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I författandet av en avhandling skrivs ofta de inledande sidorna sist, så även i mitt fall. Så här 

i skrivandets slutskede känns det behagligt att tänka tillbaka på hur det hela startade och att 

lyfta fram organisationer och personer som möjliggjort och på olika sätt bidragit under mitt 

akademiska åtagande. Jag vill börja med att tacka ledningen på Sandvik Utbildnings AB 

(SUAB) som beslutade att finansiera initativet ”Industridoktorand” vilket blev startpunkten 

på detta avhandlingsarbete. Här vill jag särskilt lyfta fram och tacka Åsa Nordgren, Peter 

Larson och min dåvarande kollega Barbara Undervill för deras insatser i upprättandet av 

kontraktet.  

Med ett finansieringskontrakt i fickan påbörjades arbetet med att hitta en akademisk 

tillhörighet, ett sökande som var nära att bli resultatlöst. Efter några återvändsgränder kom 

tanken på att initiativet inte skulle bli av smygande, något som ändrades under ett möte 

med Ulf Grundel. Han föreslog att jag skulle kontakta Marianne Ekman Rising på KTH innan 

jag beslutade mig för att ge upp, redan på väg från mötet ringde jag Marianne. Ett möte 

bokades in, där också Monica Lindgren deltog, under hösten år 2012. Efter vår träff valde 

Marianne att som huvudhandledare ta sig an mig och mitt vid den tidpunkten otydliga 

projekt. Tack. 

Tillsammans med finansieringen från SUAB gav det förutsättningar för att formalisera 

initiativ ”Industridoktorand”. Marianne har sedan, tillsammans med biträdande handledare 

Lucia Crevani och Tony Huzzard, med skärpa och energi stöttat och utmanat mig under min 

tid som doktorand: Tack till er. Under tiden för initiativet har också min arbetsgivare erbjudit 

goda möjligheter för mig att själv planera och fördela min arbetstid mellan mina båda 

uppdrag; en halvtidstjänst som industridoktorand och en halvtidstjänst som 

utbildningsledare och senare som chef. Jag tackar ödmjukt för detta förtroende.  

Som forskare var jag också beroende av att få tillgång till det vi ibland refererar till som 

praktiken. Förhoppningen var att finna en organisation som ville inleda ett samarbete med 

mig som forskare baserat på en tanke om att ny förståelse och kunskap kunde formas 

samtidigt som den medverkande organisationen kunde utvecklas av initiativet. Ett särskilt 

tack till Magnus Mellberg, Stefan Frölander, Magnus Söderblom och Peter Andersson för ert 

gedigna intresse under den här delen av arbetet. 

Jag vill påpeka att det under arbetets gång inte uttalats förväntningar eller krav om att 

anonymisera vare sig avdelning eller företag. I inledningen av fältarbetet träffades dessutom 

en muntlig överenskommelse med det aktuella affärsområdets dåvarande VD. På en direkt 

fråga om jag kunde vara öppen med vilket företag det gäller minns jag att jag fick ett svar i 

stil med att ”självklart kan du skriva att studien är genomförd på Sandvik”. Jag vill på dessa 

grunder rikta ett varmt tack till Sandvik i allmänhet, till SUAB och medarbetarna på den 

medverkande avdelningen i synnerhet. Genom hela min medverkan hos er har ni frikostigt 

involverat mig i er vardag och med inlevelse delat era berättelser: Tack.  
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Tack till de framstående forskare som bidragit med synpunkter vid avhandlingsarbetets 

delmål: Christopher Matthieu, slutseminarium, Stefan Tengblad, halvtidsseminarium och 

Niclas Arvidsson, inledande seminarium. Tack också till Elisabet Andersson som åtog sig att 

korrekturläsa avhandlingen och till Lena Mårtensson för viktiga insatser i arbetets slutskede. 

Utbytet med andra doktorander har även det varit en viktig och rolig del där Karl 

Gummesson, Christer Osterman, Jonas Renström, Pontus Wadström, Maxim Miteriv, Erika 

Lokatt, Ruth Brännvall, Britta Nordin Forsberg och många fler har bidragit till skratt såväl 

som till lärande.  

Anu Lindahl har också hon varit ett värdefullt stöd och bollplank, framför allt vill jag tacka 

henne för det pragmatiska förhållningssättet och för förmågan att navigera i komplexa 

frågeställningar under de sista intensiva veckorna av avhandlingsarbetet. Ett särskilt tack går 

också till Hans Jöhnk som på ett lockande och skrämmande sätt introducerade mig i 

personlig utveckling och till ”heta stolen”. Tack också till Ulf Zwedberg, en inspiratör av rang 
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Abstract 

The focal point of this thesis is an interest in workplace development and how the 

relationship between managers and workers affects an organization’s ability to develop its 

way of working. The aim of the study is to contribute to debates on workplace development 

away from Tayloristic principles based on a strict division of labour and to investigate how to 

manage the well-documented consequences of such principles, low productivity and lack of 

engagement from employees. The aim is also to discuss how workplace relations founded on 

such principles can be changed and to elaborate on the benefits from such a change. 

In order to do so two lines of inquiry have guided the research process and formulation of 

research questions. The first examines how the relationship between managers and workers 

affects the organization’s ability to undertake organizational development. The second 

focuses on how the relationship between managers and workers can be configured to 

support organizational development.  

To find answers to these lines of inquiry an action research project was initiated in the same 

organization where the author has been working for more than twenty years: the research is 

conducted on his own practice as a change agent. In his job as an in-house trainer he met 

members of a part of the organization where the employees described their history as a 

quite dysfunctional workplace, yet at the same time they claimed it is “much better now”. 

The story caught the author’s interest which led to an agreement that an insider action 

research project was conducted in that part of the organization. 

For one year the author participated in the organization with a twofold purpose: first, to find 

answers to the research questions and second to support the organization in its ongoing 

challenges. Through dialogue and interviews, at both individual and group levels, a historical 

story of the workplace and its functioning “a long time ago” was built up. An informal system 

was identified whereby workers strove to secure what the thesis calls a “workless salary”, 

that is, to do as little as possible and still get full pay. This situation was later compared to 

the situation that emerged during the time of the intervention. The latter was a very 

different situation with high productivity and high levels of job satisfaction.  The differences 

between the two work situations over time were obvious. This prompted the next part of 

the study, namely an investigation into how the development work had been achieved. 

The study concerns multiple levels and disciplines, which is common in action research. The 

result shows that workers’ ability to influence their own work situation along with growing 

arenas for discussions of work experience made the development possible and that a 

reflexive dialogue combined with a practice-oriented relational leadership can influence 

ways of working in practice that are conducive to workplace development. These four 

factors are presented in the thesis as constituting a platform for the workplace to develop 

better ways of working. 

Organizational change, Organizational development, Workplace science, Action research 
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Sammanfattning 

Avhandlingen handlar om organisatoriskt utvecklingsarbete och undersöker hur relationen 

mellan ledning och arbetarkollektiv påverkar en organisations utvecklingsförmåga. Syftet är 

att öppna för en diskussion kring hur nutidens arbetsplatser påverkas av vårt historiska arv 

från den strikta uppdelningen mellan planering och utförande av arbetsuppgifter och dess 

konsekvenser. Dessutom finns en önskan att diskutera hur denna relation kan förändras och 

att beskriva potentialen som finns i en sådan förändring. Avhandlingen tar således sin början 

i arbets- och ansvarsuppdelning enligt Taylors principer för Scientific Management för att 

sedan följa och diskutera genomförda studier och praktiska försök inom arbetslivsforskning.   

Två forskningsfrågor har formulerats som har varit styrande i forskningsprocessen. Den 

första frågan undersöker på vilket sätt relationen mellan ledning och arbetarkollektivet 

påverkar organisationens utvecklingsförmåga, den andra frågeställningen intresserar sig för 

hur denna relation kan organiseras som ett stöd för att förbättra organisationens 

utvecklingsförmåga. Studien är genomförd i en organisation där jag själv arbetat i mer än 

tjugo år, Sandvik, forskningen genomfördes därmed på egen praktik. 

I mitt arbete som utbildningsledare kom jag i kontakt med en avdelning vars medarbetare 

vittnade om en förändring av arbetsplatsens funktion. De beskrev en dyster bild av hur det 

var ”förr i tiden” men gav samtidigt uttryck för att det var mycket bättre nu. Berättelserna 

fångade mitt intresse, något som efter några samtal ledde fram till ett samarbete mellan 

avdelningens medarbetare och mig i egenskap av aktionsforskare. Under ett år deltog jag, 

och tilläts påverka situationer, i deras vardagliga arbete. I egenskap av aktionsforskare hade 

jag även ett förändringsuppdrag som handlade om att bidra till avdelningens fortsatta 

utveckling. 

Genom samtal och intervjuer formades en bild hur arbetsplatsens funktion var ”förr i tiden” 

ett informellt system strävade mot det jag valt att kalla ”arbetsfri inkomst”; att göra så lite 

som möjligt och ändå erhålla full lön. En bild som sedan jämfördes med funktionen som 

rådde vid tidpunkten för undersökningen då medarbetarna fokuserade tillsammans på både 

produktivitet och arbetsglädje och där utvecklingsförmågan var hög. Skillnaden mellan de 

båda tidsperioderna framstod tydligt och blev utgångspunkten för nästa del i studien, att 

undersöka hur utvecklingsarbetet genomförts.  

Studien spänner över flera nivåer och flera discipliner, något som är vanligt i 

aktionsforskning. Resultatet visar att ett utökat inflytande tillsammans med organiseringen 

av återkommande samtalsarenor möjliggjorde en förändring av relationen mellan ledning 

och arbetarkollektiv. Dessa möjligheter förvaltades sedan med ett relationellt orienterat 

ledarskap och en reflexiv dialog. Tillsammans utgjorde dessa fyra faktorer en bas för 

avdelningens ökade utvecklingsförmåga. 

Förändringsarbete, Utvecklingsarbete, Arbetsplatsforskning, Aktionsforskning 
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1. En skruv som lossnat - Inledning och bakgrund 

Under mitten av 1990-talet arbetade jag som skiftgående mekanisk reparatör där uppgiften 

var att återställa mekaniska funktioner som slutat fungera, ett arbete som innefattade daglig 

kontakt med operatörer eftersom de själva vanligtvis ringde till oss på 

underhållsavdelningen för att rapportera maskinernas brister. Vid den här tiden utfördes 

inte något förebyggande underhåll utan underhållsarbetet bedrevs så att säga på avrop: 

något gick sönder, operatören felanmälde, vi reparerade och sedan kördes maskinen igång 

igen av operatören. Vi på underhållsavdelningen gick då till nästa trasiga maskin, om inga 

maskiner var trasiga återgick vi till vår verkstad för att invänta nästa haveri. Det finns 

naturligtvis många upplevelser och minnen från den tiden, för mig har ändå följande 

scenario för alltid fastnat i mitt minne. Det vore naturligtvis omöjligt att återge en ordagrann 

och exakt beskrivning av vad som utspelade sig, istället är syftet med anekdoten att beskriva 

en arbetsplatssituation som intresset för den här avhandlingen tar sitt avstamp ifrån. 

Under ett av mina eftermiddagsskift ringde telefonen som användes för felanmälan av 

operatörer, jag var vid det tillfället sysselsatt med en reparation då jag svarade i telefonen. 

Jag meddelade operatören i telefonen att jag var upptagen med att laga en annan maskin 

med högre prioritet; en maskin som idag skulle få etiketten flaskhals men det var ett okänt 

begrepp på den tiden. Så som jag kommer ihåg det dröjde det mellan tre och fyra timmar 

innan den prioriterade maskinen åter var i drift när jag rullade fram till mannen som ringt 

och till den trasiga maskinen på min sparkcykel. Mannen som felanmält maskinen satt och 

halvsov på sin stol, jag blev förvånad över att han fortfarande satt vid maskinen, det vanliga i 

sådana här fall var att maskinskötaren befann sig i fikarummet. Mannen som satt där var en 

person som jag träffat flera gånger tidigare, vi hade så att säga en ytlig relation.  

När jag kom fram sade jag ”hej, har maskinen gått sönder, var det du som ringde”? Mannen 

som arbetade vid maskinen pekade då på en ganska stor skruv som låg på golvet framför oss 

och sade: ”Ja precis, du ser skruven där på golvet. Den har lossnat och ska sitta i det där 

hålet”. Han pekade på ett gängat hål i maskinens konstruktion alldeles framför honom. Jag 

plockade upp skruven från marken, skruvade i alla gängor, drog åt skruven med en nyckel 

som hängde vid maskinen: ett arbete som tog mig maximalt fem minuter. När arbetet var 

utfört tackade mannen för hjälpen och startade maskinen igen. Liknande händelser 

upprepade sig emellanåt men det som gör att jag kommer ihåg just den här historien är att 

han, mannen som vid just det tillfället arbetade vid nämnda maskin, drev en egen 

bilverkstad på sin fritid. 
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I takt med att denna avhandling tagit form har olika teoretiska perspektiv vuxit fram då det 

har visat sig att liknande fenomen studerats under lång tid. Utifrån olika perspektiv återfinns 

andra forskares resultat som diskuterar och förklarar bakomliggande orsaker till liknande 

beteenden som mannen i anekdoten visar. Exempel på perspektiv som i någon mening kan 

härröras till fenomenet är; brist på motivation (Herzberg m. fl., 1993 [1959]), brist på 

arbetsglädje (Gardell, 1976) eller bristfällig kultur (Schein, 2004). Den beskrivna mannens 

agerande, han med den lösa skruven, är förhållandevis enkelt att sätta i samband med ovan 

presenterade studier. Mannen vid maskinen saknade uppenbarligen såväl motivation som 

arbetsglädje, liksom att kulturen på den aktuella arbetsplatsen med enkelhet kan kritiseras.  

En annan välkänd studie (McGregor, 2006 [1960]) visade att medarbetare tenderar att bete 

sig utefter de förutsättningar deras arbetsplats förmår att ge dem och att underliggande 

föreställningar om människor är självuppfyllande. Resultatet från hans studie riktar 

strålkastarljuset mot medarbetares förutsättningar till ett stimulerande och produktivt 

arbetsliv. Frågor om vilka förutsättningar mannen med den tappade skruven hade för ett 

annat agerande radas upp i mitt huvud. Framförallt väcks en nyfikenhet på hur det kunde bli 

så här och på vilka grunder vi har arrangerat arbetsplatser som ger konsekvenser likt de ovan 

beskrivna.  

Givet detta riktas intresset för den här avhandlingen mot arbetsorganisation, då främst den 

strikta uppdelningen av ansvar och arbetsuppgifter i linje med Taylors (1916; 1919) principer 

för Scientific management. En organisationsform som har studerats och kritiserats av 

forskare under lång tid. Till exempel menade Braverman (1977) att människor anställdes 

enbart för att fylla en funktion; att serva maskinerna med material. Gardells (1976) studie 

visade att människor i nämnda situation tenderade att se på sitt arbete som ett medel för 

att, genom dess förtjänst, skapa sig en meningsfull fritid.  

Huvudintresset för den här avhandlingen är dock inte något av de ovan nämnda begreppen, 

istället riktas intresset för den här studien, som rubriken antyder, mot organisationers 

utvecklingsförmåga. I en nutid där den globala konkurrensen tilltar har ett framgångsrikt 

förändringsarbete pekats ut som en viktig kompetens av exempelvis Jörgensen m. fl. (2007), 

Sandberg (2016). De argumenterar för att den gemensamma förmågan att utveckla 

verksamheten kommer att vara avgörande för framtidens organisationer. De menar också 

att de tidigare något tröga och statiska arbetssätten kommer att försvinna till förmån för en 

ökad takt i förändringsarbetet. Förändring, menar de, kommer att vara det nya normala.  

Som en förstudie till denna avhandling genomfördes en undersökning om hinder för 

motivation till förändringar bland operatörer (Nilsson, 2011). En tydlig distinktion 

identifierades, i likhet med Lysgaard (1985), i form av en kamp föreställande ”vi” mot ”dom”. 

Grupperingen ”vi” bestod av operatörer; arbetstagare anställda för att bemanna 

maskinparken. Den andra grupperingen ”dom” bestod av arbetsgivare/förändringsledare, 

fortsättningsvis benämnda som ”ledning”, satta att leda såväl den dagliga driften som att 

driva och genomföra förändringar. På liknande sätt som Lysgaard (1985) beskrev återgav 
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informanterna i förstudien hur de ofta ”höll ihop” och visade enad front gentemot 

ledningen. 

Förstudien vittnade om en distansering mellan ledning och operatörer, vilket bland annat 

tog sig uttryck i att operatörerna vanligen strävade mot att producera lika eller mindre 

material än normalt, medan ledningen hela tiden efterfrågade mer. Det mest framträdande i 

förstudien var ändå den tydliga bild som operatörerna förmedlade och den uppenbara 

saknaden av motivation till sitt arbete i allmänhet, och till det pågående förändringsarbetet i 

synnerhet. Polariseringen var uppenbar i berättelser liknande ”när dom vill så där så gör vi så 

här” eller ”när dom tycker så här så tycker vi så där” (Nilsson, 2011). Resultatet från 

förstudien sammanfattades med en bild av en mur placerad mellan de två grupperingarna, 

ledning och operatörer, en mur som hindrade såväl samtal som samarbete. 

Muren visade sig ha byggts upp under lång tid genom en avsaknad av dialog, involvering, 

värdesättande av varandras kompetens och ansvarstagande (Nilsson, 2011). Resultatet 

visade i likhet med tidigare forskning (se exempelvis Braverman, 1977; Gardell, 1976; 

Gustavsen, 1992; Lysgaard, 1985) att den vedertagna exkluderingen från 

”uttänkandeprocessen” och från uppföljningen av insatserna i stor utsträckning påverkade 

arbetarnas motivation inför sitt arbete negativt. Resultatet blev konflikter och låg 

måluppfyllnad i det då pågående förändringsarbetet.  

Ett antal rapporter vittnar om svårigheter med att initiera och planera förändringsprojekt 

eftersom en stor del av de som försöker misslyckas med att omsätta de nya 

arbetsmodellerna i praktiken. Kotter (2007), har visat att många initierade 

förändringsprojekt misslyckas och exempelvis Jörgensen m.fl. (2007) vittnar om att så många 

som 95% av organisationer som inleder förändringsprogram inte når sina i förväg uppsatta 

mål med förändringen. En form av rapportering som får kritik av By (2020), Editor in Chief för 

Journal of Change Management, då han menar att studier där misslyckande 

förändringsinitiativ lyfts fram bidrar till en uppfattning om att dagens organisationer är 

statiska och inte förändras.  

By (2020) anser att det är olyckligt att många av dagens rapporter och förändringsinitiativ tar 

sin början i en outmanad ”sanning” om människors oförmåga till förändring. Dessutom 

menar han att en sådan utgångspunkt snarare skambelägger människor än att den 

uppmuntrar dem till nya handlingar. En stor del av de initiativ som ligger till grund för studier 

om låg måluppfyllnad i förändringsarbete använder sig av samma metodik. Ofta är 

utgångspunkten att några få människor, ledningen, planerar och räknar ut en förändring som 

snabbt ska genomföras av andra, medarbetarna.  

Intressant för den här studien är att notera hur en del forskare tänker sig öka 

måluppfyllnaden i förändringsarbetet genom att ledningen på ett väl utstuderat sätt 

förbereder medarbetarna på de kommande förändringarna. Ett för ändamålet 

förekommande begrepp är ”change readiness” eller här översatt till förändringsberedskap. 
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Strategier för förändring och utveckling 

En stor del av den befintliga litteraturen rörande utveckling och förändring i organisationer, 

med tyngdpunkt i USA, antar att framgångsrika förändringar kan genomföras genom att 

organisationen som står inför en förändring förbereds på ett noggrant i förväg uträknat sätt. 

Vanligtvis antas sådan beredskap skapas genom att ledningen övertygar medarbetarna om 

nödvändigheten för den kommande förändringen (Se exempelvis: Armenakis m.fl 1993; 

Smith, 2005 eller Rafferty m.fl 2013). Skapandet av förändringsberedskap ses som planerbar 

och att den skapas genom övertygelse, som en följd av detta läggs vanligen stor vikt på 

planering av, och genomförande av, i förväg uträknade aktiviteter. Det krävs inte allt för stor 

insats för att urskilja en uppdelning mellan planering och utförande liknande den som 

beskrivits ovan.  

En betydande del av litteratur om förändringsberedskap förklarar hur medarbetares 

motstånd till förändringar kan reduceras, eller ändå bättre, elimineras. Smith (2005) 

argumenterar exempelvis, i likhet med Kotter (2008), för att förändringsberedskap kan 

skapas genom att påvisa behovet av en förändring. I huvudsak handlar deras teori om att 

förändringsledaren förmedlar ett trovärdigt scenario som visar att en förestående förändring 

är oundviklig och att det är bråttom. Budskap om att hela organisationens överlevnad är i 

fara antas göra medarbetare villiga att göra sitt bästa i att stötta det kommande 

förändringsarbetet.  

Mot bakgrund av den inledande anekdoten om den tappade skruven, tillsammans med 

förstudiens resultat i form av en mur mellan de som räknar ut ”det nya” och de som 

förväntas utföra ”det nya” finner jag modeller som antas skapa förändringsberedskap som 

kraftlösa. I en kontext där medarbetare är vana att blunda för nödvändiga arbetsuppgifter, 

trots att de har både tid och kompetens för att utföra dessa, finns uppenbara risker att 

exempelvis ett tydligt budskap om förändring, passerar förbi utan notis. Istället kommer jag i 

den här avhandlingen att argumentera för att förmågan att genomföra förändringar bättre 

förstås genom en relationell lins. 

För den här avhandlingen dras en skiljelinje mellan förändring och utveckling i dess olika 

strategiska utgångspunkter. Förändring kopplas här ihop med den ovan beskrivna 

traditionen där ledningen anses veta bäst vad organisationen behöver och därmed initierar 

och driver igenom förändringsprogram där medarbetarna förväntas följa ledningens 

instruktioner kopplat till det nya. Strategin i utvecklingsarbete kan närmast beskrivas som 

det omvända, här ses organisationens upparbetade kunskap och medarbetarnas 

erfarenheter som en grund för att förbättra rådande arbetssätt, metoder för utveckling blir 

därav mer inkluderande.  

En annan, för studien viktig, distinktion är den mellan beredskap och förmåga. Genom att 

förbereda en organisation på vad som komma skall antar redan nämnda författare 

Armenakis m.fl (1993), Rafferty m.fl (2013) och Smith, (2005) att en beredskap inför 

förändring skapas och sedan finns kvar i organisationen för att på så vis underlätta 
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förändringsarbetet. Förmåga skiljer sig i den meningen att intresset riktas mot det som görs 

och framför allt mot hur utveckling tar form och hur det kan organiseras. Då beredskap kan 

sägas vara något som organisationen har argumenterar jag för att förmåga bäst förstås 

genom att studera hur utveckling av rådande arbetssätt kan stödjas. Avhandlingens rubrik 

visar att den här studien riktar strålkastaren mot hur relationen mellan ledning och 

arbetarkollektiv påverkar organisationens förmåga till utveckling.  

Stjernberg (1993) beskriver att tillvägagångssättet där ledningen själva arbetar fram ”det 

nya” riskerar att skapa en distans mellan ledning och utförare. Då utförarens kunskap inte 

inkluderas i planering och beslutsfattande, utan istället tillförs under genomförandet, menar 

han att konflikter riskerar att uppstå. Andra forskare har identifierat hur en detaljerad 

toppstyrning utgör hinder för gemensamt lärande vilket här antas vara en förutsättning för 

ett framgångsrikt förändringsarbete. Antonsens studie (2011) visar med tydlighet hur 

styrning mot fördefinierade mål hindrar medarbetare från att reflektera tillsammans, vilket, 

enligt hans studie, leder till negativa effekter på förändringsarbetets resultat.  

Även här argumenterar By (2020) för att vi som forskare bör eftersträva alternativa 

frågeställningar i undersökandet av förändringsarbete. Istället för att understryka den 

vedertagna tagna situationen ”vi mot dom” menar han att studier där ledningen ställs mot 

arbetare riskerar att ge bränsle till att bevara och, i värsta fall, förstärka en sådan 

föreställning. Han förordar istället ett synsätt som vilar på antagandet om att så gott som 

alla medarbetare är anställda i organisationen även om chefer i sin anställning har andra 

arbetsuppgifter och befogenheter. Ett sådant synsätt, menar han, kan förmås att rikta 

intresset mot hur chefer och medarbetare tillsammans kan forma ett framgångsrikt 

utvecklingsarbete, ett forskningsfält som han menar är underutvecklat.  

Utdrag ur studiens empiri 

Längre fram i avhandlingen utspelar sig en episod som handlar om ett initiativ från en av 

operatörerna. På studieplatsen hade ledningen beslutat sig för att utbilda ett antal 

operatörer med nyckelbefattningar. Utbildningen var en förhållandevis omfattande 

utbildning i avdelningens önskade arbetssätt, tanken var att operatörer i denna 

nyckelbefattning sedan skulle säkerställa det nya arbetssättet och instruera sina då 

outbildade kollegor. En av de operatörer som inte skulle få utbildning blev då väldigt 

besviken varpå han gick in på kontoret till avdelningens högste chef och påtalade att om ”ni 

bara satsar på era nyckelspelare så kommer inget att hända”.  

Operatören säger sedan till avdelningens högste chef att den önskade förändringen 

inbegriper samtliga medarbetare och för att den ska få full effekt behöver alla operatörer 

utbildning. Initiativet från operatören fick till följd att samtliga operatörer på avdelningen 

erbjöds att delta i en tre dagar lång utbildning, något som samtliga medarbetare 

accepterade. Under utbildningen ordnades utbildningsgrupper där tjänstemän och 

operatörer utbildades tillsammans.  
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Skillnaden mellan de två anekdoterna, den tappade skruven och krav på utbildning, är 

uppenbar och behöver knappast förklaras. För den här avhandlingen finns ändå ett värde av 

att peka mot en koppling till utvecklingsförmåga. Den första anekdoten, mannen med den 

tappade skruven, utstrålar ett ointresse för den egna arbetsplatsen och i förlängningen ett 

ointresse av att delta och bidra i nödvändiga förändringar. Den andra anekdoten, ett krav på 

att få utbildning, signalerar en önskan om att få veta mer och att därigenom få möjlighet att 

bidra i ett utvecklingsarbete. Påpekas bör att de båda händelserna sker i samma 

organisation, om än vid olika tidpunkter och på olika avdelningar.  

Det senare exemplet visar prov på en form av samarbete där förändring sker i samförstånd, 

där olika befattningar gör sin del för att nå ett så bra gemensamt resultat som möjligt. Kritik 

mot metodiken med förändringsberedskap, där ledningen avser att övertyga utförarna om 

behovet av förändring, menar att förändring ofta stannar vid just planering men att en 

långvarig förändring av praktiken blir försumbar. En alternativ, valbar, förändringsstrategi är 

att förändring och utveckling sker i samförstånd mellan planerare och utförare. Arbetet 

tenderar här att utgå från en god mänsklig relation något som leder intresset bort från 

teorier om att förändringsberedskap skapas genom övertalning.  

Generativ utvecklingsförmåga 

Litteratur rörande förändring och utveckling av arbetsplatser kan i huvudsak delas in i två 

delar varav den ena delen fokuserar på arbetsplatsers design och på vad en arbetsplats bör 

innehålla för att skapa goda förutsättningar för dess medarbetare. Rapporter om vad en 

organisationsdesign bör innehålla för att kombinera människa och teknik förekommer under 

begreppen socioteknik (se exempelvis Berggren, 1990 och Sandberg (2007, [1995]) och lean 

produktion (Liker, 2004; Womack m. fl, 1990) och ses här som etablerade begrepp för 

designinriktade studier.  

Den andra delen, med författare som exempelvis Ekman Philips (1990) och Gustavsen m.fl. 

(1996), menar att en förändring av invanda mönster och beteenden inte sker genom att 

presentera en färdig design över hur arbetet ska bedrivas för organisationens medarbetare. 

Istället, menar de, behövs teorier som beskriver hur en förflyttning kan ske, teorier som 

Gustavsen (1990) benämner generativ teori. Generativa teorier utgår vanligen från en 

demokratisk plattform, här ses medarbetarnas möjlighet till påverkan på ”det nya” som 

central. Istället för införande av en färdig design-modell baseras nödvändiga ändringar av 

arbetssätt på medarbetarnas kunskap och erfarenheter, en förändringsstrategi till vilken den 

här avhandlingen avser att presentera kunskapsbidrag. 

Gergen (1978) tänker sig, i likhet med Watson (2002), att en förutsättning för att en teori 

kan kallas generativ är att ett alternativ till rådande ordning kan identifieras. Watson (2002) 

argumenterar för att en inställning om att det inte finns någon förutbestämd form för 

ordnandet av mänskliga resurser öppnar upp för alternativa ordningar. Gergen (1978) menar 

att en generativ teori bör ifrågasätta rådande kulturella grundantaganden och ompröva ”det 
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för givet tagna” eftersom det öppnar upp för nya sociala handlingar (s, 1346). Det förstås här 

som att nya handlingar möjliggörs, genereras, i samma stund som det invanda ifrågasätts.  

