. Det fanns en annan anställningstrygghet. Man är 
ju fast anställd idag också men … ja, man vet inte från dag till dag (…) Men 
ibland tycker jag att det är bra att det finns olika bolag, det blir lite… du får kämpa 
mer för dina anställningar och du måste vara medveten om att du ska hålla en hög 
nivå. Det finns lite visioner och det rullar liksom inte bara på. Nej, det måste in lite 
nytänkande. 

 
Trots en ökad turbulens och osäkerhet omkring vad det nya kommer att 
innebära i framtiden anser man att ökad konkurrens kan föra någonting 
positivt med sig i den mån de nya entreprenörerna är beredda att satsa på nya 
sträckor för att uppnå bättre trafik. Något som skulle kunna generera positiva 
effekter för både resenärer och anställda.  
 

Den största osäkerheten det är väl att det kommer in så många nya operatörer på 
marknaden och… ja, man vet ju inte vad som händer. Det känns otryggt, liksom. 
Men kanske är det bra, också. Det kanske kan bli mer tågtrafik om de nya vill satsa 
på sådana sträckor där vi inte har någon bra trafik idag. Det kan ju vara positivt för 
både resenärer och oss. För SJ vill ju inte starta nya sträckor så… de lägger ju 
hellre ner. 

 
Man ger uttryck för en förhoppning om att systemet ska börja fungera enligt 
marknadskrafternas logik, vilket samtidigt kan komma att gynna resenärerna 
i form av billigare resande och tätare trafik.    
 

Det finns ju andra aktörer som kan vara intressanta och vill komma in i 
verksamheten. Jag tror det kan vara positivt med konkurrensen. Jag vet inte… men 
om det kan bli bättre för kunderna så tycker jag att det är positivt. Att tågen stannar 
på fler ställen eller att man kör tätare trafik för det är ju många som bor utanför 
tätorterna och som pendlar till jobbet.  
 
Det kanske kommer in ytterligare fler aktörer som man inte känner till idag. Jag 
tycker att det är lite intressant. Det kan ju ge mig andra jobbmöjligheter också. Det 
tycker jag är positivt. Men det är klart man vet ju inte vad som händer, det vet man 
ju inte. Men det kan ju bli positivt för kunderna, man vet ju inte, kanske billigare, 
eftersom många får konkurrens. 

 
Även om man ger uttryck för att marknaden idag i viss mån upplevs som 
mer osäker, otrygg eller oförutsägbar då man inte längre känner den trygghet 
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och stabilitet som det ”gamla” SJ inbjöd till, finns således de som har 
förväntningar på bolagisering, ökad konkurrens och de fria 
marknadskrafternas självreglerande förmåga.  
 
 
3.2.  Från gemenskap till distans och rivalitet  
 
Det är dock inte bara nätets uppdelning mellan olika entreprenörer och 
relationen mellan exempelvis arbete och fritid som i viss mån tenderar att 
upplevas som fragmenterad eller splittrad. Även de, vad jag i sammanhanget 
kallar ”branschspecifika” relationerna mellan anställda tycks ha genomgått 
en liknande utveckling i samband med privatisering och bolagiseringen.  
 

Framtiden är nog inte så bra för järnvägen, inte som det var förr. Anställningen var 
trygg förr. Statens kaka är litet, men naggande god, hette det förr i världen. Och då 
gick arbetet i arv, nästan. Så hade de söner, de gamla gubbarna, som också började 
på järnvägen, och det kunde gälla generationer. 

 
Det framgår under intervjuerna att det förekommer en viss saknad och 
nostalgisk syn på det gemensamma och övergripande. Informanterna saknar 
den gamla förenande ”järnvägsandan” som byggde på en känsla av att det 
egna arbetet och man själv var en integrerad del av en större samordnad 
helhet. En ombordanställd vid Merresor beskriver denna känsla och menar 
att upplevelsen av gemenskap och av att vara en del av ett större 
sammanhang har ersatts av distans till tidigare arbetskamrater.  
 

Jag tycker att då när SJ var SJ, då var det ju lite mer… alla var ju kompisar. Ta t.ex. 
om du stannade vid en station där eller där och det kom ut folk och tog emot 
expressgods och allt sådant där. Det var ju lite mer av, det var mer gemenskap, alla 
tillhörde ju liksom ett företag.  

 
En ombordanställd vid SJ utvecklar detta fenomen och beskriver hur den 
gamla samarbetsanda som tidigare fanns mellan anställda oavsett vilken 
station man kom till eller vad man arbetade med idag har förbytts mot en 
känsla av att man tillhör olika ”läger”. Till skillnad mot idag upplevde man 
sig som en grupp, förenade av ett slags ”Vi-tillhörighet”. Denna känsla (se 
t.ex. Cottrell 1971) av tillhörighet till det stora sammanhanget tycks ha varit 
en viktig mekanism för att skapa och grundlägga ett slags gemensam 
järnvägsidentitet.  
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Det fanns inget annat än SJ, utan det… alla hjälptes åt och sålde biljetter och hjälpte 
varandra och det var inga problem med någonting, men sedan gick det ju inte i 
samband med avregleringen, det fungerade inte.  

 
Känslan eller upplevelsen av en slags strukturell gemenskap i en och samma 
arbetsgivare och de konkreta samarbetsrelationer denna tog sig uttryck i 
oavsett var man för tillfället befann sig eller om man sysslade med gods eller 
persontrafik tenderar att ha krackelerat i samband med avreglering och 
bolagisering. Ett par ombordanställda vid SJ beskriver hur omställningarna 
bidrog till att skapa rivalitet och konkurrens, där såväl den sociala som 
fysiska ”regionaliseringen” fick en tydligare struktur.  

 
Du kunde gå in vart som helst för det var SJ:s lokaler och, ja. Det var jättebra på det 
viset. Det var aldrig någon som sa att det där är mitt, nej, där får du inte vara, utan 
alla hjälptes åt. Ända fram till den här uppdelningen, då började det bli låsta dörrar 
och det där låter du bli och sådana här saker. 
 
Det märktes direkt i samband med den här uppdelningen i bolag. Det finns några 
skräckexempel där vissa hade jobbat ihop i 15 – 20 år och de kom nästa dag och då 
var det låst och de kom inte åt kaffekokaren och ingenting, för nu var det två olika 
bolag, persontrafiken på den sidan och godstrafiken på andra sidan. Det fanns ju de 
som tog åt sig det där direkt och… ’nu är vi uppdelade, nu ska vi visa vad vi kan’ Nu 
är det liksom ”vi” mot ”dom”.  

 
Den gamla förenande järnvägsandan tenderar ha krackelerat och förändrats 
till att bli det motsatta. En lokförare vid SJ beskriver konsekvenserna vid ett 
byte av entreprenör som också innebar övertagande av trafik och menar att 
det förutom rivalitet mellan olika bolag i vissa fall skapades konflikter eller 
konkurrens om jobben mellan tidigare arbetskamrater, där de som började 
hos den nye entreprenören upplevde att de betraktades som förrädare.   
 

Vi träffade ju SJ folk efter att det att Linx fick trafiken. Och vi snackade ju med 
varandra för det var ju tidigare arbetskamrater. Men det var väl lite si och så mellan 
gamla arbetskamrater. En del tyckte ju att vi var en belastning och tog 
arbetsuppgifter från dem. Så det var lite… vi blev ju betraktade som… ja, förrädare 
eller… vad man ska säga.   

 
En ombordanställd vid SJ kastar ljus över en motsatt situation och beskriver 
hur det kan uppstå interpersonella konflikter mellan befintlig personal och 
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personal som övertas vid byte av entreprenör och vilka upplevelser och 
tankar situationer där man känner sig mobbad och avvisad kan ge upphov 
till.  
 

I början var det jättetufft, vi blev… ja, mobbade, när vi kom tillbaka till SJ. Vissa var 
jätteotrevliga och försökte stöta bort oss och några av oss klev helt enkelt av tåget. 
Då var det inte alls kul och då tänkte jag att här slutar jag, så här ska jag inte bli 
behandlad. Och det här berodde ju på att det var många som hade vikariat och så 
kom vi med fasta tjänster och många av dem tyckte ju att vi kom och tog deras jobb 
och… det var väl därför det blev som det blev att liksom… ’du är inte välkommen 
ombord, du kan lika gärna gå av’, det blev den attityden mot oss. 

 
En lokförare vid Merresor får sammanfatta det ovan diskuterade och menar 
att omställningarna i verksamheten och den ökade rivaliteten mellan 
anställda, där det idag existerar tydliga grupperingar och en starkare 
gränsdragning mellan olika yrkeskategorier och anställda i olika bolag har 
undergrävt den tidigare känslan av att jobba år ”järnvägen”.  
 

Vi jobbar ju inte åt järnvägen längre, liksom. Det har på ett annat sätt än tidigare 
blivit vi och dom. Och det märks ju väldigt väl (…) Så den gamla känslan är ju borta 
och… det blir lite… det är väldigt tråkigt.  

 
Sammanfattningsvis kan man på relativt goda grunder säga att den gamla 
”järnvägsidentiteten” tenderar vara på väg att lösas upp. Man kan eller tillåts 
inte som tidigare räcka ut en hjälpande hand då det behövs samtidigt som 
den ökade konkurrensen mellan bolag och anställda tenderar att kunna leda 
till obehagliga situationer eller direkt fientliga relationer mellan olika 
personalgrupper. Förutom att en upphandlingssituation och ett byte av 
entreprenör i sig kan skapa osäkerhet och oförutsägbarhet, kan ett 
övertagande av personal skapa rivalitet och konkurrens om jobben och ett 
mycket negativt arbetsklimat och förstärka den otrygghet och stress en 
upphandlingssituation i sig kan innebära.  
      Det framgick samtidigt under intervjuerna att den känsla av ett slags 
övergripande gemenskap eller den gemensamma organisationsidentitet som 
man kände på ”den gamla goda tiden” i vissa avseenden kan ersättas av den 
mindre organisationens förmåga att alstra en känsla av intimitet eller 
familjaritet.  
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3.2.1.  Från det stora till det lilla sociala sammanhanget 
 
Även om socialt umgänge förekommer mer eller mindre sporadiskt när 
personal från olika bolag möter varandra vid stationer eller liknande tycks 
man inte uppleva samma närhet och gemenskap som tidigare. Mötet mellan 
olika grupper järnvägsanställda har som vi sett i diskussionen ovan fått en 
mer opersonlig och socialt distanserad karaktär och man kan om man inte 
sedan tidigare har anknytning till person eller grupp hamna utanför då man 
möter tidigare kollegor vid stationer och liknande.    

 
Ofta är det väl så att när man kommer till en station så finns det... man skapar olika 
grupper som det är svårt att komma in i. Och i och med de olika bolagen, där skapas 
det ju tydliga gränser för vilka som jobbar där eller där och det händer ju att man 
sitter alldeles själv i flera timmar och väntar på ett tåg.   

 
Trots att flera av intervjupersonerna ger uttryck för en saknad av den gamla 
SJ-organisationens förmåga att knyta samman verksamheten till en helhet, 
såväl vad det gällde arbetet som sådant som skapandet av ett slags 
gemensam järnvägsidentitet, finns också fördelar med den mindre 
organisationen. En lokförare vid Merresor ger förvisso uttryck för en viss 
avsaknad av det gamla och stabila, men också för att den mindre 
organisationen skapar möjlighet att lära känna alla kollegor och utveckla en 
känsla av familjaritet och trygghet, som i viss utsträckning har ersatt det 
stora och gemensamma.  

 
Det här med SJ, det var ju alltid SJ ändå. Folk sade ju till en när man fick jobb på SJ: 
’Grattis nu har du jobb så länge du lever’. Det var ju… den här helheten, det stora 
och tryggheten. Det var ju det tryggaste som fanns, men... ja. Men man kan väl säga 
att det blir mer familjärt på ett sådant här ställe. Det känns tryggt i och med att man 
känner alla. Så det är nog lite… ja, det går att se på lite olika sätt. 

 
I brist på känslor av organisatorisk gemenskap och social tillhörighet till det 
större sammanhanget vänder man sig till den egna organisationen som, 
åtminstone i det här fallet, tenderar ha kvalitéer som skapar förutsättningar 
för att utveckla ett tätare socialt umgänge och grundlägga relationer baserade 
på trygghet och gemenskap. Förutom att relationen till kollegor känns trygg 
ges uttryck för att kontinuiteten i den sociala interaktionen med kollegor är 
en viktig mekanism för att nå ett positivt arbetsklimat. 
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Det är jättebra… och kontakten med allt folk. Klipper lite biljetter och så här va. 
Och sedan är det ju det här med arbetskompisarna och arbetsplatsen, vi är ett rätt 
bra gäng här i X-stad. Och här ser man ju varandra flera gånger i veckan i alla fall, 
så att… det är ju skillnad mot de här större. 

 
En ombordanställd vid Merresor som har erfarenhet av att arbeta vid SJ:s 
nuvarande organisation skildrar den lilla organisationens förmåga att 
stimulera till ett öppet kommunikationsklimat och inge en känsla av att alla 
är medlemmar i samma ”klubb” då den erbjuder kontinuitet och stabilitet i 
de sociala relationerna. 

 
När man kommer tillbaka hit (arbetsplatsens gemensamma utrymmen) så finns det 
alltid personer som man kan prata med hela tiden. Det fungerar jättebra. Det går att 
ta upp allting. Och alla är med och diskuterar. Det blir ju lite sämre i de större 
bolagen, det blir mer opersonlig. Det är folk från olika arbetsplatser, många som… 
de bara, liksom, man ser dem susa förbi.   

 
Den mindre organisationen tycks skapa bättre förutsättningar för att utveckla 
socialt integrerade grupper, tillit och ett positivt arbetsklimat. Social 
splittring eller distansering tenderar således inte bara vara effekter av 
bolagisering utan beror kanske mer på de större organisationernas komplexa 
och avståndsskapande struktur. Ytterligare en anställd vid Merresor med 
erfarenhet från SJ anser exempelvis att den mindre organisationen och de 
möjligheterna till kontinuerliga sociala möten med arbetskamrater den 
erbjuder, på ett annat sätt än den stora organisationen skapar förutsättningar 
att få socialt stöd och möjligheter att lära av andras erfarenheter. Man kan få 
tips om hur andra har hanterat en viss situation och samtidigt komma över 
sin egen osäkerhet och lära någonting nytt. 
 

Man känner människorna här och man kanske frågar den eller den att ’har du varit 
med om det här?’. Men jag tror också att när vi sitter och pratar arbete så hjälper 
man andra som kanske är osäkra på någonting. Man kanske säger att ’nu var den 
eller den med idag och jag (syftar på olika resenärer) … ’. Det är ju mycket sådant 
prat. Om man vet att någon är bra på att hantera vissa situationer så frågar man ’hur 
gör du?’. Det är jätteviktigt och det var ju svårt på SJ.  

 
Den öppenhet och förtrolighet som verkar förekomma vid den mindre 
organisationen kan mot bakgrund av det öppna kommunikativa klimatet 
skapa goda förutsättningar för att utveckla tyst kunskap (jfr. 
förtrogenhetskunskap). Denna form av kunskap anses av många forskare till 
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skillnad mot påståendekunskap6 vara en oumbärlig ingrediens för att 
understödja individers kreativitet, yrkeskompetens och i förlängningen 
organisationers utvecklingspotential (Josefson 1991; Gunnes 2003; Jones & 
Georges 1998). 
 Arbetets organisering, ledarskap och arbetsgruppens sammansättning har 
stor betydelse huruvida anställda ges möjlighet att skapa en känsla av 
gemenskap, att dela kunskaper och lösa gemensamma problem tillsammans. 
Två tidigare Linx-anställda, som numer är ombordanställda vid SJ, beskriver 
skillnaden mellan Linx och SJ när det gäller organiseringen av arbetet och 
arbetsledarrollen, samt sammansättningen av olika personalgrupper. Deras 
erfarenheter belyser samtidigt den problematik som kan finnas inbyggt i 
själva organiseringen av arbetet och ledarrollen, vilket kan begränsa de 
anställdas handlingsutrymme på ett betydande sätt när det gäller att utveckla 
gemenskap och samarbete.    

 
Vid Linx var det två stycken teamledare och de hade hand om både förare, 
ombordschefer och ombordspersonal. Vi blev inte uppdelade i olika grupper, utan 
alla kunde gå till bägge två. På SJ kör de ju ett helt annat system, där delar de ju upp 
ombordssidan och lokförarsidan och de delar upp de anställda i olika grupper på 
olika arbetsledare då. Det blir ju inte den gemenskapen. 

 
Jag tror att själva arbetsmiljön blir bättre när man inte skiljer på vilka arbetsuppgifter 
man har, utan att man tar alla för samma grupp (…) Det spelade ingen roll om man 
var förare, servicepersonal eller ombordschef, utan vi var liksom anställda 
överhuvudtaget och man samarbetade på ett helt annat sätt Men det gör man ju inte 
på SJ då. Så det är ju flera olika grupperingar och mindre av samarbete.  

 
Vid Linx upplevde man sig som ”ett gäng” och interaktionen mellan 
anställda oavsett vad man arbetade med grundlade sig på en känsla av 
gemenskap och samarbete omkring gemensamma mål. Detta tycks i viss 
mån även ha gällt relationen mellan anställda och ledning. 
Gruppuppdelningen vid SJ av skilda yrkeskategorier med sina respektive 
tydligt definierade arbetsuppgifter betraktas som i viss mån splittrande 
istället för att skapa förutsättningar för samarbete, gemensam 
problemlösning och delning av erfarenheter.  
 En lokförare vid SJ, som även han tidigare var anställd vid Linx, skildrar 
sin uppfattning om den mindre organisationens förmåga att organisera för 
                                                 
6 Påståendekunskap är en boklig och teoretisk kunskap som kan ge en översiktlig orientering, medan 
tyst kunskap (se även förtrogenhetskunskap) bygger på praktiska erfarenheter. Ett seendets 
mästerskap som man förvärvar i praktiken (jfr. Josefson 1991).   
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samarbete omkring gemensamma mål och uppgifter. Formella 
yrkesfunktioner som exempelvis lokförare, ombordservicepersonal, 
ombordchef, etc. tenderar inte ha utgjort ett hinder för att utveckla 
samarbetet.  
 

Vi hade ju olika funktioner även på Linx, men de här teamen, de liksom flätades in i 
varandras arbetsuppgifter, man hjälptes åt och… det var helt suveränt. Så där hade 
Linx lyckats och det måste jag säga till deras fördel att de hade plockat ut en 
fantastisk personal och organiserat det här på ett bra sätt. Det innebar visserligen 
högre krav, men det vägdes ju upp av det andra… liksom. 

 
Att jobba över gränserna för de formella funktionerna kan förvisso innebära 
högre arbetskrav, men tycks samtidigt anses vara acceptabla sådana då de 
utökade arbetsuppgifterna samtidigt berikade arbetet och skapade gemenskap 
och en positiv samarbetsanda mellan olika aktörer. En ombordpersonal vid 
SJ som tidigare var anställd vid Linx instämmer i citatet ovan och menar att 
den större organisationens struktur och andra principer för arbetets 
organisering istället skapar distans och oregelbundna sociala kontakter med 
kollegor.  
 

SJ är ju väldigt stort och där ser man ju inte samma personer regelbundet. Det är så 
mycket större här och… jag menar att jag träffar människor som man ska åka med 
under 6 timmar, som man aldrig har åkt med tidigare, sedan kanske det går tre 
månader innan man ser den personen igen. På Linx där var man som en större familj 
och alla hjälptes åt på ett helt annat sätt. Jag gillar det lilla, det tyckte jag var perfekt 
och man hjälptes åt från start och löste problem tillsammans och man… ja, man 
lärde känna varandra. 

 
Ytterligare en SJ anställd, som också har erfarenhet från den mindre 
organisationens förmåga att stimulera till engagemang och samarbete mellan 
olika organisatoriska led, ser tillbaka på tiden vid Linx med viss nostalgi och 
saknad. Den brist på kontinuerlig social interaktion som förekommer bland 
de anställda i den stora organisationen gör det svårt att känna samhörighet 
och gemenskap.   
 

Det var helt suveränt. Och det berodde ju på de här teamen på tågen då, det var ju 
lite speciellt på Linx. Gruppen är ju mycket större på SJ och man möter ständigt 
olika personer. Vi var ett fruktansvärt bra team på Linx. Det var en väldigt god 
sammanhållning och en bra mix mellan gammalt och ungt. Man blev ju som en 
familj och det är ju bland annat detta som de har slagit sönder nu. Man känner ju inte 

 41



igen folk och man träffar samma personer allt för sällan för att… känna någon slags 
gemenskap med dem.  

 
Med erfarenhet från den mindre organisationens förutsättningar att stimulera 
till samarbete och odla känslor av gemenskap så tycks, åtminstone utifrån 
dagens SJ-organisation, den förra vara att föredra, åtminstone sett utifrån ett 
personalperspektiv. I de exempel på mindre organisationer som lyfts fram i 
diskussionen ovan tycks det finnas bättre förutsättningar för att skapa en 
teamkänsla och sammanhållning jämfört med den större organisationens 
struktur, som bland annat genom arbetsuppgifternas specialisering och 
organisering istället upplevs generera social distans mellan individer och 
grupper. Man möter olika kollegor som man inte ges möjlighet att lära känna 
på ett djupare sätt eller skapa en relation byggd på den typ av förtroende och 
tillit som också utgör grundfundamentet för att utveckla ett positivt 
arbetsklimat och tyst kunskap. Förvisso kan detta konstaterande tyckas vara 
en dimension som ligger utanför produktionskonceptet och kortsiktigt 
ekonomiskt hänsynstagande, men är samtidigt något som är nödvändigt för 
att skapa förutsättningar för att utveckla ett arbetsklimat som stimulerar till 
lärande, gemenskap och ett organisatoriskt åtagande som går utöver vad det 
formella anställningskontraktet konkret anger som skyldigheter.  
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4. Arbetsvillkor och relationella belastningar  
 
Forskning visar att i relation till de formella kontrakten spelar mer 
informella, implicita och sociala faktorer stor roll för hur förhållandet mellan 
anställd och arbetsgivare utvecklas och kan ha stort inflytande på trivsel, 
engagemang och produktivitet (jfr Holter m.fl. 1998; Mishra & Spreitzer 
1998). Jag avser därför fortsätta med att diskutera hur de anställda upplever 
branschens reformering med avseende på förändringar i avtals- och 
förmånssystem, relation till arbetsgivare och arbetsledning, samt hur de 
bedömer det kommunikativa klimatet och möjligheter att påverka 
arbetsvillkoren.    
 
 
4.1 Förmånssystemets bekräftande funktion 
 
Förändringar av anställningsavtal såsom pensions- och semesteravtal och 
vissa förmåner tenderar vara en realitet för många anställda i samband med 
avreglering och privatisering. De förändringar som skett i dem som jag 
fortsättningsvis kommer att kalla ”gamla kontrakten” (jfr. psykologiska 
kontrakt) efter avreglering och bolagisering upplevs i huvudsak som 
negativa och har väckt starka känslor hos flera av intervjupersonerna. De 
negativa reaktionerna liknar varandra oavsett vilken yrkeskategori man 
tillhör eller i vilket bolag man är anställd och tar sig uttryck i besvikelse och 
missnöje.  

 
Pensionsvillkoren förändrades och det blev det 65 år. Så det åkte jag på. Vi hade 34 
semesterdagar och 25 är ju det som är standard nu då. Så många blev ju av med de 
där nio dagarna där då. 
 
Sedan så har vi ju förlorat en massa förmåner. Vi hade fri läkare, fri medicin, fria 
resor. Det finns inte nu. Alltihop är borta. Det började väl… ja, jag kommer inte 
ihåg, men det blev bara sämre och sämre efter hand.  
 
Vi hade ju fria resor när vi jobbade åt Sj. Nu får man betala om man ska ut och åka. 
Även när man åker i tjänsten, måste man ha biljetter. SJ AB… och andra, de sitter 
och debiterar varandra. Det är likadant för lokförare. När de åker pass som vi säger 
då, från station till station, så måste de ha färdbiljetter utskrivna. Tidigare gällde 
ryggsäck som biljett.  
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Att de förändringar som genomfördes i samband med avreglering och 
bolagisering kan betraktas som ett brott mot det psykologiska kontraktet 
framgår på ett tydligt sätt hos flera av de intervjuade då de ger uttryck för 
besvikelse och indignation. En ombordanställd vid Merresor tilldelar dessa 
känslor innehåll med formuleringar som ”det var ju väldigt negativt, det 
kändes för jäkligt, de hade gått fram med sopkvast”.   

 
Det var ju många, även jag, som var fly förbaskade på det här. Det kändes ju för 
jäkligt… det var ju väldigt negativt, allting sådant här som vi hade under SJ tiden. 
Men nu skulle det sparas och det var som de hade gått fram med en sopkvast, gjort 
rent alltihopa. Man tyckte att det var för jävligt för… ja, det var ju många förmåner 
som helt plötsligt försvann… de var bara borta.  

 
De reaktioner flera av intervjupersonerna ger uttryck för när det bland annat 
gäller de reducerade eller borttagna förmånerna kan delvis förklaras av att de 
kan ha haft ett instrumentellt intresse i form av att man slapp betala för vissa 
saker. Men vad som kanske är viktigare är att de inte bara tycks ha haft en 
ekonomisk betydelse för dem. De tycks dessutom ha fungerat på ett sätt som 
berör en affektiv dimension i relationen mellan anställd och arbetsgivare. 
Flera av intervjupersonerna anser exempelvis att de extra förmåner man hade 
ingav en känsla av att vara värdesatt och respekterad som individ och 
anställd till skillnad mot den ekonomiskt ensidiga rationalitet som anses råda 
idag.  
 

De här förmånerna vi hade tidigare gjorde ju att… ja, man kände sig uppskattad och 
värdesatt för jobbet man gjorde och… det fungerade som en slags belöning. Men nu 
känns det som att ekonomin är det viktigaste, man får inte kosta något… och det är 
nedskärningar. Idag känner man sig mer som en ren produktionsvarelse som inte 
någon behöver ta hänsyn till.  

 
Upplevelsen av att man i större utsträckning än tidigare känner sig som en 
kugge i ett produktionsmaskineri som inte förmår ta hänsyn till mänskliga 
behov av uppskattning och respekt tenderar att ha väckt starka känslor. En 
ombordanställd vid SJ beskriver denna upplevelse, vilken inte bara skildrar 
att det skett ett brott mot det psykologiska kontraktet utan också vilka 
negativa konsekvenser ett brott kan få när det gäller den anställdes 
engagemang och motivation.  
 

Konsekvenserna av det som har hänt, alla försämringar, det blir ju att man… inte har 
lust till någonting. Det är ju allt detta som hänt… vi fick ju en hel del försämringar, 

 44 



sämre pension, semester och… ja, annat. Tidigare kände man ett helt annat ansvar 
och… men nu skiter man i det. Man tar dagen som den kommer, man jobbar sitt pass 
och sedan går man hem.  

 
Kontraktsbrott leder inte sällan till att anställda känner sig besvikna, vilket 
förutom att det kan få konsekvenser för hur man relaterar sig till sitt arbete 
och den egna organisationen, kan väcka starka emotionella reaktioner och 
misstro mot arbetsgivarens intentioner och motiv. Mer konkret innebära det 
att engagemanget för det egna arbetet och lojaliteten till arbetsgivaren kan 
förändras i negativ riktning. Det vill säga att den anställde förändrar sitt 
organisatorisk åtagande för att uppnå balans mellan vad de anser sig skyldiga 
att erbjuda organisationen i förhållande till vad de anser att organisationen 
erbjuder dem. De mer påtagliga reaktionerna på ovan diskuterade situation 
skiljer sig visserligen något åt mellan anställda vid olika trafikentreprenörer, 
men den övergripande bilden är att många är besvikna och att olika 
förändringar av arbetsvillkoren medfört att det uppstått en negativ balans i 
det psykologiska kontraktet. Jag avser nu från att ha diskuterat upplevelser 
och reaktionsmönster hos de anställda på de förändringar som genomförts i 
verksamheten när det gäller anställningsavtal och förmånssystem, sätta fokus 
på begrepp som oförutsägbarhet, likgiltighet och kommunikationsformer.  
 
 
4.2. Oförutsägbarhet och ”likgiltighet”  
 
Det är inte bara i den konkreta anställningsrelationen de anställda kan 
uppleva oegentligheter eller att ha blivit orättfärdigt behandlade. Det kan 
också ske vid uppsägning och tvist om övertagande av personal. Jag ska 
därför som ett exempel diskutera en grupp anställdas upplevelser av en 
situation som gällde tvist angående övertagandeskyldighet vid nedläggning 
av trafik på en järnvägssträckning. De skilda upplevelser och erfarenheter 
som kommer till uttryck angående denna situation ger en bild av den 
komplexitet och de känslor av oförutsägbarhet som kan uppstå i den nedan 
diskuterade och liknande situationer. Med liknande situationer avser jag alla 
former av upphandlingssituationer där trafiken övertas av en ny entreprenör.7 

                                                 
7 En majoritet av de entreprenörer som är aktiva inom kollektivtrafik har inte ingått avtal med 
huvudmannen om övertagandeskyldighet av befintlig personal. Om en entreprenör vinner en 
upphandling och rätten att bedriva trafik inom ett visst område eller region innebär det att den 
personal som varit anställd hos den avgående entreprenören inte har några garantier om att bli 
anställda av den tillträdande.  
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Studier från andra verksamheter visar att dessa situationer ofta skapar 
känslor av otrygghet och oförutsägbarhet hos personalen då en ny 
entreprenör i regel inte har skyldighet att överta befintlig personal (se t.ex. 
Nilsson 2003).  
 Några av intervjupersonerna menar att de anställda, i samband med att SJ 
lade ner trafiken på en sträcka som tidigare trafikerades av Linx, 
behandlades på ett orättfärdigt sätt av såväl den avgående som den nye 
potentielle arbetsgivaren.8 Till detta kan läggas att många av de anställda 
som upplevde att de riskerade att bli övertaliga i samband med 
nedläggningen av trafik i början av processen var ovetande om vad som var 
på gång eller vad som skulle komma att hända. En lokförare beskrev under 
intervjun, förutom att det uttrycks en groende misstänksamhet angående 
orsakerna till nedläggningen, hur beslutet om nedläggning kom som en 
chock och skapade oro hos de anställda. 
 

Det kom ju som en chock. Vi hade ju inte en aning om att SJ skulle lägga ner den här 
sträckan. Det var ju många som blev väldigt oroliga och… ’Vad är det fråga om 
egentligen?’. Men det var ju för att SJ ville lägga ner, det var väl inte lönsamt, 
kanske. Grunden var väl också att staten ville att vi skulle höja våra pensionsåldrar, 
minska vår semester och… men på det hela taget, jag har aldrig varit med om att… 
ska sådant här skapa trygghet.   

 
Förutom att situationen skapade oro och förvirring och att det kommer till 
uttryck ett misstänksamt förhållningssätt till motivet bakom nedläggningen 
av den aktuella linjesträckningen uppstod frågan om den övertaliga 
Linxpersonalen var anställda av SJ eller Linx och vem som hade 
arbetsgivaransvaret. Tvisten löstes så småningom genom förhandlingar, men 
innan frågan avgjordes levde personalen under perioder mellan hopp och 
förtvivlan när det gällde om SJ skulle ta, vad de anställda betraktade, som 
sitt ansvar för den uppsagda personalen. En tidigare Linxanställd som numer 
är anställd vid SJ beskrev hur brist på adekvat information genererade frågor 
och spekulationer angående framtiden och underminerade den stabilitet i 
arbetets ramvillkor som inger människor en känsla av grundtrygghet. 
 

                                                 
8 SJ och norska NSB bildade år 2000 det gemensamma bolaget Linx som bedrev trafik mellan 
Stockholm, Karlstad och Oslo. Sommaren 2004 beslöt SJ och NSB att bolagets trafik skulle 
upphöra och att sträckan Karlstad - Oslo, åtminstone för en period, skulle läggas ned. Den fråga 
ovan beskrivna tvist gällde var om SJ i egenskap av delägare i bolaget Linx hade skyldighet att 
överta övertalig Linx-personal.  
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Vi blev uppsagda från Linx allihop och vi visste inte någonting och det tar ju hårt 
psykiskt. Gå och tro att man blir arbetslös och inte veta vad som händer i framtiden. 
Så det var en svår period. Vi fick inte reda på någonting. Man fick inte svar på sina 
frågor, ingenting. Och från SJ:s sida var det ju ännu sämre. De ville helst inte tala om 
det här. Det förekom en massa spekulationer, ena dagen lät det jättebra och så fick 
man reda på att, nej, det blir inte si eller så. Och hade det inte varit för 
arbetskamraterna så hade jag inte stått ut med det här.  

 
Bristfällig information öppnade upp för att mer eller mindre lösa 
spekulationer och rykten kom att dominera de anställdas framtidsperspektiv 
under en period. Det finns en tendens till att den ovan beskrivna konflikten 
och den ångest och otrygghet situationen tycks ha skapat blev en privat 
angelägenhet och den enskildes sak att hantera efter bästa förmåga. Och även 
om de gamla arbetskamraterna tenderar att ha haft en stödjande funktion 
tycks känslan av trygghet ha krackelerat och lett till en frustrerande situation 
för såväl den anställde som andra familjemedlemmar. En ombordanställd vid 
Merresor beskriver hur denna känsla av ovisshet och oförutsägbarhet kan få 
negativa överspridningseffekter på det sociala livet utanför arbetet. 
 

Här satt man tillsammans med arbetskamrater och visste inte om man hade jobb i 
morgon eller inte. En annan sak är ju att familjen blir påverkad via mig. Speciellt 
barnen, barnen förstår ju inte det här på samma sätt. De har nog tyckt att det har varit 
en konstig höst. De har haft en mamma som varit… ja, både upp och ner i perioder, 
men… det har varit stort och tufft för dem och för hela vår familj, liksom ’varför är 
mamma på så dåligt humör?’ Det har ju inte varit så lätt för dem att förstå det här. 
Det var en fruktansvärt hemsk tid.  

 
Det var dock inte bara ovissheten om man skulle bli återanställd hos den 
entreprenör som uppfattades ha arbetsgivaransvar som upplevdes som 
frustrerande och emotionellt svårt att hantera. Två SJ-anställda med 
erfarenhet från ovan beskrivna situation beskriver att även det sätt den 
avgående entreprenören och tidigare arbetsgivaren beter sig på i en redan 
pressad situation kan vara en smärtsam upplevelse och leda till besvikelse 
och raserat förtroende.  
 

När vi började på Linx fick vi en blomma hemkörd och välkomnades till Linx. Men 
när vi fick sluta fick vi inte ens ett tack för ett gott arbete. Vi fick inte någonting. Så 
att få sluta i ett företag på det här sättet, det är ju en bragd i sig, det… är i en klass 
för sig. Du kan ju tänka dig vilken stämning det blev.  
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Att dessutom uppleva att man inte är önskvärd hos den arbetsgivare (SJ) som 
efter domstolsförhandling återanställde den övertaliga Linx-personalen är en 
situation som allvarligt kan reducera tilliten till arbetsgivarparten. 

 
Så som vi blev behandlade i det läget som var, det var ju väldigt negativt. Att… vi 
betraktades ju som en varböld. Sj. ville ju inte ha tillbaka personalen och… ja, man 
vet inte vad man ska säga. Man har levt mellan hopp och förtvivlan under långa 
perioder. Och det är ju tur att man att man haft en stark familj och bra 
arbetskamrater. Men vi får väl se upp så de inte försöker köra över oss igen. Den 
oron finns ju kvar hos många. För är det någonting du inte vill ha från början det gör 
du dig i regel av med på ett eller annat sätt.  

 
Den negativa inställning som kan skapas i den här typen av situation, där 
man upplever sig ha blivit ha blivit illa och nonchalant behandlade och att 
man inte är välkommen hos den nye entreprenören är något som kan sitta i 
även om man blir övertagen/anställd av denne. Det kan bli svårt att känna 
tillit till den nye arbetsgivaren och dennes motiv och intentioner inför 
framtiden. I citatet närmast ovan och nedan ges exempel på hur anställda 
istället för att glädjas över att ha fått anställning, funderar över när nästa 
”dråpslag” kommer.  
 

Man måste ju börja fundera över hur man hanterar sådana här situationer. Jag menar 
att, arbetsgivaren kan ju inte behandla personalen hur som helst och sedan förvänta 
sig att man ska vara engagerad och lojal. Man känner ju bara att… okay, jag får min 
lön, men jag gör ju inte ett smack mer än jag har betalt för… för man känner ju att… 
ja, vad händer härnäst, när ska de sparka på oss nästa gång. 

 
En mer konkret effekt av ovan beskrivna situation kan bli sänkt motivation 
att bidra till organisationen utöver vad det formella kontraktet anger. De 
anställdas tolkning av relationen tenderar bland annat att ta sig uttryck i 
känslor av emotionell distans och misstro.  

 
Jag är ju negativt inställd till dem eftersom de har behandlat oss som de har gjort. 
Samtidigt så ha man ju inte någon känsla för den här organisationen och… jag menar 
att från chefer har man ju inte fått uppbackning eller stöd. Det blir ju svårt att 
uppleva arbetet på ett positivt sätt och... ja, det blir ju som det blir, tyvärr. 

 
Flera av intervjupersonerna har behållit en negativ och misstänksam attityd 
till den ”nye arbetsgivarens” intentioner och motiv för framtiden. Detta 
beskriver en anställningsrelation som karaktäriseras av låg tillit och som kan 
försvåra eller värsta fall, omöjliggöra ett fruktbart samarbete mellan anställd 
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och arbetsgivare under lång tid. Arbetsgivaren riskerar dessutom att tappa 
betydande resurser i form av anställdas förtrogenhetskunskaper och 
engagemang i de fall konsekvenserna blir att de reducerar sitt bidrag till 
organisationen.  
 
 
4.3. Återkoppling, kommunikation och betydelsen av delaktighet 
 
Jag ska mot bakgrund av diskussionen ovan gå vidare med att diskutera hur 
de anställda bedömer relationen till ledningspersoner samt hur de upplever 
de organisationsinterna kommunikationsformerna. Flera av dem uppgav 
under intervjuerna att kontakten med chefer är otillfredsställande och är 
något som man saknar. Relationen mellan anställda och chefer anses ha 
innehållit mer av sociala inslag före bolagiseringen samtidigt som man som 
anställd i större utsträckning identifierade sig med och upplevde att man var 
betydelsefull för verksamheten.  
 
 
4.3.1. Återkoppling och stöd  
 
Flera av intervjupersonerna anser att det är bristfälligt med såväl positiv 
feedback som socialt stöd från ledningen. De menar exempelvis att bristande 
återkoppling och kommunikation är en aspekt av relationen mellan anställda 
och ledning som har förändrats under senare år. En ombordanställd vid SJ 
beskrev att bristen på uppskattning och återkoppling har ökat distansen 
mellan parterna och bidragit till att man känner mindre samhörighet med 
verksamheten. Tidigare var man ”en i gänget”. 

 
Det är mest om det är ett dåligt jobb, då hör de av sig. Och det känns ju… ja, man 
funderar på vad man håller på med. Men att du gjort ett bra jobb… det förekommer 
inte nu. Förr fick man ju… jaa, tack för ett gott arbete och man kände att man var en 
i gänget, liksom, det gör man inte nu.   

 
Interaktionen mellan parterna anses ha byråkratiserats i den betydelsen att de 
kontakter den anställde har med ledningen oftast är av formell karaktär och 
man är i större utsträckning än tidigare utlämnad åt sitt öde i den vardagliga 
praktiken. Man får vid en jämförelse med tiden före avregleringen i mindre 
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utsträckning uppskattning för det arbete man utför samtidigt som 
återkopplingen tenderar att ha begränsats till att gälla negativa händelser.  

 
Det har blivit sämre, man får ingen uppskattning i jobbet. Ser aldrig till några chefer. 
Det är så långt ifrån och… det är aldrig någon som frågar hur det går och så som de 
gjorde förr. Nu hör de av sig om det hänt något, ofta negativt… har vi gjort något bra 
då… då hör vi ingenting (…) För då, även om det totalt sett var större förr, så det var 
det en annan närhet mellan oss.   

 
Såväl stöd som återkopplingen tycks karaktäriseras av brist på såväl 
kontinuitet som positiva inslag och bryter i det avseendet mot det som vore 
önskvärt med hänsyn till hur känslan av att vara uppskattad, kompetent och 
duglig byggs upp i den sociala interaktionen mellan anställd och ledning. 
Detta beskriver en situation som över tid också kan påverka engagemanget 
och förmågan att leva upp till andras förväntningar på yrkesutövandet (se 
t.ex. Nilsson 2003; Westlander 1993). Utan positiv återkoppling kan det med 
andra ord bli svårt för den anställde att motiveras att utföra arbetsuppgifterna 
på ett adekvat sätt eller att fördela sina ansträngningar på ett sätt som 
överensstämmer med de kav som ställs på yrket. 
 En ombordanställd vid SJ beskrev hur en under senare år utökad 
relationell distans mellan anställd och ledning tenderar att förstärka olika 
kommunikationsbarriärer och underminera relationen till såväl arbetsgivare 
som de personer som företräder arbetsgivaren. Även om organisationen totalt 
sett var större när man tillhörde det gamla SJ tycks man ha känt en större 
gemenskap med såväl organisation som ledningspersoner. 
 