Inspirerad av Habermas (1984) skiljer Gustavsen (1990) mellan sak och process. Studier 

riktade mot sakfrågor intresserar sig för, och bedöms utefter, sitt innehåll medan den 

generativa teorin istället intresserar sig för och bedöms utifrån hur den blivit till (ibid). Mer 

precist riktar många processorienterade studier, exempelvis Ekman Philips (1990), 

Gustavsen, (1992) och Gustavsen m. fl. (1995; 1996), intresset mot 

kommunikationsprocessen för framtagandet av en teori. Falkum (2000) visar att färdiga 

strukturer i införande av nya arbetssätt för hälsa och miljöarbete inte uppnår lika bra 

resultat som när samma arbete utgår från konkreta problem på arbetsplatsen. Hans studie 

visar istället att det är de egenutvecklade och flexibla strukturerna som ger de största och 

mest positiva resultaten.  

Då intresset riktas mot hur processen för hur en teori kommit till är steget inte långt till att 

fundera över vilka som erbjudits tillträde till utvecklingsorienterade dialoger och hur 

samtalen tagit form, något som enligt Habermas (1984) handlar om att problematisera 

språket. I linje med principer för industriell demokrati, beskrivet av exempelvis Emery m. fl. 

(1969), menar Gustavsen och Engelstad (1986) att en god plattform för skapandet av 

generativ teori är att inkludera de som berörs av fattade beslut i samtal kopplade till 

beslutsprocessen.  

Den inbjudande processen, menar Gustavsen och Engelstad (1986), underlättar även 

införandet av nya lösningar i praktiken. Stjernberg (1993) visade att det inte finns några 

förändringsmodeller som kan följas på ett enkelt och entydigt sätt eftersom 

organisationsförändringar till stor del handlar om människors samverkan med varandra (s, 

82). Ett alternativt synsätt blir då att undersöka en organisations utvecklingsförmåga genom 

att studera relationen mellan ”vi ” och ”dom” där arenor för dialog och erfarenhetsutbyte 

mellan medarbetare skapar en god grund för att hitta den bästa möjliga lösningen.  

Att, i linje med By (2020), studera organisationer utifrån allas lika förutsättningar som 

anställda i en organisation är en spännande tanke. För mig blir det dock en kraftig förenkling 

av problematiken kring samarbetssvårigheter mellan ”vi och dom”.  Min utgångspunkt är 

istället att erkänna ”muren” genom att eftersöka dess ursprung för att sedan rikta intresset 

mot lösningar för en organisation där medarbetares erfarenheter inte ges möjlighet till 

inflytande på utförandet av den egna arbetsuppgiften.  

Syfte och frågeställningar 

Den här studien syftar till att öppna för en diskussion kring hur nutidens arbetsplatsers 

utvecklingsförmåga påverkas av vårt historiska arv från den strikta uppdelningen mellan 

planering av och utförande av arbetsuppgifter och dess konsekvenser. Mer precist finns en 

önskan att diskutera konsekvenser av hur en medveten historisk uppdelning påverkar 
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gränssnittet där ledning och arbetstagare möts. Dessutom finns en önskan att diskutera hur 

denna relation kan förändras och att beskriva potentialen som finns i en sådan förändring. 

För detta ändamål har två forskningsfrågor formulerats. Den första frågan riktar sig mot hur 

de nedärvda konsekvenserna av en längre tids arbetsuppdelning kan ta sig uttryck i nutid.  

1. På vilket sätt påverkar relationen mellan ledning och arbetarkollektivet 

organisationens utvecklingsförmåga? 

Fråga nummer två undersöker på vilket sätt en organisation som känner igen problematiken 

med en bristfällig relation mellan ledning och arbetarkollektivet kan omforma relationen och 

därmed forma en arbetsplats där utvecklingsförmågan är god. 

2. Hur kan relationen mellan ledning och arbetarkollektivet organiseras som ett stöd 

för att förbättra organisationens utvecklingsförmåga? 

Studien i korthet 

Ökad konkurrens i form av exempelvis nya produkter och pressade prisbilder har lett till att 

förmågan att genomföra organisatoriska förändringar blivit allt viktigare för dagens 

organisationer. I den här avhandlingen riktas intresset mot vilka förutsättningar som 

möjliggör organisationers förmåga till att förändra och anpassa det löpande arbetet. 

Studieplatsen kan beskrivas som en stor global organisation inom tillverkningsindustrin vilket 

antas ge arbetet med förändring och utveckling speciella förutsättningar. Trots dessa 

speciella förutsättningar, många medarbetare kombinerat med en lång och framgångsrik 

historia, framförs argument som gör gällande att studiens resultat kan vara användbara 

också för andra, exempelvis mindre organisationer.  

En organisationsform som bygger på arbetsuppdelning och hierarkiska nivåer, skapades för 

att tydliggöra ansvar och beslutsvägar vilket med tiden gjort dem rigida. Detta rigida tillstånd 

utgör ett problem i det nu för tiden så viktiga arbetet med att genomföra förändringar. I den 

här studien får vi följa på vilka grunder organisationsformen vuxit fram och vilka problem 

den skapat, exempelvis brist på arbetsglädje (Gardell, 1976) och låg produktivitet (Liker, 

2004). Vi får också följa en organisation som inledningsvis var begränsad av följder från 

nämnda organisationsform och arbetssätt för att med tiden lyckas förändra sin arbetsplats 

och att begränsa organisationens rigida arbetssätt till förmån för ett mer dynamiskt. Empiri 

och analys handlar om i huvudsak tre delar, arbetsplatsen som den fungerade ”förr i tiden”, 

arbetssättet som rådde under tiden för undersökningen och vilka de påverkande krafterna 

var som möjliggjorde förändringen. 

För att bättre kunna förstå fenomenet på djupet har studien avgränsats till en fallstudie, en 

metod som exempelvis Flyvbjerg (2001; 2006) menar ger sådana fördelar. Rent praktiskt har 

jag, i egenskap av forskare, under ett års tid deltagit i en av företagets produktions-

avdelningar. Det undersökta företaget är också min egen arbetsgivare, forskningen 

genomfördes således på egen praktik. Trots detta var avdelningen där studien genomfördes 

en för mig obruten terräng. Detta kan förklaras av storleken på det undersökta företaget, 
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Sandvik, och att min anställning dittills kretsat runt andra avdelningar och tillverkning av 

andra produkter. Jag kände mig ändå väl förtrogen med företaget som helhet, hur ”snacket 

gick” och hur det var att leva i kommunen där företaget ligger.  

Även om jag saknade erfarenheter och kunskaper om hur arbetet bedrevs på avdelningen 

och betraktade arbetsplatsen som ”nyupptäckt” så var det viktigt för mig att ändå förhålla 

mig till den uppfattning som medarbetarna på studieplatsen kunde tänkas ha om mig. Jag 

representerade en mekanisk reparatör som antagit en ny yrkesinriktning, blivit ”akademiker” 

och därmed utstrålade en form av auktoritet. För mig var det därför viktigt att redan i 

inledningen redogöra för min bakgrund såväl som studiens syfte och målsättning för 

studieplatsens medarbetare. 

Förhållningssättet under studien var deltagande aktionsforskning kombinerat med 

kvalitativa intervjuer. Valet av aktionsforskning öppnade upp för att ge studien en mer 

praktisk inriktning då fokus riktas både mot en utveckling av praktiken såväl som att 

generera ny teoretisk kunskap. Det teoretiska intresset för avhandlingen är koncentrerat till 

förändringsprocesser och hur ett förändringsarbete kan genomföras, något som också är 

vanligt att studera inom aktionsforskning. Särskilt intressant för studien är då hur ett sådant 

arbete kan bedrivas givet de inledande förutsättningarna beträffande storlek och historik för 

organisationen där en förändring ska ske.  

Tillvägagångssättet har varit induktivt, både med avseende på deltagandet i organisationen 

och i analysarbetet, vilket innebär att stort värde har tillskrivits det empiriska materialet. 

Utifrån detta har befintliga teorier integrerats och utvecklats för att upptäcka och forma 

förståelse för fenomen som kan kopplas till utvecklingsförmåga. Den teoretiska plattformen 

utgår från arbetslivsforskning och organisering av arbetsplatser, särskilt då den 

skandinaviska traditionen inom arbetslivsforskning. Begrepp som kontroll, 

medbestämmande, demokrati och arbetsglädje har varit tongivande för studien. Studiens 

teoretiska inspiration har hittats bland författare som Frederick Taylor, Sverre Lysgaard, 

Bertil Gardell, Harry Braverman och Björn Gustaven för att nämna några. 

Genom intervjuer har en historisk bild av studiens arbetsplats tagit form; en beskrivning av 

hur det dagliga arbetet utfördes ”förr i tiden”. Här identifieras ett informellt system som 

styrde det mesta som pågick. Typiskt för det informella systemet var att eftersträva, det jag 

kallar, ”arbetsfri inkomst”. Den arbetsfria inkomsten visade vara eftertraktad bland arbetare 

likaväl som bland tjänstemän och hade stort inflytande i verksamheten. Bilden som tog form 

jämfördes sedan med hur arbetet bedrevs vid tidpunkten för undersökningen. Skillnaden 

mellan de olika tidpunkterna var slående vilket gjorde det förhållandevis enkelt att 

konstatera att en förändring av det mesta beträffande arbetssätt skett. 

Istället för att eftersträva den förut så eftertraktade arbetsfria inkomsten märktes, vid 

tidpunkten för undersökningen, ett brett engagemang riktat mot avdelningens 

gemensamma uppgift; att producera de produkter som kunderna behövde för tillfället. 
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Förutom att beskriva två olika tillstånd av samma arbetsplats har också ett tredje område för 

avhandlingen vuxit fram som handlar om förändringen i sig självt. I den tredje delen av 

avhandlingen riktas intresset mot organisatoriskt utvecklingsarbete. Studieplatsen fick här 

stå modell för ett framgångsrikt förändringsarbete där möjligheten fanns att studera hur 

förändringen genomförts. 

Till studiens empiriska bidrag räknas främst de olika beskrivningarna av arbetsplatsen och 

påverkan av dess underliggande mellanmänskliga krafter. Till teori bidrar den här studien 

med en utveckling av befintliga teorier, exempelvis hur brist på arbetsglädje också skapar 

energi till att ”blåsa systemet” och hur informell kontroll kan styra på både gott och ont. Ett 

metodologiskt bidrag är sättet på vilket studien genomfördes; bidraget kan ses som en 

beskrivning av ett förhållningssätt av hur jag i egenskap av aktionsforskare kunde stödja en 

redan pågående utvecklingsprocess.  

Disposition  

Baserat på avhandlingens syfte och frågeställningar har avhandlingen givits följande 

utformning. I kapitel ett, ”En skruv som lossnat - Inledning och bakgrund”, återfinns 

inledning och bakgrundsbeskrivning till avhandlingens frågeställningar. Kapitlet inleds med 

en egenupplevd anekdot som på ett tydligt sätt ringar in ett problem med bäring på 

avhandlingens intresseområde, organisationers utvecklingsförmåga. Anekdoten följs av en 

övergripande beskrivning av fältet för arbetslivsforskning som leder fram till avhandlingens 

syfte och frågeställningar.  

I kapitel två, ”Organisering av arbetsplatser – Teoretisk referensram”, diskuterar jag tidigare 

forskares resultat och slutsatser inom forskningsområdet arbetslivsforskning. I kapitlet 

återfinns två delar där den första delen belyser ett problem, intentionen har varit att 

tydliggöra historiska överväganden som i förlängningen bidragit till att skapa hinder för 

organisationers utvecklingsförmåga. Den senare delen fokuserar på teorier som syftar till att 

luckra upp problemet, teoretiska resonemang som eftersöker lösningar.  

Kapitel tre, ”En induktiv fallstudie på egen praktik - Metod” den metodologiska delen, 

innehåller en redogörelse för sättet som detta forskningsprojekt genomförts. Studien 

påbörjades under november månad 2013 och pågick i ganska exakt ett år, fram till november 

2014. Förhållningssättet under fältarbetet var aktionsforskning och jag var själv anställd i 

organisationen där studien genomfördes vilket gör att avhandlingsarbetet är genomfört på 

egen praktik.  

I kapitel fyra, ”Möte med studieplatsen – Beskrivning av då och nu”, får läsaren möta den 

arbetsplats där studien genomförts, här återfinns också en redogörelse av min egen koppling 

till företaget. Inledningsvis beskrivs studieplatsen som dysfunktionell men med hjälp av ett 

målmedvetet utvecklingsarbete succesivt utvecklas till att bli en arbetsplats präglad av ett 

högt engagemang och en stabil måluppfyllnad. Kapitlet är indelat i tre områden, i det första 

har intervjuer hjälpt till att forma en beskrivning av hur arbetsplatsen fungerade ”förr i 
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tiden”. Det andra området beskriver hur utvecklingsarbetet initierades och hur det fortskred 

under en tidsperiod av ca 10 år, slutligen återfinns en beskrivning av arbetsplatsen i realtid 

det vill säga tidpunkten för studiens genomförande.  

Kapitel fem, ”Samma arbetsplats olika tidpunkter - Analys”, innehåller avhandlingens analys 

och slutsatser kopplade till de tre delarna i föregående kapitel. I det avslutande och sista 

kapitlet, kapitel sex, ”Relationens betydelse för utvecklingsförmåga – Diskussion, slutsats”, 

diskuteras studiens resultat. Forskningsfrågorna besvaras och anspråk på avhandlingens 

kunskapsbidrag presenteras följt av en diskussion om studiens trovärdighet och dess 

relevans för företaget. Dessutom identifieras frågor som inte besvarats i denna studie och 

därför föreslås som utgångspunkter för kommande studier. 
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2. Organisering av arbetsplatser – Teoretisk referensram 

Detta kapitel innehåller utvalda teorier som rör organisering av arbetsplatser med 

huvudfokus på relationen mellan ledning och operatör. Inledningsvis intas ett historiskt 

perspektiv, en del som är problemdriven och kretsar runt kontroll, polarisering och 

konflikter. I den efterföljande delen problematiseras teorier som handlar om arbetsplatsers 

utformning. Här följs i huvudsak två olika teoretiska inriktningar, den första diskuterar 

teorier för utformning av en arbetsplats, olika designmodeller såsom exempelvis socioteknik. 

Den andra inriktningen är mer praktiskt orienterad och strävar mot att förklara hur en god 

arbetsplats kan skapas. Efter det följer ett resonemang om förändringsarbete, inledningsvis 

förändring där en färdig lösning implementeras följt av teorier där en inarbetad ordning 

förändras genom en deltagarbaserad utvecklingsprocess.  

Det historiska arvet 

Sökandet efter en lämplig startpunkt för att kunna besvara min fråga har varit lång och 

komplicerad, att definiera vad ”historien” är och när den tar sin början är en vansklig uppgift. 

Istället har jag valt att lyfta fram en tydlig och förhållandevis väldokumenterad startpunkt till 

när dagens vanligtvis strikta uppdelning av arbetsuppgifter och ansvar tog sin början; till 

mitten av 1700-talet. Den här studiens frågeställning är tätt knuten till denna utveckling och 

det historiska perspektivet, samtidigt kan vi se att problematiken studien belyser är långt 

ifrån löst trots dessa beskrivningar. Genom att lyfta detta perspektiv ligger en önskan om att 

bidra till samtal gällande arbetsplatsers förmåga till utveckling i nutid. En förhoppning om ett 

ökat intresse för arbetslivsforskning i allmänhet och för redan identifierade problem med de 

ofta för givet tagna strukturerna i synnerhet. 

Trots att effekterna av långt gående arbetsdelning tillsammans med strikt uppdelning mellan 

administration och utförande (Taylor, 1919) i hög grad redan är väl dokumenterade (se 

exempelvis Thorsrud och Emery, 1969; Gardell, 1976; Braverman, 1977) menar jag, med stöd 

av Watson (2002), att förklaringar till nutidens utmaningar med fördel kan eftersökas i ett 

historiskt perspektiv. Tillbakablicken presenteras utifrån tre olika perspektiv; ledningens och 

arbetarnas olika perspektiv samt den framväxande polariseringen.  

Ledningens perspektiv 

I mitten av 1700-talet beskrev Adam Smith (1723–1790) ingående hur en effektivisering av 

tillverkningen av knappnålar uppnåddes genom att dela in tillverkningen i flera 

beståndsdelar där varje moment utfördes av en därtill utpekad arbetare (för en utförlig 

beskrivning se exempelvis kapitel 2 i Shafritz och Ott, 2016). Detta tankesätt kom ca 100 år 

senare att tillsammans med rationalisering utgöra grunden för organisering av arbetare i den 

framväxande storskaliga massproduktionen. I början av 1900-talet fanns bland arbetsgivarna 

i Sverige ett missnöje med effektiviteten inom industrin, maskning bland arbetare ansågs 

vara ett problem.  

DeGeer (1978) beskriver hur konfrontationer mellan arbetarkollektivet och arbetsgivare 

eskalerade. Misstänksamhet kring främst arbetsinsats, arbetsgivare ansåg att kollektivet 
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maskade genom att dra ner arbetstakten och därmed hämma hela den industriella 

utvecklingen och på sikt hela nationens utveckling. De ansåg också att fackföreningens 

önskan ofta undergrävdes av importerade socialistiska läror (ibid). Meningsmotsättningarna 

fick till följd att arbetsgivare år 1910 bildade en arbetsgivarorganisation; Sveriges 

Industriförbund. Medlemmar i den nybildade organisationen arbetade därför med att 

motverka kollektivarbetarnas önskan genom att istället skapa metoder för att få arbetarna 

att arbeta hårdare (ibid).  

Runeby (1978) skriver att den massiva emigrationen, främst till Amerika, på sikt antogs 

utarma Sverige på arbetare. Ytterligare ett orosmoment identifierade arbetsgivarna i att det 

vanligtvis var de arbetsvilliga och starka arbetarna som emigrerade medan de svenskar som 

inte flyttade var lata och strävade därför mot en låg arbetstakt. Starka röster bland 

arbetsgivare och politiker menade att metoden för lönesättning och arbetsorganisationen 

var i behov av förnyelse (ibid). Individuell lönesättning var den huvudsakliga metoden för att 

komma tillrätta med problemet men det var inte tillräckligt. DeGeer (1978) menar att även 

arbetsgivarna hade en stor del i den låga effektiviteten.  

Arbetsgivarorganisationen ansågs också vara undermålig och i behov av reformer, DeGeer 

(1978) såväl som Runeby (1978) visar hur man vid den tiden antog att mekaniseringen, 

arbetskontrollen och produktionskontrollen behövde drivas hårdare Det fanns heller ingen 

progressiv industripolicy och de amerikanska effektivitetsprogrammen sågs som en förebild 

vilket skapade en grogrund för rationaliseringsrörelsen i Sverige (DeGeer, 1978). Det 

amerikanska rationaliseringsarbetet hade ett tydligt syfte att flytta kontrollen av 

produktionen från arbetare på verkstadsgolven till ingenjörer och chefer genom detaljrika 

instruktioner, till skillnad från exempelvis England där ingenjörsarbetet, enligt Berner (2007), 

fokuserade på en stor variation av produkter och överlät vardagliga beslut till arbetare och 

förmän. 

Ett dotterbolag till Sveriges Industriförbund, Industribyrån, skapades med uppdrag att 

informera om de nya organisationsformerna Året efter utökades bolaget till att också 

innefatta konsulttjänster inom företagsadministration. Uppdrag för Industribyrån var att 

underlätta det nödvändiga rationaliseringsarbetet i Sverige (DeGeer, 1978 s,104). År 1921 

inrättades en särskild avdelning för fabriksorganisation och rationaliseringsarbete som i sin 

tur år 1964 uppgick i Företagsadministration AB. I samband med det senare försvann 

avdelningens arkiv vilket avsevärt försvårar möjligheterna att beskriva 

organisationsavdelningens interna och externa verksamhet (ibid, 105).  

Det är således svårt att redogöra för betydelsen av organisationsavdelningen, att den hade 

betydelse menar DeGeer (1978) är ställt utom rimligt tvivel; inte minst genom att den 

möjliggjorde att heltidsanställda ingenjörer kunde ägna sig åt rationalisering. Runeby (1978) 

menar även han att rationaliseringen fått stor påverkan på både ledarskap och 

organiseringen av arbetsplatser. Ett antagande bland förespråkarna var att den svenska 

arbetarklassen skulle ge efter för den rigorösa underordningen som den växande industrin 
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krävde när de väl insåg nödvändigheten av detta för helheten; självuppoffringen kommer då 

att bli både medveten och frivillig (Runeby, 1978 s, 32-33).  

Begreppet rationalisering, menar DeGeer (1978), är ett vagt begrepp och att ge sig på en 

exakt definition vore vanskligt. Han menar ändå att vissa karaktäristiska drag är möjliga att 

urskilja såsom strävan mot en ökad vetenskaplighet, planering och mot att minimera 

utnyttjandet av resurser för att nå ett givet mål. Grey (2013) ger uttryck för att rationalitet är 

ett system som litar mer till systematiskt uträknade regler än till människors omdömen (s, 

22). På sidan 47 skriver DeGeer (1978) att rationaliseringen bör anses haft stor betydelse för 

den industriella utvecklingen under mellankrigstiden och har av forskare tillskrivits minst en 

tredjedel av tillväxten.  

Stjernberg (1993) beskriver ett antal strategier för rationalisering, däribland automatisering, 

balansering, planering, processinnovation och att överföra arbete till kunden (för en utförlig 

beskrivning se exempelvis Stjärnberg, 1993, s 35-43). Om begreppet rationalisering var vagt 

så var verktygen för rationaliseringen desto fler, framförallt två av dem förtjänas att lyftas i 

sammanhanget; tidsstudier och självkostnadsberäkningar. Tidsstudierna lyckades samla olika 

arbetsuppgifter under begreppet tid och självkostnadsberäkningarna i sin tur förvandlade 

arbetstid, materialmängder, energi och andra reala värden till en och samma enhet; pengar, 

som blev alltings mått (DeGeer s,113).  

Rationaliseringarna genomfördes sedan ofta mot motiveringen av att föreslagna åtgärder 

kommer att spara just pengar, de sociala aspekterna lämnades helt utanför de ekonomiska 

kalkylerna. Relationen till de anställda, fackförbund, lönesättning och löneformer var vanliga 

områden där konsulterna gav rekommendationer, ackordslöner baserade på tidsstudier 

förespråkades istället för fastställda löner och avtal med arbetstagarnas organisationer. En 

annan vanlig rationaliseringsåtgärd var, enligt DeGeer (1978), att anställa lågavlönade 

kvinnor i större utsträckning än tidigare och endast ha högavlönad personal (män) till de mer 

kvalificerade uppgifterna (s, 114).  

En förgrundsgestalt för rationalisering var Frederick W Taylor (1856–1915), han kom att få 

ett betydande inflytande i både USA och Europa. Intresset för hans  management riktades i 

huvudsak mot förhållandet mellan arbetsledning och arbetare (Taylor, 1919) vilket passade 

väl in i det påbörjade rationaliseringsarbetet. Taylor fick genom arbetet som maskinskötare 

och kontorist egna arbetserfarenheter, dessa låg sedan till grund för de principer han senare 

formulerade. Taylor beskriver hur han lade märke till att arbetarna medvetet höll igen på 

arbetstakten, han tyckte sig se hur arbetare samarbetade för att anpassa arbetstakten 

utefter sina egna intressen vilket ofta var en bit under deras maximala kapacitet.  

Fenomenet kallade han soldiering (Taylor, 1916), vilket i den svenska översättningen (Taylor, 

1920) benämndes ”tryning” och beskrevs som att ”med flit göra så lite som möjligt” (s,11). 

Den mest upprörande varianten uttrycktes som ”systematisk tryning” och uppgavs 

”förekomma överallt under de vanliga sätten att leda ett arbete” (s,15). Syftet med den 
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systematiska tryningen beskrevs som att ”hålla arbetsgivaren i okunnighet om huru hastigt 

ett arbete kan göras” (s, 16). Arbetarna kunde med hjälp av sin praktiska kompetens och 

erfarenhet själva styra över arbetstakten, något som Taylor hade svårt att acceptera. Efter 

att ha befordrats till arbetsledare inledde han en kamp mot sina underställda, före detta 

kollegor, om att de skulle arbeta hårdare (Taylor 1916; 1919).  

Både arbetsgivare och arbetare sågs av Taylor som ansvariga för tryningen, arbetarna främst 

genom engagemang i fackföreningar vilka, enligt Taylor (1919), underblåste missnöje bland 

arbetarna och vände deras lojalitet bort från företaget. Huvudansvaret placerades dock hos 

arbetsledningen, inte enbart på grund av otillräckliga ledare utan kanske mest för deras 

avsaknad av en systematisk organisering av arbetarnas uppgifter; ”botemedlen mot denna 

brist på effektivitet finnes i systematisk organisation, ej så mycket i ovanliga och 

utomordentliga ledare” (Taylor, 1920 s,7).  

Då huvudansvaret låg hos arbetsledningen var det också de som behövde initiera en 

förändring, lösningen på problemen resulterade i fyra principer som syftade till att definiera 

och förtydliga förhållandet mellan arbetsledning och arbetare. Tillvägagångssättet var att 

samla in all kunskap som tidigare fanns bland arbetarna och sammanställa, klassa och skapa 

tabeller för att därigenom reducera arbetarnas kunskap till regler, lagar och formler som 

arbetarna sedan ska följa (Taylor, 1919). Arbetarnas erfarenhetsbaserade omdöme skulle 

ersättas med det vetenskapligt bevisade vilket också antogs avsluta den subjektiva 

diskussionen om vad som var ett normalt dagsverke (DeGeer, 1978). Det nya sättet att 

organisera arbetsplatser utlovade således både minskad ”tryning” och möjligheter till ett 

utökat samarbete mellan chefer och arbetare (Taylor, 1919).  

Den första principen som Taylor (1919) formulerade innebar att utförandet av varje 

arbetsmoment måste utprovas på ett vetenskapligt sätt, tidsättas och standardiseras för att 

komma ifrån det godtyckliga arbetssätt, ”rule of thumb”, som rådde. Nästa steg, princip 

nummer två, innebar att det utprovade arbetsmomentet utfördes av en arbetare som 

lämpade sig för aktuellt moment. Det var ledningens ansvar att med hjälp av vetenskapliga 

metoder placera rätt man på rätt plats. Princip nummer tre handlar om att ledningen tränar 

arbetaren att utföra arbetsmomentet enligt instruktion och i rätt takt. Den fjärde principen 

beskrivs som den enklaste att förstå, men också som den viktigaste; nämligen en uppdelning 

av arbetsinnehåll.  

I det gamla systemet tvingades arbetaren bära så gott som allt ansvar för att utföra 

uppgiften; huvudplanering, detaljplanering, i många fall även för de verktyg och redskap han 

behöver; utöver allt detta tvingas han också utföra allt fysiskt arbete. I det nya systemet 

fördelades arbetet i två områden; all administration såsom planering och förberedelser 

lämnades tillsammans med allt ansvar för verksamheten över till ledningen och arbetarna 

behövde då endast utföra det fysiska arbetet (Taylor, 1919 s,37). Uppdelningen inkluderade 

också att allt ansvar tillföll ledningen, arbetarens nya uppgift bestod av att arbeta hårt och 

att noggrant följa instruktionerna (Taylor, 1919). I den svenska översättningen står följande 
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att läsa ”Allt tankearbete, som under det gamla systemet förrättades av arbetaren såsom ett resultat av hans 

personliga erfarenhet, måste sålunda under det nya systemet utföras av arbetsledningen i överensstämmelse 

med vetenskapliga lagar” (Taylor, 1920 s, 25). 

 

Efter att management införts var arbetarens uppgift planerad och förberedd av 

arbetsledningen enligt ”pensum-idéen” (task management) minst en dag i förväg. Arbetaren 

erhöll en skriftlig instruktion som i detalj beskrev varav arbetsuppgiften bestod, sättet att 

göra det på och hur lång tid arbetaren har på sig att utföra uppgiften (Taylor, 1920 s, 26). 

Med utgångspunkt i den genuina uppdelningen av arbetsuppgifter eftersträvades också en 

ny form av samarbete eftersom de båda grupperingarna tillsammans ansvarade för att 

arbetet blev effektivt utfört. Använd på rätt sätt skapade metoden nya möjligheter för en 

mer demokratisk arbetsplats (Taylor, 1916 s, 18). Det utökade samarbetet ansåg Taylor vara 

nödvändigt i en tid då strejker var ett stort problem, han utlovade också att strejker aldrig 

skulle förekomma under management (Taylor, 1916 s, 16). Han ansåg det vara av yttersta 

vikt att arbetarna verkligen får ta del av den ökade vinsten genom en betydligt högre lön än 

kollegorna som arbetar under gamla förhållanden.  

Den högre lönen uppskattades dock inte av alla; i Sverige, menar DeGeer (1978), 

motarbetades de höjda lönerna av arbetsgivarföreningen (s,156). Beräkningen av 

arbetstakten var även den central, takten fick inte sättas så högt att arbetarna mår dåligt. 

Taylor (1919) skriver;”if this man is overtired by his work, then the task has been wrongly set and this is as 

far as possible from the object of Scientific management” (s, 137). Beskrivningar ges om hur ”Old-style 

foreman” använt sina nya verktyg för att pressa arbetarna mot deras vilja och utan 

lönepåslag har visat sig leda till strejker och osämja (Taylor, 1919 s,134).  

Grunden för samarbetet bestod av ett arbetssystem med utgångspunkt i en objektiv, 

oomtvistlig vetenskaplighet där den individuella prestationen premierades (DeGeer, 1978). 