Det var bättre kontakt med chefen tidigare. De frågade efter om allt var okay och så. 
Det gör de inte nu. Och skulle man råka träffa någon, och det är inte ofta, så har de 
så bråttom och... det ges inte utrymme. Det blir aldrig detsamma som förr i tiden. 
Det blir nog värre än det här ska du se. Sedan vet jag inte… det här med kontakt, jag 
vill kanske inte ha det idag. Jag tror att man har tappat förtroendet.  

 
Även om intervjupersonen i citatet närmast ovan implicit ger uttryck för en 
önskan om bättre kontakt med ledningen tenderar han att vara osäker på hur 
han skulle vilja ha det idag då tilliten tenderar att ha krackelerat. För flera av 
intervjupersonerna tycks relationen till överordnade inte ha samma positiva 
sociala laddning som tidigare, vilket samtidigt belyser vikten av att relationer 
underhålls, odlas och fördjupas genom kontinuerlig social interaktion. Det 
framkommer också mer eller mindre implicit under intervjuerna vikten av att 
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arbetsgivaren skapar olika former av sociala arenor där anställda och 
arbetsledning kan mötas på jämlika villkor. Detta, förutom vikten av att 
underhålla relationen som sådan, för att de för det konkreta arbetet och för 
hela verksamheten viktiga frågor ska kunna diskuteras och där anställda kan 
lyfta upp olika frågor till diskussion utifrån den förtrogenhetskunskap de har 
av den dagliga praktiken. Ovan diskuterade förhållande indikerar visserligen 
att såväl kommunikationsklimatet som möjligheter att utöva inflytandet på 
olika arbetsprocesser troligtvis har brister, men jag vill ändå ta upp 
inflytande som enskild determinant. Inte minst därför att möjligheterna att få 
göra sin röst hörd i olika sammanhang tycks skilja sig åt mellan bolagen. 
 
 
4.3.2. Inflytande och kommunikationsklimat 
 
Intervjupersonerna i citaten närmast nedan som vid intervjutillfället var 
anställda vid Merresor tenderar att vara relativt tillfredsställda med hur 
arbetsgivaren uppfyller deras förväntningar på att ges möjlighet att föra fram 
sina åsikter och synpunkter. Allt tar sig dock inte genom ”nålsögat”, vilket 
trots allt tycks äga en viss acceptans. Att man åtminstone erbjudits en 
möjlighet att föra fram sina åsikter tenderar i viss mån avdramatisera 
negativa beslut.  

 
Det känns som det går igenom olika saker och ting som kommer upp. Mycket av det 
gör det. Men en del, ja, andra kan man ju tjata hur länge som helst om, men man får 
ta upp det igen då. 
 
Det är lättare när det gäller att få något svar. Om det blir som man har föreslagit eller 
inte det är ju en annan sak. Men det är lättare att göra sin röst hörd. Det är skillnad 
mot SJ. Det är ju, jag kan ju stå bredvid honom och få svaret direkt, ungefär, ja eller 
nej eller vad det blir för någonting. 

 
En av informanterna beskriver att möjligheterna att utöva inflytande kan 
variera mellan den mindre och den större hierarkiskt uppbyggda 
organisationen. Till skillnad mot Merresor fanns det vid SJ små möjligheter 
att föra fram sina åsikter eller kommunicera sin uppfattning med ledningen. 
Den större och hierarkiskt organiserade organisationen ingav en känsla av att 
möjligheter att nå dem med mandat att ta beslut var relativt små och att de 
olika frågor som lyftes fram tappade kraft på vägen och försvann i 
byråkratins komplexa väv.   
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Det känns som ju vi är mer delaktiga i saker och ting nu. Det är väldigt stor skillnad. 
Det var liksom så tungrott vid SJ. Det var som om man bara drunknade i någonting 
ungefär om man sa någonting. Det kom aldrig upp dit där det hände någonting. Det 
bara liksom försvann i mängden. 

 
Merresor:s enklare organisationsstruktur tycks erbjuda bättre möjligheter att 
framföra olika synpunkter och erbjuder samtidigt större insyn i vad som sker 
i organisationen. Att ges inblick i vad som sker och händer, tycks samtidigt 
generera en känsla av att ha inflytande och att vara delaktig i det som 
försiggår.  

 
Vi är ju inte så många här och jag tycker det är jättebra för man kan påverka saker 
och ting. Och man ser ofta resultatet direkt liksom att det händer någonting. Förut, 
vid SJ. så var det ju så stort så, ja, det tog sådan tid innan man fick reda på vad som 
hade hänt och liksom… här kan man gå och fråga direkt och så får man information. 

 

Såväl kommunikations- som påverkansmöjligheterna anses vara större och 
det förekommer en rakare och mer direkt kommunikation mellan anställda 
och ledning. Man får reda på beslut snabbare oavsett om det gäller ett 
positivt eller negativt beslut och den övergripande bilden är att det är lättare 
att göra sin röst hörd i Merresor:s organisation. En lokförare vid Merresor 
stöder denna uppfattning och menar att till skillnad mot hans erfarenheter 
från SJ så bidrar den fysiska närheten till ledningen vid Merresor att man 
relativt lätt kan föra fram exempelvis effektiviseringsförslag och liknande. 
De olika hierarkiska nivåerna vid SJ, anses hämma kommunikationen 
nedifrån och uppåt samtidigt som känslan av att vara anonym eller att ”bara 
vara en i mängden” är mer framträdande.  
 

Här finns du ju ganska nära cheferna, så idéerna når fram till dem. Om det ska 
förenklas någonting eller göras… ’kolla på den turen, om vi gör si eller så istället 
och…’. Så, jo, jag tycker nog att vi har större möjligheter att påverka idag. SJ var ju 
så stort så där var man ju bara en i mängden. De chefer vi hade kontakt med var ju 
underhuggare till någon annan underhuggare och det var ju långt ner i hierarkin. Så 
där kom våra synpunkter aldrig fram. Det var mycket mer tungrott. 

 
Uttryck som ”underhuggare till någon annan underhuggare” och 
uppfattningen att de chefer man kom i kontakt med i SJ:s organisation inte 
självständigt kunde ta beslut och genomföra förändringar, indikerar att 
relationen till ledningen präglades av brist på förtroende. Bristande 
förtroende har en tydlig koppling till uppfattningen att de personer i ledande 

 52 



ställning man kom i kontakt med inte ansågs ha mandat att ge uttryck för den 
typ av legitimitet och maktutövning som oftast är nödvändig för att 
grundlägga ett positivt tillitssammanhang mellan under- och överordnad 
(SØrhaug 1996). En ombordanställd vid Merresor belyser samtidigt vikten av 
att få ”ett ansikte” på de personer som innehar ledarroller och som har 
legitimitet att ta beslut.  
 

Skillnaden nu är ju att vi har en chef på plats som man kan gå in och prata med. 
Chefen på SJ, den… såg man ju aldrig. Det är ju skillnad. Tidigare gick det ju inte 
att komma i kontakt med någon chef, och man visste ju knappt vilka de var. Det var 
väl platscheferna då, men de kunde ju inte göra några förändringar eller ta några 
vettiga beslut. Nu har vi ju ett ansikte på våran chef, det hade vi ju inte tidigare. Det 
är ju viktigt för relationen eller… ja. 

 
Att få ett ansikte på den närmaste ledningen och uppleva att den har ett visst 
beslutsmandat är viktigt för att de anställda ska uppfatta 
direktkommunikationen som fruktbar och att man ges en reell möjlighet att 
nå de personer som kan ta beslut. Ytterligare några intervjupersoner som 
idag är anställda vid SJ, men har erfarenhet från en mindre 
entreprenadorganisation (Linx), menar att förutom att kommunikationen 
nedifrån och uppåt har brister tenderar ledningsstrategierna vid SJ mer ha 
karaktär av en enkelriktad uppifrån – nedåtstyrd verksamhet. Till skillnad 
mot den mindre organisationens öppna och tillåtande karaktär, menade en av 
dem att det idag ”bara är att rätta sig i ledet” och utföra de uppgifter man blir 
ålagd.  

 
Det var mindre och vi hade nära kontakt med de högre cheferna då. Och det har man 
ju inte överhuvudtaget på SJ. Linx kändes som en mindre bolag där det var lättare att 
påverka saker och ting. På SJ har man ju ingenting att säga till om. Nu är det bara att 
rätta sig i ledet och göra vad de säger till att man ska göra. Vad vi tycker skiter de i.  

 
Att anställda vid det större bolaget upplever att man inte har någonting att 
säga till om och bär på en känsla av att det åtminstone i symbolisk mening – 
bara är att rätta in sig i ledet – indikerar att de upplever att det hos chefer 
förekommer ett likgiltigt förhållningssätt inför deras intressen och behov. 
Detta är en typ av likgiltighet som kan komma att förstärka de underlydandes 
upplevelse av tillkortakommande och underordning (jfr. Starrin 2001) och 
leda till ett anpassningsinriktat lärande. Det vill säga att den anställde istället 
för att engagera sig i olika frågor lär sig att det inte är någon ide att försöka 
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påverka eller bidra med kunskaper och erfarenheter. Möjligheterna att utöva 
inflytande på såväl övergripande som närliggande frågor tycks, åtminstone 
för anställda i den större organisationen, ha underminerats efter 
omställningarna. Förutom att det saknas arenor för kommunikation tycks det 
sociala ”kittet” mellan anställd och ledning vara på väg att lösas upp och det 
har blivit svårare att känna tilltro till bland annat de olika muntliga 
utfästelser som ges av chefer. 
 

Här, på SJ, är det väldigt många chefer överallt och ofta kan det vara svårt att svar på 
en fråga… ja, så kan jag uppleva det. Men i det stora hela så upplever jag att 
cheferna gärna gömmer sig lite mer idag. De säger exempelvis att de ska… ja, 
exempelvis, visa sig ute på tågen, man kanske ser dem en gång och sedan… inte alls. 
De lovar väldigt mycket som de inte håller, tycker jag och… det blir svårt att tro på 
vad de säger.  

 
Den form av ledarskap, som inte uppfyller de anställdas förväntningar på att 
behandlas med respekt och värdighet, eller som i diskussionen närmast ovan 
inte uppfyller förväntningarna på pålitlighet, kan undergräva relationen 
mellan parterna. Konsekvenser såsom ökad misstänksamhet eller direkt 
misstro mot chefers motiv har i olika forskningsresultat visat sig vara en 
vanligt förekommande reaktion då det finns anledning att ifrågasätt deras 
pålitlighet (Mishra & Spreitzer 1998). Ytterligare en anställd vid SJ 
beskriver hur de senare årens brist på kommunikation och social interaktion 
mellan anställda och ledning leder till att känslan av att vara övergivna 
växer.   
 

Vi har inte så bra relation till arbetsgivaren idag tycker jag. Idag känns det som om 
vi är helt själva. Och så får vi lyda de order som vi får. Så känns det hela tiden. Det 
känns som ibland alltså, som arbetsgivaren är en dator eller någonting som säger vad 
vi ska göra. Det har skapats sådan distans mellan oss. 

 
Det instrumentella förhållningssätt som de anställda upplever att chefer har 
intagit till dem liknas bland annat med en dators kommunikations- och 
funktionssätt. Den typ av likgiltighet som här diskuteras kan, om man 
förutsätter att de flesta anställda är beroende av en regelbunden inkomst, 
förvisso vara ett kraftfullt disciplinärt verktyg för att få dem att ”rätta in sig i 
ledet”. Men i förlängningen få ett negativt inflytande på de anställdas 
engagemang, tillit till arbetsgivaren och den service resenärerna erbjuds (se 
t.ex. Olsson 1998; Nilsson 2003). Jämfört med tidigare upplevs möjligheten 
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att utöva inflytande i olika frågor näst intill obefintlig. Man ”körs över” och 
när beslut delges den anställde så är de redan tagna.   
 

Tidigare hade vi lite mer… de var mer mottagliga för förslag. Jaa… liksom 
motförslag och hade vi ett förslag så kunde vi diskutera det med chefen och… ja, det 
kunde ändras. Men nu är det kört, ja. De sista åren, har det blivit så att det är bara att 
köra över oss.   

  
Den tolkning de anställda gör av dagens situation i relation till tidigare 
förhållanden är att man hade större möjligheter att föra fram olika 
synpunkter och diskutera alternativa lösningar på såväl närliggande praktiska 
frågor som arbetssituationen i stora drag. I vissa fall kunde föreslagna 
åtgärder ändras efter det att synpunkter förts fram från de anställda. Det 
tenderar i detta avseende ha skett en viss förändring av chefers attityd när det 
gäller medarbetardemokrati efter avreglering och bolagisering. 
Informanterna anser att arbetsgivarens attityd har blivit ”tuffare”.  
 Flera av de anställda vid SJ menade att förhållandet mellan parterna blivit 
mer ”kommandopräglat” och auktoritärt under senare år. Känslan av att bara 
vara en i mängden, att känna sig anonym och frånkopplad när det gäller de 
beslut och strategier som styr verksamheten och det egna arbetets utformning 
har blivit mer påtaglig i dagens verksamhet.  
 

’Då tar vi arbetsgivarbeslut på det om ni inte är med på det här’. Den stilen har jag 
upplevt att de haft under de senaste åren. Och det var ju ett tag som de bytte chefer 
som vi bytte skjorta ungefär. Sedan blev det den här stilen att ’ni ska göra som vi 
säger’. Den uppfattningen har jag, det är som att köra huvudet i väggen om man 
försöker föra fram sina synpunkter.  

 
Och även om det inom vissa bolag, såsom Merresor och det numer 
avvecklade Linx, tycks finnas anställda som anser att de har respektive hade 
möjligheter att utöva inflytande och i detta avseende ser positivt på 
relationen till arbetsgivaren är den övergripande bilden att detta fenomen är 
ett inslag i relationen mellan parterna som idag efterfrågas av många. Ett 
flertal av de intervjuade anser att chefer uppvisar en likgiltig attityd i 
förhållande till de anställdas behov, åsikter och den förtrogenhetskunskap 
som finns hos många. Den tuffare attityden hos chefer och arbetsgivare anses 
bland annat ha sitt upphov i ökade krav på kostnadseffektivitet och enskilda 
chefers ”ambitioner” att uppnå goda prestationer och driftsresultat inom 
ramen för de nya verksamhetsvillkoren. En ombordanställd vid SJ ger 
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exempel på en sådan tankegång och menar att ”toppstyrningen” och 
fokuseringen på ekonomiska resultat har blivit mer utkristalliserad under 
senare år.  

 
Man kunde önska att det var en lite trevligare attityd chefer och anställda emellan. 
Det är det inte idag. Lite översitteri tycker jag. De har tagit in chefer som t.ex. aldrig 
har sysslat med järnväg förut. De kommer från gatan, som vi säger, och de vet inte 
särskilt mycket om branschen förutom att det ska sparas och sparas. 

 
Det nuvarande systemet för beslutsfattande tycks lämna litet utrymme för 
kommunikation och interaktion mellan anställd och chef, vilket anses vara 
en konsekvens organisationens krav på en mer ekonomiskt rationell, 
autonom och likgiltig ledarstil, där besparingskraven fått en framskjuten 
position och som delvis överskuggar personalpolitiska frågor.    
 En framträdande uppfattning är att innehållet i dagens ledarroll fokuserar 
förmågan att rationalisera och effektivisera verksamheten på bekostnad av 
social omtanke och respekt för de anställdas situation. Detta anses dessutom 
ske utan eftertänksamhet eller reflektion över de långsiktiga konsekvenserna.  
 

De är ekonomiutbildade bara. Inte så bara det i och för sig, men att sätta till en chef 
som är hård i nyporna och kan dra in folk på olika, ja… Nu är han vid järnvägen och 
ska förstöra där också. Och den typen av chef är naturligtvis inte intresserade av hur 
personalen har det eller hur vi mår.  

 
Uppfattningen hos flera av intervjupersonerna är att strategin med att tillsätta 
”rationaliseringschefer” i långa loppet kommer att drabba verksamheten 
negativt. Känslan av att inte vara uppskattade, respekterade och att inte 
kunna påverka olika beslut tycks i relation till de olika beslut eller åtgärder 
som vidtas ha förstärkt misstänksamheten. Bristande tillit till ledningens 
intentioner och motiv kan dessutom och i värsta fall led till en situation i 
vilken parterna tolkar varandra fel, det mesta som kan missförstås blir 
missförstått och misstänksamheten växer (se t.ex. Holter m.fl. 1998; Nilsson 
2003). Jag ska mot bakgrund av diskussionen ovan diskutera och redovisa 
några synpunkter från intervjupersonerna, som inte bara skulle kunna bidra 
till att arbetssituationen skulle framstå som mer positiv, utan också till den 
service som erbjuds resenärerna. 
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4.3.3. Betydelsen av delaktighet och kommunikation 
 
Vad flera anställda efterfrågar kan i relation till den dagliga driften och till de 
omställningar som sker kan kortfattat sammanfattas med att det finns behov 
av en tydligare social profil i olika sammanhang, ökat inflytande och en mer 
öppen och direkt kommunikation mellan parterna. Jag ska nedan börja med 
att låta en ombordanställd vid SJ ge exempel på hur de senare årens 
reducerade bemanning på tågen i kombination med bristande 
kommunikation och en pressad arbetssituation kan leda till stress och sämre 
service.  
 

Om jag vore chef skulle jag nog försöka ändra på en hel del saker. För det första 
hade jag sett över personalen på tågen så att man fick den personal man behövde, så 
att man kunde utföra sitt arbete ordentligt utan att stressa och ge resenärerna bra 
service. Sedan skulle jag prata med de anställda och kollat vad de har för synpunkter 
på olika frågor och vad man skulle kunna förändra. 

 
Vad som efterfrågas är en utökad kommunikation mellan anställda och 
chefer och en anpassad bemanningsvolym som ger de anställda möjlighet att 
utföra sina arbetsuppgifter utan stress och samtidigt ge bra service till 
resenärer. En synpunkt som framförs är att den förtrogenhetskunskap 
personalen bär på är viktig att ta tillvara på för att kunna anpassa servicen till 
det kunder vill ha. Idag anses det förekomma ett glapp mellan personalens 
erfarenheter av vad kunder efterfrågar och det som planerare och 
serviceutvecklare anser att kunder vill ha. En ombordanställd ger exempel på 
detta och menar att trots att det är denna personalkategori som har den 
konkreta kontakten med resenärer och ska ”sälja” det kunden efterfrågar 
tillvaratas inte deras kunskaper.  

 
Det har jag ju märkt i verksamheten under de senaste åren att… det är vi som ska 
sälja det kunden vill ha och det är vi som vet vad kunden efterfrågar. Det… är ju vi 
som pratar med dem och lyssnar på dem. Det är inte någon av oss som tillfrågas 
idag, utan de gör som de vill. Ta ut några personer och fråga om deras åsikter: ’Hur 
ska vi göra här?’. Mer av sådant tycker jag. 

 
Att inte lyssna på de anställda eller att de ”kör sitt eget race” skapar inte en 
bra arbetsmiljö eller stimulerar till att uppnå ett, enligt informanterna, bra 
serviceklimat och en anpassad servicenivå. Istället kan ökad stress och en 
under senare år mer påtaglig kommunikativ distans mellan anställda och 
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ledning få destruktiva överspridningseffekter, bland annat på hur relationen 
mellan anställd och resenärer utvecklas samt i förlängningen företagets 
lönsamhet.   
 

Man lyssnar inte på personalen. Jag tror att det är väldigt viktigt att man gör det om 
man vill ha ett lönsamt företag. Jag menar det är ju trots allt vi som servar kunderna. 
Jag menar att har du ett gäng som är jättestressade och bittra, då kommer det att 
påverka kunderna och då kommer de ju inte tillbaka. Men har du ett gäng som… 
som mår bra ute på tågen så blir det bättre. Det är dåligt idag tycker jag, och det 
skulle jag vilja framhäva… att chefer börjar lyssna mer på sina medarbetare. Men, de 
kör sitt race så… och då blir det som det blir. 

 
Att kunderna emellanåt möter en bitter och stressad ombordpersonal anses 
inte generera ett serviceklimat som stimulerar till ökad resande eller som ett 
sätt att knyta kunder till tjänsten. En lokförare vid SJ anser i likhet med 
diskussionen ovan, att om chefer har ambitionen att skapa förutsättningar för 
personalen att utföra ett kvalitativt bra arbete måste man i större utsträckning 
än vad som sker idag försöka upprätthålla en balanserad relation mellan de 
anställdas respektive organisationens behov och intressen. Man bör bland 
annat börja lyssna på de anställda för att dessa ska känna sig uppskattade och 
orka engagera sig i arbetet.  
 

Jag skulle åtminstone ta till mig personalens åsikter om jag vore chef och jag skulle 
visa mig lite mer där ute, lyssna på folk och försöka åtgärda vissa saker. Det kanske 
inte går med allt, men jag skulle vara mer lyhörd. Det är ju jätteviktigt för att vi ska 
orka engagera oss i arbetet och… att känna att vi är uppskattade.  

 
När man ”tar stöten där ute” har man extra behov av att uppleva att man har 
förståelse och stöd från ledningen (jfr. Holter 1998), Att känna att man 
respekteras och uppskattas för det arbete man utför är särskilt viktigt när man 
ska vara verksamhetens ansikte utåt och ge service till kunder. Det är 
följaktligen av stor betydelse för personalens trivsel och för att de ska orka 
engagera sig och utföra ett bra arbete att ledningen upprätthåller 
kommunikationen och är lyhörda för det budskap som kommer från dem.  
 

Lyssna på personalen som jobbar ombord, vad de tycker, att folk kunde ge uttryck 
för vad de anser. Att personalen får vara med och pröva sig fram – ’men det här är 
bra, nej, det här går inte, men så här kan vi jobba’. Det är lite lustigt kan man 
tycka… jag menar… att man gör så här när det är så viktigt att vi också trivs. Annars 
blir det inte något bra jobb gjort. 
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Diskussionen ovan exemplifierar vikten av att varje organisation om den ska 
nå framgång och en hållbar utveckling, också måste stimulera personalens 
engagemang och motivation. Det gäller samtidigt att lära sig hantera en 
paradoxal spänning mellan systemet för beslutsfattande och maktutövning 
och att bygga en relation präglad av tillit och samförstånd.(Holter 1998). Det 
framgår också av diskussionen ovan att det är viktigt att den närmaste 
ledningen ges legitimitet och handlingsutrymme att ta beslut i vissa för 
verksamheten och personalen aktuella frågor, samtidigt som det måste finnas 
en öppenhet inför de anställdas åsikter och synpunkter (se t.ex. Nilsson 
2003: SØrhaug 1996; Holter 1998). En fråga man kan ställa sig i förhållande 
till diskussionen ovan är om dagens ledarroll, såsom flera anställda tycks 
uppfattar den, är ett uttryck för att det kalkylerande förnuftet och kortsiktiga 
ekonomiska bokslut har fått för stort utrymme i relation till utrymmet att 
fästa avseende vid mänskliga behov av att ses, respekteras och uppskattas. 
Det vill säga att det mot bakgrund av förändrade marknadsvillkor, ökade 
krav på ekonomisk effektivitet, rationalitet och brist på arenor för 
kommunikation är på väg att skapas en kultur där inga känslor eller 
personligt hänsynstagande av betydelse får plats (jfr. Jerkeby 2001).  
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5. Arbetets krav och strategier för kontroll 
 
I diskussionen ovan har vi sett att upplevelsen av lågt socialt stöd och 
bristande återkoppling samt små möjligheter att utöva inflytande delvis 
hänger samman med låg grad av kommunikation och att det inom vissa 
bolag inte existerar forum där anställda och ledning kan mötas under 
avslappnade former och med en viss kontinuitet. I övrigt kan man säga att 
arbetet inom kollektivtrafik i mer generell mening är av den karaktären att 
det lätt skapar stressituationer. Tidspress, oregelbundna arbetstider och 
konflikter med resenärer kan vara källor till stress. Visserligen är inte all 
stress skadlig. Stress kan i vissa situationer skärpa uppmärksamheten och 
öka motivationen, men är arbetskraven höga, egenkontrollen låg och socialt 
stöd saknas inverkar stress negativt (se t.ex. Nilsson 2006:38).  
 Vad innebär då arbetskrav mer konkret? När det gäller de krav Karasek 
och Theorell (1990) talar om så handlar det sammanfattningsvis om de 
fysiska och psykiska krav som ställs på de anställda när de genomför sitt 
arbete. Fysiska krav handlar om i vilken utsträckning arbetet kräver fysisk 
ansträngning i form av tunga lyft, obekväma kroppsställningar eller 
monotona arbetsmoment. Psykiska arbetskrav handlar om huruvida arbetet 
är enformigt, ställer omåttliga eller motstridiga krav, om det finns tillräckligt 
med tid för att utföra arbetsuppgifterna, etc. Jag ska närmast nedan börja 
med att kortfattat diskutera hur de fysiska arbetskraven upplevs, därefter tar 
jag upp olika aspekter av de psykiska arbetskraven.  
 
 
5.1. Fysiska arbetskrav 
 
De fysiska arbetskrav en ombordpersonal tar upp är att det finns halkrisk när 
man passerar den så kallade bälgen mellan vagnarna och det ligger alltid en 
risk i att det kommer andra tåg när man exempelvis genomför bromsprov 
och liknande arbetsuppgifter eftersom man periodvis vistas ute på banvallen.  
 

Det är vagnar som rullar och vi är ute och gör bromsprov och får gå i spåren och 
sådana här saker. Det kan ju vara en risk. På vintern så hörs det inte så bra när det 
kommer något tåg rullande. Det dämpar ju ljudet när det är snö och sådant. Och det 
är lätt att man halkar till eller tar ett snedsteg. Det yr upp mellan vagnarna och blir is 
och… det blir halt och risken finns ju att man halkar. Man får ju gå genom den här 
bälgen mellan varje vagn och där kommer det ju alltid in snö och sådär. Vissa saker 
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kan innebära obekväma arbetsställningar för att det ska fungera. Det är klart man går 
igenom tåget många gånger. 

 
Förutom obekväma arbetsställningar och viss risk för att halka anses buller, 
en skakig miljö, höga mekaniska ljud och att man rör sig på hårt underlag 
under längre perioder utgöra en riskfaktor för ombordpersonalen.  

 
Det skakar ju hela tiden. Det skakar och det svänger och det… så att arbetsmiljön är 
egentligen inte den bästa då. Men jag har inte haft något problem med det. Sedan är 
det ju vissa tjejer som faktiskt har problem med ljudet då. För det är ju mycket ljud 
på tågen. Men jag tycker inte att det har skett så mycket förändringar i arbetsmiljön 
när det gäller sådana grejor.  

 
Även om arbetsmiljön ombord på tågen inte anses vara den bästa tycks det 
genom exemplen ovan inte ha skett några påtagliga försämringar av den 
fysiska arbetsmiljön för någon kategori anställda i samband med 
omställningarna i verksamheten. Det framgår under intervjuerna att andra 
arbetsmiljöfrågor som anses vara aktuella att uppmärksamma är 
utrymmesbrist eller för trånga utrymmen vid vissa arbetsuppgifter ombord 
på tågen. En ombordanställd vid SJ anser att det vid arbete i Bistron saknas, 
förutom att rörelseutrymmet är för snålt tilltaget, privata utrymmen där 
personalen kan vila eller ta igen sig. Den omedelbara fysiska närheten till 
resenärer upplevs ibland som besvärande eller direkt påträngande.  

 
Man står ensam i Bistron och resenärerna kommer och ska värma sin mat och man 
ska serva dem. Det finns ju knappt utrymme så att man kan vända sig. Det finns inte 
någon plats där man kan stå och prata med en kollega utan att någon hör, det finns en 
liten plätt där man kan stå och en liten stol som man kan falla ner på. Och där sitter 
jag väldigt nära kunderna som sitter och äter. Det är inte någon bra arbetsmiljö, utan 
det måste finnas tillgång till lite mer avskilda utrymmen. Och de (arbetsgivaren) har 
fått klagomål på just den biten.  

 
Ur personalens perspektiv finns behov av att det skapas ett utrymme ”bakom 
scenen”, där man kan vila och umgås med arbetskamrater på ett informellt 
sätt och där man inte hela tiden exponeras för kundernas direkta insyn. En 
sådan bakgrundscen är bland annat viktig därför att den också utgör en plats 
där man kan få stöd och bekräftelse och att bearbeta stressande händelser 
(jfr. Goffman 2000). Att ges möjlighet till vila, informell kontakt med 
kollegor och att bearbeta olika upplevelser blir således särskilt viktigt om 
arbetet till stor del är styrt av andra (kunder). Ett mer övergripande 
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utvecklingsscenario som ombordpersonalen tycker sig ha uppmärksammat 
under senare år och som de känner en viss oro över är att deras arbetsmiljö 
kan bli lidande genom att entreprenörerna mot bakgrund av dagens 
konkurrenssituation har starkare fokus på ekonomi och kundanpassning 
jämfört med tidigare. En ombordanställd vid SJ befarar att detta kan få till 
konsekvens att arbetsgivaren alltmer försummar att ta hänsyn till de 
anställdas arbetsmiljö. 
 

I första hand tänker de (företaget) på kunderna, att de sitter bra och sådana grejor, 
men för oss som jobbar ombord är det lite sämre. Det ska se snyggt ut och så där 
och… de tänker nog mest på hur de ska få in tillräckligt med pengar. Visst, det är väl 
okay, men hur är det för oss som jobbar ombord då? Det är väl inte så jättebra för 
oss, tycker jag, arbetsmiljömässigt då, och jag tycker att det blivit mindre av den 
biten. Det är mer kunden i fokus idag, tycker jag, och mindre av de anställda. När 
man gör om något då hör man ’kunden vill och kunden...’ Det är sällan det handlar 
om oss, som ska göra jobbet. 

 
Att det idag tycks tas mer hänsyn till kunders välbefinnande och den 
ekonomiska biten på bekostnad av de anställdas arbetsmiljö ger uttryck för 
en intressekonflikt mellan å ena sidan kundperspektivet och å andra sidan 
medarbetarperspektivet. Och i den mån arbetsgivaren väljer eller sätter allt 
för stort fokus på kundperspektivet och genomför vissa åtgärder för att 
tillfredsställa kunderna befaras att det i vissa avseenden kan innebära 
nackdelar för de anställda. Det kan med andra ord innebära att det kommer 
att ställas större krav på de anställda att anpassa sig till resenärers miljö, 
vilket skulle kunna medföra en försämring av deras egen arbetsmiljö. Då 
diskussionen närmast ovan inte enbart kan sägas fokusera fysiska arbetskrav 
utan även tangerar de psykiska, exempelvis genom att under stor del av 
arbetspasset exponeras för kunders insyn utan att ha tillgång till en privat 
sfär för vila och återhämtning, ska jag gå vidare med den dimension av 
arbetsvillkoren som mer tydligt kan kopplas till psykiska arbetskrav. 
 
 
5.2.  Psykiska arbetskrav  
 
De aspekterna av psykiska arbetskrav jag avser att diskutera är kopplade till 
åkande personals uppfattning om egenkontroll, arbetskrav och 
konsekvenserna av minskad bemanning ombord på tågen. Arbetet tenderar 
periodvis karaktäriseras av ökade krav och minskad kontroll över vissa 
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aspekter  av arbetsuppgifterna. Ombordpersonalen anser till exempel att 
förberedelsetiden inför avresan är för knappt tilltagen och att detta kan skapa 
jäkt och stress då det uppstår något oförutsägbart problem.  
 

När man väl kommer till tåget då man måste passa tider. Det är inga problem. Det är 
just den här tiden före man ska börja, innan man åker med tåget och någonting 
strular. Där kan det bli lite stressigt ibland. Det tycker jag.  

 
Vad intervjupersonerna implicit ger uttryck är att den rationalitet som byggts 
in i transportsystemet under senare år avspeglar ett slags ”tidsoptimism” som 
förutsätter att allt fungerar problemfritt och utan störningar, vilket det inte 
alltid gör. En ombordanställd ger exempel på detta och anser att 
tidsutrymmet för att hantera eventuella störningar är för snålt tilltagen.  
 

Så just den här med tiden, den tycker jag är för dåligt tilltagen. De liksom skär ner 
hela tiden för att få det att gå ihop. Det upplever jag och det kan bli stressigt ibland. 
Vi har ju den här biljettmaskinen som ska loggas in i systemet och grejer och den 
kan ju krångla eller andra sådana här saker som bara ska fungera. Så det blir att man 
måste låta bli att göra någonting annat som man egentligen skulle ha gjort bara för 
att hinna med då, och det vara viktiga grejor. Men tid är ju pengar.    

 
Arbetsvillkoren beskrivs som en kombination av snäva tidsramar och låg 
personaltäthet. De senare årens personalneddragningar har till exempel 
inneburit att man ofta arbetar ensam och att detta skapar tidspress och en viss 
osäkerhetskänsla. Tidigare kändes det tryggare då man oftast hade en kollega 
till hands som man kunde utbyta erfarenheter med.  

 
Det var lugnare förut alltså. Förr var man alltid två, minst. Och ur säkerhetssynpunkt 
har det blivit mycket sämre… jag, tidigare kunde man ju kolla med den andre om det 
var något. I och med att man är ensam, så upptäcker man ju inte allt själv.  

 
Intervjupersonernas utsagor eller uppfattning är att entreprenörerna idag 
försöker minimera eller skära på vad man skulle kunna kalla ”spill- eller 
icke-produktiv tid”, något som kan innebära sämre arbetsmiljö för 
ombordpersonalen då tidsreserven för att hantera oförutsägbara händelser har 
minskat. Andra arbetsuppgifter av större eller mindre vikt får ibland stå 
tillbaka då exempelvis handdatorn inte fungerar eller att det tar lång tid att 
bli uppkopplad då linjen kan vara hårt belastad. Strategin att skära på så 
kallad spilltid för att uppnå optimal effektivitet i verksamheten i förhållande 
till kostnader, anses utgöra en ny potentiell stressfaktor. En annan dimension 
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av arbetskrav som jag ska gå vidare med att diskutera handlar om vad åkande 
personal gör under resans gång, hur man hanterar olika situationer och i 
vilken utsträckning man har möjlighet att utöva kontroll över sitt arbete.  
  
 
5.2.1.  Egenkontroll och strategier under resan 
 
Under intervjuerna framgår att det för olika grupper av anställda finns inslag 
av mer eller mindre förutsägbarhet i arbetet, vilket karaktäriseras av att delar 
av det bygger på rutiner och är i det avseendet förutsägbara. Samtidigt kan 
de komma att konfronteras med en rad situationer som inte går att planera 
eller förutsäga och som kan förstärka de krav som ställs på dem. På frågan 
om hur ombordpersonalen upplever möjligheterna att styra upp arbetet och 
organisera det på ett sådant sätt att man når en viss kontroll och 
överblickbarhet under resans gång, svarar flertalet att det fungerar bra i de 
flesta situationer. En ombordpersonal vid Merresor anser exempelvis att när 
man är ny krävs förvisso en viss inlärningsperiod, där man ges möjlighet att 
ta del av andras erfarenheter av ombordarbetet. Men när man väl gjort detta 
skapar man egna strategier och rutiner för hur man ska lägga upp arbetet och 
vad som vid olika tillfällen bör prioriteras.   

 
I början är det väldigt svårt, innan man har lärts sig det här. Men när man har gått 
med lite garvade gubbar, då lär man sig hur det ska fungera och vad man ska titta 
efter. 

 
Man har relativt stort utrymme att själv hantera situationen och lägga upp 
arbetet som man finner lämpligt i förhållande till vad som fordras. Genom att 
bland annat anpassa sina ”jobbstrategier” i förhållande till antal resande, 
antal vagnar, etc. försöker man uppnå kontroll och undvika stress.  

 
När jag kommer till tåget lägger jag upp arbetet som jag vill. Visst det kan vara… är 
du fem minuter sen direkt, då kan det bli lite pressat. Men det är ju inte många 
gånger det blir så. När man liksom kommer ut och resan har startat, då har man det 
oftast under kontroll.  
 
Du kan ju själv bestämma vad du börjar med först och hur du prioriterar olika saker. 
Jag menar att har du exempelvis en full förstaklassvagn så har man små knep för att 
det inte ska bli stressigt. Annars kan det bli väldigt stressigt och du får springa och 
det blir väldigt hattigt fram och tillbaka. 
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Strategier för att uppnå kontroll kan bland annat innebära att man räknar 
tomma stolar, har koll på var det finns blöta fotspår på golvet efter stopp vi 
stationer, var i vagnarna man påbörjar och avslutar kontrollen av 
resenärernas färdbevis. I regel upplever man inte stress när man väl börjat 
arbeta på tåget och egenkontrollen tycks i detta avseende vara relativt hög, 
även om man i vissa situationer tvingas acceptera att så inte är fallet. 

 
När vi åker från Y-stad då börjar jag alltid i sista vagnen, för då vet jag att jag har 
lite koll på det. Jag brukar aldrig hinna igenom fyra vagnar fram till X-stad då. Då 
får det vara väldigt lite med resenärer. Men då har man ju koll på två vagnar så vet 
man precis vad som finns där. Och så kommer det på nya i X-stad, då vet man ju 
ungefär. Man har lite sådana där små knep. Man räknar ju tomma stolar och är det 
regnigt ute så ser man var de blöta fötterna har gått på och… det finns lite småknep 
sådär (...) Ibland kan det bli så att man får börja på ett helt annat ställe än vad man 
har tänkt sig och då blir det ju inte riktigt full koll på saker och ting, men… det är ju 
så det är. 

 
Ett sätt att hantera potentiella stressituationer är att man i förhållande till en 
under senare år minskad personaltätheten kommer till insikt om sin egen 
kapacitet och vad som är rimligt att hinna med. Man gör det man hinner med 
och mot bakgrund av lång erfarenhet av ombordarbetet ter sig inte 
arbetskraven som övermäktiga, även om man inte råkar hinna med allt.  
 

Man kan väl säga att så länge som jag sköter mitt arbete, gör det jag ska så upplever 
jag inte så stora krav heller. Jag menar… de har ju faktiskt minskat på personalen 
så… Jag tar det i min takt och det jag hinner, det hinner jag. Hinner jag inte med när 
jag tar biljetter, så hinner jag inte. Jag har jobbat så pass länge med det här så jag vet 
att det inte hjälper att stressa.  
 
Ibland händer det väl att man blir lite uppjagad, men man kan ju bara göra det man 
gör, en sak i taget. Det går inte att hålla på och stressa. Hinner jag inte igenom 
vagnarna före nästa station så gör jag inte det. Det har jag lärt mig under alla dessa 
år. Ibland kan man ju bli lite stressad, men det kan inte jag göra någonting åt, så… 
Det är ju som det är. 

 
Eventuella krav på att hinna mer än vad som är rimligt i den aktuella 
situationen skjuter man åt sidan. Genom att inta ett distanserat 
förhållningssätt till olika ”orimliga” krav, som man inte har möjlighet att 
påverka kan den enskilde hålla stressen under kontrollerbara former. En 
lokförare vid SJ menar i likhet med citaten ovan att man i vissa situationer 
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kan uppleva en viss stress, men att man samtidigt måste inse att man vid 
exempelvis vid förseningar endast kan påverka marginellt. 

 
Vi jobbar ju i två hundra kilometer i timmen. Men jag känner mig inte stressad på 
grund att jag inte skulle hinna med det jag är ålagd att göra. Det gör jag inte. Men det 
är klart att det kan vara lite stressande ibland om man försöker köra in förlorad tid, 
det kan det vara för man tänker ju på de resande. Men man kan bara påverka det här 
väldigt marginellt, kanske kan man köra in några minuter. 

 
För flertalet intervjupersoner tycks stress under normala förhållanden eller 
när man utför mer rutinartade arbetsuppgifter inte vara en påtaglig 
arbetsmiljödeterminant. Ombordarbetet har dock en annan innebörd i andra 
situationer där man upplever större stress.  
 
 
5.2.2.  Arbetets organisering och bemanningsfrågan 
 
Känslan av stress eller belastning vid arbetstoppar kan variera beroende av 
hur arbetet är organiserat och arbetsfördelningen ser ut. En ombordanställd 
som idag arbetar vid SJ gör en jämförelse mellan hur organiseringen av 
arbetet ombord på tågen hos en annan trafikentreprenör kan minska eller öka 
upplevelsen av stress. Att inte ha alltför låsta roller eller positioner utan 
tillåtas rycka in och hjälpa varandra när detta är möjligt är en faktor som kan 
reducera stress.  
 

Ombordchefen skötte det här med avgång och liknande, men sedan hjälptes vi åt 
med allt, med biljetter, servering och vi löste av varandra så att vi fick våra raster. 
Men på SJ fungerar det inte så, där sköter man sin egen uppgift. De flesta ska sköta 
sitt och så har man sin lilla nisch, och så tar du din rast när och i den mån det finns 
tid. Det kan ju köra ihop sig emellanåt, vilket det gör ofta idag, och det blir stressigt. 
Vi är ju mindre personal i dag också…  

 
En viktig aspekt som kan bidra till förhöjda stressnivåer är den under senare 
år minskade bemanningen på tågen. Stressen anses ha ökat och även om man 
på olika sätt försöker lägga upp arbetet på ett rationellt sätt för att hinna med 
att utföra det under tillfredsställande former är det inte alltid man lyckas. 
Arbetskraven har enligt informanterna nedan som är anställda vid SJ blivit 
tuffare och ger idag inte utrymme för att ”söla” om man ska hinna med det 
som man anser att man ska eller måste hinna med.  
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Det är just det att det är mindre bemanning på tågen. Det märks ju då. Vi var ju fler 
förut då. Det var lite lättare att arbeta sig igenom tågen. Men just det att vi blir 
mindre personal ombord så man får göra mycket mer jobb själv. Så det har blivit 
mycket tuffare. 
 