Solidariteten som fanns arbetare emellan skulle nu ersättas av ett intimt samarbete mellan 

den enskilde och företaget, helt uppbyggt runt den tekniska auktoriteten (ibid, s,77). I den 

svenska översättningen, Taylor (1920), beskrivs hur förhandlingar skulle ske med ”en man i 

sänder för att på bästa sätt anpassa arbetet till just dennes särskilda begåvning och 

begränsning” (s, 28). I samma text utlovas också de fyra principerna att vara ”applicerbara på 

alla typer av arbete, från det enklaste till det mest invecklade” och att ”resultaten med nödvändighet måste 

bliva avsevärt mycket bättre än de, som kunna ernås med tillämpning av initiativ och eggelsesystemet” (s,26). 

Berner (2007) beskriver exempelvis hur rationaliseringen också påverkade 

tjänstemannaarbeten genom ett försök att systematisera den problematiska praktiken bland 

konstruktörer. 

Scientific management presenterades som en fullständig mental revolution för både 

arbetsgivare och arbetstagare vilket gjorde att högsta ledningens engagemang och stöd sågs 

som avgörande eftersom de troligtvis skulle komma att hamna frågor om metoden också på 

deras bord (Taylor, 1916 s,16). Uttalanden om att ha infört metoden på sex månader eller 

ett år avfärdar Taylor som ”pure nonsens” från”fakers” då metoden inte var en uppsättning 
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av verktyg som snabbt kan tas i bruk utan grundade sig på samarbete och berörde alla på 

arbetsplatsen.  

Istället förordades i Taylor (1919) en vänskaplig attityd mot de arbetare som arbetade hårt 

och som var villiga att delge sin yrkeskunskap till ledningen, exempelvis genom att ”offer him a 

plum, something that is worth while” eller ”more kindley treatment” och ”more consideration for their 

wishes”. Den andra strategin bestod av bestraffning eller avsked, om arbetaren vägrade följa 

instruktioner var det arbetsledarens uppgift att avskeda arbetaren. Taylor (1916) påpekar 

särskilt att metoden inte är något för veklingar, “ management is not a mollycoddle scheme” (s, 18). 

Rädslan bland arbetare att produktivitets-ökningarna leder till arbetsbrist och avsked 

behöver omsättas till en framtidstro om att det istället leder till att priserna på 

slutprodukterna sjunker och att efterfrågan ökan. Ökad arbetstakt leder således till fler 

anställningar och inte till färre (s, 14) och att ”the larger profit would come to the whole 

world in general” (Taylor, 1919 s,141).  

I Sverige fanns i början av 1900-talet främst två starka krafter för rationalisering; 

arbetsgivare och Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Arbetsgivare för att öka 

utnyttjandegraden på sina arbetare, akademiker intog ett mer övergripande perspektiv och 

ansåg att rationaliseringen skulle förbättra svenska företags konkurrensmöjligheter i en allt 

hårdare global konkurrens (DeGeer, 1978). Framträdande personer på IVA hade under flera 

år ansökt om pengar för att komma igång med vetenskapliga studier om rationalisering, och 

år 1934 hölls så den första tidsstudiekonferensen. Intresset var stort och konferensen 

beskrivs som avslut för den första fasen i akademins engagemang i rationaliseringsrörelsen. 

Akademin hade nu lyckats befästa en position som centrum för forskning och information 

kring den industriella rationaliseringen (ibid s,140).  

Fortsättningsvis var det viktigt för IVA att de själva ägde processen (en utförlig beskrivning av 

processen fram till IVA:s första tidsstudiekonferens finns återgiven i DeGeer 1978,kapitel 6) 

för vidare utbildning av ingenjörer för arbetet med tidsstudier, liksom att de själva kunde 

utse lämpliga kandidater till utbildningen. Akademins nyinrättade fakultet, Industriell 

ekonomi och organisation, kan således ses som en drivande kraft, kanske den starkaste, för 

rationaliseringens utveckling i Sverige (DeGeer, 1978). Arbetet antogs kunna hjälpa hela 

samhället till framdrift och vara till fördel för både arbetsgivare och arbetstagare (ibid).  

Erik August Forsberg, ledamot av den svenska ingenjörsvetenskapsakademin och 

förespråkare för metoden, skrev ett förord till den svenska översättningen (Taylor, 1920).  

”Att en rörelse i denna riktning skall bli föremål för förtal och misstolkningar är ej förvånande för den, som 

känner tendenserna inom vida arbetarkretsar att så mycket som möjligt hushålla med arbetet. Mera 

överraskande är det, att personer med högre bildning och, efter vad man vill hoppas, större vyer ej kunnat 

frigöra sig från vidskepelsen, att det skulle ligga något förolämpande för arbetaren i att man genom tids- och 

rörelsestudier söker hjälpa honom utfinna bästa sättet för hans arbetes utförande” (Forsberg i Taylor, 1920, s4) 
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Sammanfattning 

En önskan om att skapa arbetsplatser med hög tillverkningstakt gjorde uppdelning av 

arbetsuppgifter till en vedertagen metod, Taylorismen utökade sedan uppdelningen till att 

innefatta ansvarstagande och bestämmanderätt på arbetsplatser. Ledningen tillskrevs all 

beslutanderätt och allt ansvar, arbetaren förväntades följa order och arbeta hårt. 

Motivationsfaktorn var pengar, ju hårdare arbetaren arbetade desto mer pengar tjänade 

han eller hon. Det uttrycks också en misstro mot arbetaren, en föreställning om att denne 

tillsammans med sina kollegor strävar mot att göra så lite som möjligt, vilket leder fram till 

en önskan om att kunna kontrollera arbetarens prestation. Fram växte ett kontrollsystem 

där arbetarens insats kopplades direkt till dennes förtjänst, Taylor själv var noga med att 

påpeka att tidsstudierna måste utföras med stor omsorg och att hänsyn inte bara tas till 

produktivitet utan också till arbetarnas mående.  

Scientific management fick inte under några omständigheter ses som en serie med verktyg 

tillgängliga för arbetsgivaren önskan att öka arbetstakten utan att det handlade om en 

filosofi som måste inbegripa alla anställda, inte minst den högsta ledningen och ägarna. 

Verktygen i Scientific management, främst tidsstudierna, växte med IVA:s hjälp till att bli en 

vetenskap i sig själv. Utbildade ingenjörer erbjöd sina rationaliseringstjänster till 

företagsägare, i praktiken utförde de tidsstudier och beräkningar som låg till grund för 

beslutande om arbetstakt, förtjänst och kontroll av arbetaren.  

Ovan finns en beskrivning av utmärkande drag för ledningens perspektiv och önskan om att 

rationalisera sin verksamhet, på den andra sidan fanns arbetarna och de var inte lika 

entusiastiska till den framväxande rationaliseringen.  

Arbetarens perspektiv  

Även om Taylor´s påstådda intention med Scientific management var ett utökat samarbete 

mellan chefer och arbetare visade det sig med tiden att den strikta uppdelningen av ansvar 

och befogenheter snarare fick motsatt effekt. Under styrningen med ”en man i sänder” blev 

det svårt för arbetare att ensam påverka sin arbetssituation, de kämpade därför för rätten 

att organisera sig kollektivt. År 1906 upprättades en överenskommelse mellan arbetsgivare 

och fackliga parter, Decemberkompromissen, vilken innebar att föreningsrätten erkändes av 

arbetsgivarna i utbyte mot acceptans för arbetsgivarnas ”rätt att leda och fördela arbetet, 

att fritt antaga och avskeda arbetare samt att använda arbetare oavsett om dessa äro 

organiserade eller ej” (Sandberg, 1981 s,40).  

Arbetarnas fackförening, LO, ansåg uppenbarligen vid den här tiden att rätten att organisera 

sig i fackföreningar för att tillsammans kunna stå emot allt hårdare krav från arbetsgivarna 

var så viktig att man övergav allt eget inflytande över den egna arbetssituationen. Den del av 

överenskommelsen som, enligt Sandberg (1981), bestridits hårdast av LO är delen som 

handlar om arbetsgivarens rättighet att anställa och avskeda arbetare, en rättighet som 

succesivt minskat genom avtal och lagar.  
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När det gäller arbetsgivarens rättighet att ensamt leda och fördela arbetet, något som enligt 

Sandberg (1981) innebär fattande av de beslut rörande art av arbetsuppgifter och sättet att 

utföra dessa uppgifter, som syftar till att uppnå det produktionsmål som bildar ram för 

arbetsledningen (s, 43). Intressant för den här avhandlingen är att leda och fördela arbetet 

också innefattar rätten att besluta om arbetets organisation. Situationen blir oförändrad 

fram tills att medbestämmandelagen, till vilken vi återkommer senare i avhandlingen, träder 

i kraft år 1977 (ibid). Sandberg (1981) menar att arbetsgivarna haft ensam rätt att besluta 

arbetets organisering och att arbetstagarna inte haft något stöd i lagar eller avtal att driva 

sina uppfattningar. Detta medförde att när de arbetsorganisatoriska frågorna aktualiserades 

hade arbetsgivarna möjlighet att agera med stöd i skrivna lagar och avtal medan 

arbetstagarnas inledande arbete handlade om att förändra dessa (s, 45). 

Människorna som arbetade vid maskinerna blev i regel anställda för ett specifikt 

arbetsmoment i en utpekad maskin, de blev instruerade och förväntades följa instruktionen 

utan eget inflytande. Rörelse av arbetskraft mellan olika arbetsuppgifter förekom sällan eller 

aldrig; en arbetare blev i regel anställd för ett specifikt arbetsmoment där de vanligtvis blev 

kvar under flera år, ibland under ett helt arbetsliv. Den strikta horisontella uppdelningen av 

arbetsuppgifter gjorde att arbetscyklerna ofta blev väldigt korta och enkla att sköta, 

upplärningstiden var kort och arbetarna blev enkelt utbytbara.  

Folke Fridell, en svensk proletärförfattare, beskrev i sina böcker arbetsmiljön inifrån den 

textilfabrik där han själv arbetade och hur arbetarna såg på sig själva som slavar till 

maskinerna (Fridell, 1945; 1946). I boken ”Död mans hand” (1946) beskrev han hur både han 

själv och hans kollegor påverkas av arbetsdelningen och rationaliteten, bland annat ger han 

uttryck för en slags feghet som växer fram bland arbetarna på fabriken. Han beskrev hur den 

individuella styrningen av arbetarna ”man för man” fick till följd att arbetarna paradoxalt 

nog kände sig utsuddade som individer då de endast kunde uträtta något så länge de var 

länkade vid samma kedja, på egen hand dög de inte till någonting.  

Den självständighet som kännetecknade en riktigt mänsklig varelse gled ifrån dem, iväg bort 

i takt med rationaliseringens löpande band. Istället blev de styrda på detaljnivå vilket 

resulterade i att de tappade överblick över arbetet och helhetsbild, vilket i sin tur fick till 

följd att arbetarna snabbt förlorade intresset för sina arbetsuppgifter (ibid). Detta 

avspeglade sig på människors mående eftersom känslan av att vara utbytbar också bidrog till 

att arbetarnas eget människovärde degraderades då deras enda uppgift var att föda 

maskinerna med material.  

Värdet bestod endast i arbetsuppgiften, något som Fridell (1946) beskrev ingående genom 

karaktären ”Rivare Bohm”. Han gav uttryck för att fabriken behövde någon som river den 

insamlade lumpen till trasor, men det behövde inte vara just Bohm; det kunde vara vem som 

helst. I förlängningen menade Fridell att automatiseringen hotade den politiska demokratin 

genom att arbetarnas människovärde minskade kraftigt.  managements iver att rationalisera 

gav enligt Folke Fridell arbetaren rollen som maskinbetjänt eller maskinslav – det var 

maskinens jämna beläggning som stod i centrum (Fridell, 1948).  
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Det enkla avgränsade arbetet fick till följd att arbetarna i riveriet hela tiden tänkte på annat 

än sitt arbete, något han beskriver som en nödvändighet för att härda ut eftersom själva 

arbetet i sig var så fritt från tankearbete att hjärnsubstansen annars skulle mögla bort, på 

sidan 48 skriver Fridell följande. ”Inte en timma under de tjugoåtta år jag arbetat inom textilindustrin har 

jag känt någon arbetsglädje. Jag har för all del varit belåten när jag sett innehållet i lumpbalarna minska; varit 

tillfreds med att få någorlunda hyggligt gods att riva, men det är ingenting som har med själva arbetsglädjen 

att göra. Snarare motsatsen.” Fridell 1946, s 48). 

Rätten till att känna glädje ihop med sitt arbete var något den svenske forskaren Bertil 

Gardell (1976) argumenterade för. För honom var möjligheten att känna glädje på arbetet 

viktig, något som verkade vara en bristvara inom industrier präglade av långtgående 

rationalisering. Han intresserade sig tidigt för följderna av tekniskt och rationellt styrda 

arbetsplatser och han kunde se en inbyggd konflikt mellan produktionsapparatens 

effektivitetsmål och människors lika rätt att känna glädje och mening i sitt arbete. Dahlström 

(1987) beskrev hur Gardell i sina studier (se exempelvis 1976; 1986) drev en tes om att 

”enahanda, ofritt och meningslöst arbete har negativa effekter på arbetsglädje och hälsa”. 

Han skapade sedan ett forskningsunderlag som möjliggjorde tester av sina idéer vilket ledde 

fram till att han disputerade 1971 med avhandlingen Produktionsteknik och arbetsglädje.  

Dahlström (1987) menar också att Gardell (1976; 1986) genom empiriska studier visade på 

ett övertygande sätt att en arbetsplats konstruerad utifrån ett Management-perspektiv 

skapade låg arbetstillfredsställelse hos de anställda. Han visade också att eftersom arbetet 

upplevs som i grunden ointressant tenderar arbetarna att nedvärdera sina förväntningar på 

arbetet till att endast bli ett medel för en ekonomisk inkomst som kan användas på fritiden. 

Dessutom argumenterar han för att upplevd brist på arbetsglädje i förlängningen leder till 

att arbetarna nedvärderar hela sin person och sitt eget människovärde (ibid).  

Bland de fabriker som anammade Scientific management konstaterades vanligtvis en 

omedelbar produktivitetsökning, vilket också gjorde att organiseringsformen spred sig till 

tillverkningsföretag runt om i världen. I takt med den ökade användningen av metoden växte 

också kritiken mot densamma, hård kritik vändes mot den teknokratiska, centraliserade och 

hierarkiska styrningen och dess brister; denna kritik kom främst från de 

samhällsvetenskapliga och filosofiska lägren som menade att den förenklade människosynen 

inte tog hänsyn till att den moderna människan behöver argument och dialog (Rövik, 2008).  

Harry Braverman (1977) menade att det Taylor eftersträvade var en metod där 

arbetsledningens fulla kontroll över arbetskraften kunde uppnås. Resultatet blev en 

arbetskraft som kände sig främmande av att likställas med köp och försäljning av vilken 

annan vara som helst (Braverman 1977, s,85). Han menar istället att Taylors väl beskrivna 

strid med sina underställda före detta kollegor (Taylor, 1919) är ett klassiskt exempel på de 

antagonistiska förhållandena som råder och rått på varje arbetsplats inte bara under Taylors 

tid utan även dessförinnan och därefter.  
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Thorsrud och Emery (1969) menar att minimerandet av människans arbetsinsats medvetet 

sker på flera håll i en organisation genom att utvecklingen av nya maskiner strävar mot 

tekniska lösningar som minimerar möjlighet för fel orsakade av människor och yttre kontroll 

av arbetsuppgifter. Målet är ett idiotsäkert system för människa/maskin, där människor 

betraktas som maskiner. En annan orsak till uppdelningen av arbetsuppgifter som nämns är 

att det fanns en låg tilltro till den mänskliga naturen baserad på människans oberäknelighet 

(ibid). 

Braverman (1977) ger uttryck för att kontroll alltid varit av centralt intresse för all 

företagsledning och att principerna i Scientific Management gav arbetsgivarna möjlighet till 

kontroll av helt nya dimensioner. Enligt honom var Taylorismen den mest fulländade 

kontrollmetoden och att det är omöjligt att överskatta dess inflytande i skapandet av den 

moderna organisationen (ibid). Dessutom ansåg han att uttalanden om att scientific 

management nu är över till förmån för nyare mer humanitära modeller är falska. Alla dessa 

uttalanden representerar, enligt Braverman (1977), en misstolkning av de underliggande 

dynamikerna i framtagandet av nya ledarskapsmodeller (ibid). Även Taylor (1919) gav 

uttryck för att Scientific management gav ledningen rätt till mer än de någonsin önskat – 

fullständigt mandat över all administration och ensamrätt på allt ansvar.  

Sammanfattning 

Även om Taylors påstådda intention med Scientific management var ett utökat samarbete 

mellan chefer och arbetare visade det sig med tiden att den strikta uppdelningen av ansvar 

och befogenheter snarare fick motsatt effekt. Rationaliseringsarbetet och uppdelning av 

arbetsuppgifter, där ledningen har allt ansvar och arbetarna inget, har lett fram till en slags 

distans mellan just arbetsledning och arbetstagare. Den långtgående kontrollen tillsammans 

med den individuella styrningen fick till följd att arbetarna tappade intresset för sitt arbete, 

de kände att de förlorade sitt människovärde. I nästa avsnitt kommer vi att följa hur de 

åtskilda perspektiven med tiden ledde fram till en distans mellan ledning och 

arbetarkollektiv. Att enbart lasta rationaliseringen för avståndet mellan grupperna vore en 

förenkling men att en distans existerar torde det dock inte råda tvivel om.  

Polarisering 

I det här avsnittet riktas intresset mot genomförda studier som lyfter fram avståndet mellan 

ledning och arbetare, exempelvis Lysgaards (1985) klassiska studie som tydligt visar hur 

kollektivet håller ihop och därmed distanserar sig från de andra; ledningen. Han visar hur 

arbetarna formerade sig i det han kallade kollektivbildningar, informella system där arbetare 

och deras egna intressen stod i fokus, en tydlig skillnad mellan ”vi och dem” växer fram där 

det värsta sveket var att byta sida; att bli en av dom andra.  

Glucksmann (2009) skildrar i likhet med Lysgaard (1985) de gränser som finns mellan ”vi och 

dem”. Hon ger också exempel på hur avvikelser inom kollektivet regleras i en episod där hon 

beskriver de anställdas ständiga bevakning av varandra. Att klä sig i ”fel färg” eller att utföra 

handlingar som informellt tillhör en annan grupp kan göra att medarbetarna känner sig 
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tvungna att markera övertrampet eftersom det riskerar att sudda ut gränsen mellan ”vi och 

dem”. Sådana handlingar resulterar i pikar och tillrättavisningar från kollegor. Dessa 

tillrättavisningar kan tyckas handla om relativt banala saker, i Glucksmans fall färgen på 

rockar (2009 s, 79), kopplat till olika nivåers klädsel. Den högre ledningen bar kostym och att 

arbetsledarna bar en vit rock, de manliga arbetarna bar bruna rockar, kvinnorna, vilka oftast 

utförde de tyngsta uppgifterna, hade valfria kläder ofta färgglada overaller. När någon av 

kvinnorna upplevdes som styrande eller ”bossiga” fick de genast höra att de var ”after a 

white coat” från de andra kvinnorna.  

Maja Ekelövs (1970 [2010]) skildring av svensk låglöne-vardag på 1960-talet beskriver på ett 

liknande sätt hur kollektivets sammanhållning ökar när de enas kring en gemensam fiende - 

dom andra; ledningen. I en episod om en yngling som får sparken beskriver Maja hur 

arbetarna håller ihop, de intygar ynglingens oskuld men att ledningen trott mer på ”basens” 

ord vilket ledde till att pojken avskedades. Maja skildrar hur arbetarna upplever att 

arbetsledningen undviker att prata med dem; ”cheferna går och lurpassar på arbetarna som 

om de vore skulden till allt ont” (s, 37). Dessa exempel talar sitt tydliga språk om skillnaderna 

mellan olika grupperingar, inte bara mellan ”vi och dom” utan också internt inom gruppen 

”kollektivet”.  

Enligt Tengblad (2003) hade, under mitten av 1960-talet, den svenska gruvindustrins 

förhållanden varit eländiga under många år, arbetarna hade fått nog av anpassning och 

krävde bättring. Deras krav ledde fram till att ledningen år 1966 anlitade den amerikanske 

konsulten George Kenning för att utveckla ledarskapet. Han hade inte höga tankar om 

arbetare utan hans utgångspunkt var att det inte fanns några bra arbetare något som endast 

deras chef eventuellt kunde göra dem till. Kennings åsikt var, i likhet med Taylor (1919), att 

arbetare inte skulle göra något annat än att följa instruktioner från sin chef. Striden som 

utspelades i sammanhanget kan förstås som upptakten till den vilda strejk som bröt ut i de 

svenska gruvorna 1969 och som startskottet på en omförhandling av medarbetarrollen i 

svensk industri (Tengblad, 2003).  

I det pågående rationaliseringsarbetet var arbetsgivare under 1950 och 1960-talet noga med 

att följa principen ”en man i sänder”, inte minst i det känsliga arbetet med lönesättning, 

lönenivåer genom avtal undveks till förmån för individuell ersättning baserad på arbetarens 

egen prestation (DeGeer, 1978). Ackordsbetalning ledde med tiden fram till en för 

arbetsgivarna ohållbar situation, industrilönerna i Sverige steg med drygt 40% mellan år 

1960 – 1965 vilket bidrog till att Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) initierade en 

undersökning där det konstaterades att det största problemet med löneglidning fanns inom 

löneformen ackord (Tengblad, 2003).  

Lösningen på problemet var, enligt SAF, att förbättra metoderna för ackordsprissättning (sid, 

51). Istället för att verkligen eftersöka alternativa metoder för lönesättning av kollektivet 

förstärktes således en redan dåligt fungerande modell. En noggrannare mätning av ackorden 

kunde inte hantera klyftan mellan arbetsgivare och arbetare, istället tenderade avståndet 

mellan parterna att öka.  
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I samband med rationaliseringsarbetet och ett växande avstånd mellan ledning och arbetare 

är det på sin plats att också ge några kommentarer om fackföreningsrörelsen. Huzzard m. fl. 

(2004) liknar fackets tidiga förhandlingsstrategi med en boxningsmatch, i den ena ringhörnan 

stod arbetsgivaren och i den andra återfanns representanter från arbetstagarna. Gregory 

och Nilsson (2004) beskriver de kollektiva förhandlingarna som en process där ”överdrivna 

fackliga löneanspråk kolliderar med hånfulla bud och orealistiska förväntningar från 

arbetsgivarna” (egen översättning av ibid s, 3). De fortsätter, ”från denna, något hopplösa 

utgångspunkt, startar sedan förhandlingarna, de fortsätter sedan tills en ”sjabbig” 

kompromiss är nådd”. Som framgår handlade kampen om det mest centrala, lönen; fackets 

uppgift var att förhandla fram en så hög ersättning som möjligt medan ledningens uppgift 

var att hålla tillbaka.  

Gregory och Nilsson (2004) menar det var ovanligt att någon av sidorna var särskilt nöjd med 

resultatet, däremot uppstår en slags belåtenhet över att matchen blev av. Resultatet, 

vanligtvis en signerad överenskommelse, är dock ganska enkelt att administrera, arbetarna 

erhåller högre lön och arbetsgivarna kan återgå till att driva verksamheten vidare fram till 

nästa förhandlingsomgång. Författarna menar att metoden också skapar en misstänksamhet 

gentemot varandra utöver den signerade överenskommelsen. 

Inledningsvis såg svenska LO på rationaliseringen som en väg till ökade löner, resultatrika 

uppgörelser skulle uppnås genom bättre produktionsmetoder och bättre ekonomisk 

organisering (DeGeer, 1978). LO:s intresse låg i huvudsak i att kunna påverka hur vinsterna 

skulle fördelas, de krävde inte något fackligt inflytande på rationaliseringsprocessen som 

sådan. År 1923 utökades dock det fackliga ansvaret till att utöver fördelningsfrågorna även 

omfatta produktionsfrågorna. Från fackligt håll uttrycktes således krav på medverkan av de 

anställda i rationaliseringsarbetet (ibid, s, 343) något som med tiden kom att få ett allt större 

utrymme i det fackliga arbetet.  

Huzzard (2004) menar att ett dialogbaserat partnerskap mellan arbetsgivares och 

arbetstagares organisationer vore att föredra och att involvering i ett tidigare skede, i god tid 

innan arbetsgivarsidan enats i sin slutliga position, skulle leda till mindre konfrontationer och 

till mer konstruktivt deltagande samtal (s, 38). En ny strategisk riktning, från att vara 

boxningsmotståndare mot att bli danspartners; en förflyttning mot en annan strategi som är 

både problematisk och nödvändig för alla inblandade menar Huzzard (2004). Svenska 

fackföreningar har ändå varit aktiva och engagerade på ”dansgolven” under förhållandevis 

lång tid och har därför en del erfarenhet av partnerskap (Huzzard och Nilsson, 2004).  

Under 1950-talets rationaliseringsarbete, som enligt Huzzard och Nilsson (2004) fick ett 

varmt mottagande av LO, fanns ett uttryckt gemensamt intresse då den ökade effektiviteten 

också antogs säkra framtida anställningar inom industrin (ibid). Ett annat exempel på 

partnerskap var framtagandet av medbestämmandelagen (MBL) och dess införande på 

arbetsplatser. En överenskommelse som arbetare inledningsvis bestred med hänvisning till 

den tidigare överenskommelsen Saltsjöbadsavtalet eftersom överenskommelsen där var att 
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arbetsmarknadens parter ska sluta avtal direkt med varandra utan inblandning av 

regeringen.  

Fackets roll i en organisation som kännetecknades av medbestämmande intresserade också 

Thorsrud och Emery (1969), de argumenterade för en nödvändig anpassning av 

fackföreningsrörelsens hållning om den ville fortsätta att hålla en stark position i framtidens 

arbetsliv. Norska LO och Norska Arbetsgivarföreningen var eniga, båda parter ville satsa mer 

på utbildning och personalutveckling på alla nivåer. Båda parter ville också komma till rätta 

med attityder på arbetsplatser, de ville skapa en mentalitetsförändring för att åstadkomma 

en arbetsmiljö baserad på respekt för människan.  

I Sverige pågick arbetet i de fackliga leden där de försökte beskriva sin kommande roll på 

arbetsplatser, till det svenska metallindustriarbetare-förbundets kongress 1985 gavs boken 

”Det goda arbetet” ut; vilken var utmanande på flera sätt. Sammantaget önskade förbundet 

mer insyn och större möjlighet att påverka beslut i företaget, de önskade också att 

medarbetarna skulle få större del i företagens vinster (Metall, 1985). För att åstadkomma 

detta presenterades nio principer som förbundet ville skulle ligga till grund för det nya 

arbetssättet; trygghet i anställningen, rättvis del av produktionsresultatet, 

medbestämmande i företaget, arbetsorganisation för samarbete, yrkeskunnande i alla 

arbeten, utbildning en del av jobbet, arbetstider utifrån sociala krav, jämlikhet på 

arbetsplatsen och riskfria arbetsmiljöer. 

De framhåller i huvudsak fyra argument för detta; att automatiseringen ökar i industrin, att 

den vertikala integrationens betydelse minskar i framtiden, datorernas påverkan på den 

vertikala integrationen och social och ekonomisk styrning. Detta menade Metall skulle ställa 

högre kunskapskrav på operatörerna på verkstadsgolven, vilket gör att utbildning och 

medbestämmande måste till för att tillgodose dessa krav (ibid). Det är dock inte nog att 

arbeta enbart på individnivån, eftersom man då omvandlar sociala problem gällande 

arbetsmiljön till privata problem. Trycket på att förändra sig, att klara av problemen osv, 

riktas då mot individen och inte mot den arbetsorganisation som kanske är den 

grundläggande orsaken till de problem som fångas upp i det individinriktade hälsoarbetet 

(Gardell, 1986 s, 50). Problemet tycks vara att övertyga företagen om att sådan utveckling 

inte bara skapar bättre anda och bättre psykisk hälsa hos medarbetarna, utan att den också 

är bra från effektivitetssynpunkt (s, 51). 

Sammanfattning 

Här kan vi se hur missnöjet bland arbetarna eskalerar, resultatet blir att de går samman för 

att på så sätt kunna möta ledningens allt hårdare krav. Genom organisering sig och 

samarbete ökade möjligheten att kunna påverka ackordsberäkningar och i förlängningen 

både den egna arbetsinsatsen såväl som den egna förtjänsten. Vi kan också se hur 

fackföreningarnas uppgift inledningsvis var att förhandla om betalningen, men att den med 

tiden även kom att inkludera villkor för arbetsplatsen. Följande avsnitt behandlar teorier och 

praktiska försök som syftar till att komma tillrätta med de skapade problemen.   
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Arbetsplatsdesign 

Som synes var varken arbetsgivare eller arbetstagare tillfreds med hur det rationella 

systemet hade utvecklats. Vi kan se exempel på uppenbara bekymmer med höga 

produktionskostnader, låg produktivitet och människors allt sämre mående, framförallt från 

arbetarklassen. Situationen ledde också till att ny forskning initierades med syfte att ge en 

djupare förståelse för problemet. Här riktas intresset mot de internationellt 

uppmärksammade studierna som påbörjades på Tavistockinstitutet i London där insikten av 

samspelets betydelse mellan människorna och arbetsförhållandena synliggjordes 

(Gustavsen, 1990). Resultaten därifrån visade på minskad alienation såväl som på ökad 

produktivitet i de fall där möjligheten till inflytande på det egna arbetsinnehållet ökade. 