Om vi tar det här med våra raster. Ibland får man inte några ordentliga raster, som 
man egentligen borde ha. Är det fullsatta tåg så kan det ju vara väldigt stressigt, 
faktiskt. Det är ju vissa arbetsuppgifter som man måste hinna med och vill hinna 
med även om vi är mindre personal idag och… då gäller det att inte söla. 

 
De senaste årens personalneddragningar tycks vara en mekanism som 
tenderar att generera ökad stress och en mer pressad arbetssituation för den 
kvarvarande personalen. Den under senare år ökade arbetsbördan kan 
förutom indirekta konsekvenser i form av ohälsa över tid, få direkta effekter 
och ta sig uttryck i utmattningssymtom.  

 
Tidigare fanns det ju mer personal på tågen jämfört med vad vi har varit de senaste 
åren. De drar ju ner hela tiden för att göra det så ekonomiskt effektivt som möjligt 
och ju stressigare blir det för personalen ombord. SJ har ju dragit ner alldeles för 
mycket. Så det märks ju en klar skillnad nu, och man får göra mer och mer. Man kör 
120 procent och sedan är man helt slut när man kommer hem, man orkar ingenting. 

 
Konsekvenserna av att uppnå ekonomisk effektivitet genom att dra ned på 
personalkostnader kan också konkret ta sig uttryck i sjukskrivning. En 
ombordanställd vid SJ beskriver på ett målande sätt hur minskad bemanning 
och ökade arbetskrav kan leda till såväl negativa överspridningseffekter på 
familjemedlemmar som stressrelaterad ohälsa och sjukskrivning.   

 
Det är ganska tufft och just det här med att de drar ner på personal, det är klart att det 
påverkar. Man ska göra mer arbete med mindre personal. Man blir väldigt trött 
psykiskt och familjen… familjen får ju lida, man orkar inte göra så mycket med 
barnen och... Och hälsan, jag blev sjukskriven i flera månader, för att det är sådan 
press.  

 
Den situation som tycks råda vid SJ när det bland annat gäller 
bemanningsfrågan i relation till arbetskraven är det en ombordanställd vid 
Merresor som har synpunkter på. Intervjupersonen menar att man mot 
bakgrund av de personalneddragningar som genomförts vid SJ och den 
ökade stress detta kan medföra, samt en gammal vagnspark och mycket 
krångel, får vara ganska lyckligt lottad att man jobbar där man gör.   
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Som de har det nu på SJ, så skulle inte jag vilja ha det. De har ju dragit ner på 
personal oerhört mycket. En ombordare kan ju ha fyra till sex vagnar själv. Så 
snacka om stress. Det är mycket gamla vagnar och mycket krångel så… ja, jag är 
väldigt glad att jag är där jag är och inte på SJ.  

 
Snävare ekonomiska ramar och ökade krav på ekonomisk effektivitet anses 
leda till att arbetsgivaren undviker att dra på sig höga kostnader genom att 
anställa personal. Ibland får övertid fungera som en temporär lösning på 
arbetstoppar, även om denna lösning anses vara mer eller mindre permanent 
hos vissa entreprenörer. 

 
Att anställa kostar ju pengar, väldigt mycket och det… kostar kanske för mycket. 
Och det finns väl en tendens att det, ibland, har varit lite underbemannat och de har 
försökt gå runt på en för liten personalstyrka (…) Det har varit tufft och många har 
fått jobba övertid istället, men… det håller ju inte i längden och... jag menar tänk på 
sjukskrivningarna... men vissa (entreprenörer) kör ju så här hela tiden. 

 
Förutom att dagens arbetssituation på olika och mer eller mindre påtagliga 
sätt ställer högre krav på de anställda ser vissa av dem med viss skepsis på 
vad som kommer att hända i framtiden. Flera av intervjupersonerna ger 
uttryck för en oro och/eller negativa förväntningar på att de konkreta 
effekterna av ökade krav på ekonomisk rationalitet leder till att 
arbetsgivarnas attityd till personalen kommer att bli ännu tuffare. En 
uppfattning som framförs är att chefer med en instrumentell eller ekonomiskt 
kalkylerande inställning till människor kan komma att innebära ytterligare 
försämringar av arbetsvillkoren i framtiden.  
 

Men det är väl just det här att man är mindre personal på tågen. Men nu får vi se vad 
som händer i framtiden. Det kommer säkert att bli hårdare på Sj. Jag tycker mig 
märka den attityden uppifrån. 
 
De drar ju in på personal, vi går med underbemannade på tåg. Åker vi med fulla 
vagnar så… ibland kan man jobba i tio timmar utan rast. Så det är väldigt tufft, just 
nu. Nu så hoppas jag väl att…  jag hoppas att det ska komma in nya chefer som är 
lite mer mänskliga då. 

 
Hoppet står till att arbetsgivaren börjar betrakta de anställda som människor 
med vissa begränsningar och behov och att chefsrollen får en mer 
tillmötesgående eller humanistisk karaktär. Förutom att arbetet kändes 
mindre stressigt vid större bemanning på tågen så tenderar sättet på vilket 
man löste problem eller hanterade olika situationer ha underlättats då man 
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oftast hade någon kollega tillgänglig som man kunde dela tankar och 
erfarenheter med. Dessa relationer anses ha skapat förutsättningar för utbyte 
av erfarenheter och möjligheter till lärande i den konkreta arbetssituationen 
samt inge en känsla av trygghet.  
 

Det var ju alltid liksom lite tryggare och ja, det kändes lite lättare att jobba faktiskt 
när man hade en… när man visste att vi var två för då kunde man ju liksom ja, om 
det var några beslut eller hur man skulle göra något, eller någonting sådant där. Då 
kunde man ju prata med varandra och se om, ja, den andre hade kanske någon bättre 
ide eller kände till någon grej som han har gjort förut eller någonting sådant där. Så 
det var alltid lite tryggare att vara två, det var det, absolut, det kunde ju även strula 
till sig med någon resenär.  

 
Dubbelbemanning kan således beskrivas som ett sätt att minska arbetsbördan 
och öka såväl känslan av trygghet som att ges möjlighet att lära någonting 
nytt genom att det samlade kunskapskapitalet expanderar i förhållande till de 
skilda erfarenhets- och förtrogenhetskunskaper olika individer bär på. 
Situationen avspeglar således det informella sociala kapitalets betydelse och 
vikten av att få dela den erfarenhetskunskap olika individer bär på med 
andra. Dubbelbemanning och den känsla av trygghet detta tenderar att ha 
genererat kan också avse mer konkreta sammanhang där kritiska situationer 
kan uppstå i form av irriterade resenärer, hot om våld eller liknande. 
 
 
5.2.3.  Irritation, hot och våld 
 

Minskad bemanning på tågen innebär, menar flera av intervjupersonerna, att 
de förutom en ökad arbetsbelastning, mindre trygghet och minskade 
möjligheter att dela kunskap med andra, ensamma får ”tackla” irriterade 
resenärer. Detta kan även gälla omständigheter som kan innehålla inslag av 
hot om eller konkret våld. Först något om irriterade resenärer. Det är 
anställda i den så kallade frontlinjen som får ta emot resenärernas missnöje 
vid såväl förseningar som vid tekniska fel eller andra saker som resenärer 
upplever som irritationsmoment, oavsett den anställdes medverkan i eller 
inflytande på den situation som uppstått.  
 

Det var värst i samband med när vi avreglerade… det krånglade och vi höll på, det 
var tidtabeller hit och dit och indragna tåg och ja, då var det inte roligt. Det var det 
inte och då var folk irriterade, att vissa saker inte fungerar. Då är det färdigt och vi 
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får mycket skäll. Det är klart att många äldre, men även andra, de är lite irriterade för 
de kan inte det här med data när de ska köpa biljetter och så där, och saker inte 
fungerar, och det är ju olika bolag idag och… ja, lite trassligare, överhuvudtaget. 

 
Och även om resenärerna i många fall ger uttryck för en medvetenhet om att 
de anställda de möter oftast inte har någon del i de olika problem som kan 
uppstå så är det personalen i frontlinjen som får ta emot och försöka lära sig 
hantera resenärers missnöje samtidigt som cheferna är förskonade från detta.  
 

Det går ut över mig. Det är ju vi som får ta emot skiten, vi kommer ju närmast 
resenärerna. Men många säger ju att de liksom skäller av sig lite, inte skäller men att, 
ja men ’det är ju inte dig jag är arg på’ säger de, det är ju din chef eller de som 
bestämmer. 

 
De konflikter som kan uppstå mellan anställd och resenär är något som flera 
av intervjupersonerna säger att de inte alltid klarar av att skaka av sig utan 
man tar åt sig personligen och bär med sig den stress och irritation som 
situationen skapat under längre eller kortare tid. Ett par ombordanställda 
menar att detta är konflikter som i vissa situationer leder till att man inte 
fungerar som man ska under en viss tid, men kan också skapa problem av 
allvarligare slag. Att inte ges möjlighet att få prata av sig till en kollega när 
man upplevt en obehaglig händelse kan innebära att man istället ”har gått i 
väggen”. 

 
Det är klart att när folk blir förbannade, då tar man åt sig. Men ibland… för det 
mesta så, liksom, tänker jag att de får skälla på mig, jag kan inte göra någonting åt 
det. Ja… det är bara och försöka ursäkta sig så mycket det går, men visst det svider, 
man… blir, ja, inte förbannad men… det kan sitta i och… man fungerar ju inte 
riktigt då.   
 
Händer det något så talar man ju om att ’nu har det här eller det här hänt och… Och 
det är ju oftast inte på mig personligen de skäller, men ibland kan man förstå ett de 
blir förbannade. Jag tar oftast inte åt mig personligen. Men det finns ju de som gör 
det och det finns ju de som har gått i väggen för att de har fått problem med 
resenärer… de tar åt sig, det är bara så., och jobbar du ensam då… man får ju inte 
prata av sig.  

 
Under intervjuerna antyds att de negativa känslor som kan väckas i samband 
med konflikter med resenärer skulle ha kunnat mildras om man hade haft 
någon kollega nära som man kunnat prata med. Minskad bemanning på 

 70 



tågen kan således även kopplas till begränsade möjligheter att bearbeta 
obehagliga eller stressande situationer som uppstår i servicemötet, vilket 
också påverkar hur man fungerar i servicerollen. Till detta kan läggas att 
ombordanställda i samband med trafik i storstadsregionerna, relativt ofta 
upplever arbetssituationen som pressande, och möter man då resenärer som 
av olika anledningar är stressade uppstår lätt konflikter. Vid så kallad 
landsortstrafik tycks det förekomma ett allmänt lugnare klimat och en mer 
behagligt atmosfär när det gäller resenärers irritationsyttringar. 
Ombordarbetet upplevs som mindre hotande och man är relativt förskonade 
från den här typen av arbetsmiljöproblem. Några intervjupersoner beskriver 
skillnaden mellan landsorts- respektive storstadsregioner och menar att 
klimatet ombord på tågen generellt är tuffare vid trafik i storstadsregionerna 
där resenärers toleranströskel tenderar att ligga på en lägre nivå.  

 
Det är positivt för att de flesta resenärer är ju glada och trevliga och allt sådant här. 
Det blir lite värre mot storstäderna. Det är jättestor skillnad. Folk i storstäderna är så 
stressade och har så bråttom och blir liksom arga på allting. Så fort man börjar närma 
sig t.ex. Stockholm eller Göteborg så ser man det och då får man tänka sig för, 
annars drar det igång.  
 
Det är rätt så fredligt folk här i trakten så det är inga problem. Det blir lite hårdare 
när du kommer lite närmare storstäderna. Jag har erfarenhet från det själv. Och de 
som bara åker på storstäderna, de är utsatta för olika hot daglig dags. När man 
kommer in mot Stockholm där, då... vi åkte för SJ då.  

 
Någon form av indirekt eller direkt hot tenderar att vara relativt vanligt 
förekommande i storstadsregionerna. Flera informanter säger att de utsatts 
för detta relativt frekvent och det gäller att gå varligt fram vid sådana 
situationer. Det framgick under intervjuerna att den minskade bemanningen 
på tågen haft negativa konsekvenser när det gäller såväl upplevelsen av 
trygghet som möjligheterna att hantera hotfulla situationer.  

 
Det var när vi åkte mycket på Stockholm, då… det var nästan varje dag som man var 
råkade ut för någonting. Jag blev exempelvis hotat med kniv en gång. Som tur var så 
var vi ju två då. Det var dubbelbemannat på den tiden, så vi tog ner personen i fråga.  
 
Och det här med hot och våld, jag tänker på en som hotade oss med både det ena och 
det andra, om jag hade varit ensam där, då vete katten om jag hade, liksom… klara 
sig hade man väl gjort, men det är ju ett stort stöd att vara mer personal. Det är bara 
så. 
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Jag minns en som inte hade biljetter och inga pengar och han var både full och 
narkotikapåverkad. Han var jätteaggressiv och tog struptag på mig och som tur så 
var det en kollega till mig som kom och såg att jag behövde hjälp just då. Då blir 
man verkligen skakig efteråt och ibland har jag tänkt att nej, nu ska jag gå av det här 
tåget och ska aldrig mer sätta min fot här.  

 
Upplevelsen av att hotfulla situationer utgör en större risk eller att man är 
mer utlämnad jämfört med tidigare är mer framträdande idag. Förutom att 
trafiken i storstadsregioner tenderar att innebära ett allmänt tuffare klimat 
och i en hårdare och ”respektlös” inställning mot de anställda, tenderar den 
negativa upplevelsen av kritiska situationer att förstärkas då resurserna att 
hantera dem har minskat. 
 Ett sätt att ensam hantera hotfulla eller kritiska situationer på är att ta 
distans till dem i den mån förhållandena tillåter. En taktik som 
ombordpersonalen använder sig av är att dra sig tillbaka och inte framstå 
som utmanande eller uppträda provokativt mot den besvärliga resenären utan 
vänta med att vidta åtgärder tills man kommer fram till en station. Där kan 
man få hjälp av tillkallad polis, av lokföraren eller i vissa fall andra 
resenärer.   

 
Jag fick lära mig att det där ska vi inte ta själva, utan vi ska ringa polis. Jag har klarat 
mig rätt så bra, jag har inte försökt att… ja, jag har bara satt mig ner och väntat. Jag 
har exempelvis aldrig fått mig en snyting än, men det finns många som har fått det 
och jag har aldrig slängt av någon, utan det får polisen göra. 
 
Det finns ju jättetuffa sträckor med mycket underlig människor, så jag har varit med 
om mycket. Och de här människorna går inte att lita på. Men, vi har ju inga konkreta 
grejer, utan vi får ta situation för situation va. Vi kan ju vara mitt ute på linjen 
exempelvis. Man går därifrån och väntar tills vi kommer fram till en station. Då har 
man oftast föraren som också hjälper till. Sedan har man de andra resande på tåget 
som hjälper till ibland. 

 
Upplevelsen av ökad risk för hot och våld i samband med ensamarbete tycks 
vara en framträdande arbetsmiljödeterminant. Det framgår av data att 
ensamarbete kan få ett påtagligt inflytande på den anställdes erfarenheter och 
upplevelse av arbetet.  
 

Vi är ensamma så gott som jämt. Det var vi aldrig förr då hade vi ju den andre med 
då. Kanske det var lyxigt men att… men många gånger var det jättebra ha med den 
här extra gubben också för att… Som det är nu så är det ett stort arbetsmiljöproblem 
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och det är många som är sjukskrivna och så här. För det här med stress den kommer 
ju av att de är ensamma. Det är exempelvis många som inte vågar jobba ensamma på 
vissa linjer. 

  
Att arbeta ensam, speciellt på linjer som knyter an till större städer, beskrivs 
som ett stort arbetsmiljöproblem av flera intervjupersoner och anses leda till 
förhöjda stressnivåer, till sjukskrivningar och en ovilja att arbeta på vissa 
linjesträckningar. Ytterligare en ombordanställd ger exempel hur man kan 
uppleva arbetsmiljön ombord när det gäller utmanande resenärer och 
arbetsmiljön i stort, men väger också detta mot de positiva inslagen i arbetet.  

 
Det är ju verkligen en tuff arbetsmiljö och man måste vara ju vara en speciell 
människa som jobbar på ett sådant ställe för man får ju se och får vara med om 
fruktansvärt mycket saker alltså. Alla har haft aggressiva personer som ska göra… 
ja, allt möjligt med dig. Men det är så mycket annat positivt som väger upp det tunga 
så att man glömmer det ganska snabbt. 

 
Variation när det gäller arbetstider och ledig tid, det oförutsägbara och att 
möta olika typer av människor, både bra och dåliga, tycks vara några av de 
positiva inslagen i arbetet som balanserar eller uppväger det negativa. 
 

Jag är inte den som tycker om att arbeta från kl. 8 till 16 varje dag, utan jag vill ha 
variation. Ibland kan man vara ledig en måndag, ibland en onsdag och ibland en 
fredag och man får träffa så ofantligt många olika människor, både bra och dåliga, 
ibland man de vara hemskt dåliga om jag säger så och... Men jag trivs med det, jag 
tycker att det är kul eftersom det alltid händer något och dagarna är så olika. 

 
Det gäller med andra ord att försöka hitta en godtagbar balans mellan det 
negativa och det positiva som arbetet ombord har att erbjuda. Den 
omedelbara tillfredsställelsen med att arbeta med människor och att arbetet 
känns fritt tycks uppväga de mer negativa inslagen i de förändringar som 
skett. Trots att mycket blivit sämre sätter man friheten och arbetet med 
människor i fokus. 

 
Jag trivs jättebra, men det finns ju saker som… inte är bra, det finns ju mycket som 
har blivit sämre. Sedan vet man ju inte vad som händer i framtiden, har man något 
jobb kvar, hur kommer det att se ut på tågen? Och cheferna... ja. Men jag älskar att 
jobba med människor och det är väldigt fritt, det gillar jag, och här händer det ju 
nya saker hela tiden. 
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Andra faktorer som bidrar till en positiv inställning är, förutom den nära 
kontakten med och intresset för människor, är att arbetet och bryter mot de 
normala åtta till fyra rutinerna och erbjuder i det avseendet variation och 
omväxling. En annan av intervjupersonerna menar att arbetet eller kontakten 
med människor ger henne mycket tillbaka.   

 
Det är just det här speciella, det här med människor och kundkontakter. Du får 
oftast väldigt mycket tillbaka när du jobbar där ute… Men ibland, jag menar… det 
är ju större otrygghet, men… vad händer framöver. Jag vet ju inte någonting. 
Varför jag egentligen gillar det här vet jag inte, men det är väl att det är roligt.  

 
Att själva arbetet som sådant upplevs som stimulerande, fritt och ger 
möjlighet att orientera sig mot andra människor tycks vara viktiga 
mekanismer för att stå ut med vissa andra umbäranden såsom ökad 
oförutsägbarhet, minskad grundtrygghet och att bli utsatt för irritation eller 
hot. De anställda tacklar eller bemöter de nya villkoren på lite olika sätt, men 
relationen mellan underbemanning, ökad arbetsbörda och stress, minskade 
möjligheter lära av och ge varandra stöd i olika situationer samt bistå 
varandra i mer konkreta konfliktsituationer tenderar vara en aspekt av arbetet 
som blivit mer framträdande efter avreglering. Jag ska nu mot bakgrund av 
de anställdas erfarenheter av de omställningar som genomförts i 
verksamheten försöka förmedla en övergripande bild av deras inställning till 
arbetet och uppfattning om framtiden.   
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6. Sammanfattning och reflektion 
  
Jag ska nu försöka sammanfatta och diskutera resultatet mot bakgrund av de 
frågor som ställdes inledningsvis. Den uppgift eller de frågor jag åtog mig att 
försöka besvara var mot bakgrund av de omställningar som genomförts 
huruvida det finns förutsättningar för de anställda att utveckla en positiv 
yrkesroll och en bra servicerelation till resenärerna, samt hur de upplever 
sina arbetsvillkor och hur de värderar sina möjligheter i yrket i framtiden. 
Jag ställde också en övergripande fråga som berörde branschens ambition att 
uppnå ökad flexibilitet, ekonomisk effektivitet och förbättrad kvalitet på 
tjänsten. Jag börjar närmast nedan med att ge en sammanfattande bild av vad 
jag funnit med avseende på de olika uppfattningar de anställda har av 
omställningarna och hur de upplever det nya järnvägsarbetet. Jag har delat in 
resultatets grunddrag i tre olika dimensioner utan någon inbördes 
rangordning av hur många som tycker si eller så, eller i vilket bolag de är 
anställda. 
 
 
6.1 Vad säger resultatet – en sammanfattning 
 
De anställda ger en komplex bild av hur de upplever arbetet och hur de 
tolkar möjligheterna i framtiden samt utvecklingen i verksamheten. Vissa av 
dem har lyckats uppnå ett slags balans mellan de negativa förändringar som 
skett i samband med omställningarna och det positiva man upplever i arbetet. 
Detta kommer till uttryck i form av upplevelser av frihet i arbetet, positiva 
kontakter med resenärer och arbetskamrater, etc. De positiva inslagen tycks 
för denna kategori väga tyngre än de negativa. Andra ger uttryck för en 
ambivalent inställning där man samtidigt som man upplever att det 
förekommer vissa negativa inslag i de förändringar som genomförts, anser 
och hoppas att de strategier som realiserats i konkreta åtgärder också kan 
komma att leda till en positiv utveckling. Känslan av oförutsägbarhet eller 
osäkerhet om vad som kan komma att hända med det egna arbetet i 
framtiden blandas med en viss hoppfullhet om att de ”fria” 
marknadskrafterna ska börja gälla. Det finns också de som i huvudsak lyfter 
fram de negativa aspekterna och ger uttryck för besvikelse och misstro samt 
en negativ syn på framtidens järnvägsarbete. De har intagit ett psykologiskt 
distanserat förhållningssätt till arbetet och menar att de omställningar som 
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genomförts har urlakat yrket när det gäller den tidigare ”järnvägsandan”. 
Flera av dem anger att de upplever en påtaglig känsla av otrygghet och 
oförutsägbarhet, där frågor om ”vad händer härnäst”, ”blir det en ny 
entreprenör”, får jag behålla arbetet?” tenderar att vara ständigt närvarande.  
 
 
6.1.1  Även om men finns, upplevs arbetet som i huvudsak positivt 
 
De som i huvudsak uppvisar en positiv attityd till arbetet menar att det 
visserligen finns vissa villkor som är mindre bra, men man trivs med yrket 
och själva jobbet. Man ger i huvudsak intryck av att inta en förhållandevis 
positiv inställning till arbetet ombord, även om man samtidigt upplever en 
viss oförutsägbarhet inför framtiden. Den omedelbara tillfredsställelsen med 
att arbeta med människor tycks uppväga de mer negativa inslagen i de 
förändringar som skett. Den nära kontakten med människor ger mycket 
tillbaka, vilket tycks vara en viktig mekanism för att stå ut med vissa andra 
umbäranden såsom ökad oförutsägbarhet och minskad grundtrygghet 
 Andra faktorer som bidrar till en positiv inställning är, förutom den nära 
kontakten med och intresset för människor, är att arbetet och bryter mot de 
normala åtta till fyra rutinerna och erbjuder i det avseendet variation och 
omväxling och själva arbetet som sådant är stimulerande och fritt. En 
ombordpersonal menar att förutom att frihet och kontakten med resenärer är 
en källa till tillfredsställelse tycks arbetskamraterna väga tung i den positiva 
värderingen man gör, och syftar på den mindre organisationens förmåga att 
skapa social sammanhållning och ett positivt arbetsklimat. Andra känner en 
trygghet i själva yrkesutbildningen samtidigt som arbetet upplevs som 
positivt och man trivs med resenärskontakter. Det framgår 
sammanfattningsvis att det i stor utsträckning tycks vara typiskt 
människoorienterade individer som står för den positiva uppfattningen. Att 
jobba med människor, uppleva en viss frihet i arbetet och att umgås med 
arbetskamrater tycks uppväga de mer negativa inslagen i arbetet som 
omställningarna genererat. 
 
 
 
 
 

 76 



6.1.2  De ambivalentas uppfattning av arbetet 
 
Flera av intervjupersonerna uppvisar en ambivalent inställning till de 
förändringar som genomförts i verksamheten. Bland annat framgår att man 
kände en större anställningstrygghet när SJ hade monopol på marknaden och 
att anställningsrelationen idag karaktäriseras av kortsiktighet och otrygghet. 
Men flera av dem ser samtidigt vissa potentiella fördelar med bolagiseringen 
i och med att det nya järnvägsarbetet till skillnad mot det ”gamla” bland 
annat kräver visioner och nytänkande. Det nya järnvägsarbetet kräver 
samtidigt att de anställda i större utsträckning än tidigare tvingas frångå ett 
invant slentrianmässigt beteende och måste anstränga sig mer för att uppfylla 
kraven på kvalitet och god service. Det anses således finnas en potential i de 
strategier och mål som låg till grund för de förändringar som genomförts om 
de börjar gälla enligt marknadskrafternas logik, där kvalitet och nytänkande 
blir prioriterade områden. 
 En ombordpersonal som balanserar ökad oförutsägbarhet mot potentiella 
möjligheter i framtiden anser att i och med att det kommer in nya 
entreprenörer i verksamheten, även om det samtidigt innebär ökad otrygghet, 
så kan den ökade konkurrensen föra någonting gott med sig i den mån de nya 
entreprenörerna är beredda att satsa på nya sträckor för att uppnå bättre 
trafik. Något som skulle kunna generera positiva effekter för både resenärer 
och anställda. Man ser med viss spänning på hur nya entreprenörer i 
framtiden eventuellt kan vända utvecklingen i positiv riktning och ger 
uttryck för en förhoppning om att systemet ska börja fungera enligt 
marknadskrafternas logik.     
 Sammanfattningsvis tycks några av intervjupersonerna, även om man 
samtidigt ger uttryck för att marknaden idag i viss mån upplevs som mer 
osäker, otrygg eller oförutsägbar då man inte längre känner den trygghet och 
förutsägbarhet som det ”gamla” SJ inbjöd till, uppleva vissa förväntningar på 
bolagisering och ökad konkurrens. Detta anses bland annat kunna innebära 
tätare trafik i framtiden, billigare resor och en allmänt positiv utveckling för 
resenärerna samt ökade möjligheter för de anställda att söka arbete hos ett 
större urval av potentiella arbetsgivare.  
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6.1.3  Det i huvudsak negativa perspektivet  
 
Vissa uppvisar en utpräglad instrumentell inställning till arbetet, där lönen 
blivit något av en dominerande drivkraft att arbeta. En av intervjupersonerna 
ansåg att arbetet urlakats på dess informella sociala inslag, samtidigt som 
känslan av oförutsägbarhet inför framtiden tenderar influera inställningen till 
arbetet. Arbetet har blivit någonting nödvändigt eller livsuppehållande som 
till skillnad mot idag, tidigare hade betydelse i ett större socialt 
sammanhang. ”Rolighetsfaktorn” tycks ha gått förlorad och ersatts av en 
inställning där arbetet mer än tidigare framstår enbart som ett medel för mål 
på fritiden. 
 Känslan av att bara göra ett jobb är mer utpräglad idag och arbetet 
tenderar att ha urvattnats på faktorer som tidigare gjorde det till någonting 
mer än att bara arbeta. Omställningarna anses ha bidragit till en upplösning 
av den sociala struktur som tidigare innehöll en icke rationell dimension 
karaktäriserad av social sammanhållning och kamratskap. Splittrade sociala 
relationer, otrygghet och återkommande förändringar som inte upplevs ha 
lett till någonting bra tycks göra det svårt att uppleva arbetet som positivt, 
vilket bidrar till den psykologiska distans man tar till det. Den gamla 
”järnvägskulturen” är på väg att försvinna. Denna anses ha varit en struktur 
av sociala relationer som sakta byggts upp under generationer (jfr. Cottrell 
1971) och där man över tid ”smälte” samman i en gemensam social entitet 
grundad på stabilitet, trygghet och långsiktighet. 
 Flera av intervjupersonerna uppger att de upplever känslor av 
oförutsägbarhet och ovisshet inför vad som kan komma att hända i 
framtiden. Det finns en relativt tydlig koppling mellan frånvaron av positiva 
och strategiska mål och tolkningen av de effekter förändringarna har haft 
vilket bidragit till att de associeras med ökad otrygghet, social splittring, 
kortsiktiga relationer och inte med möjligheter på längre sikt. Känslan av 
kortsiktighet och instabilitet i relation till arbetsgivaren tycks för vissa 
informanter ta sig uttryck i att man i dagens anställningsrelation inte orkar 
knyta sådana sociala band till arbetsgivaren som skulle ha kunnat ligga till 
grund för ett djupare engagemang, lojalitet och motivation.  
 En av intervjupersonerna beskriver ett övergripande scenario och menar 
att konsekvenserna av ett slags oförmåga att åstadkomma lönsamhet i 
verksamheten och de risker som byggs in i entreprenadsystemet kan komma 
att drabba de anställdas arbetsvillkor på ett negativt sätt. Marknaden anses 

 78 



idag inte ha förmågan att utveckla de mekanismer som kan generera 
lönsamhet i den här typen av verksamhet. Detta bland annat genom att 
dagens kontrakt begränsar entreprenörernas handlingsutrymme och 
motverkar de ”fria” marknadskrafterna. Därtill anses att dagens 
priskonkurrens och ökade krav på entreprenörerna att hålla nere sina 
kostnader, kan öka möjligheterna för mindre seriösa företag med kortsiktiga 
vinstintressen att komma in på marknaden, där utrymmet för att ta hänsyn till 
arbetsmiljöfrågor eller andra personalpolitiska insatser blir mycket litet.   
 Den mer negativa bild som ges ovan kan sammanfattas med att 
besparingar, bolagisering och splittring upplevs ha malt sönder en tidigare 
social struktur som kom att utgöra en slags gemensam järnvägsidentitet. 
Frånvaron av positiva och strategiska mål tenderar vara en annan dimension 
av de nya arbetsvillkoren som tillsammans med frånvaron av konkreta 
positiva effekter av omställningarna ofta associeras med negativa 
möjligheter på längre sikt. Kortsiktighet och oförutsägbarhet såväl vad det 
den enskildes arbetssituation i framtiden som kommande upphandlingar och 
potentiella byten av arbetsgivare tenderar att vara en dimension av det nya 
järnvägsarbetet som påverkar inställningen till arbetet på ett negativt sätt.    
 Det går i det här sammanhanget inte att ge en någorlunda entydig bild av 
hur de anställda upplever dagens arbetsvillkor. Den arbetsgivare de har eller 
det sociala kontext de befinner sig i har varierande effekter på deras 
inställning till och upplevelse av arbetet. Den gemensamma uppfattning som 
går att någorlunda urskilja eller renodla är att det har skett förändringar i 
verksamheten och att dessa har påverkat arbetsvillkoren på ett eller annat 
sätt, där vissa i förhållande till det konkreta arbetet är relativt positiva, några 
intar en ambivalent inställning och andra har i huvudsak negativa 
förväntningar på dagens och framtidens arbetsvillkor inom järnvägen.  
 Jag ska nedan fortsätta att diskutera resultatet av studien ur ett kritiskt 
perspektiv där jag mer fokuserar de paradoxala effekter som 
intervjupersonerna ger uttryck för oavsett om de ger uttryck för en positiv, 
ambivalent eller negativ inställning till arbetet. Detta gör jag utan att göra 
anspråk på att delge läsaren den absoluta sanningen. Det är viktigt att 
komma ihåg att det är ett relativt begränsat antal anställdas uppfattningar och 
erfarenheter som diskuteras, samtidigt som det kan vara angeläget att lyfta 
fram åsikter och tankar som det kanske inte pratas öppet om, men som kan 
leda till att de anställda upplever det som svårt att fokusera på positiva mål. 
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6.2 Utvecklingstendenser att uppmärksamma 
 
Under intervjuerna framgick att för de flesta informanterna är arbetet en 
bredare aktivitet än de tekniska aspekterna eller att ”bara” utföra de formella 
arbetsuppgifterna. Samtalen gav intryck av att de flesta tänker på ansvar för 
resenärer, omsorg och service till dem, och vad arbetet betyder för dem 
själva och vilken mening det har i ett bredare perspektiv. Det har samtidigt 
presenterats exempel på de anställdas erfarenheter, där de olika 
omställningar som genomförts som en konsekvens av den ”nya” marknaden, 
framstår som oöverskådliga och oförutsägbara och är något som man 
associerar med brist på kontroll, information och avsaknad av positiva mål. 
Vi har också delgetts exempel på åsikter som kan kopplas till, exempelvis att 
arbetsgivarna i liten omfattning tar tillvara på de anställda som resurs när 
man genomför olika förändringar, eller vidtar åtgärder som understödjer en 
positiv utveckling av deras yrkesroll.  
 Det som utifrån tankar om avregleringens och bolagiseringens positiva 
konsekvenser teoretiskt kan te sig rätlinjigt och klart, kan istället skapa en 
serie kompromisser och sköra allianser. Det vill säga att när beslut om 
förändring omsätts i praktiken kan mycket bli annorlunda än vad 
beslutsfattare har tänkt sig från början. Det blir något som berör alla och inte 
bara dem som planerat och kan upplevas på många olika sätt avhängigt 
många andra organisatoriska förhållanden. Det handlar om paradoxala 
konsekvenser som kan bli självförstärkande och på lång sikt få ett negativt 
inflytande på såväl anställdas engagemang som verksamheten. Det konkreta 
mötet med den här typen av omställningsprocesser kan upplevas som 
hotande på olika sätt hos de anställda, vilket ofta kan kopplas till 
personalminskning, risk för förlust av arbetet, instabila och/eller kortsiktiga 
relationer till arbetsgivare och kollegor. Detta kan vara viktiga 
bakgrundfaktorer till varför olika paradoxala konsekvenser kan uppstå. Och 
ju mer reaktionerna karaktäriseras av otrygghet, rigiditet och förskansning 
mot det nya, desto svårare kan det bli att utveckla och implementera goda 
lösningar.  
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6.2.1  Konkurrens, kvalitet och framtid 
 
Flera av intervjupersonerna ger uttryck för uppfattningen att marknaden idag 
inte förmår utveckla de mekanismer som kan generera lönsamhet i den här 
typen av verksamhet. Detta bland annat mot bakgrund av att dagens 
kontraktsutformning begränsar entreprenörernas handlingsutrymme och 
motverkar de ”fria” marknadskrafterna. En dimension av den materiella 
standarden på det rullande materialet som lyfts fram under intervjuerna är att 
det förekommer vissa farhågor över huruvida de olika bolagen i framtiden 
ska klara av att upprätthålla en god kvalitet på fordon. Flera av 
intervjupersonerna ger uttryck för en viss oro över att det rullande materialet 
kommer att få sämre kvalitet i framtiden eftersom det kan komma in många 
nya bolag i verksamheten som ska konkurrera till ”lägsta pris”. Detta 
scenario inkluderar även risken för att oseriösa företag med kortsiktiga 
vinstintressen kommer in i verksamheten, vilket kan komma att influera 
arbetsvillkoren på ett negativt sätt. 
 Bolagisering och affärsindelningen anses samtidigt ha medfört ett mer 
komplicerat förhållande mellan bolagen och de olika yrkeskategoriernas 
ansvarsområden, något som associeras med ökade kostnader och krångel. Ett 
exempel på detta är att affärsindelningen riskerar bidra till ökade kostnader 
vid reparationer och underhåll av befintligt material då de olika aktörerna 
idag måste köpa tjänster som tidigare erbjöds inom ett och samma 
organisation. I den utsträckning olika bolag vill undvika extra kostnader eller 
tvingas till besparingar, finns farhågor om att det kan komma att innebära en 
sämre arbetsmiljö för olika personalgrupper.  
 Man ser idag en försämring inom godstrafiken, där äldre material börjat 
tas i bruk i större utsträckning än tidigare. Och då det krävs stort 
investeringsvilligt kapital för att upprätthålla en modern vagnspark, finns 
risk att olika bolags möjligheter att investera i kvalitet, både när det gäller 
gods- och persontrafik, undergrävs. Sådana betänkligheter kan vara fullt 
logiska om man, med hänsyn till nyetablerade trafikföretags tillgängliga 
resurser att investera i modernt material, utgår från att de nya 
entreprenörerna själva ska stå för nödvändiga investeringar för att 
upprätthålla en god kvalitet på vagnsparken.  
 Reaktionerna på de omställningar som genomförts präglas av negativa 
förväntningar på den generella arbetssituationen i framtiden. 
Omställningarna tycks hittills inte ha medfört en utveckling av arbetet för 
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flertalet intervjupersoner och haft få positiva effekter för dem, utöver att de 
har fått behålla jobben. Det ges inte heller uttryck för att de anställda har 
någon klar bild av vad målet med de många förändringar som genomförts är, 
utöver att det är fråga om effektivisering. Data avslöjar att det finns bristande 
rutiner för kommunikation och brist på kunskap som kan kopplas till 
utveckling. Den enskilde har förutom bristande kunskap om vad som ska 
ske, en upplevelse av att i liten utsträckning vara involverad i de processer 
som ska genomföras för att realisera målen. En av de intervjupersoner som är 
skeptisk till utvecklingen ställer sig under intervjun, mot bakgrund av egna 
erfarenheter av vad som skett fram till idag, en mer eller mindre cyniskt 
influerad fråga om vad som kommer att hända i framtiden. I de fall det 
förekommer negativa förväntningar kan varje försök till förändring mötas av 
motstånd och förskansning och ett fasthållande vid det gamla samtidigt som 
det finns risk att de utvecklar en negativ tolkning av sina möjligheter i den 
framtida verksamheten.  
 
 
6.2.2  Irrationalitet, ineffektivitet och sociala kostnader 
 
Upphandling och konkurrens har inneburit att det idag finns ett relativt stort 
antal entreprenörer som trafikerar olika linjer. Flera av intervjupersonerna 
anser att detta lett till en fragmentering av järnvägsnätet. En av 
intervjupersonerna menar att det finns en inbyggd ”irrationell logik” i 
relation till trafikplanering och effektivitet i entreprenadsystemet. De olika 
trafikentreprenörerna anses exempelvis inte kunna utnyttja 
stordriftsfördelarna på samma sätt som tidigare då de trafikerar geografiskt 
avgränsade och skilda områden. En sida av denna irrationella logik omfattar 
slöseri vad gäller lokförares kompetens och dyr utbildning i våra 
grannländers trafiksystem. För att kunna utnyttja denna kompetens krävs att 
trafikeringsområdet ansluter till någon landsgräns.  
 Det framgår samtidigt att den minskade effektivitet i trafiksystemet inte 
bara anses beröra den anställde utan också resenärer genom en sämre 
samordning av persontrafiken. Nätets uppdelning mellan de aktörer som är 
verksamma idag har lett till bristande samverkan och en sämre service till 
resenärer då det inte finns ett gemensamt trafikkontor som samordnar och 
har översyn över de olika entreprenörernas persontrafik. Detta är dessutom 
en åsikt som tycks överensstämma med många trafikanters då 
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undersökningar visar att dessa, trots ansvarigas intentioner att genom olika 
åtgärder effektivisera persontrafiken, fortfarande upplever att informationen 
om störningar i trafiken såsom förseningar och inställda turer har brister 
(SOU 2001:106). Ytterligare en konsekvens som intervjupersonerna tar upp 
och som beskriver deras uppfattning av uppdelningen av olika linjesträckor 
mellan skilda trafikentreprenörer är enformighet och småskalighet. Tidigare 
upplevdes arbetet vara en integrerad del av en större helhet och man kunde 
jobba på linjer som i princip sträckte sig över hela landet. Arbetet var mer 
varierande och man upplevde ett slags kontinuitet i ett större sammanhang. 
Uppdelning av järnvägsnätet associeras bland annat med en splittrad och 
sönderhackat arbetsdag.  
 Det är inte bara turerna som upplevs som småskaliga, det har också 
inneburit förändringar i arbetstidens förläggning och fått 
överspridningseffekter på det sociala livet utanför arbetet i form av kortare 
ledighetsperioder mellan arbetspassen. De sociala konsekvenserna tycks ha 
blivit att relationen mellan arbets- och livsvillkoren i övrigt idag utgör en 
mer påtaglig belastning för familjelivet jämfört med tidigare. Här framgår 
betydelsen av att inte enbart fokusera speciella faktorer i den psykosociala 
arbetsmiljön på arbetsplatsen, utan också den komplexa väv av olika sociala, 
organisatoriska och samhälleliga förhållanden som människor existerar i 
(Antonovsky 1987 i Hansson 2004). Det är individers upplevelse av arbets- 
och livsvillkoren i helhet, där exempelvis relationen mellan arbete och det 
sociala livet utanför arbetet bör generera en upplevelse av balans, som också 
är förenlig med en önskvärd framtid. En ombordanställd associerar den 
förändrade relationen mellan fritid och arbete med att ”man nästan får bo på 
arbetet” och den lediga tiden med att ”man är hemma och vänder”.
 De anställdas erfarenheter av bolagiseringen är sammanfattningsvis att 
turerna har blivit mindre omväxlande och mer ineffektiva samt att det blivit 
svårare att koordinera persontrafiken för att ge fullgod service till resenärer. 
Detta gäller också möjligheterna att utnyttja stordriftsfördelarna eller 
begagna nätets fulla kapacitet samt att fullt ut dra nytta av den kompetens 
som finns hos många lokförare. Det tenderar samtidigt att ha blivit svårare 
att upprätthålla ett tillfredsställande socialt liv vid sidan av arbetet då kortare 
arbetspass innebär kortare sammanhängande ledigheter mellan arbetspassen.   
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6.2.3   Ekonomiska krav och nya ledningsstrategier 
 