Sandberg (1982) visar att det i kölvattnet av Tavistockinstitutets resultat ledde fram till ett 

ökat intresse för arbetsplatsutveckling. Två områden pekas ut som särskilt intressanta; 

organisationsideologier och organisationstekniker. Området för ideologi delas i sin tur in i tre 

aspekter; arbetstillfredsställelse (humaniseringsideologi), personalens inflytande 

(demokratiseringsideologi) och produktivitet (rationaliseringsideologi). I 

arbetsorganisatoriska modeller tas, enligt Sandberg (1982), vanligtvis hänsyn också till 

relationen mellan dessa aspekter. Inom området för organisationstekniker menar Sandberg 

(1982) att organisationer vanligtvis studeras utifrån följande kategorier; horisontell 

arbetsdelning, vertikal arbetsdelning och tekniker för styrning av arbetaren (s, 37-38).  

Demokratiseringsideologin, vilken ådrar sig ett särskilt intresse för den här studien, 

organiserade och genomförde reella organisatoriska försök med ett utökat 

medbestämmande. I Norge iscensattes de så kallade demokratiförsöken av forskare, 

arbetsgivare och fackliga parter där de tillsammans eftersökte alternativa 

organisationsformer (Thorsrud och Emery, 1969). Försöken var inspirerade av Kurt Lewin 

(1946), Lewin, m. fl., (1939) tidigare fältförsök vilka bland annat visat att det är lättare att 

åstadkomma social förändring genom att engagera gruppen i sin helhet än genom att 

detaljstyra varje individ för sig. Han menade också att genom att ändra i sociala system får vi 

en chans att förstå dessa mänskliga system, något han menar är omöjligt bara genom 

observation.  

I likhet med Trist och Bamforth (1951) föreställde sig Thorsrud och Emery (1969) att 

produktiviteten skulle öka i takt med medarbetares utökade möjlighet till inflytande i 

beslutsprocesser. Upplärning av flera arbetsmoment och möjlighet att påverka sin egen 

vardag hade visat gott resultat på organisationers produktivitet (Trist och Bamforth, 1951) 

likväl som att avsaknaden av sådana möjligheter gjorde att alieneringen ökade, människorna 

anpassade sig till en tillvaro utan mening. De blev initiativlösa och riktade enbart in sig på 

förtjänsten (Gardell, 1976).  

Studier som eftersöker sätt att förena människor och teknik på ett väl fungerande sätt, 

exempelvis sociotekniska studier, strävar mot att konstruera arbetsplatser på ett sådant sätt 

att utrymme ges till styrkorna för respektive område. Maskiner ska användas till att göra det 

som maskiner är bra på och människor till det som människor är bra på (Emery, 1959). 
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Sociotekniken kan sägas sträva mot en omformning av relationen mellan människa och 

teknologi, den kan också sägas vara starkt teoretiskt styrd med utgångspunkten att såväl 

människor som teknologi forskningsmässigt kan identifieras i termer av exempelvis 

psykologiska arbetskrav och uppgiftsstrukturer (Gustavsen, 1990 s,80). Genom försöken som 

initierades av forskare från Tavistockinstitutet bildades en bas för vad som med tiden kom 

att bli en europeisk bas för arbetslivsforskning.   

Gustavsen (1990) menar att det inte råder någon tvekan om att den sociotekniska skolan 

bröt ny mark för frågor som berörde arbetarnas situation i allmänhet och för den 

omfattande arbetsdelningen i synnerhet (s, 81). Han menar fortsättningsvis att det heller 

inte råder något tvivel om att dessa teorier också bidrog till en successivt minskad 

arbetsdelning. Sociotekniken var det tyngsta argumentet för en förändring med sina rötter i 

samhällsvetenskapligt tänkande tillsammans med sin påverkan på praxis (Gustavsen, 1990). 

Studier kring socioteknik har tveklöst bidragit med viktig kunskap om hur arbetsplatser bör 

utformas för att vara meningsfulla för arbetarna och samtidigt kunna hålla en hög 

produktionstakt.  

Även Gardell (1986) menade att arbetsgrupper är att föredra framför individuell styrning, 

han argumenterade för att ansvaret inte ska definieras ner till individnivå: ingen enskild ska 

kunna pekas ut och man ska heller inte kunna skylla på varandra (s, 38). I en tidigare studie 

(1976) menar han att den individuella detaljstyrningen och rationaliseringen minskar 

arbetares lärande, vilket på sikt leder till minskad förmåga att kommunicera med varandra, 

analysera en situation och att framföra sina åsikter.  

En tydlig distinktion är att gruppen ses som den minsta enheten i en organisation och alltså 

inte individen, följaktligen läggs stor vikt vid hur normer och värderingar reglerar gruppens 

beteenden (Gardell, 1986 s, 38). Genom att, i enighet med Emery (1959), betrakta en 

organisation som ett öppet system bestående av relationer mellan företag och miljö kan en 

förståelse för arbetsplatsens utveckling skapas. I detta öppna system blir medvetenhet om 

gränser viktig och ledningens huvuduppgift blir att reglera gränsförutsättningarna istället för 

att utöva intern kontroll eftersom det är inom dessa gränser enskilda individer och grupper 

kan utöva sin självstyrning (Thorsrud och Emery, 1969 s, 156).  

Ett annat skifte av teoretisk utgångspunkt går att följa i Engelstad och Gustavsen (1993), 

istället för att skapa goda arbetsplatser åt andra diskuterar de möjligheten att utveckla 

arbetsplatser tillsammans med de som arbetar där, en diskussion som är särskilt viktig för 

den här avhandlingen. Typiskt för arbetet var att de frångick den sociotekniska 

utgångspunkten med systemteori, istället diskuterar de utifrån social konstruktion och 

språkets betydelse. Följden av detta skifte blev att intresset flyttades från att designa goda 

arbetsplatser till att utforska hur goda processer för utveckling kan skapas som i sin tur kan 

leda fram till nya sociotekniska lösningar. I och med detta initierade de en teoretisk 

plattform som kom att sprida sig till andra forskare (se förslagsvis Ekman Philips, 1990; 

Gustavsen och Engelstad, 1986; Pålshaugen m. fl 1998), framförallt inom det skandinaviska 

sättet att arbeta med organisatoriskt utvecklingsarbete. 
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Mer om utvecklingen av den skandinaviska modellen för arbetslivsforskning senare, innan 

dess vill jag återgå till att diskutera några viktiga upptäckter som härrör från sociotekniken. 

Vill man utveckla en grupp till att bli en lärande och flexibel enhet, argumenterar Gardell 

(1986), måste man lära dess medlemmar att ta gemensamt ansvar för produktionsmålen och 

samtidigt skydda dem från överbelastning och från risken att bli utslagna. Samarbete och 

stöd blir därför utomordentligt viktiga inslag i gruppens värderings- och normsystem och kan 

ses som en förutsättning för gruppens utveckling mot ökat självbestämmande och för dess 

effektiva fungerande (s, 39). 

Organiseringen i grupp antogs inte bara leda till ökat engagemang bland de anställda, enligt 

Bäckström (1999) var en annan positiv effekt att behovet av kostsam administration 

minskade (s, 86). Således kan flera parter antas ha funnit fördelar med att ändra styrningen 

av arbetare från individnivå till gruppnivå. Partssamtal med politiker, arbetsgivare och 

fackliga organisationer ledde fram till en enighet om att sociotekniken var en tänkbar 

inriktning för att nå tre specifika mål för företagens utveckling; produktivitet, 

arbetstillfredsställelse och intressebalans (Bäckström, 1999).  

I Sandberg (1982) kan vi läsa om hur och varför Sveriges arbetsgivare år 1966 bildade den 

tekniska avdelningen (SAF-T). Han menar att det främst fanns två skäl till detta. Det ena var 

att stävja den okontrollerade löneglidningen och det andra skälet var att man ansåg sig vara i 

behov av att knyta till sig personer med erfarenhet från produktion (s, 163). Inspirerade av 

dessa resultat startades i Sverige tre program med syfte att förbättra arbetsorganisationer i 

Sverige under 1960-talet. Utvecklingsrådet, ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter 

grundat 1966, vilka tre år senare initierade utvecklingsrådets arbetsgrupp för forskning 

(URAF) ett arbete som också finns dokumenterat av Sandberg (1982). Under tiden för 

programmet följde och deltog URAF i ett tiotal företags försök med 

organisationsförändringar.  

Tengblad (2003) menar att det fanns önskemål om ett statligt engagemang i arbets- och 

näringslivsfrågor vilket ledde till att ett särskilt industridepartement inrättades 1969, därtill 

fick industriministern i uppdrag att analysera föredagsdemokratifrågorna inom statligt ägda 

företag. Sandberg (1982) redogör för skapandet av ett initiativ som kom att kallas 

företagsdemokratidelegationen (FÖDD); ett initiativ som till stor del styrdes av 

arbetstagarnas organisationer.  

Genom arbetet som bedrevs av (FÖDD) visade det sig att utformandet av arbetsmodeller 

som medgav ett ökat löntagarinflytande var långt ifrån problemfritt. Sandberg (1981) 

beskriver exempelvis hur det år 1970 i samband med publiceringen av resultatet från den 

första studien, vid Svenska Tobaks AB i Arvika, uppstod en öppen konflikt mellan 

delegationen och företagsledningen. En konflikt som bottnade i att ledningen ville minska 

experternas arbete inom företaget, något som frammanade ett offentligt ingripande från 

industriministern för att möjliggöra fortsatta försök. Under de efterföljande två åren 

publicerades rapporter från samtliga fem försöksföretag, Sandberg (1981) återger hur ett av 

företagen då ville hemligstämpla sin rapport varpå statsmakten åter fick träda in (s, 94). 
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Långtgående försök med arbetsberikning och ökat inflytande gjordes också i Sverige, 

inspirerade av Thorsrud och Emerys försök i Norge (1969). Nämnas kan Broqvist (1987) och 

hans beskrivning av ett organisatoriskt försök på postterminalen i Tomteboda där 

brevsorteringsgrupper skulle ges ansvar för det dagliga arbetets administration och 

utförande. En sådan ansvarsförskjutning förväntades också ge arbetsledningen mer tid att 

ägna sig åt produktionstekniska uppgifter. Då rapporten skrevs endast en kort tid efter 

införandet av modellen presenteras inte något resultat av försöket, dock vill jag lyfta fram 

tre av Broqvist (1987) beskrivna episoder. 

Den första handlar om den stora skepsis som uttrycks bland delar av personalen. Den 

bottnar i oklarheter i arbetsgivarens intentioner med försöket, skulle personalen verkligen få 

ökad självständighet eller var det bara en ny taktik för att öka kontrollen över personalen. 

Efter att ett antal krav om ett starkt inflytande från de skeptiska medarbetarna accepterats 

av ledningen anslöt sig också de mer skeptiska medarbetarna till försöket. Den andra 

episoden handlar om arbetsledningens motstånd; Broqvist (1987) ger uttryck för svårigheter 

med att motivera arbetsledarna till sina nya arbetsuppgifter trots utförliga diskussioner om 

inriktning och målsättning.  

Den sista delen jag vill lyfta fram är författarens spekulationer om försökets fortsatta arbete 

där han framhåller att många faktorer kan hota det nya arbetssättet. Han lyfter särskilt fram 

behovet av uthållighet, personalen tycker kanske att demokratiseringsprocessen går för 

sakta medan arbetsgivaren kan tycka att resultatet dröjer för länge (s, 110). Rapporten 

avslutas med att konstatera att stora delar av terminalen inom 5-10 år sannolikt kommer att 

arbeta efter en arbetsorganisation liknande den som provades i försöket. 

De mest omfattande svenska försöken härleds dock till biltillverkningen. Volvos koncernchef 

P G Gyllenhammar (1935- ) och hans närmaste medarbetare lade stor möda på att ändra de 

hårt individuellt styrda arbetsformerna till förmån för grupporganisering. I byggandet av 

flera nya monteringsfabriker identifierades de nya principerna som gällde för 

industriarbetet, två principer formulerades vilka utgjorde kärnan i den nya strategin. Den 

första avsåg ett mer proaktivt representativt system format utifrån ett aktivt samarbete med 

de fackliga organisationerna kring företagets problem, den andra principen handlade om en 

omstrukturering av arbetets organisation (Forslin, 1990).  

I Skövde byggdes den nya E-fabriken till förmån för de nya principerna, ytterligare två nya 

fabriker i Kalmar och Uddevalla byggdes där arbetet organiserades i självstyrande 

arbetsgrupper med långa cykeltider. Det innebar att de som arbetade där hade möjlighet till 

kompetensutveckling och arbetsrotation och en ökad förståelse för produkterna, detta 

innebar också att känslan att vara utbytbar minskade. Berggren (1990) beskriver ingående 

det nya arbetssättet, i exempelvis Uddevallafabriken gick man så långt att man helt frångick 

att arbeta med flöden. Istället utformades en organiseringsform längs med flöden vilket 

gjorde det möjligt för en arbetsgrupp att tillsammans utföra samtliga moment i 

monteringen; han beskriver utförligt hur lagområdena på så sätt blev ansvariga för 

monteringen av en hel bil.  
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Forslin (1990) noterar att alla inte var helt tillfreds med utvecklingen, bland annat fanns en 

central byggnadsavdelning kvar från den centralistiska traditionen inom företaget. 

Författaren menar att denna Göteborgslokaliserade avdelning ”såg med ogillande på de 

arkitektoniska experimenten i 1970-talets fabriker, främst då kanske den futuristiska 

Kalmarfabriken, men också E-Fabriken” (ibid s, 69). Trots att resultaten visade prov på hög 

produktivitet och en ökad arbetstillfredsställelse stängdes Kalmarfabriken år 1994 på grund 

av minskad global efterfrågan på bilar. Arbetssätten hann inte riktigt med att få fäste och 

någon ordentlig uppföljning gjordes heller inte. I Sandbergs (2007, [1995]) skildring av 

fabrikerna i Kalmar och Uddevalla lyfts fördelar med både arbetsmiljö och produktivitet 

fram. Han beskriver Kalmarfabriken som ett genombrott för organisering och layout av 

arbetsplatser. 

I slutet av 1980-talet ansågs det att arbetskraft riskerade att bli en framtida bristvara. Den 

svenska regeringen inrättade år 1990 en särskild tidsbegränsad fond, Arbetslivsfonden, 

vilken, enligt Berg (1996), syftade till att hjälpa företag i arbetet med att förbättra löntagares 

arbetsmiljö och arbetsvillkor. I förlängningen antogs också arbetet bidra till ökad 

produktivitet på svenska arbetsplatser, det var en omfattande satsning som var aktiv under 

fem år. Gustavsen m. fl. (1995) beskriver att fonden tilldelades en budget på 11 miljarder 

SEK. Finansieringen möjliggjordes genom en särskild arbetsavgift där 1.5% av landets totala 

lönekostnader betalades in under 16 månader. Det var viktigt att all dokumentation kring 

arbetet med att förbättra arbetsmiljöer samlades på ett ställe och att det gjordes tillgängligt 

för alla som ville ta del av resultatet från ALF:s omfattande studier.  

Länsfondernas arkiverade material finns sedan år 1995 i respektive landsarkiv medan den 

centrala fondens material arkiverades på riksarkivet i Stockholm. Arbetslivsfondens önskan 

har hela tiden varit att efterlämna ett material som möjliggör ett tillvaratagande av de 

empiriska resultat och erfarenheter som vunnits (Gustavsen m. fl. 1996). Enligt en rapport 

skriven till regeringen av von Otter (1997) har dock intresset för att ta del av materialet varit 

lågt och han konstaterar, med hjälp av uppgifter från Arbetslivsbiblioteket, att det främsta 

intresset för materialet kommit från studenter som använt databasen till uppsatsskrivande. 

Han konstaterar också att utlåningen till företag av exempelvis rapporter över ”goda 

exempel” har varit begränsad till enstaka handlingar (s, 20). 

Att hitta en enkel förklaring till det låga intresset för Arbetslivsfonden är naturligtvis en 

omöjlig uppgift, en möjlig orsak bland flera tänker jag mig finns i Röviks (1998, 2008) studier. 

Med reservation för andra förklaringsmodeller finner jag det ändå intressant med hans 

argument om ett skifte av intresse för ledning och styrning av arbetskraft. Hans studier visar 

tydliga tecken på att pendeln svänger tillbaka vid tiden kring millennieskiftet, en rad 

observationer bildar en trend mot en allt starkare betoning på styrning (Rövik, 2008 s,121). 

Han beskriver det som tunga idéströmningar med konsekvenser för utformningen av 

moderna organisationer, genom det nya styrningstänkandet i de idéer och grepp som formar 

den nya formella vertikala styrningsstrukturen.  
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Rövik (2008) benämner det nya styrningstänkandet rehierarkisering och menar att det 

systematiska personalarbetet ändrades från ” mjuk till hård” (s, 122). Jag tänker mig här att 

intresset för försök utförda inom ramen för ALF med utgångspunkter såsom organisatorisk 

utveckling och stort fokus på erfarenhetsutbyte minskade i takt med det ökade intresset för 

styrning av medarbetare.  

Rationalitet i förlängningen 

En annan lärdom sprungen ur sociotekniken menar Gustavsen (1990) till viss del bygger på 

Emerys (1959) tidiga intresse för tanken om att de rationella idéerna i sig själva kan skapa 

problem i och med en inbyggd strävan mot att skapa allt mer komplexa organisatoriska 

samband vilket leder till en utökning av antalet medlemmar i organisationen. Ett vanligt 

mönster är att tillsätta nya funktioner för att ta hand om nyupptäckta problem, något som 

Gustavsen (1990) menar kan verka rationellt och förnuftigt vilket leder till en önskan att 

knyta så många och så komplexa organisatoriska kopplingar som möjligt (s,69). Det finns 

dock en risk med tillvägagångssättet, Emery (1959) beskrev hur förändringar i en del av en 

organisation via organisatoriska samband kan sprida sig och få oönskade effekter i en annan 

del av organisationen. På detta sätt skapas, menar Emery (ibid) en turbulent miljö som är 

svår att kontrollera (Emery, 1959).  

I en situation där rationella lösningar skapat nya problem finns inte längre vägen ut ur 

problemen i fler rationella lösningar, i stället menade Gustavsen (1990) med stöd av Emery 

(1959) att gemensamma värderingar behöver uppstå. När komplexiteten blir för stor, menar 

Gustavsen (1990), att komplexa organisatoriska kopplingar behöver skäras av och ersättas 

med några enkla levnadsregler som befriar människor från ständigt strategiskt 

ställningstagande.  

Hur sådana gemensamma levnadsregler formuleras råder det delade meningar om, 

Gustavsen (1990) menar att exempelvis Selznick (1957) antyder att det kan vara en relativt 

styrd process medan Emery (1959) argumenterar för att sådana levnadsregler måste 

formuleras i en demokratisk process. Emery (1959) var övertygad om att skapandet av dessa 

regler måste ske med de anställdas medverkan, i annat fall kommer helt enkelt inga 

gemensamma värderingar att uppstå. Resonemanget bottnar i ett antagande om att 

människor endast vill känna sig bundna av sådant de själva varit med och skapat (Gustavsen, 

1990; Emery m. fl, 1969), och utgjorde startpunkten i dåtidens tankar om företagsdemokrati.  

Demokrati, menar Gustavsen (1990), är en valbar normativ utgångspunkt för praktiskt 

reformarbete vilket innebär att det är en utgångspunkt som kan väljas om man så önskar. 

Han menade att demokrati kan ställas mot andra utgångspunkter som ”av sina förespråkare 

utgivits för att vara ” nödvändiga” i ett eller annat avseende – till följd av ”fakta”, av ”logik” 

av ”historiens gång”, av särskild tillgång till ”vetenskapliga metoder” eller vad det vara må” 

(s, 98). Valet av en demokratisk utgångspunkt innebär med andra ord en önskan om att 

utöka medbestämmandet, särskilt viktigt för den här studien är att poängtera att metoden 

för att skapa demokratiska arbetsformer går i linje med Emerys (1959) tankar, framtagandet 
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av de gemensamma reglerna behöver vara inkluderande och involvera de som förväntas 

efterleva dessa regler. Det går inte att tvinga fram autentisk medverkan från medarbetare. 

Toyota och lean produktion 

I en avhandling med fokus på arbetsplatsers organisering och med särskilt intresse inför 

relationen mellan arbetsledning och arbetstagare är det, på grund av sitt stora genomslag i 

företag, på sin plats att också säga något om det populära begreppet Lean produktion (se 

exempelvis Womack m. fl., 1990). Således följer här en översikt av begreppet utifrån den här 

studiens frågeställningar. Även här riktas intresset mot begreppets historik, något som leder 

oss till Japan och biltillverkaren Toyota.  

Produktionssystemet på Toyota är känt under flera namn, exempelvis Toyota Production 

System (Womack m. fl., 1990), Toyotaism, (Jaffee, 2001) och The Toyota Way (Liker, 2004). 

Jaffee (2001) argumenterar för att om Fordismen kan ses som grundaren av massproduktion 

så kan Toyotaismen ses som modellen för kvalitet och produktivitet. Fortsättningsvis i den 

här avhandlingen kommer Toyota Production System (TPS) att användas för att benämna 

modellen. Istället för masstillverkning i stora serier är målsättningen med TPS 

enstyckstillverkning och en hög nivå av kundanpassning (Liker, 2004; Womack m. fl. 1990). 

Liker (2009) beskriver hur modellen utgår från 14 vägledande principer vilka är indelade i 

fyra avdelningar, dessa strävar framförallt mot långsiktighet och är tänkta att guida 

beslutsfattandet inom företaget.  

Observationer av TPS med särskilt fokus på genomströmningen av produkter och där den 

jämfördes med masstillverkning rönte stor uppmärksamhet i början av 1990-talet. Genom 

att utgå från modellens principer beskrevs tillverkningen av amerikanska forskare som 

”mager” då modellen fick till följd att betydligt färre produkter var i omlopp under 

monteringen av bilar. En av de amerikanska forskarna myntade begreppet ”lean” som sedan 

blivit ett vedertaget begrepp (se Womack m. fl., 1990 för en utförlig beskrivning av 

händelseförloppet). Lean har med tiden visat sig innehålla en mängd olika tolkningar av TPS, 

vilket också innebär att ingen precis beskrivning finns; något som Pettersson (2009) 

förtjänstfullt beskriver. Han menar att de olika tolkningarna också ställer till det för 

organisationer som vill införa arbetsmodellen då dess medlemmar kan vara överens om att 

de behöver bli mer lean utan att vara överens om vad det innebär. Istället för att 

argumentera för eller emot tolkningar av begreppet lean riktas här intresset fortsättningsvis 

mot dess förebild; TPS. 

Under arbetet med att presentera begreppet lean blir det för mig uppenbart att likheter 

med tidigare modeller för organisering av arbetsplatser är slående, exempelvis beskrivs finns 

mycket gemensamt med Taylors beskrivning av Scientific management (1919). Exempelvis 

menar Liker (2009), i likhet med Taylor (1919) att TPS bör ses som en filosofi och inte som en 

uppsättning med verktyg som kan implementeras oberoende av varandra. Liker ger också 

uttryck för vikten av att högsta ledningen förstår och kontrollerar att modellen efterlevs (se 

exempelvis kapitel 9 i Liker, 2009). Han hävdar att samtliga principer i Scientific management 
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(Taylor, 1919) tillämpas på Toyota med skillnaden att de används på gruppnivå istället för på 

individnivå (s, 236).  

Företagets processer är standardiserade, för både operatörer och tjänstemän, då det antas 

ge goda förutsättningar till förbättringsarbete. För operatörer på monteringslinan är 

uppgiften att följa standard och ansvaret för att arbetet utförs korrekt ligger hos 

teamledaren. Liker (2009) beskriver hur teamledarens kontroll av montören går till i 

praktiken genom att de standardiserade momenten på förhand övas in av operatören och 

att de skrivna instruktionerna vänds från operatören och mot teamledaren. På så vis kan 

teamledaren kontrollera att operatören följer standard (s, 179). För att operatörerna ska bli 

involverade ges de ibland möjlighet att själva få skriva ner beskrivningen av det 

standardiserade arbetssättet (s, 180). 

Verktygen med ursprung från Toyota skapade en växande marknad för konsulter som snabbt 

specialiserade sig på arbetsmodellen. Med hjälp av en förutbestämd tidsplan lovade 

konsulterna att modellen kunde införas framgångsrikt i organisationer präglade av 

masstillverkningens principer. I praktiken utförde de tidsstudier och beräkningar som låg till 

grund för beslutande om arbetstakt, förtjänst och kontroll av arbetaren. Här vill jag särskilt 

notera likheten med ingenjörernas införande av Taylors Scientific Management (1917, 1919) 

slående.  

Sederblad (2013) beskriver hur han menar att intresset för TPS och lean produktion vuxit 

fram i två steg, den första delen härrör han till den japanska ekonomins framgång under 

1960- och 70-talen. Han menar att västvärlden inledningsvis influerades mycket av den 

starka japanska företagskulturen, främst från biltillverkaren Toyota. En stark 

sammanhållning och livslång anställning var kännetecken för den företagskultur han 

beskriver, genom den starka ”vi - känslan” antogs då att hela företag kunna styras. Sederblad 

påpekar också att det hos mindre företag och underleverantörer rådde betydligt osäkrare 

förhållanden, något som ofta bortsågs från i överföringen av de japanska 

produktionssystemen till väst. Den första vågen utspelade sig under 1980-talet och, menar 

han, handlade i stor utsträckning om en kombination av företagskultur och 

produktionsflöden.  

Den andra vågen av lean delas in i en mjuk och en hård riktning där den mjuka innebär ett 

helhetsgrepp där kultur och medarbetares höga engagemang ses som viktigt. Högt 

engagemang antas här uppstå genom gemensamma värderingar och samtal mellan chef och 

medarbetare i kombination med ideologisk styrning. Den hårda inriktningen i den andra 

vågen handlar om rationalisering. I huvudsak handlar det om metoder för att mäta ökad 

flödeseffektivitet och minskat slöseri av resurser, det är också den sistnämnda beskrivningen 

som kommit att tillämpas på allt fler arbetsplatser inom vitt skilda områden (Sederblad, 

2013 s, 15).  
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Relationen mellan ledning och arbetare 

Viktigt för den här avhandlingen är att TPS, och sedermera lean produktion, behöver förstås 

som en filosofi som främst beskriver förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I 

Liker (2009) och Rother (2013) framgår tydligt värderingen att ledningen tillskrivs 

beslutsfattande och att arbetarna förväntas följa ledningens instruktioner. En annan 

värdering är, enligt Modig och Åhlström (2016) att upprätthålla ett kundfokus istället för att 

fokusera på tillverkningsresurser. Ytterligare en strävan är att fokusera på helheten i 

tillverkningen, istället för att optimera enskilda maskiner eftersträvas ett effektivt 

produktionsflöde. 

 Särskilt anmärkningsvärt för den här avhandlingen är att ansvar och rätten att fatta beslut 

till stor del tillmäts ledningen eftersom de anses kunna de olika arbetsuppgifterna bättre än 

de som utför dem. Beträffande problemlösning och dialog beskriver Rother (2013) en 

process där adepten, personen som ska lära sig förbättringsarbetet, granskas av den mer 

erfarna mentorn. Min tolkning av den beskrivna metoden är att facit, och därmed rätt 

lösning på problemet redan finns och innehas av mentorn. Träningen i problemlösning 

verkar, så som jag förstår det, mer handla om att lära adepten att komma fram till rätt 

lösning än att uppmuntra till ett mer fritt tänkande (s, 222-225). 

Urvalsprocessen av medarbetare är även den standardiserad och rigorös, exempel på 

innehåll är begåvningstest, attitydenkät, problemlösningsövningar – både enskilt och i grupp, 

kroppsundersökning och ”face to face-intervju”. Egenskaper som eftersöks är en önskan om 

att samarbeta med andra, öppenhet för att dela information, önskemål om att delta i 

förbättringsarbete och en förmåga att arbeta under press. Medarbetaren förväntas också 

knyta an till företaget genom att delta i olika sociala aktiviteter på fritiden (Jaffee, 2001).  

Åsikter om hur det är att arbeta under TPS skiljer sig åt, vissa menar att den höga graden av 

delaktighet, involvering, inflytande, kontroll och samarbete kännetecknar 

arbetsförhållanden och relationen mellan arbetare och ledning (Liker, 2009; Womack m. fl., 

1990). Andra menar att TPS bör ses som sofistikerade chefsmetoder designade för att 

underminera organiserade arbetare (för en utförlig beskrivning se exempelvis Jaffee, 2001 s, 

139-142). Parker och Slaughter (1988) menar att styrningen av produktionsgrupper ger 

ledningen möjlighet att specificera arbetarnas rörelser mer detaljerat än någonsin eftersom 

gruppens arbetsuppgifter designas av ingenjörer och arbetsledare och inte av grupperna 

själva.  

Målsättningen för TPS menar Jaffee (2001) är en vinstgenererande produktion, inte en 

produktion som tillmötesgår arbetarnas behov (s, 142). Mycket av det som främjar 

arbetarnas möjlighet till mening i arbetet och jämlikhet avfärdas som ledningens ideologi; 

istället, menar Jaffe (2001), att TPS kan ses som ett system designat för att manipulera, 

motivera och mobilisera arbetare (s, 143).  
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Förbättringsarbeten utgår alltid, enligt Womack m. fl. (1990), från tydligt definierade mål, 

exempelvis slutdatum och kostnad för en ny process, arbetet strävar sedan genomgående 

att uppnå dessa mål. Målen sätts av de högre cheferna och förmedlas sedan neråt i 

organisationsstrukturen via produktionschefer och slutligen ner till operatörerna som 

förväntas utföra arbetet enligt instruktioner. Inom Toyota behandlas problemlösning som 

den viktigaste delen i alla typer av arbete, genom att utmana och träna alla medarbetare i 

avancerad problemlösning ges medarbetarna kunskap i det mest meningsfulla som finns. En 

träning vilken, enligt min uppfattning, författarna menar är en gåva till medarbetarna, något 

att sträva efter även om det inte resulterar i en befordran i form av andra positioner eller 

titlar (ibid s, 204).  

Det mest anmärkningsvärda med TPS, enligt Jaffee (2001), är organiseringen av 

arbetsprocessen, särskilt relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Modellen 

innehåller strukturer som underlättar vertikal integration och möjliggör kommunikation 

mellan arbetare och arbetsledning (s, 132). Dessa strukturer utgör grunden för involveringen 

av operatörerna i arbetet med ständiga förbättringar (s, 134). Rother (2013) menar dock, i 

likhet med Shimizu (2004), att trots detta tillåts inte operatörerna delta i förbättringsarbetet 

eftersom produktionen då stannar. Ungefär 10 procent av den totala andelen förbättringar 

härleds till operatörsgrupper och att involveringen av operatörerna främst syftar till att träna 

dem i arbetet med ständiga förbättringar för att därigenom identifiera lämpliga arbetare för 

befordran till gruppledare (Shimizu 2004; Rother, 2013). Istället är det andra medarbetare 

som har till uppgift att förbättra; arbetsledare och ingenjörer, (s, 215).  

Rother (2013) menar också att det är en olycklig men vanlig missuppfattning att 

operatörerna självständigt arbetar med att förbättra sina egna processer. På Toyota 

behandlar de inte sina operatörer på det sättet, då det anses vara både orättvist och 

ineffektivt att be operatörerna kämpa med problemlösning och att förbättra processer 

samtidigt som de förväntas följa den planerade cykeltiden i enstycksflödet. Istället anser 

man, enligt Rother (2013), att modeller med självstyrande grupper brister i respekten för 

människor eftersom produktionslinan behöver operatörernas fulla uppmärksamhet och att 

det därför vore inhumant att lägga fler arbetsuppgifter på operatörerna (ibid).  

I Mehri (2006) återfinns författarens erfarenheter från drygt tre års anställning som ingenjör 

på företaget Nizumi, ett fristående företag som i egenskap av leverantör till Toyota starkt 

hade färgats av deras produktionssystem. Ledare inom Toyota ansåg att Nizumi var så 

genomsyrat av deras produktionsmodell att de sände dit chefer från sina amerikanska 

fabriker till Nizumi för att tränas i TPS. Mehri (2006) anlägger således ett ”inifrånperspektiv” 

där han bland annat beskriver relationen mellan de som planerar och de som utför arbetet. 

Han beskriver hur förbättringsarbetet leddes och kontrollerades av ingenjörer och 

arbetsledare utan inblandning av operatörerna. Shimitzu (2004) menar att försök gjorts med 

att öka intresset för arbetet och samtidigt minska avståndet mellan ”vi och dom” genom att i 

högre grad involvera arbetare i förbättringsarbetet (s, 23). Utrymmet för deltagande utgick 
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då från att produktionen inte störs av arbetarnas deltagande. På så vis kunde initiativ 

baserade på arbetares idéer spela en viktig roll i förbättringsarbetet (ibid).  

I Mehris beskrivning (2006) framgår hur kreativa idéer och diskussioner om nya produkter 

vanligtvis får stå tillbaka för diskussioner om detaljer i en specifik komponent (s, 30). Enligt 

honom definierades ledningen som föräldrar till operatörerna vilket, enligt honom, syftade 

till att tydliggöra hierarkier. Bestraffningar och ren mobbning beskrivs som verktyg för att 

kontrollera ”barnen”, bestraffningar som i regel sker framför den bestraffades kollegor 

(ibid). Detta, menar Mehri (2006), hämmade samarbetet eftersom det inte fanns utrymme 

för öppna samtal om teknologi eller idéutbyte, den ständiga kontrollen från ledningen 

genomsyrade hela arbetsplatsen (s, 31).  

Parker och Slaughter (1988) konstaterar att förbättringsarbetet ständigt pressar operatörer 

till att öka produktiviteten och att det leder till att operatörerna ständigt arbetar under 

stress, som en följd av detta leder den ständiga produktivitetsökningen till en rädsla för att 

förlora sina arbeten, vilket gjort att förbättringsarbetet väckt motstånd från arbetarna och 

deras fackliga organisationer i de länder där det är möjligt att protestera (ibid). Shimitzu 

(2004) visar hur förbättringsstrukturen följer en tydlig ”uppifrån – ner” struktur där 

ingenjörernas förbättringsarbete systematiskt ålägger arbetarna att följa de nya arbetssätten 

(s, 257).  

Även säkerhetsarbetet i TPS får svidande kritik av (Mehri, 2006), han menar att det verkade 

viktigare att visa upp bra statistik i säkerhetsarbetet än att förhindra att någon gjorde sig illa. 

Olyckor doldes och undanhölls från att registreras och medarbetare som skadats så allvarligt 

att det inte kunde döljas tvingades återgå till arbetet utan att arbeta, detta för att inte 

behöva rapportera arbetsplatsolyckor. Mehri (2006) argumenterar istället för att kontroll 

och rädsla är rådande i TPS och att den sociala kontrollen och kontrollen av den individuella 

arbetsmiljön är särskilt utmärkande (se pkt 4 i Mehri, 2006).  

Sammanfattning 

Som synes har en mängd studier genomförts för att bygga kunskap om vad en god 

arbetsplats bör innehålla. Ett begrepp som framträder är socioteknik vilket något förenklat 

kan sägas handla om design, att iordningsställa arbetsplatser för att på bästa sätt 

sammanföra människa och teknik. En mer specifik lärdom från sociotekniken var insikten om 

att den inarbetade individuella styrningen gav upphov till brister som minskade i och med en 

övergång till fördel för en självständig produktionsgrupp. Thorsrud och Emery´s klassiska 

studie från (1969) visar på att inflytande över organisering av arbetet och dess innehåll 

resulterade i minskad alienation såväl som i ökad produktivitet.  

En annan kritik lyfts av Gustavsen (1990) som med utgångspunkt i Emery (1959) 

argumenterar för att rationella lösningar med tiden riskerar att efterföljas av irrationella 

konsekvenser, något som kräver andra lösningar. Här föreslår Gustavsen (1990) med stöd av 

Emery (1959) att en överenskommelse om gemensamma levnadsregler tillsammans med 
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involvering av utförarna i utformandet av den egna arbetsuppgiften kan motverka 

rationalitetens avigsidor. Att dessutom ge medarbetarna möjlighet till att påverka 

utformningen av gemensamma levnadsregler har i studier visat sig ha stor påverkan på 

medarbetares mående och prestation och på deras vilja att följa de nya reglerna (Trist och 

Bamforth, 1951; Thorsrud och Emery, 1976; Gustavsen m. fl, 1995, 1996).  

Även Gardell (1986) ringar in problem som uppstår av långt gången teknisk rationalisering 

leder till isolering av medarbetarna, något han menade kunde få till följd att samarbete och 

överblick över arbetet försvårades. Han menade att det primärt inte var tekniken det var fel 

på utan att roten till det onda ligger i de föreställningar om vad som är en effektiv 

arbetsorganisation som dröjer sig kvar från ett tidigare mekaniseringsskede och från en 

föråldrad människosyn (s, 52). Sandberg (2016) slår fast att ”arbetsorganisationsforskning 

handlar om kvalifikationer, utvecklingsmöjligheter, inflytande och makt i och över arbetet – 

inte primärt frågor om metoder att styra arbete” (s, 203).  

Strategier för förändring 

Att kontinuerligt bli bättre på det man gör ger förutsättningar för att möta en ökad global 

konkurrens, ett antagande som belyser behovet av att ersätta vedertagna arbetssätt med 

nya oprövade metoder. Inom fältet för förändringsarbete finns en ansenlig samling litteratur 

vilket gör det problematiskt att återge en heltäckande bild. För den här avhandlingen ses 

olika strategiska val i förändringsarbete som särskilt intressant. I detta avsnitt 

problematiseras således olika valbara strategier för hur forskare och praktiker tänker sig att 

nya arbetssätt på bästa sätt kan införlivas i befintlig praktik.  

Kontroll och styrning 

Nedan diskuteras olika teoretiska utgångspunkter, strategier, för förändringsarbete varav 

den första utgår från att ledningen initierar och driver förändringsinitiativ något som även 

här illustreras med en historisk tillbakablick. Niccolo Machiavelli, författare och politiker som 

år 1513 skrev boken Fursten, postumt utgiven år 1532, argumenterade för att den som var i 

färd med att införa en ny ordning kraftigt kommer att motarbetas av alla som tycker sig 

vinna på att behålla den gamla och att endast ett svagt stöd var att räkna med från de som 

är för det nya. Han menade därför att ledaren behöver vara enväldig och grym för att styra 

folket mot det nya (Machiavelli, 2008).  

Liknande argument går att finna i modern litteratur om förändringsarbete där ledningen 

förväntas veta bäst vad som behövs för att nå nya mål vilket gör att det är ledningen som 

initierar och driver på förändringen. Förändringsstrategier av det här slaget utgår, enligt Beer 

och Nohria (2000), från att förändring är en kamp som endast kan vinnas med hjälp av en 

omfattande planering och strikt kontroll från toppen av organisationen. Typiskt för 

tillvägagångssättet är att lösningen är noggrant uträknad i förväg och att förändringsarbetet 

handlar om att implementera det önskade arbetssättet. Som stöd används vanligen erkända 

konsultbyråer med expertkunskap på redan färdiga lösningar, såsom lean produktion 

(Liker,2004; Rother, 2013, Womack m. fl. 1990). Utöver kunskap om den färdiga lösningen 
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antas också dessa konsultbyråer besitta expertis för hur dessa ska implementeras i kundens 

organisation.  

Beer och Nohria (2000) argumenterar för att detta sätt att genomföra förändringar blev det 

dominerande arbetssättet i USA under 1990-talet för att sedan sprida sig till Europa. 

Implementering av en ny ordning är fortfarande en vanlig metod, den ökade globala 

konkurrensen anses tvinga företagsledare till snabba förändringar. Den här metoden blir då 

legitim eftersom den färdiga lösning som finns avsevärt minskar tiden för planering, vilket 

gör att förändringen kan påbörjas omedelbart (ibid).  

I arbetet med att införa en färdig lösning finns ett antal färdiga modeller som förklarar hur 

och i vilken ordning olika aktiviteter bör genomföras, se exempelvis Achilles m fl (2002); 

Kotter (1995); Lewin (1947); Weik (2000). Modellerna utgår från att en förändring kan 

genomföras genom följande faser; diagnos och analys, planering, implementering och 

avslutningsvis en utvärdering. Till varje fas erbjuder externa konsultföretag vanligen egna 

implementationsmodeller med förutbestämda aktiviteter som ska genomföras enligt ett 

strikt schema. Sådana modeller har blivit populära bland praktiker, något som Alvesson och 

Sveningsson (2014) tror kan bero på att de på förhand ger sken av lyckade resultat så länge 

som de förutbestämda aktiviteterna genomförs.  

En fördel som färdiga implementationsmodeller har, menar Beer and Nohria (2000), är att 

varje aktivitet är skapad på ett sätt som gör den enkel att mäta och kontrollera, vilket i sin 

tur kan antas borga för god framdrift i förändringen. Exempelvis Ghosal och Bartlett (2000) 

understryker vikten av att ha en detaljerad plan nertecknad som gör att man när som helst 

under förändringsarbetet kan kontrollera hur genomförandet fortgår i förhållande till 

planen. De menar också att det är viktigt att löpande kommunicera till berörda parter hur 

det praktiska arbetet ligger till i förhållande till den utarbetade planen eftersom brister i 

kommunikation och uppföljning riskerar att göra förändringen kaotisk och oöverskådlig. 

Mintzberg och Waters (1985) argumenterar för tre nödvändiga betingelser för att 

genomföra en strategisk förändring exakt som planerat. De menar då att intentionen måste 

vara tydlig och klar för att undvika missförstånd om vilket resultat som ska uppnås. De ser 

det också som viktigt att hela organisationen måste vara medveten om och stödja de 

önskade resultaten. När intentionen är tydlig och stödet för förändringen finns, fortsätter 

de, kan förändringen sedan implementeras enligt planen. Verktyget för att realisera en 

strategi är, enligt dem, att hålla en tillräckligt stark disciplin för att konsekvent införa de nya 

handlingarna enligt planen.  

Som förklaringar till hur förändringar sker i praktiken fungerar sådana förändringsmodeller 

dåligt, en slutats som Alvesson och Sveningsson (2014) drar delvis utifrån det stora antalet 

förekommande modeller. De argumenterar för att om någon av dessa modeller skulle ha 

stor genomslagskraft i praktiken skulle marknaden för andra förändringsmodeller minska. I 

en studie av Brännmark och Eklund (2013) där personalens upplevelser från ett 
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leaninspirerat förändringsarbete står i fokus kan vi se att den delen av personalen med 

arbetsuppgifter av praktisk natur generellt sett upplever mer problem i leanarbetet än 

cheferna.  

Personalen i Brännmark och Eklunds (2013) studie beskriver förändringen mot att bli mer 

lean som toppstyrd och att cheferna i högre grad ansåg arbetet som viktigt för företagets 

överlevnad. Följden, menar de, blev en ökad polarisering mellan de som var involverade i 

leanarbetet och de som inte var det. Trots att flera i personalen uppskattade ökningen av 

delaktighet genom exempelvis förbättringsgrupper gjorde brister i kommunikationen och i 

personalens engagemang att införandet av lean upplevdes som ett problem. Till följd av 

standardisering, förändringen i sig, ökad arbetstakt tillsammans med fler och nya 

arbetsuppgifter upplevdes tidsbrist som ett problem hos så gott som alla inblandade. Deras 

studie får här stå som ett exempel på hur det omvittnade motståndet som diskuterats av 

forskare (se exempelvis Kotter och Schlesinger, 2008) kan växa fram. 

För att möta mindre motstånd från de som påverkas av en kommande förändring kan enligt 

Kotter och Schlesinger (2008) några förebyggande aktiviteter vidtas. Enligt dem bör chefer 

och förändringsledare ställa sig själva fyra frågor i uppstarten av ett förändringsinitiativ. 

Frågorna de lyfter handlar om vilken typ av motstånd som kan förväntas och hur 

maktförhållandet ser ut mellan de som vill förändra och de som gör motstånd. De lägger 

också stor vikt vid den information som finns gällande förändringen, de uppmanar därför 

chefer och förändringsledare att kartlägga vilken av sidorna som har den bästa 

informationen om vilka förändringar som behövs. Slutligen menar författarna (ibid) att det 

är viktigt att överväga hur bråttom det är att få förändringarna på plats. Svaren på dessa 

frågor menar författarna ger viktig information om lämplig hastighet för det kommande 

förändringsarbetet.  

Andra forskare menar att det motstånd som finns kan avslöja viktig information som kan 

vara behjälpligt i förändringsarbetet, exempelvis Ford och Ford (2009) menar att motstånd 

kan ses som värdefull energi som, om det kanaliseras på ett bra sätt, kan bidra till mer 

lyckade förändringar. En förutsättning för det är då, enligt dem, att ledningen tar sig tid till 

att lyssna på medarbetarnas invändningar. Andra författare, exempelvis Jacobsen 2004), 

menar att finansiella incitament är det viktigaste verktyget för att omvända 

förändringsmotstånd till motivation inför förändringen.  

Pengar och belöningar som kan omsättas i pengar menar han utgör en central drivkraft för 

förändring, liksom löften om kommande belöningar. Enligt honom är det också viktigt att 

sådana belöningar är knutna till resultat och inte till aktiviteter, de möjliga belöningarna ska 

vara inom räckhåll med individuella handlingar som resulterar i ett något för organisationen 

positivt och värdefullt (ibid, 243). För att ytterligare förbättra resultat från 

förändringsarbeten är ett vanligt tankesätt att organisationer som ska förändras behöver 

förberedas på den kommande förändringen. 



Organisering av arbetsplatser – Teoretisk referensram 

40 
 

Studier om förändringsberedskap (egen översättning av begreppet change readiness) 

intresserar sig för hur en organisation kan förbereda dess medarbetare på kommande 

förändringar för att därigenom åstadkomma mer framgångsrika förändringsinitiativ. 

Begreppet skiljer sig från förändringsarbete då förändringsberedskap i första hand fokuserar 

på aktiviteter som kan genomföras med syfte att påverka medarbetarnas inställning inför de 

i förväg planerade förändringsinitiativen. I det här avsnittet presenteras några av de mest 

tongivande författarnas argument för hur medarbetare kan lockas till att delta i arbetet med 

att införliva ledningens visioner. Exempelvis Smith (2005) argumenterar att det är människor 

som utgör organisationen och att det är medarbetarna som är kärnan i, och därmed 

möjliggör eller hindrar förändringar. Enligt honom är det ett misstag att utgå från att 

medarbetarna är villigt inställda till kommande förändring eftersom det kan leda till att 

oväntat motstånd kan omkullkasta förändringsarbetet.  

För att skapa bra förutsättningar för framgångsrik förändring menar Smith (2005) att en 

investering i att utveckla individuell och organisatorisk förändringsberedskap kan ge två 

fördelar. Han tänker sig att positiv energi kan uppstå under arbetet med att skapa sådan 

beredskap vilket innebär minskat behov av att hantera motstånd under själva förändringen 

(ibid s, 408). Han beskriver hur han tänker sig att beredskap till förändringar kan uppnås 

genom att skapa ett starkt behov för förändring och en känsla av att det är bråttom. Han 

beskriver också vikten av att tydligt kommunicera förändringsbudskapet för att därigenom 

bygga en känsla av involvering i förändringsprocessen, något som antas bidra till ett brett 

deltagande.  

Särskilt viktigt menar Smith (2005) är att förändringsarbetet bygger på en stark grund 

bestående av tillit och respekt inför varandra och att budskapet därför ska vara genuint och 

ärligt. Utöver att klargöra behovet av förändring, bör budskapet innehålla en förklaring av 

den kommande förändringen och en redogörelse för organisationens förmåga att genomföra 

förändringen. Betydelsen av information från ledningen till mottagaren om den kommande 

förändringen lyfts av även av andra forskare, exempelvis Armenakis och Harris, (2002) och 

Rafferty m. fl. (2013) ser budskapet om kommande förändring som det primära verktyget för 

att skapa beredskap till förändringen.  

Armenakis m. fl. (1993) menar i likhet med Smith (2005) att budskapet bör tydliggöra 

skillnaden mellan nuläge och målbild eftersom det antas skapa medvetenhet i 

organisationen om att förändringen är nödvändig. Nadler och Tushman (1989) varnar för att 

kontraproduktiv energi kan uppstå om förändringsledaren inte lyckats med att paketera 

förändringen i ett tydligt budskap, framförallt menar de att negativa budskap kan resultera i 

defensiva reaktioner såsom förnekelse, flykt och tillbakadragande.  

Olika angreppssätt för utvärdering av förändringsberedskap presenteras av Armenakis och 

Harris (2002), ett av dessa är att granska innehållet i förändringsbudskapet för att säkerställa 

att det innehåller alla viktiga komponenter. De uppmanar även ledningen att diskret 

observera de anställda för att se om deras beteende avslöjar deras reaktioner på 
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förändringen. Att vara uppmärksam på ryktesspridning, ökad frånvaro, medarbetare som 

slutar eller andra tecken som kan kopplas samman med motstånd till förändringen kan, 

enligt dem, ge värdefull information om personalens beredskap till förändringen.  

Ytterligare förslag för utvärdering av förändringsberedskap är, enligt Armenakis och Harris 

(2002) att be om de anställdas reaktioner på förändringen, helst då i enskilda samtal eller 

intervjuer i små grupper. Förändringsledarna kan då fråga sin personal om deras reaktioner 

gällande förändringen, på så vis får förändringsledarna en uppfattning om 

förändringsbudskapets effektivitet. De argumenterar för att sådana intervjuer samtidigt ger 

ledningen en möjlighet till ytterligare övertygande kommunikation om förändringen. De 

föreslår också en mer formell metod; en enkät baserad på öppna frågor. Syftet med en 

sådan enkät är informationsspridning om förändringen och kan även fungera som en 

påminnelse för utvalda viktiga frågor, dessutom, menar de, erbjuder en sådan 

medarbetarenkät ett aktivt deltagande i förändringsarbetet.  

Andra forskare som diskuterar modeller för förändring är Gustavsen m. fl. (1996). Istället för 

att beskriva olika faser i en förändring eller hur en förändring på bästa sätt kan paketeras i 

ett budskap fokuserar deras studie på den kommunikativa processen i ett förändringsarbete. 

De propagerar för vad de kallar koncept-driven (concept-driven) förändring, ett 

tillvägagångssätt där de interna drivkrafterna i organisationen lyfts fram. De menar att 

koncept-driven förändring inte kan kontrolleras utifrån då den bärs fram av interaktionen 

mellan en organisations alla medlemmar. Istället kan en sådan förändring uppmuntras 

genom att arrangera en struktur för en dialog där medarbetares erfarenheter kan utbytas. 

Ett sätt att tänka som leder till nästa avsnitt som handlar om organisatoriskt 

utvecklingsarbete. 

Organisatorisk utveckling 

En valbar teoretisk utgångspunkt i förändringsarbete vilar på en deltagande och demokratisk 

grund. Med hjälp av involvering och dialog argumenterar exempelvis Ekman Philips (1990), 

Gustavsen (1990; 1992) Gustavsen m. fl. (1995; 1996) för att arbetsplatser som genomfört 

arbetsorganisatoriska utvecklingsarbeten står bättre rustade inför eventuella utmaningar de 

ställs inför. Ekman Philips (1990), Gustavsen (1990, 1992) och Räftegård (1995), 

argumenterar för en form av organisatorisk utveckling som utgår från ett demokratiskt 

synsätt. Ledarskapet behöver vara inkluderande och eftersträva medarbetares engagemang 

och inflytande, inte minst i beslutsprocesser. Även om chefen innehar den slutliga rätten att 

fatta beslut, visar tidigare studier att medarbetares inflytande leder till en välmående 

arbetsgrupp och goda prestationer (Lewin m. fl. 1939).  

Von Otter (1980) menar att tanken om ett utökat medbestämmande på arbetsplatser med 

tiden ledde fram till att arbetstagarnas egen organisation, Landsorganisationen (LO), på 

allvar började intressera sig för att studera organisering och demokratisering av 

arbetsplatser. I medbestämmandelagen, vilken antogs i Sverige år 1976, drogs nya riktlinjer 

fram där löntagare och dess organisationer antogs vara den drivande kraften mot en 
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demokratisering av arbetsplatser. Det faktum att arbetstagarna nu fick möjlighet att påverka 

beslut rörande både produktions- och personalfrågor likaväl som affärsfrågor och 

organisering av arbetsplatser medförde en skiftning av perspektiv med avseende på 

löntagares kunskap.  

Arbetstagarna och deras fackliga organisationer ansågs också vara den drivande kraften och 

ytterst ansvariga för att ge uttryck för de nya forskningsbehoven. Områden som lyftes fram 

av von Otter (1980) var arbetsorganisation, ledarskap och arbetsrelaterade erfarenheter 

med avseende på politik och ekonomi såväl som på sociala aspekter (ibid, s 233). Det sågs 

också som viktigt att personer som dittills inte varit inblandade i diskussioner gällande 

arbete och produktionsfrågor, exempelvis operatörer, mobiliserades i de nya 

ansträngningarna (ibid, s238). De nya tankarna om ökat inflytande för löntagare var, som 

ovan nämnts, inte uppskattat av alla och medförde nya typer av utmaningar som dittills inte 

funnits. 

I början av 1980-talet sker omfattande förändringar inom de organiserade initiativen för 

arbetsplatsutveckling, Bäckström (1999) beskriver hur rationaliseringsinriktningen flyttas 

från SAF:s tekniska avdelning till Utvecklingsprogrammet för ny teknik, arbetsorganisation 

och arbetsmiljö. Humaniseringsinriktningen flyttas från PA-rådet till Ledningsprogrammet vid 

Rådet för Företagslednings- och Arbetslivsfrågor FA-rådet (ibid, s 110). 

Demokratiseringsinriktningen övergår i Arbetslivscentrums program Ledning – Organisation 

– Medbestämmande (LOM, 1985–1990), båda initiativen initieras och finansieras av 

Arbetsmiljöfonden (AMFO). Med en budget på 55 miljoner SEK och en tidsram på fem år 

kunde LOM-programmet engagera runt 150 företag och institutioner och runt 60 forskare 

spridda över flera olika forskningsinstitutioner (Engelstad och Gustavsen, 1993).  

Det var således en omfattande satsning. Engelstad och Gustavsen (1993) redogör för tre 

formulerade huvudsyften; att initiera organisatoriska utvecklingsförsök i samarbete med 

ledning och arbetstagare på så många arbetsplatser som möjligt, återinföra aktionsforskning 

inom arbetslivsforskning, samt att identifiera hur strukturer och processer för ett utökat 

inflytande kan skapas (s, 222). I samband med LOM-programmet kom forskningen att 

bedrivas på ett annorlunda sätt mycket beroende på ett skifte av den teoretiska 

plattformen. Innan hade de skandinaviska reform- och demokratiseringsförsöken utgått från 

både en design och ett kommunikativt perspektiv. Trots att båda perspektiven ansågs viktiga 

hade störst vikt lagts vid försök rörande design (Engelstad och Gustavsen, 1993).  

Utan att förkasta vikten av arbetsplatsers utformning (design) kom LOM-programmet att 

lägga tonvikten på det kommunikativa perspektivet. Intresset riktades mot organiseringen av 

en god kommunikationsstruktur och mot vilka som deltog i den snarare än mot att beskriva 

exakt vad som sades. Ett framgångsrikt initiativ, menade Gustavsen och Engelstad (1993), 

kunde definieras som en händelsekedja karaktäriserad av en god kommunikation. Givet 

detta ändras det bärande teoretiska antagandet i utvecklingsorienterad forskning till att 

handla om ”god kommunikation” eller om ”goda processer” då de antogs leda till goda 

lösningar och till goda resultat baserat på de inblandades olika erfarenheter.  
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Den teoretiska utgångspunkten för utvecklingsarbete är, till skillnad från ovanstående 

beskrivning av förändringsarbete där det finns en färdig lösning som ska införas, att det inte 

finns några givna svar på vare sig på resultat eller på frågor rörande organiseringen av 

utvecklingen, chefskap eller organisationsform. Enligt Räftegård (1995) är istället det 

centrala för ett utvecklingsarbete att säkerställa de berördas möjlighet till medverkan i 

framtagandet av såväl planering, genomförande och utvärdering av det utvecklingsarbete 

som ska genomföras.  

Genom ett ökat deltagande ges också bättre förutsättningar för meningsfullt lärande, ett 

lärande som Lindberg (2002) menar kännetecknas av att det producerar användbar kunskap. 

Han menar att det meningsfulla lärandet inte bara anpassar sig till givna förutsättningar utan 

också leder till utveckling av dessa (s, 69). Värt att notera här är också Thorsruds och Emerys 

(1969) argument om att en lösning som är framgångsrik i ett sammanhang förmodligen inte 

är det i ett annat. De menade att det inte verkar finnas någon universallösning som fungerar 

i alla organisationer vilket, utifrån denna ståndpunkt, gör antagandet om att det finns en 

färdig lösning redo att införas problematisk.  

Exempel på praktiska försök där ökad involvering av medarbetare lett till framgång går att 

finna, här lyfts två sådana fram. Det första är Jan Carlzons (1985) beskrivning av hur arbetet 

bedrevs på Svenska Linjeflyg och sedermera på SAS och om hur framgång uppnåddes med 

hjälp av medarbetares engagemang. Han beskriver sättet på vilket medarbetarna 

involverades i utvecklingsarbetet. Efter stora problem med punktligheten på flygbolagets 

avgångar definierades ett tydligt gemensamt mål om att deras flygningar alltid ska avgå 

enligt tidtabell. Varje avdelning och funktion fick sedan sträva mot målet baserat på 

medarbetarnas erfarenheter och avdelningens egen unika. Målet var detsamma för samtliga 

men vägen dit var fri att skapa själv. Det fanns således inte ett standardiserat koncept som 

skulle införas där samma lösningar gällde för alla.  

Det andra exemplet är Gustavsen m. fl. (1996) studie där bland annat ABB:s framgångsrika 

T50 program med målsättning att halvera ledtiden i företagets samtliga processer beskrivs. 

Forskarna vittnar om en utvecklingsprocess ledd av ledningen med utrymme för 

medarbetarna att själva forma lokala lösningar som ligger i linje med företagets strategi och 

huvudsakliga mål. Gemensamt för de båda exemplen är att medarbetarnas erfarenhet tilläts 

ge inflytande på hur den nödvändiga utvecklingen skulle genomföras. Medarbetarna bjöds in 

till att förstå målen och varför de var viktiga att nå. De förväntades också bidra med sin 

erfarenhet och kompetens. Istället för att, likt objekt, förväntas följa ledningens detaljerade 

plan behandlades medarbetarna som tänkande varelser, subjekt, som med sin erfarenhet 

och kunskap behövdes för att klara av företagets tuffa utmaningar.  