Det finns om man tar intervjupersonernas uppfattning på allvar behov av en 
tydligare social profil i olika sammanhang, ökat inflytande och en mer öppen 
och direkt kommunikation mellan parterna. I flera av de anställdas 
beskrivningar anses relationen mellan anställda och chefer ha innehållit mer 
av sociala inslag före bolagiseringen, samtidigt som man som anställd i 
större utsträckning identifierade sig med och upplevde att man var 
betydelsefull för verksamheten. Detta anges vara en aspekt av relationen 
mellan anställda och ledning som har förändrats i negativ riktning under 
senare år. Det framgår också att de anställda i mindre utsträckning än 
tidigare får uppskattning för det arbete man utför samtidigt som återkoppling 
på utfört arbete, i den utsträckning det förekommer, tenderar att ha 
begränsats till att gälla negativa händelser.    
 En ombordanställd vid SJ beskrev hur en under senare år utökad 
relationell distans mellan anställd och ledning tenderar att förstärka olika 
kommunikationsbarriärer och underminera relationen till såväl arbetsgivare 
som de personer som företräder arbetsgivaren. För flera av 
intervjupersonerna tycks återkoppling karaktäriseras av brist på såväl 
kontinuitet som positiva inslag och bryter i det avseendet mot det som vore 
önskvärt med hänsyn till hur känslan av att vara kompetent och duglig byggs 
upp i den sociala interaktionen mellan anställd och ledning. Detta beskriver 
en situation som över tid också kan påverka engagemanget och förmågan att 
leva upp till andras förväntningar på yrkesutövandet (se t.ex. Nilsson 2003; 
Westlander 1993) eller att fördela sina ansträngningar på ett sätt som 
överensstämmer med de kav som ställs på den anställde i sin yrkesroll. 
 Materialet visar att anställda anser att det har skett en viss förändring av 
chefers attityd och förhållningssätt när det gäller medarbetardemokrati efter 
avreglering och bolagisering. De ombordanställda, framför allt vid SJ, anser 
att arbetsgivarens attityd har blivit ”tuffare” - man känner sig ofta 
”överkörd”. Den har blivit mer ”kommandopräglad” och auktoritär under 
senare år.  Känslan av att känna sig anonym och frånkopplad när det gäller 
de planer, beslut och strategier som styr verksamheten och det egna arbetets 
utformning blir tydlig under intervjuerna. Det nuvarande systemet för 
beslutsfattande tycks lämna litet utrymme för kommunikation och 
interaktion mellan anställd och chef, vilket anses vara en konsekvens av 
organisationens krav på en mer ekonomiskt rationell och likgiltig ledarstil, 
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där besparingskraven fått en framskjuten position och som delvis 
överskuggar andra frågor av mer personalsocial karaktär, vilket de anser 
riskerar att drabba verksamheten negativt i det långa loppet. 
 När den moderne ledarens strävan mot rationalitet och effektivitet 
upplevs ta sig uttryck i likgiltighet och detaljerade styr- och kontrollsystem 
och i systemet för beslutsfattande kan den bli den destruktiv för dem som 
kommer i dennes väg (jfr. Aronsson & Karlsson 2001). En vanlig 
konsekvens är att när dessa styr- och kontrollsystem tar för stora resurser 
eller utrymme i anspråk undergräver det förtroendet och engagemanget 
människor emellan. Avsaknaden av sådana band hotar att omintetgöra varje 
kollektiv verksamhet och möjlighet att uppnå ett fruktbart samarbete mellan 
anställd och arbetsgivare (se t.ex. Starrin 2001; Nilsson 203; Holter 1998). 
Detta beskriver en typ av relation som över tid kan få ett betydande 
inflytande på organisationers framtida utvecklings- och 
konkurrensmöjligheter (jfr. Nilsson 2003; Sennet 1998). 
 
 
6.2.4  Att stå utanför förändringar 
 
Möjligheterna att utöva inflytande kan variera mellan den mindre och den 
större hierarkiskt uppbyggda organisationen. Merresor:s enklare 
organisationsstruktur anses, jämfört med SJ:s nuvarande organisation,  
erbjuda bättre möjligheter att framföra olika synpunkter och samtidigt ge 
större insyn i vad som sker i organisationen. Flera anställda betonar 
dessutom betydelsen av att ha få ett ansikte på den närmaste ledningen. Att 
ha ett ansikte på chefen och uppleva att han eller hon har ett visst 
beslutsmandat är inte bara viktigt för att de anställda ska uppfatta 
direktkommunikationen som fruktbar och att man ges en reell möjlighet att 
påverka, det är också viktigt för hur relationen mellan anställda och 
arbetsledning utvecklas när det gäller förtroende och tillit. Till skillnad mot 
nuvarande anställning fanns det vid SJ små möjligheter att föra fram sina 
åsikter eller kommunicera sin uppfattning med ledningen. Den hierarkiskt 
organiserade organisationen ingav en känsla av att möjligheter att nå dem 
med mandat att ta beslut var relativt små och att olika frågor tappade kraft på 
vägen och försvann i byråkratins komplexa väv.   
 Att anställda vid SJ upplever att man inte har någonting att säga till om 
och bär på en känsla av att det åtminstone i symbolisk mening – bara är att 
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rätta in sig i ledet – indikerar att de upplever att det hos chefer förekommer 
ett likgiltigt förhållningssätt inför deras intressen och behov.  Detta är en typ 
av likgiltighet som kan komma att förstärka de underlydandes upplevelse av 
tillkortakommande och underordning (jfr. Starrin 2001) och leda till ett 
anpassningsinriktat lärande. Det vill säga att den anställde istället för att 
engagera sig i olika frågor lär sig att det inte är någon ide att försöka påverka 
eller bidra med kunskaper och erfarenheter. Det instrumentella 
förhållningssätt som flera av de anställda anser att chefer har intagit till dem 
liknas bland annat med en dators kommunikations- och funktionssätt. Den 
typ av likgiltighet som här diskuteras kan, om man förutsätter att de flesta 
anställda är beroende av en regelbunden inkomst, dels vara ett kraftfullt 
disciplinärt verktyg för att få dem att ”rätta in sig i ledet”, dels få ett negativt 
inflytande på de anställdas engagemang, tillit till arbetsgivaren och den 
service resenärerna erbjuds (se t.ex. Olsson 1998; Nilsson 2003). En 
ombordanställd vid SJ menar att det sociala ”kittet” mellan anställd och 
ledning är på väg att lösas upp, vilket belyser en situation som över tid kan få 
allvarliga konsekvenser för tillitssammanhanget mellan anställd och 
arbetsgivare och den anställdes organisatoriska åtaganden.  
 För att omställningar ska bli lyckade krävs oftast att man gör någonting 
nytt. Men i den mån det uppstår kamp mellan anställda och ledning om vad 
detta nya ska bestå av, kan det därför kosta mer för den enskilde anställde att 
gå utanför redan upptrampade spår, och inte mindre. Istället för att ny och 
frisk insikt får utrymme, blir det tryggast att hålla fast vid det gamla. 
Omställningar genomförs oftast med intentionen att det ska ske någon form 
av kunskapsutveckling och lärande. Men tycks i vissa fall skapa otrygga 
anställda som av naturliga skäl reagerar med att hålla fast vid det gamla och 
kända då man ställs utan inflytande på det egna arbetet och möjligheter att ge 
sig i kast med det nya. Konsekvenserna kan bli systematisk avlärning av ny 
och kontroversiell kunskap, som överskrider gamla gränser, vilket kan 
innebära att man istället för en lärande får en avlärande organisation. 
Paradoxen består av att man i större utsträckning stimulerar utveckling av 
ideologisk (org. prioriterad kunskap) framför kritisk kunskap då anställda 
slutar att ta ansvar för ett arbetsinnehåll de inte kan påverka. Samarbetet i 
arbetsgruppen kan också komma att beröras då mycket energi kan gå åt att 
tackla osäkerhet och oförutsägbarhet.  
 Paradoxen i sammanhanget kan beskrivas i termer av nedsatt lärande och 
engagemang och kan ses mot bakgrund av att omställningarna upplevs ha 
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skapat en ”maktorganisation”. En del av de ovan diskuterade effekterna av 
de omställningar som genomförts torde inte vara de förväntade och kan 
beskrivas som ”deflexibilisering”. Vanligtvis kopplas detta till en känsla av 
maktlöshet inför olika förändringar som sker, där mycket energi går åt att 
tackla osäkerhet. Det framkommer  mer eller mindre implicit under 
intervjuerna vikten av att arbetsgivaren skapar olika former av sociala arenor 
där anställda och arbetsledning kan mötas på jämlika villkor och där 
anställda utifrån den förtrogenhetskunskap de har av den dagliga praktiken 
kan lyfta upp aktuella frågor till diskussion. 
 
 
6.2.5  Betydelsen av delaktighet ur ett serviceperspektiv 
 
Relationen mellan anställda och arbetsgivarrepresentanter beskrivs av vissa 
intervjupersoner som ”vattentäta skott” med liten grad av ömsesidig 
kommunikation. En dimension av denna relation är att ombordpersonalen, 
framför allt de som är anställda vid SJ, menar att de i större utsträckning än 
tidigare känner sig tvingade att agera som den aktiva parten för att få fel och 
brister åtgärdade inom rimlig tid och samtidigt tackla den irritation som kan 
väckas hos resenärerna när saker inte fungerar. Att be resenären om ursäkt 
för vissa saker som inte är som de ska tenderar att påverka upplevelsen av 
status och yrkesstolthet. Upplevelsen av status hänger således samman med 
den materiella standarden på tågen. Samtidigt tolkar flera av 
intervjupersonerna situationen som en symbol för ledningens likgiltiga 
förhållningssätt till dem. De upplever med andra ord att ledningen ignorerar 
denna relativt centrala dimension av deras dagliga praktik. I den mindre 
organisationen tycks dock den här typen av situationer vara lättare att lösa då 
kommunikationsvägarna är kortare och att det finns en fysisk närhet till 
ansvariga.  
 Ledningen anses inte heller ta tillvara på de anställdas kompetens och 
erfarenheter i förhållande till den dagliga driften. Den förtrogenhetskunskap 
personalen bär på tas inte tillvara på för att kunna anpassa servicen till det 
kunder vill ha. Idag tycks det förekomma ett glapp mellan personalens 
erfarenheter av vad kunder efterfrågar och det som planerare och 
serviceutvecklare anser att kunder vill ha. Att inte lyssna på de anställda eller 
att ”köra sitt eget race” skapar inte en bra arbetsmiljö eller stimulerar till att 
uppnå ett bra serviceklimat och en anpassad servicenivå. Detta skapar 
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tillsammans med stress och reducerade bemanning på tågen en pressad 
arbetssituation vilken anses kunna få destruktiva överspridningseffekter, 
bland annat på hur relationen mellan anställd och resenärer utvecklas samt i 
förlängningen företagets lönsamhet. Det framgår ur intervjuerna att vill 
arbetsgivaren upprätthålla en balanserad relation mellan de anställdas 
respektive organisationens behov samt stimulera ett kundorienterat 
förhållningssätt hos de förra, måste man börja lyssna till dem som har 
erfarenhet av den dagliga praktiken ombord på tågen för att dessa ska orka 
engagera sig i arbetet.     
 Diskussionen ovan exemplifierar vikten av att varje organisation om den 
vill skapa förutsättningar för att nå framgång och hållbar utveckling, också 
måste stimulera personalens engagemang och motivation. Det framgår också 
att det är viktigt att arbetsgivaren lär sig hantera den paradoxala spänning 
som ofta uppstår mellan systemet för beslutsfattande och maktutövning och 
att bygga en relation präglad av tillit och samförstånd mellan parterna. 
Materialet visar samtidigt på behovet av att den närmaste ledningen ges 
legitimitet och handlingsutrymme att ta beslut i vissa för verksamheten och 
personalen aktuella frågor, och att det finns en öppenhet inför de anställdas 
åsikter och synpunkter (se t.ex. Nilsson 2003: SØrhaug 1996; Holter 1998).  
 
 
6.2.6  Att grundlägga en relation av misstro 
 
Jag gav under resultatredovisningen exempel på en grupp anställdas 
erfarenheter av en situation som gällde tvist angående övertagandeskyldighet 
vid nedläggning av trafik på en järnvägssträckning. De skilda upplevelser 
som kommer till uttryck angående denna händelse ger en bild av den 
komplexitet och de känslor av oförutsägbarhet som kan uppstå i liknande 
situationer. Studier från andra verksamheter, till exempel från 
bussbranschen, visar att känslor av otrygghet och oförutsägbarhet ofta 
dominerar upplevelsen då en ny entreprenör i regel inte har skyldighet att 
med automatik överta befintlig personal (se t.ex. Nilsson 2003).  
 Förutom att situationen skapade ett misstänksamt förhållningssätt till 
motivet bakom nedläggningen av den aktuella linjesträckningen, som i 
huvudsak kopplades till ekonomisk vinning för arbetsgivaren, uppstod 
frågan om den övertaliga Linxpersonalen var anställda av SJ eller Linx och 
vem som hade arbetsgivaransvaret. Den aktuella personalen levde under 
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perioder av hopp och förtvivlan angående om SJ skulle ta, vad de anställda 
betraktade, som sitt ansvar för den uppsagda personalen.9 Bristen på adekvat 
kommunikation och information mellan involverade parter genererade såväl 
misstänksamhet som många frågor och spekulationer om framtiden och hur 
den skulle komma att se ut. 
 Att sedan, som vissa informanter ger uttryck för, uppleva att man inte är 
önskvärd hos den arbetsgivare som efter förhandling anställde den övertaliga 
personalen är en situation som allvarligt kan reducera tilliten till 
arbetsgivarparten. Några av dem belyser detta på ett tydligt sätt och ger 
uttryck för sina funderingar över relationen och belyser hur bräcklig tilliten 
till arbetsgivarens motiv och intentioner inför framtiden kan bli. Istället för 
att jubla över ha blivit anställd går man och väntar på nästa dråpslag. Detta 
beskriver en anställningsrelation som kan försvåra eller värsta fall 
omöjliggöra ett fruktbart samarbete mellan anställd och arbetsgivare under 
lång tid. Känslan av kortsiktighet och instabilitet i relation till arbetsgivaren 
tycks för vissa informanter ta sig uttryck i att man, mot bakgrund av tidigare 
erfarenheter, i dagens anställningsrelation inte orkar knyta sådana sociala 
band till arbetsgivaren som skulle ha kunnat ligga till grund för ett djupare 
engagemang, lojalitet och motivation. Tillitssammanhanget mellan anställd 
och arbetsgivare har visat sig ha stor betydelse för individers lojalitet, 
engagemang och bidrag till organisationen (se t.ex. Isaksson 2001).  
 Detta beskriver en anställningsrelation som kan försvåra eller värsta fall, 
omöjliggöra ett fruktbart samarbete mellan anställd och en ny arbetsgivare 
under lång tid. Arbetsgivaren riskerar dessutom att tappa betydande resurser 
i form av anställdas förtrogenhetskunskaper och engagemang i de fall 
konsekvenserna blir att de reducerar sitt bidrag till organisationen. Hur en 
tidigare arbetsgivare agerat mot personalen kan således få 
överspridningseffekter på hur den förhåller sig till en ny arbetsgivare och i 
sämsta fall handlar det om misstro och misstänksamhet, vilket kan få stora 
konsekvenser för en nytillkommen entreprenörs konkurrensmöjligheter.  
 
 
 
 
 

                                                 
9 Denna åsikt byggde på det faktum att SJ och norska NSB tillsammans ägde bolaget Linx och 
därmed ansågs ha ett arbetsgivaransvar.  
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6.2.7  Gamla kontrakt och det sociala systemet  
 
De anställda upplever även förändringar i branschen med avseende på i 
avtals- och förmånssystem, relation till arbetsgivare och arbetsledning och 
möjligheter att påverka arbetsvillkoren. De förändringar som skett i dem som 
jag kallat ”gamla kontrakten” (jfr. psykologiska kontrakt) när det gäller 
pensionssystem, semesterdagar och förmånssystem upplevs i huvudsak som 
negativa och tycks ha väckt starka känslor hos de flesta intervjupersonerna. 
De negativa reaktioner som kommer till uttryck i besvikelse och indignation 
liknar varandra oavsett vilken yrkeskategori man tillhör eller i vilket bolag 
man är anställd. De förmåner som fanns tycks inte bara ha haft en ekonomisk 
betydelse, de verkar dessutom ha fungerat på ett sätt som berör en emotionell 
dimension i relationen mellan anställd och arbetsgivare. Man kände sig 
genom de förmåner som fanns tidigare uppskattad och positivt värderad, till 
skillnad mod den ekonomiskt ensidiga rationalitet som man upplever råda 
idag.   
 Kontraktsbrott kan väcka starka emotionella reaktioner och misstro mot 
arbetsgivarens intentioner och motiv samt få konsekvenser för hur man 
relaterar sig till sitt arbete och den egna organisationen. Mer konkret innebär 
det att engagemanget för det egna arbetet och lojaliteten till arbetsgivaren 
kan förändras i negativ riktning, vilket flera intervjupersoner också ger 
uttryck för. Det vill säga att den anställde förändrar sitt organisatorisk 
åtagande för att uppnå balans mellan vad de anser sig skyldiga att erbjuda 
organisationen i förhållande till vad de anser att organisationen erbjuder 
dem. De mer påtagliga reaktionerna på ovan diskuterade situation skiljer sig 
visserligen något åt mellan anställda vid olika trafikentreprenörer. Men den 
övergripande bilden är att många är besvikna och att olika förändringar av 
arbetsvillkoren medfört att det uppstått en negativ balans i det psykologiska 
kontraktet, och då belöningen står i ett negativt förhållande till insatsen kan 
det inverka på både produktivitet och trivsel. 
 