Att ge medarbetare med arbetserfarenhet möjlighet att diskutera sig fram till nya lösningar 

ses i den här avhandlingen som centralt i utvecklingsarbete. Gustavsen (1992) beskrev 

erfarna medarbetare som en bärare av en resurs vilket ger dem legitimitet att medverka i 

forum där deras erfarenhet kan tänkas bidra till utveckling. Resurser som bärs upp av 

erfarenhet kan vara av såväl teoretisk som av praktisk karaktär. Under medarbetarnas 
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medverkan i sådana forum förväntas deltagarna, i linje med riktlinjer för en demokratisk 

dialog (ibid) aktivt bidra med sin egen erfarenhet och samtidigt vara öppen för andras 

erfarenheter. Utvecklingsarbete förutsätter, enligt Gustavsen (1990, 1992), att alla 

inbladades erfarenheter tillskrivs samma värde, en medarbetares erfarenhet ger en röst i 

beslutsfattandet av nya arbetssätt.   

Ett problem med ett utökat intresse för mottagarens roll och dennes möjlighet att påverka 

förändringsarbetet identifierades av Thorsrud och Emery (1969). De menade att det nya 

förhållningssättet ofrånkomligt leder till en omstrukturering av maktbalansen, något som de 

såg kunde leda till problem. De påpekar att arbetsledarnas formella status omedelbart 

berörs när inflytandet över de lokala förutsättningarna flyttas till självstyrande grupper eller 

till utvidgade enskilda arbetsuppgifter (ibid s,160). De benämner detta som 

”förmansproblemet” i och med att arbetsledarna själva förutsätts kunna flytta sin egen 

uppmärksamhet och sin insats från intern kontroll mot förhållanden mellan egna funktioner, 

och andra avdelningar såsom planering och servicefunktioner.  

Medarbetares möjlighet att delta i komplex problemlösning resulterar enligt Lorenz och 

Lundvalls (2011) studie till ökad innovationsförmåga. Deras studie visar att i organisationer 

där medarbetare bjuds in i problemlösning återfinns en högre aktivitet gällande innovation 

och flexibilitet. Räftegård (1995) lyfter ytterligare ett perspektiv genom att påstå att en 

organisation som är skapad genom en etablerad process för utvecklingsarbete kan ses som 

ett socialt resultat, producerad av sig själv. Med begreppet socialt resultat tänker han sig en 

förändring av exempelvis arbetsorganisationen som medger nya former för organisationens 

medlemmar att interagera med varandra. 

Thorsrud och Emery (1969) beskriver hur de arbetat med att öka inflytandet för arbetare i 

arbetsorganisationer och hur de själva utvecklade en metod för det allt eftersom. De 

berättar att de under det första fältförsöket, av totalt fyra, vid tråddrageriet Christiania 

Spigerverk själva varit väldigt styrande. De fokuserade på att noggrant följa den utarbetade 

planen vilket gjorde det svårt för dem att samtidigt nå ut med sina organisationsidéer till 

berörd personal. Detta ledde till att forskarna provade sig fram för att vid det sista försöket 

vid Norsk Hydro varit mest aktiva under planeringen av försöket. Därefter spelade forskarna 

en mer tillbakadragen roll och överlät successivt utvecklingsarbetet till medarbetarna på 

företaget. En lösning från forskarnas försök i Norge (ibid) var organiserade morgonmöten 

där all personal samlades för att delge varandra nödvändig information då de tidigare 

försöken visade att forskarna ensamma inte förmådde att nå ut med information till all 

personal själva.  

Att organisera träffar där deltagarna ges möjlighet att samtala med varandra istället för att 

endast lyssna på information uppifrån är således en viktig komponent i utvecklingsarbete. 

Gustavsen m.fl. (1996) menade att ledningens roll i utvecklingsarbete bättre beskrivs som att 

möjliggöra utveckling istället för att själva driva den. Ledningens uppgift blir att organisera 

processen där utveckling sker genom dialog mellan resursbärare. En sådan process måste, 
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för att hållas levande, vila i en förutbestämd struktur. Resultatet från Gustavsen m. fl. (1996) 

visar att en organisering av återkommande planerade dialogbaserade forum resursbärare 

emellan utgör en viktig strukturell förutsättning för utvecklingsarbete.  

Under den strikt rationella perioden, då Scientific management (Taylor 1916, 1919) 

skapades, tänkte man sig språket som instrumentellt. Med det menas att varje ord antogs ha 

en precis förutbestämd innebörd, ett synsätt som utmanades av det som kom att kallas för 

den språkliga vändningen (the linguistic turn). Här tillskrivs språket även en praktisk 

betydelse, ett välkänt exempel är Wittgenstein (1992) beskrivning av hur språket under 

byggandet av en byggnad växer fram i symbios med hur praktiken, byggnadsprocessen, 

framskrider. Utöver den instrumentella betydelsen ges här språket en integrerad del av 

mänsklig praktik och på sättet som människor relaterar till sin omvärld och till varandra 

(Gustavsen, 1992).  

På liknande sätt som det Pålshaugen (1998) beskriver, att språket deltar i skapandet av våra 

erfarenheter menar Wittgenstein (1992) att det är i formandet av våra språkliga 

konstruktioner som vi kan uttrycka våra erfarenheter och dela dem med andra. Dialoger om 

den gemensamma praktiken ses här som ett medium för att konstruera sin gemensamma 

verklighet vilket kan leda till att nya praktiska arbetsmodeller bildas. Sådana dialoger utgör 

samtidigt en grogrund för nya erfarenheter och till skapandet av nya arbetssätt. I likhet med 

Gustavsen (1992 s,35) menar jag att inarbetade vanor omöjligen kan ändras utan att en 

likvärdig ändring också sker av språket.  

Under arbetet med den här avhandlingen ses, likt Gustavsens (1990; 1992) och Räftegårds 

(1995) studier, språket som det centrala verktyget för utvecklingsarbete. Dialog, en 

språkform beskriven av Gustavsen (1990; 1992) som en växelvis process där deltagarnas 

erfarenheter behöver språksättas och på så vis omformas till resurser i utvecklingsarbetet. 

Flyvbjerg (2001) menar på ett liknande sätt att språket är ett verktyg för att skapa 

gemensam förståelse, något han menar kan leda till gemensam handling (s, 90). Den 

dialogbaserade utvecklingen möjliggörs genom att en process för medarbetardrivna dialoger 

etableras. Ledningen på en arbetsplats kan ta ansvar för denna process genom att skapa en 

struktur av återkommande forum för dialog.  

För att hjälpa deltagare i sådana dialoger kan det vara förtjänstfullt att beskriva en 

målsättning för hur deltagarna ska förhålla sig till varandra och hur samtalen ska ske. 

Gustavsen presenterade (1992) ett antal kriterier för vad han beskrev som förutsättningar 

för en sund och utvecklande dialog för medarbetare. Han poängterar att i ett 

utvecklingsarbete måste allas åsikter och erfarenheter viktas lika, oavsett hierarkisk nivå, 

och benämnde begreppet demokratisk dialog. Språket ger därmed möjlighet att påverka och 

makten i sociala sammanhang består av ett bättre argument (Habermas, 1984). Det som här 

växer fram är den starka kopplingen mellan teori och praktik, mellan vilka dialog fungerar 

som en brygga (Gustavsen 1992, 1996).  
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För Per Engelstad, professor och ledare för den norska LOM grupperingen, var målsättningen 

att utforma en organisation där alla berörda ges reella möjligheter att delta i diskussioner 

gällande arbetssätt såväl som i utformningen av det nya. Han tänker sig följaktligen tre olika 

organisationsformer för att komma igång med ett utökat deltagande i förändringsarbeten. 

En hierarkiskt styrd produktionsorganisation, en partsorganisation inom vilken förhandlingar 

sker om arbetsplatsens centrala villkor och en utvecklingsorganisation som kännetecknas av 

deltagande medarbetare. Arbetssättet stämmer väl överens med Engeströms (1990) 

beskrivning av kärnan i utvecklingsarbete, nämligen ”att befrämja personalens förmåga att förstå sin 

arbetsverksamhet som en helhet och själv ta initiativ till att omforma den” (s, 5).   

Att leda en process 

Den här avhandlingen har inte har ledarskap som huvudintresse, däremot menar jag att 

ledarskap, tillsammans med andra faktorer, har inflytande på den här studiens 

forskningsfrågor och förtjänar således en kort introduktion. Följande avsnitt ska därför inte 

ses som en fullständig överblick av området ledarskap utan mer som en begränsad 

genomgång av teoretiska perspektiv kopplade till den här studiens frågeställningar.  

Fältet för ledarskapsstudier kan, enligt Alvesson och Spicer, (2012), delas in i två 

huvudområden; funktionalistiska studier och tolkande studier. Den första gruppen av 

studier, de funktionalistiska, strävar mot att förklara samband mellan attribut kopplade till 

ledarskap, i korthet kan de beskrivas som studier med frågeställningar om hur en ledare kan 

få sina följare att agera utefter de direktiv som ges. Det andra området, tolkande studier, 

beskriver de som att forskare intresserar sig för att kartlägga meningsskapande processer 

kopplat till ledarskap. I arbetet med att utforska utvecklingsberedskap och relationen mellan 

ledning och arbetarkollektivet riktas intresset i huvudsak mot skapandet av meningsfulla 

processer.  

En intressant notering återfinns i Crevani m. fl (2010), nämligen att traditionellt utformade 

ledarskapsstudier gärna fokuserar på ledaren och hans eller hennes personliga karaktärsdrag 

som utmärker en förmåga att leda andra. Även Jackson och Parry (2011) berör detsamma 

och menar att forskare, främst i tidiga studier, strävade mot att kartlägga dessa inneboende 

egenskaper eftersom man antog att vissa människor var födda till, snarare än tränade till, att 

bli ledare. På så sätt ville man kunna urskilja dessa människor från de andra; de som saknade 

ledaregenskaper blev därmed klassade som följare. En annan notering från exempelvis Wahl 

(2014) är att framgångsrika ledare ofta lyfts fram som hjältefigurer och som människor med 

övernaturliga krafter.  

En återkommande framställning av de kraftfulla ledarna är, enligt Alvesson och Spicer 

(2012), att dessa ledare ses som lösningen på alla sorters problem oberoende av 

problematikens kontext. Ledarskapet bland dessa hjältar glorifieras och glamoriseras, 

Fournier och Grey (2000) argumenterar för att ledarna beskrivs som superhjältar vilka 

tillskrivs övernaturliga krafter och förväntas ensamma kunna uträtta stordåd. Wahl (2014) 

avslöjar hur en av respondenterna i hennes studie föreställer sig bilden av Tarzan som den 
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ideala bilden av en högre chef, en önskning som hon sammanfattar i en konstruktion av 

maskulinitet kombinerad med logiskt tänkande.  

Enligt Uhl-Bien (2006) antas det att ledaren har tillgång till en specifik kunskap en slags 

förmåga frånskild från dess kontext. Detta, menar hon, gör att ledaren också antas kunna 

styra skeenden. Wahls studie (2014) visar också, i likhet med Crevani m. fl. (2010) hur dessa 

ledarskapsideal ofta reproduceras då liknande attribut vanligen eftersöks vid rekrytering av 

nya ledare. Ett annat sätt att reproducera idealet, menar Wahl (2014), är en överdriven 

polarisering mellan ledare och följare. Individer åtskiljs till att vara antingen eller.  

Alvesson och Spicer (2012) menar att det finns risker med en sådan syn på ledarskap då det 

riskerar att ledarens betydelse antas vara kraftfullare och ha större betydelse än vad den 

egentligen har i praktiken. Holmberg och Tyrstrup (2010) menar istället att det dagliga 

ledarskapet är komplext och att synen på ledare och på ledarskap bättre kan förstås genom 

en relationell lins. De menar att ledarskap sker genom en serie av händelser och att framtida 

skeenden står i relation till de aktiviteter vi utför idag (s, 356), en, för mig, väl fungerande 

beskrivning av det som Alvesson och Spicer (2012) benämner tolkande studier. 

Ledarskap kan här beskrivas som samskapande vilket gör att andra krav ställs på definitionen 

av ledarskap liksom på de förklaringsmodeller som används för begreppet ledarskap. I 

Ekman Philips (1990) och Gustavsen (1990, 1992) beskrivs ledarskap i termer av initiativ till 

att forma inkluderande dialogbaserade mötesarenor. Ekman Philips (1990) argumenterar för 

vikten av att framhålla de processer som genererar gott ledarskap framför chefens 

personliga egenskaper. Hon lyfter särskilt fram arenor för dialog och menar att ledningens 

uppgift är att agera ”dialogaktör” genom att utveckla en infrastruktur av sådana 

dialogarenor i organisationen.  

Fortsättningsvis är det också ledningens uppgift, enligt Ekman Philips (1990), att se till att 

organisationsmedlemmarna har tillträde till dessa arenor och därmed möjlighet att deltaga i 

dialogerna baserat på den egna arbetserfarenheten. Efter en del övning kan medlemmarnas 

dialog utvecklas till att kritiskt granska eget och andras handlande vilket tillåter ledaren att 

praktisera det hon benämner metaledning. I korthet handlar metaledning om hur 

arbetsledningen kan starta och underhålla en lärandeprocess i organisationen. 

Holmberg och Tyrstrup (2010) ringar in andra viktiga aspekter i vardagligt ledarskap såsom 

behovet av att hela tiden tolka och försöka förstå vad som händer. Genom dialog med andra 

inblandade menar de att sannolikheten ökar till att bättre förstå varför det inte gick som 

planerat, ett angreppssätt som medför andra krav på ledarskapet. Istället för, som 

idealbilden om Tarzan menar, att ledaren ska ligga steget före och veta vad som kommer att 

hända och utefter det styra och kontrollera sina följare så krävs här att ledarskapet är mer 

utforskande och mer inkluderande gentemot följarna. 

Även Uhl-Bien (2006) betonar betydelsen av att relatera till skeenden och min tolkning, med 

stöd av Ekman Philips (1990), är att Uhl Bien (2006) menar att ledarskap kan förstås som en 

process av organiserande (s, 665). I denna process är medvetenhet om hur vi konstruerar 



Organisering av arbetsplatser – Teoretisk referensram 

48 
 

individer och vilka egenskaper vi kollektivt tillskriver olika roller av central betydelse. Crevani 

m. fl. (2010) ger uttryck för att en viktig del i ledarskap är en medvetenhet om vilka 

konstruktioner av exempelvis ledare och följare som råder på arbetsplatsen för att i nästa 

steg utmana och skapa nya förhållningssätt mellan grupperingarna. En viktig del i 

ledarskapet blir således att skapa arenor för dialog och därmed träna sina medarbetare i att 

uttrycka tankar och idéer vilket möjliggör mer precisa beskrivningar av passerade och 

pågående händelseförlopp.  

Denis m. fl. (2012) menar att i ett utökat medbestämmande behöver också ledarskapet 

spridas ner bland medarbetarna, något som de menar endast är möjligt om medarbetarna 

ges tillträde till beslutande forum. Ekman Philips (1990) visade hur arbetsgrupperna på 

Volvos motorfabrik i Vara med hjälp av metaledning under långa perioder, ibland flera 

veckor, självständigt administrerade arbetet på avdelningarna - helt utan detaljstyrning från 

arbetsledningen. Arbetsledningen hade initierat och vidareutvecklat en lärandeprocess i 

organisationen vilket gjorde att ledarna istället kunde fokusera på att organisera processen 

för utveckling i likhet med det som beskrivs av Gustavsen m.fl. (1996).  

Sammanfattning 

Som vi sett kan en teoretisk utgångspunkt i teorier om förändringsarbete härledas till en 

rationell utgångspunkt, önskad lösning finns, planen för införandet av det nya görs upp på 

förhand och beredskapen handlar om att övertyga medarbetare om att den kommande 

förändringen är nödvändig. Beer och Nohria (2000) ger uttryck för att förändring, av vissa, 

ses som programmerbar och möjlig att planera i förväg, ansvaret för detta ligger hos 

ledningen. Tiden är knapp och det är viktigt att skapa en kollektiv känsla av att det är 

bråttom (Kotter, 2008). Då tiden är knapp blir också val av metod legitim, när ledningen 

ensamma leder förändringen är det lättare att hålla hög takt i förändringsarbetet.  

En annan teoretisk utgångspunkt av stor vikt för den här avhandlingen är att främja 

medarbetares möjlighet att delta i förändringsarbetet. Betydelsen av att kunna påverka 

beslut som påverkar den egna arbetssituationen lyfts fram, tidigare studier som identifierat 

dialog och inflytande som viktigt i skapandet av ett utökat engagemang på arbetsplatser har 

diskuterats. För att göra det möjligt diskuterar jag också en möjlig struktur för hur ett utökat 

inflytande, kan organiseras genom ett relationellt orienterat ledarskap.  
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3. Induktiv fallstudie på egen praktik - Metod 

I det här kapitlet redogör jag för studiens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med en diskussion 

kring olika överväganden i uppstarten av en studie följt av en detaljerad återgivning av den 

här studiens metodologiska överväganden och genomförandet av studien. Avslutningsvis 

beskrivs hur det insamlade materialet analyserats. 

Att initiera en studie  

För att komma igång med en studie finns flera olika tekniker. En vanlig sådan är att med 

utgångspunkt i befintlig litteratur, rörande fenomenet av intresse, identifiera ”blinda 

fläckar”. Sådana områden, där kunskap saknas, refereras då till som kunskapsgap. Efter att 

ha identifierat ett sådant gap genomförs en studie med avseende att ”täppa till” detta gap. 

Metodiken är, enligt Alvesson och Sandberg (2013), den vanligaste tekniken för att initiera 

ny forskning. Berner (2005) skriver att sådana studier följer det hon kallar 

”sökarljusmodellen” och utförs genom att tänka efter först. Mycket tid och kraft läggs i 

början av studien på att identifiera ett kunskapsgap och att formulera testbara hypoteser 

som kan täcka gapet med ny kunskap. Tillvägagångssättet kan spåras till naturvetenskap och 

till en kvantitativ tradition inom samhälls- och beteendevetenskapen och genomförs 

vanligen med hjälp av enkäter (ibid).  

 

Då metodiken så tydligt bygger på redan känd kunskap menar exempelvis Alvesson och 

Sandberg (2013) att tillvägagångssättet har begränsade möjligheter att producera 

intressanta och banbrytande teorier. Ett alternativt tillvägagångssätt finns beskrivet av 

Berner (2005) i form av hinktekniken. Den handlar om att vänta med att formulera de 

precisa frågeställningarna och att inledningsvis samla in alla möjliga tillgängliga data. Det 

betyder inte att inga frågor finns, det behöver naturligtvis finnas en idé om vad det är som 

eftersöks.  Hinktekniken, menar Berner (2005), är många gånger att föredra eftersom de mer 

spännande frågeställningarna tenderar att uppkomma allt eftersom insamlandet av data 

fortgår. Det framträdande är ett intresse för upptäckt, tolkning och interaktion med det 

undersökta fenomenet. Även Alvesson och Sandberg (2013) gör en liknande åtskillnad och 

argumenterar för att den senare tekniken är att föredra när avsikten är att utforska sociala 

fenomen.  

Ny intressant kunskap kan, enligt Alvesson (2013), genereras genom att utgå från en tydlig 

poäng, en idé, ett koncept, ett meddelande eller en omfattande empirisk redogörelse (thick 

description) vilken framstår som utmanande jämfört med tidigare förståelse. Han påpekar 

också att sannolikheten ökar för att resultatet från en sådan studie blir användbar också för 

praktiker eftersom sådana studier ofta är uppbyggda utifrån ett problem lokaliserat i 

praktiken. Även Davis (1971) argumenterade för att en teori som omfattar både teoretiska 

och praktiska dimensioner har stor möjlighet att uppfattas som intressant. Genom öppenhet 

och reflektion med utgångspunkt i praktiska problem menar Alvesson (2013) att 

sannolikheten ökar för att en studie kan leda till något viktigt och nyskapande resultat. 
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I den här studien har avsikten varit att presentera en omfattande empirisk redogörelse 

beträffande den studerade arbetsplatsen och dess kontext. För att ge läsaren en möjlighet 

att närma sig min tolkningsram ges också en beskrivning av min egen förståelsehorisont. Jag 

har valt ut några egna upplevelser och erfarenheter, syftet med dessa beskrivningar är mer 

att placera in såväl studieplatsen som mig själv ”på kartan” än att lyfta fram mig själv som 

person. En önskan har hela tiden varit att, med mig själv som verktyg, även fånga 

studieplatsens kontext. Då jag i hela mitt liv levt och verkat i orten där studien utspelar sig 

har jag därför tagit mig friheten att återge några av mina egna betraktelser.  

Dessa återges i form avepisoder från mitt arbetsliv såväl som från andra miljöer. Betänkas 

bör att dessa betraktelser inte är återgivna med anspråk på någon absolut sanning i 

bemärkelsen att berätta hur det var. Istället hoppas jag att de kan bidra till att ge läsaren en 

känsla för hur det var att växa upp på orten, det undersökta företagets betydelse för 

samhället. Läsaren återfinner också en beskrivning av det undersökta företaget, jag har 

försökt fånga hur det var att arbeta där och hur omgivningen såg på människorna som 

arbetade där. I den här delen finns således en beskrivning av händelser som format både 

studiens innehåll och metodval. 

Att eftersträva ”sanningen” ingår i en forskares uppgift, inom samhällsvetenskap är detta en 

utmaning eller till och med en omöjlighet. Habermas (1984; 1987) argumenterar för att en 

teoris kvaliteter inte kan bedömas utefter sitt innehåll, istället menar han att en god process 

under skapandet av en teori borgar för god kvalitet. Utformandet av en teori beskriver 

Habermas (1984) som en social process vilken äger rum i ett dialogiskt samspel mellan 

människor. Gustavsen (1993) beskriver språket som ett instrument med vilket vi kan förhålla 

oss till världen och inte som en spegel som återger densamma (s, 133). 

Pålshaugen (1998) intar en liknande position och menar att vi saknar verktyg för att kunna 

belägga att en teori ger en sannare bild av verkligheten än en annan, de språkliga modeller 

av verkligheten som vi skapar förmår inte att införliva praktikens komplexitet. Han 

argumenterar istället för att de teoretiska modeller vi skapar inte bör jämföras direkt med 

verkligheten utan att de istället jämförs med varandra då dessa teoretiska avbilder endast 

utgör en del av verkligheten. En utforskande dialog i vilken de involverade parterna jämför 

olika beskrivningar av verkligheten, teoretiska modeller, med varandra hjälper deltagarna att 

forma ett gemensamt språk. Det samskapade språket blir en viktig förutsättning för att 

förmå att skapa eller återskapa gemenskap (ibid), här sker då ett skifte av intresse, från ”vad 

modellen går ut på” till ”sättet en teori har blivit till på”.  

Gustavsen (1990) ger uttryck för att sanning endast är ”ett ord i språket, vars bruk bestäms av de 

människor som deltar i diskussionen” (s, 95). Även han riktade om intresset från vad teorin 

innehåller till hur den blivit till, från innehåll till process. Teoretiska beskrivningar och 

modeller får på det viset en väldigt praktisk betydelse, något som också Lewin (1975 [1951]) 

berörde då han gav uttryck för att en bra teori kan vara praktiskt användbar.            
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Habermas (1984) beskriver samtal mellan människor som ett verktyg för att påverka 

människors förståelse vilket i förlängningen kan leda till justeringar av praktiken.  

Min förförståelse 

Efter att ha utbildat mig till svetsare har jag arbetat som svetsare, grovplåtslagare och 

mekanisk reparatör i ungefär tjugo års tid. Jag vågar påstå att jag är vältränad i tankesättet 

med att varje person har sin speciella arbetsuppgift att utföra. För oss på underhåll var 

exempelvis skillnaden mellan elektriker och mekaniker stor. Vi hade var sin matsal och 

umgicks i regel inte med varandra trots att många av våra arbetsuppgifter säkerligen vunnit 

på ett samarbete oss emellan. Problem ”bollades” många gånger mellan våra funktioner, vi 

hade för vana att lämna över komplicerade fel till varandra med följden att eventuella 

produktionsstopp blev onödigt långa.  

Även i ett större perspektiv gick olika grupperingar att identifiera, skillnaden var att 

grupperingarna blev större med följden att hela avdelningar undvek att samarbeta. I mitt fall 

var elektriker och mekaniker en gruppering, tillsammans blev vi underhåll och vi 

argumenterade gemensamt mot de andra. En gemensam motståndare kunde då vara 

operatörerna, de vars uppgift var att producera i maskinerna. Arbetet fortgick inom den 

funktion där den anställde hörde hemma, när något oförutsett inträffade utsågs någon 

annan funktion som ansvarig till att åtgärda det ”onormala”. Vi var indelade i att sköta olika 

funktioner och en distans mellan funktionerna gjorde att var och en skötte sitt, samarbete 

mellan olika funktioner var ovanligt.  

Vid en återblick till den inledande anekdoten syns uppdelningen tydligt, mannen vid den 

trasiga maskinen arbetade med att se till att maskinen producerade. Mitt arbete var att 

återställa mekaniska problem. Han kunde i godan ro invänta att maskinens funktion blev 

återställd alldeles oavsett den egna kunskapen och förmågan att själv laga maskinen. 

Skillnaden mellan grupperingarna var organiserad och uttalad, samarbete förekom vanligen 

med människor inom samma funktion. Den största skillnaden återfanns i relationen mellan 

arbetsledning och arbetstagare. Min chef gav mig arbetsuppgifter och kontrollerade sedan 

att jag gjorde just det arbetet och inte något annat. När arbetet var färdigt fick jag en ny 

arbetsuppgift av min chef, själv hade jag ingen kännedom om vilka jobb som låg i kö eller hur 

många det var.  

Byta sida 

En personlig vändpunkt inträffade år 2003 i och med att jag accepterade en ny tjänst; en 

chefsbefattning med ansvar för elektriskt och mekaniskt underhåll. Jag bytte därmed sida, 

från att ha tillhört grupperingen arbetare till att räknas in bland chefer. Bland alla minnen 

från den tiden då bytet trädde i kraft är det två som sticker ut. Det ena kom från en god vän 

som sade; ”tänk dig för nu Håkan, du vet väl vad vi tycker om dem”. Det andra var när en 

mångårig kollega sökte upp mig och beklagade att jag skulle bli chef eftersom han sade att 

han ”tyckte så bra om mig innan”.  
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Utöver allt nytt som det innebar att vara budgetansvarig och att ha underställd personal så 

var mitt huvudsakliga uppdrag att implementera lean på underhållsavdelningen. Med i min 

egen ryggsäck finns mängder av egna erfarenheter av att leva i en stor organisation med ett 

stort yttre tryck på att implementera en ny ordning. Mina minnen från den tiden består av 

frustration över misslyckanden blandat med vad som närmast kan beskrivas som lyckorus; 

något som har lett fram till ett eget intresse riktat mot utformningen av arbetsplatser i 

allmänhet och mot relationen mellan ledning och arbetare i synnerhet.  

Att utforska den egna organisationen 

Som framgår ovan har jag med den här avhandlingen företagit mig att utforska den 

organisation där jag själv är anställd, något som innebär ett antal fördelar såväl som en del 

utmaningar. Till fördelar kan räknas förståelse för företagets värderingar, styrkor och 

svagheter och att ”kunna språket”. Då jag själv under lång tid haft liknande arbetsuppgifter 

som många av medarbetarna på studieplatsen menar jag att min förmåga att kommunicera 

utifrån deras vardag var god. Till utmaningar tänker jag mig en uppenbar risk för mig att ta 

saker för givet baserat på egna erfarenheter från min egen arbetsplats. Jag kanske tycker 

mig förstå vad som menas med ett uttalande och därför låter bli att säkerställa att så var 

fallet. Jag tänker att det finns en risk att jag ibland låter bli att ställa en följdfråga som jag 

kanske ställt i en mer för mig främmande miljö.  

Forskare har beskrivit hur de ser på att genomföra liknande studier, exempelvis Coghlan och 

Brannick (2014) nämner etiska och politiska aspekter. Åt vem och för vem bedrivs studien, 

varför utförs den och hur den finansieras är typiska frågor inom dessa områden. Som 

anställd industridoktorand på företaget där studien genomförs kan studien sägas vara 

finansierad av det undersökta företaget, något som enligt Huzzard och Johansson (2016) 

riskerar att leda till att forskarens kritiska förhållningssätt kan äventyras. Dessutom ser de en 

risk i att forskaren kan utsättas för starka påtryckningar att anpassa sig till arbetsgivarnas 

intressen.  

Att inta en roll som forskare i den egna organisationen är som vi kan se inte oproblematiskt, i 

likhet med avhandlingens förstudie (Nilsson, 2011) används i den här avhandlingen 

nedanstående frågor som påminnelser om problematiken med att forska på egen praktik. 

• Hur tydlig kan jag som forskare vara om resultatet inte är smickrande för företaget? 

• Får resultatet konsekvenser för min egen karriär?  

• Hur påverkas jag av att jag är i beroendeställning till min arbetsgivare? 

• Hur påverkas trovärdigheten i mitt resultat av att jag har en anställning på företaget?  

• Kommer informanterna att våga vara ärliga med min närvaro i rummet?  

• Kommer informanterna att tro att jag utsänd av ledningen för att kontrollera? 

• Kan jag verkligen skriva det här?  