 
6.2.8  Bolagisering och förändrade branschrelationer 
 
De, som jag i sammanhanget har kallat ”branschspecifika” relationerna 
mellan anställda har förändrats i samband med privatisering och 
bolagiseringen. Mot bakgrund av förändringar av personaltäthet och andra 
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negativa inslag anses omställningarna ha bidragit till en upplösning av den 
sociala strukturen som tidigare innehöll en icke rationell dimension 
karaktäriserad av social sammanhållning och kamratskap. 
 Det blir tydligt under intervjuerna att det förekommer en viss saknad och 
nostalgisk syn på det gemensamma och övergripande. Den gamla förenande 
”järnvägsandan” tycks vara på väg att lösas upp och har förbytts mot en 
känsla av att man tillhör olika ”läger”. Denna känsla av tillhörighet till det 
stora sammanhanget tycks ha varit en viktig mekanism för att grundlägga en 
gemensam ”järnvägsidentiteten” (se t.ex. Cottrell 1971). De anställda 
beskriver hur omställningarna bidrog till att skapa rivalitet och konkurrens, 
där såväl den sociala som fysiska ”regionaliseringen” fick en tydligare 
struktur.  
 Det är dock inte bara mellan olika bolag det kan uppstå rivalitet och 
konkurrens utan också mellan tidigare kollegor. En av de anställda beskriver 
konsekvenserna vid ett byte av entreprenör som också innebar övertagande 
av trafik och menar att det förutom rivalitet mellan olika bolag i vissa fall 
skapades konflikter eller konkurrens om jobben mellan tidigare 
arbetskamrater, där de som började hos den nye entreprenören upplevde att 
de betraktades som överlöpare. En annan kastar ljus över en motsatt situation 
och beskriver hur det kan uppstå interpersonella konflikter mellan befintlig 
personal och personal som övertas vid byte av entreprenör, där mycket kraft 
och energi kan förbrukas i ”kamp” om jobben inom samma bolag. 
 Förutom att en upphandlingssituation och ett byte av entreprenör i sig 
kan skapa osäkerhet och oförutsägbarhet, kan ett övertagande av personal 
skapa rivalitet och konkurrens om jobben och ett mycket negativt 
arbetsklimat. Och paradoxen i sammanhanget är att de som skall arbeta 
tillsammans mot organisationens mål, istället går mot varandra. Denna 
situation kanske kan beskrivas som ”av-ekonomisering” om man godtar att 
ekonomisk utveckling grundläggs genom samarbete omkring gemensamma 
mål. Kamp eller konflikt om jobben mellan grupper av anställda kan 
samtidigt betraktas som en form av bristande resursutnyttjande (jfr. Holter 
m.fl. 1998) om sådana konflikter tillåts pågå under lång tid, och om de 
anställda inte ges möjlighet att samlas omkring vad den nya situationen ska 
leda till. 
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6.2.9  Känslan av tillhörighet kan förändras 
 
Trots att informanterna ger uttryck för en avsaknad av den större 
organisationens förmåga att knyta samman verksamheten till en helhet, finns 
också fördelar med de mindre organisationer som etablerat sig i 
verksamheten. De anställda i den mindre organisation som ingår i denna 
studie (Merresor) anser att det finns goda möjlighet att lära känna alla 
kollegor, utveckla en känsla av familjaritet och trygghet. I brist på 
tillhörighet till det större sammanhanget vänder man sig till den ”lilla” 
organisationen som, åtminstone i det här exemplet, tenderar ha kvalitéer som 
genererar förutsättningar för att utveckla ett tätare socialt umgänge och 
grundlägga relationer baserade på trygghet och tillit. Det öppna 
kommunikativa klimat som tycks råda kan också skapa goda förutsättningar 
för att utveckla tyst kunskap (jfr. förtrogenhetskunskap). 
 Denna form av kunskap anses av många forskare till skillnad mot 
påståendekunskap10 vara en oumbärlig ingrediens för att understödja 
individers utveckling och yrkeskompetens och i förlängningen 
organisationers utvecklingspotential (Josefson 1991; Gunnes 2003; Jones & 
Georges 1998). Det är den kontinuerligt förekommande interaktionen mellan 
gruppmedlemmar som är både generator och omsätter olika individers 
erfarenheter till tyst kunskap. Det är med andra ord utifrån de anställdas 
exempel på olika upplevda situationer som en levande och kritisk diskussion 
kan komma till stånd, och det är i det praktiska arbetet, där verkligheten 
erbjuder konkreta problem, som ett sådant meningsutbyte kan omsättas i 
praktiken och bli meningsfullt. Här spelar arbetets organisering, ledarskap 
och arbetsgruppens sammansättning stor betydelse.  
 Flera intervjupersoner anser mot bakgrund av de erfarenheter de gjort 
som anställda vid en större organisation (SJ) efter avregleringen att 
organisationens struktur och andra principer för organiseringen av arbetet har 
en tendens att skapa distans och oregelbundna sociala kontakter mellan 
kollegor. Något som gör det svårt att känna samhörighet och gemenskap. 
Gruppuppdelningen vid SJ av skilda yrkeskategorier med sina respektive 
tydligt definierade arbetsuppgifter betraktas som i viss mån splittrande 
istället för att skapa förutsättningar för samarbete, gemensam 
                                                 
10 Påståendekunskap är en boklig och teoretisk kunskap som kan ge en översiktlig orientering, 
medan tyst kunskap (se även förtrogenhetskunskap) bygger på praktiska erfarenheter. Ett seendets 
mästerskap som man förvärvar i praktiken (jfr. Josefson 1991).   
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problemlösning och delning av erfarenheter. Man möter ofta kollegor som 
man inte ges möjlighet att lära känna på ett djupare sätt eller skapa en 
relation byggd på tillit som också utgör grundfundamentet för att utveckla 
engagemang och tyst kunskap.  
 Förvisso kan detta konstaterande tyckas vara en dimension som ligger 
utanför produktionskonceptet och kortsiktigt ekonomiskt hänsynstagande. 
Men kan samtidigt ses som ett paradoxalt förlopp eller effekt om intentionen 
var att skapa förutsättningar att utveckla ett arbetsklimat som stimulerade till 
lärande, gemenskap och ett organisatoriskt åtagande som går utöver vad det 
formella anställningskontraktet konkret anger som skyldigheter. Forskning 
visar att i relation till de formella kontrakten spelar mer informella, implicita 
och sociala faktorer stor roll och har inflytande på både trivsel, lärande, 
engagemang och produktivitet (jfr. Holter m.fl. 1998; Mishra & Spreitzer 
1998). 
 
 
6.2.10  Arbetets krav och strategier för kontroll 
 
Tidspress, oregelbundna arbetstider och konflikter med resenärer kan vara 
källor till stress. Under arbetet ombord finns inslag av mer eller mindre 
förutsägbarhet, vilket karaktäriseras av att delar av det bygger på rutiner. 
Samtidigt kan de anställda komma att konfronteras med en rad situationer 
som inte går att planera eller förutsäga och som kan förstärka de krav som 
ställs på dem. 
 Även om den fysiska arbetsmiljön ombord på tågen inte anses vara den 
bästa tycks det inte ha skett några påtagliga försämringar av den för någon 
kategori anställda i samband med omställningarna i verksamheten. En 
ombordanställd vid SJ anser dock att det vid arbete i Bistron saknas, förutom 
att rörelseutrymmet är för snålt tilltaget, privata utrymmen där personalen 
kan vila eller ta igen sig. Ur personalens perspektiv finns behov av att det 
skapas ett utrymme ”bakom scenen”, där man inte hela tiden exponeras för 
kundernas direkta insyn och där man kan vila. En sådan bakgrundscen också 
utgör en plats där man kan få stöd och bekräftelse och att bearbeta stressande 
händelser (jfr. Goffman 2000). Att ges möjlighet till vila, informell kontakt 
med kollegor och att bearbeta olika upplevelser blir således särskilt viktigt 
om arbetet till stor del är styrt av andra (kunder). Ett utvecklingsscenario 
som är nära kopplat till exemplet ovan och som ombordpersonalen tycker sig 
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ha uppmärksammat och som de känner en viss oro över är att deras 
arbetsmiljö kan bli lidande genom att entreprenörerna mot bakgrund av 
dagens konkurrenssituation har en allt starkare fokus på ekonomi och kunder 
än tidigare. Och i den mån arbetsgivaren väljer eller sätter allt för stort fokus 
på kundperspektivet och genomför vissa åtgärder för att tillfredsställa 
kunderna befaras att det i vissa avseenden kan innebära nackdelar för de 
anställda. 
 Intervjuerna visar att ombordpersonalen för det mesta upplever att man 
har möjligheter att organisera arbetet på ett sådant sätt att man når en viss 
kontroll och överblickbarhet under resans gång. Genom att bland annat 
anpassa sina ”jobbstrategier” i förhållande till antal resande, antal vagnar, 
etc. försöker man undvika stressituationer. Att försöka inta ett distanserat 
förhållningssätt till ”orimliga” krav som man inte har möjlighet att påverka 
är ett annat sätt att hålla stressen under kontrollerbara former, även om man i 
vissa situationer tvingas acceptera att stressen kan göra sig påmind. De 
anställdas upplevelse av stress eller belastning vid arbetstoppar kan dock 
variera beroende av hur arbetet är organiserat och arbetsfördelningen ser ut. 
Att personalen inte har tilldelats alltför låsta positioner utan tillåts rycka in 
och hjälpa varandra när detta är möjligt är en faktor som kan reducera stress. 
Att däremot ha klart specificerade arbetsuppgifter och positioner utan 
möjlighet att hjälpa varandra vid arbetstoppar kan istället leda till ökad 
stress.  
 Den allmänna bild som främst de SJ-anställda ger av dagens 
ombordarbete är att arbetskraven har blivit tuffare i samband med minskad 
bemanning på tågen och ger idag inte utrymme för att ”söla” om man ska 
hinna med det som man anser att man ska eller måste hinna med.  De senaste 
årens personalneddragningar tycks vara en mekanism som tenderar att 
generera känslor av ökad stress och en mer pressad arbetssituation för den 
kvarvarande personalen. Flera studier visar att de långsiktiga effekterna av 
nedbemanning i huvudsak är negativa och lönar sig ofta mindre än förväntat 
(Cameron i; Cole 1995). De sociala resultaten kan vara än mer dramatiska 
och visat sig inverka negativt på moral, tillit och produktivitet. Cameron 
skriver utifrån resultatet från en omfattande studie:  
 

Vi upptäckte att när organisationer genomför personalneddragningar, börjar 
rigiditetsresponsen att göra sig gällande. Det vill säga att organisationer blir rigida, 
knyter sig samman och de anställda blir upptagna att hålla fast vid det de har kvar (min 
översättning).  
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Detta kan innebära att man får mindre öppenhet för lärande och risktagning, 
samtidigt som chefers legitimitet urholkas, vilket kan påverka långsiktig 
planering och utveckling på ett negativt sätt (se även Holter m.fl. 1998). Att 
förbättra resultatet genom ökade intäkter och sänkta utgifter är naturligtvis 
det bästa, risken finns dock (med hänsyn till den ovan diskuterade 
situationen) att organisationen ”avvecklar” både arbetskraft och ekonomi.  
 Det framgår ur materialet att det från arbetsgivarens sida idag 
förekommer inslag av ett slags ”tidsoptimism” i olika sammanhang, något 
som förutsätter att allt fungerar problemfritt och utan störningar. 
Intervjupersonernas uppfattning är att entreprenörerna idag, förutom att 
reducera bemanningen ombord på tågen, försöker minimera eller skära på 
vad man skulle kunna kalla ”spill- eller icke-produktiv tid”, något som kan 
innebära sämre arbetsmiljö för ombordpersonalen då tidsreserverna för att 
hantera oförutsägbara händelser har minskat. Flera av intervjupersonerna ger 
uttryck för en oro över de ökade ekonomiska kraven och att arbetsgivarnas 
attityd till personalen kan komma att bli tuffare. En uppfattning som 
framförs är att chefer med en instrumentell eller ekonomiskt kalkylerande 
inställning till människor kan komma att innebära ytterligare försämringar av 
arbetsvillkoren i framtiden. Enligt en av informanterna behöver de 
förändringar som kommer att genomföras i framtiden få en tydligare social 
profil med betoning på det mänskliga systemet, samtidigt som arbetsgivarna 
behöver komma till insikt om att de förändringar av arbetsvillkoren som nu 
sker inte är hållbara i längden om man vill ha en engagerad och motiverad 
personal. 
   
 
6.2.11   Ensamarbete och irriterade eller hotfulla resenärer 
 
Det framgår med tydlighet att förutom att arbetet kändes mindre stressigt vid 
större bemanning på tågen så tenderar lösandet av olika situationer eller 
problem ha underlättats då man i de flesta situationer hade någon kollega till 
hands som man kunde dela tankar med. Dessa relationer anses ha skapat 
förutsättningar för utbyte av erfarenheter och lärande i den konkreta 
arbetssituationen samt inge en känsla av trygghet. Den tidigare bemanningen 
kan således beskrivas som ett sätt att minska arbetsbördan hos enskilda 
anställda och höja såväl känslan av trygghet som att ges möjlighet att lära 
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någonting nytt genom att det samlade kunskapskapitalet expanderar i 
förhållande till de skilda erfarenhets- och förtrogenhetskunskaper olika 
individer bär på.  
 Dubbelbemanning och den känsla av trygghet detta tenderar att ha 
genererat kan också kopplas till mer konkreta sammanhang där kritiska 
situationer kan uppstå i form av irriterade resenärer, hot om våld eller 
liknande. Idag får man ofta ”tackla” irriterade resenärer ensam. Detta kan 
även gälla omständigheter som kan innehålla inslag av hot om eller konkret 
våld. Det är anställda i den så kallade frontlinjen som får ta emot 
resenärernas missnöje vid såväl förseningar som vid tekniska fel eller andra 
saker som resenärer upplever som irritationsmoment, oavsett den anställdes 
medverkan i eller inflytande på den situation som uppstått. De konflikter 
som kan uppstå mellan anställd och resenär är något som flera av 
intervjupersonerna säger att de inte alltid klarar av att ”skaka av sig” utan 
man tar åt sig personligen och bär med sig den stress och irritation som 
situationen skapat under längre eller kortare tid. Minskad bemanning på 
tågen kan således även kopplas till den dimension av servicearbetet som  
innebär begränsade möjligheter att bearbeta obehagliga eller stressande 
situationer. Till detta kan läggas att ombordarbetet inom eller i samband med 
trafik i storstadsregionerna, relativt ofta upplever arbetssituationen som 
pressande, och möter man då resenärer som av olika anledningar är stressade 
uppstår lätt konflikter. Vid så kallad landsortstrafik tycks det förekomma ett 
allmänt lugnare klimat och en mer behagligt atmosfär när det gäller 
resenärers irritationsyttringar. Ombordarbetet upplevs som mindre hotande 
och man är relativt förskonade från den här typen av arbetsmiljöproblem. 
 Förutom att trafiken i storstadsregioner tenderar att innebära ett allmänt 
tuffare klimat och en hårdare och mer ”respektlös” inställning till de 
anställda, tenderar den negativa upplevelsen av kritiska situationer att 
förstärkas då resurserna att hantera dem har minskat. Upplevelsen av ökad 
risk för hot och våld i samband med ensamarbete tycks vara en framträdande 
arbetsmiljödeterminant och kan få ett påtagligt inflytande på den anställdes 
erfarenheter och upplevelse av arbetet. Att arbeta ensam, speciellt på linjer 
som knyter an till större städer, beskrivs som ett stort arbetsmiljöproblem av 
flera av intervjupersoner och anses leda till förhöjda stressnivåer, 
sjukskrivningar och en ovilja att arbeta på vissa linjesträckningar. De 
anställda tacklar eller bemöter de nya villkoren på lite olika sätt, men 
relationen mellan underbemanning, ökad arbetsbörda och stress, minskade 
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möjligheter lära av och ge varandra stöd i olika situationer samt bistå 
varandra i mer konkreta konfliktsituationer tenderar vara en aspekt av arbetet 
som blivit mer framträdande efter avreglering. 
 
 
6.3 Uppsummering 
 
Mot bakgrund av studiens kvalitativa design går inte att dra några generella 
slutsatser om branschen i stort. Det går heller inte att uttala sig om att de 
anställdas erfarenheter av omställningarna, deras inställning till arbetet eller 
syn på framtiden i yrket pekar i en specifik riktning. De uppvisar, som 
diskuterades inledningsvis i detta kapitel, genom sina erfarenheter av 
omställningarna en komplex bild där vissa ger uttryck för en i huvudsak 
positiv bild, andra för en ambivalent inställning där otrygghet och 
oförutsägbarhet blandas med hoppet om en positiv utveckling. Sist finner vi 
den grupp som på det hela taget upplever omställningarna som negativa och 
man betraktar arbetet som en mer eller mindre renodlad inkomstkälla. Trots 
detta ges det i materialet uttryck för erfarenheter och upplevelser som kan 
vara värda att uppmärksamma eller lyfta fram. Jag avser därför att i 
punktform försöka centrera och konkretisera några sådana dimensioner som 
kan vara relevanta att diskutera inför framtiden i den utsträckning anställdas 
engagemang och förtrogenhetskunskaper ses som viktiga mekanismer för 
organisatorisk utveckling och hållbarhet.  
 
• Det framgår att relativt många av de anställda känner oförutsägbarhet och 

har i viss mån negativa förväntningar på såväl framtidens fordonskvalitet 
som servicekvalitet och den ekonomiska situationen för de bolag som är 
och kommer att vara verksamma.  

• En närliggande aspekt som kan få ett negativt inflytande på de anställdas 
engagemang är brist på information och kommunikation mellan 
arbetsgivare och anställd. Detta visar sig främst i frånvaron av positiva 
och strategiska mål för de förändringar som vidtas. Istället färjas mångas 
erfarenheter av negativa konsekvenser.  

• För flera anställda går mycket energi åt till att hantera osäkerhet och 
otrygghet istället för att fokusera på framtida mål och uppgifter. Dessa 
känslor underbyggs i huvudsak av upplevelsen av att inte ha kunskap om 
och av att inte vara aktiva deltagare i förändringsprocessen.  

• Det tycks i vissa fall ha uppstått ett glapp eller skapats en barriär mellan 
ledning och anställda där de senares känsla av att vara åsidosatta och 
negligerade både som sociala varelser och som arbetstagare är 
framträdande. Detta avslöjar samtidigt att rutinerna för kommunikation 
har brister och att det inte finns mötesplatser för utväxling av 
information. 
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• Kvalitetskoncepten tar inte utgångspunkt i de anställdas erfarenheter från 
mötet med resenärer eller vad de anställda ser som god praxis och som 
kan knytas till en positiv yrkesidentitet. Kvaliteten ska bli bättre 
samtidigt som möjligheterna undergrävs av ökade krav på ekonomisk 
effektivitet, bristande inflytande och kommunikation.  

• Det ges i materialet exempel på där arbetsgivares agerande vid 
nedläggning av en linjesträckning och i diskussioner om övertagande 
allvarligt kan skada de anställdas tillit till arbetsgivarna i mer generell 
mening. Den generella misstro mot arbetsgivarsystemet som kan uppstå i 
liknande situationer kan under lång tid förhindra ett fruktbart samarbete 
mellan arbetsgivare och arbetstagare oavsett vem arbetsgivaren är.  

• Till skillnad mot den större organisationens komplexa och byråkratiska 
struktur tycks den mindres enkla struktur erbjuda de anställda större 
möjligheter att lära känna varandra, att bearbeta händelser i arbetet och 
lära av varandras erfarenheter. Det vill säga att utveckla ett informellt 
socialt ”kitt”, byggt på förtroende, gemenskap och delade erfarenheter.   

• Minskad bemanning på tågen är en faktor som bidrar till en mer pressad 
och otrygg arbetssituation. Detta har också bidragit till att möjligheterna 
att reducera effekterna av stress i arbetet samt att lära någonting nytt 
genom andras erfarenheter har minskat.  

  
Slutsatsen är att många anställda uttrycker en förståelse för att vissa 
förändringar i verksamheten var nödvändiga, samtidigt som de ifrågasätter 
sättet på vilka förändringarna har genomförts. De negativa dragen omfattar 
minskad anställningstrygghet, reducerat inflytande, förändrade strategier mot 
ett mer auktoritärt ledarskap, bristande information, rykten och ökad 
oförutsägbarhet när det gäller den framtida arbetssituationen, och 
fragmentering i förhållande till både det egna arbetet och kunder. 
Helhetsbilden bekräftar att tydliga och långsiktiga strategier, positiva och 
sociala målsättningar för de förändringar som genomförts inte har haft en 
framskjuten position i organisationerna i relation till frontpersonalen.  Det 
vill säga att de strategier och målsättningar som legat bakom praktiska 
förändringar inte har haft förankring hos dem som utför det konkreta arbetet 
och ska arbeta mot gemensamma mål. Det kan således mot bakgrund av de 
anställdas tolkning av den utveckling som sker och har skett i verksamheten 
bli svårt att uppfylla den övergripande ambitionen att uppnå ökad flexibilitet, 
effektivitet och servicekvalitet i verksamheten som helhet om inte de som 
utför det konkreta arbetet i högre utsträckning än vad som tycks ske idag 
involveras i utvecklingsarbetet. 
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Det nya järnvägsarbetet

Genom att stimulera till ökad konkurrens inom järnvägssektorn skulle entrepre-
nadsystemet vidareutvecklas till gagn för såväl huvudmän som entreprenörer 
och resenärer. Uppfattningarna om avregleringens konsekvenser går dock isär. 
Från vissa håll (ESO 2002) hävdas att avregleringen haft övervägande positiva 
effekter.  Kritikerna menar istället att många kunder klagar på sämre service 
och högre priser samt att den berörda personalen känner stress och otrygghet. I 
studien försöker jag mot bakgrund av de skilda uppfattningar som olika aktörer 
ger uttryck för lyfta fram olika förhållanden som bland annat kan kopplas till 
arbetskrav, inflytande och kommunikationsstrategier.

Resultatet visar på en komplex bild när det gäller anställdas bedömning av effek-
terna av avreglering och bolagisering. Hos vissa grupper av anställda sätter man 
hoppet till att nya entreprenörer och en utökad konkurrens om såväl resenärer 
som personal ska bidra till billigare resor och en bättre arbetsmiljö. Hos andra 
har situationen lett till att det idag existerar en uppgiven inställning till avregle-
ring, bolagisering och yrkets framtid. Förutom att upphandlingssystemet på ett 
mer eller mindre påtagligt sätt påverkat upplevelsen av trygghet och förutsäg-
barhet, tenderar det sätt på vilket arbetet är organiserat, hur ledningsstrukturen 
ser ut samt om organisationsstrukturen kan beskrivas som komplex eller enkel 
ha ett påtagligt inflytande på de anställdas upplevelse av arbetet.
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