För mig har det känts viktigt att ibland återkomma till frågor av den här karaktären under 

genomförandet av studien. Jag har inte för avsikt att ge exakta svar på de listade frågorna då 

jag inte anser att det är möjligt eller att det skulle tillföra särskilt mycket till avhandlingen. 
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Istället tänker jag mig att de fungerat som en inre kompass och en hjälp för mig att fokusera 

på att svara på studiens huvudsakliga frågeställningar. Det jag däremot kan säga är att jag 

inte upplevt att jag utsatts för påtryckningar från min arbetsgivare, tvärtom har jag känt mig 

fri att följa forskningsprocessen i den riktning jag funnit meningsfullt. Jag bestämde mig 

tidigt för att sträva mot att vara sann och uppriktig mot mig själv såväl som mot de 

människor som på olika sätt deltagit i studien.  

En strävan har hela tiden funnits om att återge min egen interaktion och de berättelser och 

handlingar som medarbetarna på studieplatsen bidragit med så noggrant som möjligt. Under 

arbetet har jag vid flera tillfällen bjudit in berörd personal från studieplatsen till att diskutera 

de tolkningar jag gjort och på sättet jag tänkt presentera dessa i avhandlingen. Vid flera 

tillfällen har resultatet av sådana möten lett till att uttalanden och tolkningar justerats. Att 

stämma av tolkningar med praktiker från studieplatsen har varit ett sätt för mig att på ett 

bättre sätt leva upp till ovan nämnda strävan. Det har också bidragit till en mer komplett 

återgivning av deltagarnas utsagor och handlingar.  

En annan del i arbetet med att bedriva kvalitativ forskning är, enligt exempelvis Repstad 

(2007), att forskaren ständigt reflekterar över sig själv, något han beskriver som både viktigt 

och arbetsamt. Han drar likheter med terapeutrollen och menar att kvalitativa forskare 

många gånger behöver en samtalspartner för att diskutera såväl metodiska som mänskliga 

problem med. Under det här avhandlingsarbetet har den återkommande vetenskapliga 

handledningen utgjort en sådan plattform. Till skillnad från samtal med praktiker har den 

vetenskapliga handledningen varit inriktad på exempelvis vetenskaplig positionering och 

vetenskapligt skrivande. Min egen förförståelse och dess påverkan på det jag tycker mig se 

har även det diskuterats under den vetenskapliga handledningen.  

Olikheterna i samtalen på de olika forumen har varit slående, till en början väldigt 

frustrerande. Saker som bedömts som viktigt och relevant av exempelvis praktiker har ibland 

setts som oviktigt av andra liksom att ett långtgående teoretiskt resonemang haft svårt att 

falla i god jord bland praktiker. Sådana erfarenheter gjorde att det tog mig själv ganska lång 

tid att förstå skillnaden för att kunna navigera på de olika arenorna. En stor utmaning har 

varit att kombinera de olika synsätten på forskning, att hitta ett språk som är hållbart både 

för mig själv, för praktiker och för kommande läsare. Min ambition har här varit att få olika 

perspektiv att mötas i en avhandling där både praktiker och andra forskare kan finna något 

av värde.  

Förstudiens inverkan på val av studieplats 

Min första kontakt med den avdelning där studien genomförts var i samband med mitt 

arbete som utbildningsledare på företagets utbildningsbolag. Jag ansvarade för och 

genomförde en tre dagar lång utbildning där studieplatsens medarbetare utgjorde en del av 

målgruppen. Utbildningen handlade om standardiserat arbetssätt och organisatoriskt 

utvecklingsarbete och riktade sig mot både chefer och operatörer, totalt ca 600 personer. 

Som en del i utbildningen fanns en halv dags resonemang baserat på avhandlingens 
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förstudie: ”Hindrande krafter för motivation till förändringar bland operatörer” (Nilsson, 

2011). Studien genomfördes av mig på samma företag men med andra deltagare.  

I förstudien kritiseras sättet på vilket företaget har hanterat införandet av lean produktion 

med hjälp av externa resurser, ofta helt utan inblandning av de anställdas idéer. Den, redan 

nämnda, polariseringen beskrevs i förstudien i form av en osynlig mur mellan ledning och 

arbetare. Resultatet visade upp fyra teman som tillsammans skapade denna mur; brist på 

dialog, brist på involvering, brist på värdesättande av varandras kompetens och brist på 

ansvarstagande.  

Under utbildningens diskussioner med utgångspunkt i förstudien var det många som kände 

igen sig i exemplen från de i förstudien medverkandes beskrivningar. Det var vanligt att 

någon av kursdeltagarna vittnade om liknande erfarenheter som de förstudien vittnade om, 

framförallt exempel på hur deras erfarenhet och kompetens inte kom till nytta i den då 

pågående implementeringen av lean. På liknande sätt gav kursdeltagarna uttryck för att 

förändringsinitiativen ibland gjorde mer skada än nytta och att det viktigaste verkade vara 

att arbeta efter de externa konsulternas instruktioner, oavsett resultat.  

Under en av utbildningarna inträffade något anmärkningsvärt, några av deltagarna blev arga 

och påstod att situationen jag beskrev stämde in för 10 år sedan men att materialet borde 

uppdateras eftersom de ansåg att situationen var ”mycket bättre” nu. Något senare, vid ett 

annat tillfälle av samma utbildning, vid ungefär samma resonemang, upprepades kritiken 

mot det som beskrevs. Det här väckte mitt intresse och efter lite kartläggningsarbete visade 

det sig att samtliga kursdeltagare som motsagt sig beskrivningen av muren arbetade på 

samma avdelning: Borrstål. Det som gjorde det ändå mera anmärkningsvärt var att de som 

motsatte sig ”muren” till största delen bestod av operatörer som tillsammans med sina 

närmsta chefer deltog i utbildningen. Eniga gav de uttryck för en genomförd förbättring 

vilket gjorde att kritiken kom från båda sidor av den beskrivna anekdoten i form av en mur. 

De beskrev i stället en arbetsplats som hade lyckats ta sig ur den som de själva beskrev som 

tidigare dysfunktionella arbetsmiljön. Deltagarna menade att tidigare problem med låg 

produktivitet, hög frånvaro och ständiga konflikter mellan arbetare och ledning hade 

förvandlats till att bli en arbetsplats präglad av engagemang, ägarskap och arbetsglädje. 

Deras berättelser väckte min nyfikenhet. Ungefär vid samma tidpunkt föll de sista bitarna på 

plats om att påbörja en tjänst som industridoktorand och jag letade därför efter en 

organisation för studiens genomförande.  

Här fanns en organisation som kände igen sig i problematiken som förstudien satte fingret 

på; brist på samarbete mellan ledning och arbetare. Det som utmärkte den här 

organisationen var att de också lyckats göra något åt problematiken, polariseringen hade 

minskat till förmån för utökat inflytande i det dagliga arbetet. De berättade att de själva 

ansåg att de, om inte rivit, så i alla fall minskat muren. För mig väcktes förhoppningar om att 
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den här organisationen skulle kunna bidra med viktig information om hur ett lyckosamt 

organisatoriskt utvecklingsarbete kan bedrivas.  

Redan i inledningen av studien sågs det som viktigt att inkludera de människor som arbetat 

där under den tid då förändringen skett. Eftersom jag vid tidpunkten hade arbetat på 

företaget i mer än 20 år, om än på andra avdelningar, antogs också att mina egna 

erfarenheter kunde bidra i deras fortsatta utvecklingsarbete. Föreställningen var att endast 

observationer av arbetsplatsen inte kunde ge den information som eftersöktes, istället 

träffades en överenskommelse om att jag också skulle agera förändringsagent under 

studiens genomförande. Målsättningen var att i ett samarbete med nämnda organisation 

forma teorier kring deras genomförda förbättringar och samtidigt bidra till avdelningens 

fortsatta utveckling.  

Induktiv fallstudie 

Mina frågeställningar undersöker hur utvecklingsförmåga kan förbättras i en organisation 

med en historia av utpräglad styrning och kontroll. Inspiration har hämtats från Kurt Lewin 

och hans, för sin tid, banbrytande teorier om att människors beteende är starkt 

sammankopplade med deras omgivning. I likhet med Lewin (1936) tänker jag mig en 

människas beteende som en funktion av hennes egenskaper i förhållande till omgivningen 

där hon befinner sig. En direkt följd av ett sådant antagande blir att individer inte ensamma 

kan hållas ansvariga för det egna beteendet eftersom det även kan finnas förklaringar till 

människors beteenden i det sociala samspel som finns på exempelvis arbetsplatser.  

Inspiration till studiens metodologiska val har hämtats från socialkonstruktivism vilket, enligt 

Gustavsen (1990) innebär att människor antas konstruera och förstå sin gemensamma 

verklighet genom dialog och handling. Ett ställningstagande som enligt Gustavsen (1992) får 

till följd att studiens komplexitet ökar då sådana relationer inte kan ses som lagbundna och 

allmängiltiga. Flyvbjerg (2006) ger uttryck för liknande argument och skriver att det inte finns 

förutsägbara och universella teorier som beskriver mänskliga angelägenheter. Han 

argumenterar också för att en sådan utgångspunkt ger studier riktade mot konkret, praktisk 

och kontextberoende kunskap andra möjligheter till att förklara komplexa problem än siffror 

och grafer. 

För att bättre förstå vad deltagarna menade med att ”muren” var mindre och på vilket sätt 

förändringen skett beslutade jag mig för att medverka i den undersökta organisationen för 

att se vad som bildar figur och fångar mitt intresse. Med intresset riktat mot medarbetarnas 

samtal och praktiska arbete i allmänhet och mot deras sätt att diskutera och införliva 

utveckling i det dagliga arbetet i synnerhet. En överenskommelse, liknande den Mattsson 

(2013) beskriver, ingicks mellan mig och medarbetare från arbetsplatsen för studiens 

genomförande. Utöver en kontraktering med ledningsgruppen fördes samtal med så många 

operatörer som möjligt inför uppstarten av studien. Typiskt för en sådan överenskommelse 

är att man gemensamt engagerar sig i aktioner som kan förändra verkligheten och samtidigt 

bidra till ny kunskap (ibid).  
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Studiens uppbyggnad beskrivs bäst som en fallstudie baserad på ett induktivt 

tillvägagångssätt. En fallstudie i meningen att endast en organisation undersöks, induktiv då 

utgångspunkten är praktiken. Flyvbjerg (2006) hävdar att fallstudier är särskilt lämpliga för 

studier där kontext och sammanhang tillskrivs ha stor betydelse, han lyfter särskilt fram 

metodens fördelar när det kommer till sökandet efter djup kunskap och förståelse för sociala 

fenomen. Czarniawska (2014) hävdar att singelfallstudier har en unik förmåga att identifiera 

bakomliggande orsaker till fenomen i samhällsvetenskapliga studier. Hon ger uttryck för stor 

tilltro till fallstudiens fördelar när det gäller att förklara komplexa frågeställningar inom 

samhällsvetenskaplig forskning.  

Flyvbjerg (2006) och Czarniawska (2014) argumenterar för att konkret, praktisk kunskap 

sprungen ur verkliga exempel bör ha samma vetenskapliga status som teoretisk och formellt 

generaliserbar kunskap. De båda ger uttryck för att kunskap där sammanhang och 

erfarenhet har betydelse bör ses som ”hjärtat” i aktiviteter som utförs av experter då de 

menar att det är erfarenhet och praktisk träning som förvandlar en nybörjare till expert. 

Även kritiken, sprungen ur naturvetenskapen, gällande oförmågan att generalisera från en 

singelfallstudie (se exempelvis Eisenhardt, 1989) ifrågasätts av Flyvbjerg (2001; 2006). På 

den punkten resonerar han kring ordet vetenskap, att få kunskap, och menar att 

generaliseringar är en övervärderad källa till kunskap och att styrkan i en väl underbyggd 

fallstudie är undervärderad.  

Eisenhardt (1989) beskriver fallstudier som en utmärkt metod för att forma hypoteser i 

inledningen av en studie, hypoteser som sedan kan kontrolleras med ”riktig forskning” där 

det går att generalisera och bevisa. Trots att fallstudier ibland lämpar sig för 

hypotesgenerering menar Flyvbjerg (2006) att naturvetenskapliga metoder inte lämpar sig 

särskilt bra för studier där mänskliga samspel utforskas. Med stöd av argumentationen kring 

fallstudiers styrkor i studier som eftersöker svar på praktiska problem och studier som 

önskar svara på hur exempelvis en förändring kan åstadkommas i praktiken har 

tillvägagångssättet valts till den här studien.  

Studiens utgångspunkt beskrivs bäst som induktiv i den meningen att jag inledningsvis inte 

visste exakt vad som eftersöktes. Jag hade endast fått berättat för mig att medarbetare på 

en specifik arbetsplats gav uttryck för att det nu var ”bättre” än tidigare. För att undvika att 

placera in organisationen jag skulle möta i någon färdig konstruktion valde jag, inspirerad av 

Gioia m. fl. (2012) och deras beskrivning av grundad teori; att förutsättningslöst tillbringa tid 

tillsammans med de som arbetade där. Guidad av deras argument om att förhålla sig till 

studieplatsens medarbetare som kloka människor, väl medvetna om vad de försöker 

åstadkomma och fullt kapabla att själva förklara sina tankar, intentioner och handlingar. 

I början av fältarbetet riktades särskild ansträngning mot att ge arbetsplatsens medarbetare 

utrymme att berätta, för mig och för varandra, om hur de såg på sin arbetsplats. Samtidigt 

som jag lyssnade på dem styrde jag innehållet i samtalen genom att ställa frågor om hur de 

såg på avdelningens historia och på det nuvarande arbetssättet. Utrymme till 

informanternas uttalanden i början av fältarbetet tillsammans med en återgivning av dessa i 
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studiens rapport menar Corley och Gioia (2012) ger goda förutsättningar för att forma nya 

förklaringsmodeller istället för att bekräfta de redan befintliga. Coghlan och Brannick (2014) 

skriver att involvering av informanterna i deras eget lärande inte bara producerar ett bättre 

lärande utan också mer valida data om hur systemet fungerar (s, 55).  

En utmaning med metoden kan vara att hantera den stora mängd intryck och information 

som uppstår vid inträdandet på en ny arbetsplats. Oförmågan att ringa in exakt vad som 

eftersöks kan göra det svårt att skapa en tydlig avgränsning att luta sig mot. Gioia m. fl. 

(2012) menar att samma förhållningssätt som används till informanterna med fördel också 

kan användas i synen på sig själv. Lita till att också jag som forskare är en kompetent person, 

väl kabel till att när tiden är mogen för det, utröna mönster i den insamlade informationen 

som gör att processen kan fortgå. Genom att arbeta systematiskt och stegvis under 

analysfasen menar de att informationen, dess omfattning till trots, kan leda fram till 

formandet av nya teorier. I avsnitt 3.4 återges hur analysarbetet tagit form i den här studien. 

Aktionsforskning 

Metodiken för utforskandet kring avdelningens utvecklingsarbete var som redan nämnts 

aktionsforskning, ett förhållningssätt som stödjer och eftersträvar kunskap genom ett 

gemensamt lärande. Coghlan and Brannick (2014) gör gällande att aktionsforskningens syfte 

är att bidra till medarbetares förmåga att tillsammans ändra på den rådande ordningen. 

Genom att arrangera en process som möjliggör inblandade parters deltagande menar 

Reason och Bradbury (2008) liksom McNiff och Whitehead (2011) att aktionsforskning 

möjliggör en gemensam strävan mot att utveckla, för människor, värdefulla praktiska 

kunskaper.  

McNiff och Whitehead (2011) beskriver det centrala i aktionsforskning som en ambition att 

utveckla mänsklig förmåga (s, 56). De menar då att forskarens roll handlar om att hjälpa 

praktiker att studera sin egna praktik för att därigenom söka förklaringar till det egna 

agerandet. Gustavsen (1985) menar på ett liknande sätt att både ny användbar teori och 

förbättrad praktik kan skapas genom att löpande kombinera cykler av handling med 

gemensam reflektion kring dess resultat. Ennals och Gustavsen (1999) hävdar att 

aktionsforskning lämpar sig för att utveckla nya arbetssätt, till skillnad från att kopiera redan 

kända lösningar som passat för andra.  

Ett aktionsforskningsprojekt kan, enligt Gustavsen (1993), exempelvis bidra till att forma 

produktiva strukturer i vilka arbetsplatsens medarbetare erbjuds en möjlighet att diskutera 

det egna arbetssättet. Deras erfarenheter och kunskap skapar på så vis en grund för 

utformandet av det nya, verktyget då reflekterande dialoger i form av erfarenhetsutbyte. 

Ennals och Gustavsen (1999) tänker sig att det på så vis går att få tillgång till praktikers 

verkliga problem och möjligheter ”inifrån”. Genom att följa dem i den produktiva strukturen 

och genom att lägga märke till hur dialogen fortskrider kan olika mönster som förklarar hur 

organisationen utvecklas framträda. Även Shani och Passmore, (1985) beskriver betydelsen 

av att följa en framväxande process av samarbete där förändring eftersträvas. Forskarens 

roll beskriver de som att bidra med hjälp till självhjälp i den undersökta organisationen. 
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Under studiens gång kan ny vetenskaplig kunskap formas genom att beskriva processen för 

hur förändringen genomfördes och på vilket sätt lärande skett (ibid).  

Med avstamp i Brunssons (1982) arbete inom företagsekonomi och hans tankar om en 

distinktion mellan avbildningsideal och språkbildningsideal har forskare inom den 

skandinaviska traditionen av aktionsforskning arbetat fram teorier rörande organisatoriska 

utvecklingsprocesser (se förslagsvis Philips, 1988; Ekman Philips, 1990). Då den här 

avhandlingen ansluter sig till denna tradition följer en kort beskrivning av skillnaden mellan 

de två begreppen. Ekman Philips (1990) menar att grundantagandet handlar om synen på 

social teori. Philips (1988) beskriver hur avbildningsidealet, med rötter i naturvetenskaperna, 

fokuserar på att på åstadkomma en så korrekt avbildning och beskrivning som möjligt av en 

organisation. Forskaren och metoden hen använder sig av får inte påverka studieobjektens 

verklighet som antas vara objektivt beskrivbar. Enbart empiriska data ska ligga till grund för 

riktigheten i studiers begrepp och slutsatser (s,34).  

Det andra synsättet, språkbildningsidealet, från vilket den här studiens metodologiska 

synsätt tar sin början, härstammar enligt Philips (1988), från Glaser och Strauss (1967) och 

deras nedtoning av avbildningsidealet till förmån för att generera kunskap på empirisk väg. 

Deras synsätt är att datainsamling, begrepps- och teoriutveckling samspelar med varandra i 

en process som fortgår under hela studien. Sociala teorier är, enligt Ekman Philips (1990), 

språkliga konstruktioner av verkligheten som skapas i samspelet mellan människor. En viktig 

skillnad mellan de två begreppen är synen på språket. Gustavsen (1993) anser att språket 

bör ses som ett instrument för att hantera vår värld, språkbildningsideal, istället för som en 

spegel där vi reflekterar vår värld, avbildningsideal, (s, 133).  

Genom att rikta intresset mot språket kan, enligt Pålshaugen (1998), teoretiska modeller 

förstås som något mer än endast en konstruktion av en upplevd verklighet. De ger också 

uttryck för hur människor skapar sin gemensamma verklighet genom att kommunicera med 

varandra. I förlängningen argumenterar han för att social teori omöjligen kan ses som en 

exakt spegel av verkligheten. Intresset riktas därav mot sättet som deltagarna konstruerar 

sin verklighet och hur lärande utvecklas för att i förlängningen påverka verkligheten.  

Givet att de teoretiska modellerna som skapas omöjligen kan ge en fullständig överblick av 

den alltför komplexa verkligheten bör de endast behandlas som förenklingar av densamma. 

Pålshaugen (1998) ger uttryck för att det är ett misstag att jämföra dessa modeller direkt 

med verkligheten. Hans inställning är att de istället endast bör jämföras med andra 

teoretiska konstruktioner. En sådan jämförelse öppnar upp för flera möjliga 

förklaringsmodeller, något som Ennals och Gustavsen (1998) menar är viktigt i utforskandet 

av arbetsorganisationer. Med utgångspunkt i flera teorier kräver arbetslivsforskning, enligt 

dem, ett reflexivt förhållningssätt där hänsyn också måste tas till studiens omgivande 

områden (s, 53). 

Genom att iscensätta forum där medarbetare ges möjlighet att tillsammans reflektera kring 

sin egen praktik kan, med Gergens (2009) ord, kunskap sprungen ur en relationell process, 



Induktiv fallstudie på egen praktik - Metod 

59 
 

byggas. Han kritiserar den inarbetade uppdelningen av kunskap i olika områden och 

traditioner, istället argumenterar han för, med stöd av Toulmin (2001), ett bredare 

förhållningssätt till kunskap som omfattar helheten (Gergen, 2009 s, 206). När det kommer 

till studier, likt denna, där arbetsplatsers förändringsberedskap står i fokus krävs ett 

multidisciplinärt angreppssätt. Relationen mellan olika discipliner, exempelvis ekonomi, 

produktivitet eller organisering, riskerar annars att hamna utanför studiens intresseområde. 

En utmaning i sådana studier, menar Gergen (2009), är att i någon mening ”sudda ut” de 

inarbetade gränserna i respektive område till förmån för att synliggöra relationerna mellan 

dem.   

Pålshaugen (1998) belyser också problematiken med att organisationsmedlemmar ibland har 

olika uppfattning om hur den gemensamma verkligheten ska konstrueras och att vi då kan 

komma till slutsatsen att vi inte ”pratar samma språk”. Med det sagt fortsätter han med att 

stryka under vikten av att deltagare i en gruppering förmår att prata samma språk i 

skapandet av en gemensam samstämmig verklighetsuppfattning (s, 15). Vikten av att 

eftersträva en balans mellan deltagarnas förmåga att framföra sina argument är något som 

också Ekman Philips (1990) lyfter fram. I vissa fall, menar hon, kan det finnas ett behov av att 

träna deltagare på att i samtal framföra sina argument. 

Ett kännetecken för aktionsforskning, menar Gustavsen (1990) är en strävan att förena teori 

med praktik eftersom de är tätt sammanbundna med varandra. Han beskriver hur 

aktionsforskningsstudier med utgångspunkt i språkbildningsidealet snarare fokuserar på 

krafter som bidrar till förändring och utveckling än på att beskriva hur en organisation bör 

utformas. En teoretisk förskjutning från strukturell teori till generativ teori där ståndpunkten 

om att det inte existerar någon ”bästa organisation” råder. Antagandet får till följd att 

intresset för organisationers utformning får stå tillbaka inför teorier som riktar in sig på vilka 

krav som kan ställas på en utvecklingsorganisation.  

I linje med Ekman Philips (1990) argument om att aktionsforskningen eftersträvar kunskap 

om människors möjligheter att själva involveras i problemlösningar (s, 21), att få delta i 

skapandet av det de beskriver som ”bättre”. Skjervheim (1971) argumenterade för att även 

forskaren måste se på sig själv som en deltagare, ett subjekt, i studien istället för som 

åskådare, objekt, i densamma. Hans argument grundar sig i ett resonemang som här 

uppfattas som att samtal om åsikter inbjuder till människors möjlighet att ta platsen som 

deltagare medan presentationer av fakta lätt leder till att medarbetare intar en objektiv 

inställning under samtalet.  

Skjervheim (1971) menar följaktligen att medarbetare görs till åskådare på sin arbetsplats. 

Då aktionsforskning eftersträvar en hög grad av involvering beskrivs den vanligen som 

demokratisk (se förslagsvis Coghlan and Brannick, 2014; Ekman Philips, 1990; Gustavsen, 

1990; 1992; Huzzard och Johansson, 2016; Reason och Bradbury, 2008). För den här studien 

innebär en hög grad av involvering att studieplatsens medarbetare likaväl som forskaren, ges 

möjlighet att i linje med Skjervheims (1971) resonemang delta i forskningsprocessen. 
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Greenwood (2007) beskriver aktionsforskning som en strategi för studier där forskare och 

andra intressenter involveras i en sam-skapande generativ process.  

Lewin (1946) beskrev processen för aktionsforskning i tre steg; planering, handling efterföljt 

av en utvärdering av handlingens resultat. Huzzard och Johansson (2016) är noga med att 

framhålla att termen ”handling” utan tvivel också inbegriper någon form av ingripande från 

forskaren. Till handling räknas också samtal, det vill säga språklig handling. 

Metodologisk kompass 

Eftersom studiens huvudinriktning är att kartlägga processen för utvecklingsarbete eller för 

att använda Gustavsens (1990) enkla men tydliga beskrivning, att fokusera på sätten vi arbetar 

med utveckling – i minst lika hög grad som innehållet (s, 45). För att få veta mer om hur de arbetat 

med organisatorisk utveckling på studieplatsen var det viktigt att ge utrymme för dess 

medarbetare att berätta om sina egna erfarenheter av det förändrade arbetssättet, något 

som Greenwood (2007) lyfter fram som viktigt i pragmatisk aktionsforskning. De 

argumenterar för vikten av att, genom hela studien, visa intresse för de åsikter som finns 

bland praktiker. Orsaken till detta vilar på mer än bara en etisk eller politisk 

överenskommelse, de beskriver också en övertygelse om att de komplexa problem som ofta 

adresseras bäst kan förstås i samförstånd mellan forskare och praktiker.  

Aktionsforskning kräver helt enkelt informanternas expertis och erfarenhet för att 

möjliggöra tillfredsställande resultat. Även Mattsson (2013) berör pragmatisk 

aktionsforskning och menar att den lämpar sig för studier som handlar om utveckling, han 

menar att ett pragmatiskt vägval är särskilt lämplig vid eftersökandet av generativa teman då 

stor vikt läggs vid människors handlingar, uppfattningen att verkligheten skapas av 

människors tankar och handlingar gör att kontexten tillskrivs stor betydelse. En följd av att 

rikta intresse mot kontext och relationer mellan olika fenomen är att studiens komplexitet 

ökar, delvis på att relationer, enligt Gustavsen (1992), inte kan förstås som lagbundna och 

allmängiltiga.  

I förlängningen innebär det att en framgångsrik organisering av en arbetsplats inte kan ses 

som universell och linjär (Lewin, 1936; Thorsrud och Emery, 1969). Varje arbetsplats har sin 

egen unika förutsättning, vilket medför att organiseringen hela tiden behöver anpassas till 

denna. Förhållningssättet i den här studien kännetecknades av en önskan av att bemöta 

deltagarna som subjekt med kunskap och erfarenheter som är viktiga att få ta del av, inte 

som objekt vilka endast förväntades svara på mina i förväg uttänkta frågor. För att förklara 

syftet med min medverkan var det viktigt att på ett bra sätt förklara hur jag såg på min 

medverkan på deras arbetsplats och hur jag önskade att samarbetet skulle genomföras.  

Som stöd i samtalen med praktiker använde jag mig av en svensk översättning av en dikt 

kallad ”Till eftertanke”, skriven av den danske filosofen Sören Kierkegaard (1813–1855). 

Dikten finns återgiven i den postumt utgivna skriften Synspunktet for min Forfatter-

Virksomhed (1859) och handlar, på ett filosofiskt plan, om hur en människa kan hjälpa en 
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annan människa mot ett bestämt mål. Dikten visade sig vara väldigt användbar, med tiden 

inspirerades en del av praktikerna till att själva referera till Kierkegaards dikt. Jag delade in 

texten i fyra delar som har fungerat som vägledning genom hela studien, de fyra delarna 

återges nedan och benämns i ordningsföljd del 1 till del 4.  

Som ett försök till att förklara hur jag önskade att vårt samarbete skulle fortlöpa 

introducerade jag tidigt Kierkegaards dikt på studieplatsen. Den första delen lyder: ”Om jag vill 

lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just 

där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra” (Kierkegaard, 1859 del 1). 

Den var till hjälp på så sätt att jag kunde hitta ett språk till att uttala mina förväntningar på 

vårt samarbete. Texten fungerade som en förklaring till min återkommande efterfrågan efter 

informanternas synpunkter och på vilka grunder de tyckte som de gjorde. Jag ville uppriktigt 

möta dem där de befann sig.  

Samtidigt fanns en önskan att också de kunde möta mig som forskare på liknande premisser, 

en metodologisk strävan växte därför fram att hela tiden förklara hur jag själv tänkte och på 

vilka grunder jag valde mina interventioner. Dessa grundantaganden utgjorde med tiden 

basen i det som fortsättningsvis benämns ”gemensam reflektion” och frågeställningarna 

styrdes mot processen i deras arbetssätt vilket i praktiken innebar fler frågor om hur 

exempelvis möten genomfördes än om vad som diskuterades. Under den gemensamma 

reflektionen uppmuntrades nyfikenhet och resonemang om olika sätt att förstå olika 

situationer snarare än att eftersträva faktabaserade beslut om nästa steg.  

Upplevelsen från reflektionsstunderna var att organisationen tränades på att möta 

komplexitet, att ”förstå hela kartan” och inse att det inte finns någon snabb enkel lösning på 

komplexa problem. Tillsammans utforskades olika erfarenheter av samma problem och vi 

hade en överenskommelse om att samtliga erfarenheter var av samma vikt vilket gjorde att 

dialogerna i stor utsträckning upplevdes likt de av Gustavsen (1992) beskrivna som 

demokratiska dialoger. Syftet med reflektionen var inte att jag skulle presentera färdiga 

lösningar utan syftet var att hjälpa organisationen att själv öka förståelsen av sin egen 

praktik och därigenom själv förstå hur den kunde bli bättre.  

För egen del fann jag en utmaning i det som uttrycks i del två av Kierkegaards dikt; “för att 

hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om 

jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera” (Kierkegaard, 1859 del 2). Min kunskap 

om deras tillverkningsprocesser var låg vilket gjorde att jag hade svårt att förstå det som de 

förstod. Istället handlade min nyfikenhet om hur arbetsplatsen organiserats exempelvis 

genom att belysa vem som pratar med vem eller vem som tillåts komma med nya idéer. När 

tillfälle gavs belyste jag gärna goda exempel på samarbete såsom problemlösning mellan 

olika grupperingar eller initiativ till att söka upp fler perspektiv på ett problem. 

Avsikten med den gemensamma reflektionen var att den skulle leda fram till gemensamma 

beslut om kommande handlingar. Förutom att dialogerna, i sig själva, antogs vara värdefull 

träning i utforskande samtal syftade de också till att, som Räftegård beskrev (1995), 
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producera sociala, fysiska eller effektivitetshöjande resultat som gav mervärde bland 

praktikerna. I enighet med del två av Kierkegaards dikt väcktes en nyfikenhet bland 

praktikerna om varandras erfarenheter vilket öppnade upp för en mer likformad bild av 

nuläget. En förutsättning här var att jag kunde mer om hur processen för ett 

utvecklingsarbete kan organiseras i praktiken för att baserat på den kunna guida praktikerna 

till nya arbetsformer. Min roll var att utmana och stödja praktikerna i deras praktiknära 

samtal för att på så vis hjälpa dem att hitta en samtalsform för utbyte av erfarenheter. 

I den tredje delen av Kierkegaards dikt; ”vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är 

fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom” 

(Kierkegaard, 1859 del 3) förmedlar synen av att medarbetarna var kompetenta praktiker 

och experter i sina egna liv, ingen var bättre på deras arbetsuppgifter än de. Min roll som 

forskare bestod istället i att hjälpa dem i det som Gustavsen m. fl. (1996) beskrev som en 

organisering av en utvecklingsprocess. Under arbetet här framhölls informanterna som 

experter; ni som är bäst på att göra det ni gör – hur skulle ni vilja ha det? Hjälpen från 

forskaren bestod sedan vanligtvis i att stödja genomförandet av nya lösningar, oftast genom 

att hålla ansvaret för dessa nya handlingar bland informanterna.  

Detta mot bakgrund av tidigare studier där det visat sig framgångsrikt att involvera deltagare 

även i framtagandet av det nya arbetssättet (Lewin, 1975 [1951]; Thorsrud och Emery, 1969; 

Räftegård,1995). Ett bemötande från mig när hinder för nya lösningar identifierats kunde då 

vara; så vad behöver ni göra då? Vissa gånger kunde ett gemensamt beslut om nästa steg 

fattas omedelbart av gruppen, andra gånger behövdes kanske mer information eller andra 

personer involveras, vilket fick till följd att någon i gruppen ansvarade för att få till stånd ett 

sådant möte.  

Den sista delen av nämnda dikt; ”all äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och 

därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta 

så kan jag inte heller hjälpa någon” (Kierkegaard, 1859 del 4) tycker jag väl speglar vikten av att 

visa ödmjukhet gentemot den upparbetade kunskap som fanns på fältet. Ambitionen under 

studiens gång var att försöka förstå hur forskarrollen kunde hjälpa praktikerna att bli bättre 

snarare än att utge mig för att veta vad de borde göra. Återigen låg huvudfokus på 

processen för utveckling, inte på arbetsuppgiften i sig självt. Här hittades inspiration från 

Cooperrider och Whitneys (2005) modell om uppskattande undersökningar. Genom att lyfta 

fram goda exempel på händelser och situationer som deltagarna lyfter fram som positiva 

(planering), gemensamt reflektera kring dessa (aktion) för att sedan se hur dessa hjälper 

deltagarna att ta nästa steg (utvärdering).  

Möten och dialoger avslutades vanligen med en gemensam reflektion för att 

medvetandegöra processens betydelse. Frågor som ”Hur kändes det att få reda på 

bakgrunden till problemet?” ”Hjälpte beskrivningen till under den gemensamma 

problemlösningen?” Om den gjorde det, på vilket sätt?” Har ni idéer på hur 

problemlösningen ytterligare kan förbättras?” På så vis gav den deltagarbaserade 
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aktionsforskningen tillgång till ny gemensam kunskap kring den egna verksamheten genom 

att dess medlemmar själva blir involverade i försök att förändra densamma (Mattsson, 

2004). Den metodologiska målsättningen var således inte i första hand att berätta om 

processens betydelse för deltagarna genom exempelvis utbildning och föreläsningar utan att 

hjälpa organisationen att förbättra sin praktik genom att organisera processen för utveckling 

(se exempelvis Thorsrud och Emery, 1969; Gustavsen m. fl., 1996).  

Som vi har sett fanns en uttryckt önskan om att gemensamma reflektionen också skulle leda 

till nya handlingar och en utveckling av praktiken. På liknande sätt som Cooperrider och 

Whitney beskriver (2005) riktades särskild uppmärksamhet mot framgångsrika exempel, att 

lyfta fram goda exempel antogs här leda till en vilja att fortsätta att göra bra saker. Den 

positiva förstärkningen har i den här studien strävat mot en pragmatisk utgångspunkt med 

hjälp av att initiera gemensam reflektion kring positiva händelsekedjor i rådande praktik. 

Den gemensamma reflektionen kan beskrivas som ”motorn” i utvecklingsarbetet, min 

uppgift blev därför att leda reflektionsstunder under interaktionen med informanterna.  

Studiens genomförande 

Den 11:e november 2013 träffades en överenskommelse mellan mig i egenskap av 

industridoktorand och ledningsgruppen för den aktuella avdelningen. Trots tidigare 

kontakter och den redan nämnda tredagarsutbildningen ses överenskommelsen som 

startpunkt på den här studien. Vårt samarbete, tiden då jag aktivt deltog i deras arbete, 

pågick i lite drygt ett år för att avslutas den 21:a november 2014. Under året förekom 96 

dokumenterade interaktioner om totalt 157,5 timmar varav 120,5 timmar intervjuer och 

deltagande i befintliga mötesformer. Till detta kan läggas 37 timmars deltagande i det 

vardagliga arbetet dit jag hade fri access och kunde röra mig fritt i produktionslokalen. En 

sammanställning av interaktionerna visas i figur 1. 
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Figur 1. Sammanställning interaktioner 

 

Utöver dessa möten har ett flertal möten ägt rum utanför avdelningen Borrstål såsom 

dialogmöten med ledningsgruppen där Borrståls chef ingick som representant för sin 

avdelning. Därutöver har möten där det empiriska underlaget tjänat som 

diskussionsunderlag genomförts på flera av Sandvik:s affärsområden. Syftet med dessa 

möten har varit att utöka lärandet från studien. Stödanteckningar från integrationerna har 

samlats på totalt 57 sidor i ett anteckningsblock.  

Noteringarna kom med tiden att beskriva händelser som avvek från det jag var van vid från 

andra avdelningar där jag själv arbetat. Involvering och beslutsfattande av operatörer såsom 

omprioriteringar av produktionsflödet, gemensam problemlösning, samarbete mellan 

underhåll och drift var typiska saker som noterades. Fokus låg då på hur de initierat arbetet, 

hur det fortgick, hur det återrapporterades och av vem. Avsikten var att föra anteckningar 

under pågående samtal, något som visade sig vara svårt att uppnå. Ibland kom jag på mig 

själv, efter exempelvis ett tavelmöte, att jag varit alltför fokuserad på mötets skeende och 

att inga anteckningar förts. I dessa fall fördes noter i direkt anslutning till mötet och i vissa 

fall när jag återkommit till min egen arbetsplats. I undantagsfall har anteckningar skrivits ner 

dagen efter en för studien intressant händelse.  

En överenskommelse var att jag som forskare också skulle ha ett förändringsuppdrag 

bestående av att under interaktionerna med organisationen aktivt bidra till att öka 

medvetenheten kring olika arbetssätt. Exempel på sådana arenor var skiftlagsträffar och 

möten för daglig styrning. Särskilt fokus lades på hur medarbetarna inkluderades och hur 

deras kompetens kom till nytta. Formen för detta var att jag avslutade mina interaktioner 

Mötestyp Antal Tid per möte Total tid

Introduktionsmöte 3 1 3

Presentation av flöde 1 8 8

Lagledarträff 6 1 6

Ställarmöte 4 1 4

Möte flödeschef 15 1 15

Utbytesuppföljning 9 1 9

Tavelmöte 20 1 20

Spontanmöte 5 1 5

Intervju 6 2 12

Feedbackmöten 13 0,5 6,5

Heldagsaktiviteter 4 8 32

Totalt möten 86 120,5

Medverkan i vardag 10 37

Total insamlingstid 96 157,5
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med att hålla i en kort sammanfattning av mötet tillsammans med deltagarna. Jag berättade 

för deltagarna om mina iakttagelser, ofta återspeglade mot liknande situationer jag varit 

med om på andra arbetsplatser. Nedan finns en översiktsbild, figur 2, som illustrerar olika 

faser i datainsamlingen: 
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Figur 2. Studiens olika tidslinjer 
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Totalt har 12 enskilda intervjuer om vardera ca två timmar genomförts, spelats in och 

transkriberats.  

Produktionsenhetschef - två intervjuer 

Produktionschef - två intervjuer 

Produktionsledare - två intervjuer 

Marknadschef - en intervju 

Operatörer  - fyra intervjuer 

Facklig partner - en intervju 

 

Utöver dessa har tre gruppintervjuer genomförts där rollerna lagledare och ställare 

diskuterats. 

Lagledare  - två gruppintervjuer 

Ställare  - en gruppintervju 

  

Min medverkan i organisationen innefattar också 38 möten för daglig styrning, nio 

utbytesuppföljningsmöten, fyra lagledarträffar, fyra ställarmöten. Under tiden för 

datainsamlingen genomfördes också fyra heldagsaktiviteter där jag deltog; två 

”Borrstålsdagar” och två ”valsverksdagar”. I dessa heldagar intog jag en aktiv roll där jag 

delgav alla medarbetare mina observationer och reflektioner; i samband med detta fanns 

också tid för deltagarna att reflektera kring mina observationer. Samtliga tillfällen ingick i 

avdelningens normala arbetsgång, inga extra forum skapades av mig som forskare. 

Pragmatisk validitet 

Det induktiva tillvägagångssättet har sin utgångspunkt i praktiken. För att kunna ha en 

stödjande struktur i min medverkan på avdelningen hittades inspiration från Bramming m. fl. 

(2012) och Latour (1999) genom deras arbeten med bilder. De menar att fotografier hjälper 

deltagare såväl som forskare att få tillgång till sin egen berättelse, vilket ses som viktigt i den 

här studien. En underliggande önskan om att informanterna delar sina historier från ”förr” 

fick till följd att även jag beslutade att använda mig av en annorlunda form av bilder. Istället 

för att arbeta med fotografier har jag i den här studien använt mig av bilder föreställande 

enkla teoretiska beskrivningar och processinriktade modeller med koppling till 

organisatoriskt utvecklingsarbete.  

Då processorienterad kunskap eftersöks med inriktning på hur organisationer kan göras mer 

förberedda på förändringar är det viktigt att kunskapen som produceras är användbar för 

praktiker. Worren m. fl. (2002) berör detta och visar hur pragmatisk validitet kan 

åstadkommas. Deras resonemang utgår från forskares och praktikers vanligen olika synsätt 

på kunskap och på hur kunskap byggs (s, 1228). Enligt deras rapport är det vanligt att 

forskare litar till kunskap som är rigoröst framtagen och väl underbyggd medan praktiker 

vanligen hyser tilltro till tyst kunskap genererad från praktiska försök. 
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Den här studien, som handlar om organisationers utvecklingsförmåga, är praktiskt 

orienterad och härrör således till den senare kategorin vilken Worren m. fl. (2002) benämner 

som pragmatisk. Med ett induktivt tillvägagångssätt som bottnar i praktiken och en 

underliggande önskan om att hjälpa praktiker får en pragmatisk validitet stor betydelse, den 

pragmatiska kunskapen behöver då, enligt dem, valideras utefter andra mått än de 

akademiska. Författarnas föreslår ett antal tillvägagångssätt för att den pragmatiska 

validiteten ska bli hög varav två bedöms som särskilt intressanta och användbara; 

användningen av berättelser (narrative) och bilder (visual descriptions).  

Jag tänker mig att de menar att berättelser som återspeglar specifika problem eller föreslår 

nya lösningar i kombination med träffsäkra visuella bilder med hög igenkänning från och som 

förenklar den komplexa bilden av praktikernas vardag borgar för pragmatisk validitet.  

Forskningsstrategi 

För att kunna hålla fokus vid min forskningsfråga formade jag en strategisk modell att 

förhålla mig till under genomförandet. Särskilt intresse har då riktats mot tre för studien 

intressanta områden; historia, realtid och hur utvecklingsarbetet genomförts, figur 3 återger 

en illustration av modellen. 

Grundidén till den egentillverkade modellen utgår från Senges (2006) beskrivning av 

samverkan mellan struktur och kultur. Syftet är att med hjälp av modellen kunna förhålla 

mig till två olika tidsperioder av samma arbetsplats samtidigt som arbetet kring hur 

förändringen genomförts kan sorteras i de båda elementen struktur och kultur.  

 

 

Figur 3. Översikt förändringsområden 
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Det finns ett nuläge som skiljer sig från det önskade läget, ambitionen blir därför att justera 

realtiden i riktning mot den beskrivna visionen. Olika lösningar kan appliceras för att lyckas 

med det, ofta arbetar vi med strukturella, mätbara ”hårda” lösningar som kan ”räknas hem” 

i förväg. I den här studien handlar de om tydligt uttalade och i förväg önskade justeringar 

som ger förutsättningar för utvecklingsarbete. Modellen visar också vikten av att arbeta med 

”mjuka” lösningar såsom den sociala kulturen, människornas inställning till de strukturella 

lösningarna (Nilsson, 2011). Sådana lösningar beskrivs i den här avhandlingen som outtalade, 

implicita justeringar. En utförligare beskrivning av vilka faktorer som sorterats under 

respektive element återfinns under rubriken ”En relationell process för utveckling”. För att 

skapa en rörelse av det jag valt att kalla realtid i riktning mot visionen menar exempelvis 

Senge (2006) och Jörgensen m.fl. (2008) att det krävs aktiviteter på båda sidor. 

För att kunna förhålla mig till studiens riktning och för att hålla siktet inställt på ”min fyr” 

formulerade jag en modell föreställande en strategisk ansats för studien. Under intervjuer 

och fokusgruppsträffar visade jag deltagarna modellen i syfte att skapa en högre grad av 

samsyn kring studiens huvudsakliga intresse. I den modellen har jag adderat ett tillägg vilket 

syftar till att också lyfta in ett historiskt perspektiv, modellen fungerade även som 

samtalsunderlag vid exempelvis intervjuer för att forma en tydlig beskrivning av studiens 

intresse, något som Repstad (2007) menar minskar risken för att ”drunkna i irrelevant prat” 

(s, 87). Bilden föreställande den strategiska ansatsen, se figur 4, presenterades under 

inledningen av intervjun och fanns kvar i form av en utskrift eller uppritad på en 

whiteboardtavla under hela sammankomsten.  

 

 
 

Figur 4. Studiens strategiska ansats 
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Modellen syftade till att rikta fokus till studiens intresseområde; medarbetarnas 

erfarenheter och syn på den historiska uppdelningen mellan planering och utförande av 

arbetsuppgifter. Vanligtvis introducerade jag modellen för deltagarna och förklarade de olika 

områdena, sedan bad jag deltagarna reflektera kring bilden för att sedan ställa nyfikna frågor 

kring deras uttalanden. Reflektionen styrdes ibland mot konkreta exempel; kunde den 

intervjuade personen komma på något konkret exempel på någon aktivitet eller åtgärd som 

gjorde en förflyttning av nuläget i önskad riktning möjlig?  

Genom att beskriva modellen och studiens intresseområde för de praktiker som medverkar i 

studien ges möjlighet att få tillgång till praktikernas berättelser från deras arbetsplats 

kopplat till de olika tidsperioderna. En skillnad mellan tidsnedslagen var omvittnad redan 

innan, här tänker jag på kursdeltagarnas beskrivning om att det tidigare fanns ”en mur” 

mellan ledning och arbetare men att det var mycket bättre nu. Modellen ger även möjlighet 

till att beskriva skillnaden däremellan. Den ger också utrymme för att utforska och beskriva 

hur det organisatoriska utvecklingsarbetet initierats och genomförts.  

En förhoppning med metoden var att undvika den risk som Gioia m. fl. (2012) beskiver, 

nämligen att som forskare applicera tidigare kända teorier på praktikernas erfarenhet. 

Istället fanns en önskan om att involvera medarbetarna i deras eget lärande för att få tillgång 

till det som Coghlan och Brannick (2014) beskriver som mer valida data om hur systemet 

verkligen fungerar. Även Gioia m. fl. (2012) understryker värdet av att förhålla sig till 

informanterna som kunniga agenter; ”knowledgeable agents”. De argumenterar för vikten 

av att löpande, från den inledande datainsamlingen till den avslutande rapporten, ge 

utrymme för informanternas röster då de menar att det ger goda möjligheter till att 

upptäcka nya begrepp istället för att endast bekräfta de redan existerande (s, 17).  

Wennberg och Hane (2005) beskriver fokusgruppsintervjuer som ett möte där forskaren 

agerar moderator genom att arrangera och understödja ett samtal om ett givet tema. 

Wibeck (2000) ger exempel på olika former av fokusgrupper, bland dessa ligger den 

ostrukturerade fokusgruppsträffen närmast de träffar jag arrangerade. Typiskt för dessa är 

att moderatorn (forskaren) introducerar samtalet för att sedan inta en mer passiv roll vilket 

passar bra in på dessa träffar. Deltagarantalet är en viktig faktor, för att få tillgång till flera 

perspektiv får en grupp inte vara för liten samtidigt som för många deltagare innebär att det 

kan bli svårt för alla att komma till tals. En för stor grupp kan även bli svår att kontrollera för 

forskaren, som en vägledning anser Wibeck (2000) att fokusgruppsintervjuer lämpar sig för 

grupper där fyra till sex deltagare ingår. Ett skiftlag bestod vid den aktuella tidpunkten av sex 

personer. 

Kvale (1997) lyfter fram möjligheten för deltagarna att samtala med varandra som värdefull 

och samspelet deltagarna emellan kan locka fram spontanitet och känsloladdade uttalanden 

som kan vara svåra att få fram i enskilda intervjuer. Möjligheten att samtala med varandra 

kan leda till att en deltagares berättelse gör att en annan deltagare kommer ihåg något som 

bygger på den ursprungliga berättelsen. Under goda förutsättningar kan resultatet bli att 
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deltagarna tillsammans skapar en utforskande atmosfär som möjliggör nya upptäckter. 

Wibeck (2000) argumenterar för att fokusgruppsintervjuer ger ett djup och en väl beskriven 

kontext vilket kan hjälpa forskaren att förstå bakomliggande orsaker till människors tankar 

och erfarenheter.  

I den här studiens fokusgruppsintervjuer introducerades modellen i en första träff, 

grupperna fick utskrivna exemplar med sig och till uppgift att fram till nästa träff, fyra veckor 

senare, gemensamt reflektera kring bilden. Jag bad dem också att göra anteckningar ifall de 

kunde komma på någon kritisk framgångsfaktor som bidragit särskilt i utvecklingsarbetet. 

Vid nästa träff, fyra veckor senare, ledde jag ett gemensamt samtal där vi tillsammans 

utforskade hur de upplevde att processen under samtalen varit; hur var det att prata om de 

här sakerna? Nästa steg var att jag ritade upp bilden på en whiteboardtavla i mötesrummet 

och fyllde successivt i deltagarnas synpunkter kring vad de tyckte varit viktigt under 

utvecklingsarbetet. När mötet var slut fotograferades bilden och sparades tillsammans med 

egna noteringar, ett exempel på ett sådant fotografi återges i figur 5. 
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Figur 5. Arbetsbild fokusgrupp 
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Då det vid tiden för undersökningen arbetades fyrskift på avdelningen upprepades 

proceduren fyra gånger, en serie möten per skiftlag.  

Som framgår i beskrivningen fanns inte någon detaljerad plan med förutbestämda frågor, 

istället fanns en processplan där resultatet från en intervention utgjorde underlag för nästa. 

Processen var till stor del förutbestämd medan innehållet successivt växte fram tillsammans 

med informanterna. De utforskande dialogerna arrangerades utefter en i förväg bestämd 

strategi med utgångspunkt i modellen som finns presenterad ovan. Formen för dialogerna 

var öppen, med det menar jag att de inte följde en i förväg framtagen agenda eller 

förberedda frågor som skulle ställas i en förutbestämd ordning. Istället syftade dialogerna till 

att gemensamt undersöka viktiga fenomen för den omvittnade förbättringen. 

Fördjupad reflektion 

Då strategin var att tillsamman med avdelningens medarbetare reflektera över deras praktik 

introducerade jag också en annan modell med syfte att förbättra kvaliteten på 

reflektionsarbetet, se figur 6. Att vrida och vända på saker för att öka förståelse får ofta stå 

tillbaka för snabba förenklade lösningar.  

 

 
 

Figur 6. Utvecklingsmodell del 1 

 

Modellen, skapad med inspiration från Blucher och Öjmertz (2008), beskriver tre områden 

som de menar bör ingå i alla medarbetares vardag. I min presentation av modellen 

benämnde jag de olika områdena som ”bubblor”, en benämning som återkommer senare i 

avhandlingen. Till bubblan benämnd ”arbete” härrördes det arbete som utfördes 

tillsammans och upptog naturligtvis huvudparten av deras gemensamma arbetstid. Jag 

påpekade att det kan vara lönsamt att ibland ta en del av den gemensamma arbetstiden till 

nästa bubbla; ”reflektion”. Här formas en mängd frågor kring hur arbetet fortgår; ”när ni 

arbetar, hur gör ni då”? Hur gör ni när det upstår problem? Om någon i gruppen plötsligt blir 

sjuk, hur gör ni andra då? Hur arbetar ni när det går bra? Att gemensamt tänka och 
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gemensamt öka förståelsen för hur en arbetsgrupp arbetar i olika situationer öppnar för en 

förflyttning till den tredje bubblan; ”justering”. Här finns en valmöjlihet i att fortsätta på det 

invanda arbetssättet eller att justera till ett nytt oprövat sätt om en liknande situation 

uppstår igen.  

En annan modell som jag använde mig av hämtades från min tidigare utbildning i 

Gestaltmetodik; energicykeln. Det är en teoretisk modell med rötter från Gestaltpsykologin 

och återfinns under flera namn, exempelvis Wheeler (1991) kallar modellen för 

erfarenhetscykeln medan den benämns som kontakt/energicykel i figur 7. Fortsättningsvis i 

den här avhandlingen benämns modellen för energicykel. Utgångspunkt för modellen är att 

individer strävar efter att vara i balans (Perls m. fl., 1972; Perls, 1992) och väldigt förenklat 

beskriver modellen att det under planerandet av en aktivitet mobiliseras energi vilken sedan 

används för att utföra en handling kopplat till planeringen och ett förväntat resultat. När 

handlingen är utförd finns ett behov av lärande och reflektion, i samband med det avtar den 

mobiliserade energin och individen återgår till balans.  

I den här avhandlingen läggs tonvikten på att förklara hur modellen användes, för läsare 

med intresse av den teoretiska bakgrunden och dess innebörd rekommenderas exempelvis 

Hostrup (2002). Modellen, som finns återgiven i figur 7, användes i den här studien som ett 

verktyg till att understryka vikten av delaktighet genom hela händelseförloppet i en aktivitet.  
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Figur 7. Kontakt/energicykel från Gestaltakademins ”introduktion till gestalt” (2010). 

Jag tänker mig, i likhet med Perls (1992), att modellen ger en förklaring till hur människor tar 

sig an nya saker och hur de hanterar situationer de ställs inför. Hänsyn måste dock tas till att 

människor är komplexa varelser vilket innebär att modellen inte gör anspråk på att förklara 

hur alla människor fungerar. Istället är det en processinriktad modell som kan hjälpa till att 

skapa ett språk för olika faser i mänskliga processer.  

Nevis (1987) argumenterar för att en aktivitet i större utsträckning upplevs som meningsfull i 

de fall där möjlighet till inflytande finns i samtliga faser; planering, handling, utvärdering och 

lärande. Han menar också att möjlighet till att medverka genom hela processen ökar 

förståelsen kring vad som ska göras och varför. I förlängningen ger det en förutsättning för 

att mobilisera egen energi och därigenom bidra till genomförandet av de nya. Under den här 

studien användes processmodellen dels till att medvetandegöra faserna i en praktisk kontext 

och dels visa att olika faser i energicykeln kräver olika handlingar.  

När en grupp av människor lyckas följa processmodellen tillsammans ökar möjligheten till 

gemensam handling. Verktyget för att synkronisera människors energier, menar Nevis 
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(1987), är dialog. Det är genom dialog som deltagarna kan skapa en mer samstämmig bild av 

vad som behöver göras. Istället för att trycka på och genom att använda makt och 

befogenheter tvinga fram nya handlingar tillåts medarbetarna själva, genom dialog, att enas 

om en lämplig fortsättning. För att få ett högt engagemang och en gemensam målbild 

behöver, menar han, deltagarnas bild vara samstämmig, något han uttrycker i form av 

synkroniserade energicyklar. För den intresserade läsaren rekommenderas Nevis (1987) där 

ett utförligt resonemang om en sådan synkronisering återfinns. 

Syftet med att arrangera dialogstunder utifrån en bild, i mitt fall en teoretisk modell var att 

det, i linje med argument från Bramming m. fl. (2012), bidrar till en ökad reflexiv nivå i 

samtalen. De menar, med stöd av Latour (1999), att bilder kan leda till ett rikare material 

eftersom bilder ökar deltagarnas förmåga att sätta ord på sina erfarenheter. Utkomsten av 

samtalen bestod av berättelser som beskrev informanternas erfarenheter och vilka åtgärder 

de vidtagit under flera års tid. Med inspiration från Gabriel (1991) uttalades inte något krav 

om att deras berättelser måste vara absolut sanna då det bedömdes viktigare att de blev 

berättade.  

Involvering av praktiker 

Under studiens gång har ett antal tillfällen givits för att diskutera för avhandlingen 

intressanta observationer och händelser med bäring på studiens forskningsfrågor. Genom 

hela studien har en strävan funnits om att efter bästa förmåga vara transparent med vad jag 

lagt märke till och hur jag tänker om det. Det har setts som viktigt att praktikerna givits 

möjlighet att reflektera över mina iakttagelser, sådana reflektioner ingår som del i det 

empiriska materialet.  

Utöver dessa tillfällen har mer förberedd reflektion ägt rum under min ledning, i figur 1 är 

dessa benämnda som ”feedbackmöten”. Kärnan i metoden är ett kontinuerligt arbete vilket 

pågått tillsammans med den undersökta organisationen, min roll har i stor utsträckning varit 

att leda gemensamma reflektioner med utgångspunkt i det som för tillfället varit i figur på 

arbetsplatsen. Vid ett tillfälle diskuterades obalans i det totala produktionsflödet på 

avdelningen. En annan gång reflekterades det om hur ett möte för daglig styrning 

genomförts. Någon gång har jag sammanställt mina intryck och presenterat för praktikerna 

under deras avdelningsmöte, en presentation som följdes av reflektion i mindre 

grupperingar.  

Syftet med dessa möten har varit att delge andra hur processen sett ut och vilka resultat 

som åstadkommits. Som en del av metoden har jag löpande organiserat forum där jag som 

aktionsforskare återberättat praktiska observationer och hur vi teoretiskt utforskat och 

reflekterat över dessa. Avsikten har då varit att dessa sedan kan ligga till grund för fortsatt 

reflektion och lärande inför nästa steg i utvecklingen för att åstadkomma det Reason och 

Torbert (2001) beskriver som lärande och förändring på tre olika nivåer; hos individen som 

själv deltar i studien, hos gruppen som tillsammans deltar och reflekterar kring sin egen 

praktik, hos läsaren av den avslutande rapporten. Även Greenwood (2007) poängterar 
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aktionsforskningens möjligheter i sitt påstående om att lärandet i aktionsforskning flyter i 

alla riktningar (s, 142). 

Fokus har legat på att hjälpa organisationen att kanalisera sin samlade kunskap mot nya, 

som de själva bedömde som, bättre lösningar. Metoden har varit att leda en process som 

möjliggjort detta genom att erbjuda möjligheter till dialog och reflektion. Jag har noga 

försökt undvika att blanda mig i vilka lösningar de väljer, där har jag helt litat på att de själva 

visste bättre än jag vad de behövde just då.  

Analys av empiriskt material 

I studiens analysarbete används ett induktivt arbetssätt på så sätt att det empiriska 

materialet fungerat som utgångspunkt. Händelser och samtal som utspelade sig praktiker 

emellan likväl som mellan mig och praktiker ligger till grund för analysarbetet. Genom att på 

ett metodiskt sätt organisera denna data har målsättningen varit att utifrån det kunna göra 

generaliseringar för att med hjälp av dessa kunna formulera svar på de inledande 

frågeställningarna. 

Inledningsvis läste jag flera gånger igenom de anteckningar som nertecknats under 

fältarbetet. Syftet var då att identifiera händelser och uttalanden som bedömdes ha bäring 

på frågeställningarna, dessa antecknades i den ordning de identifierades. Med utgångspunkt 

i forskningmodellen fokuserades analysarbetet på det inringade området i figur 8.  

 

 
 

Figur 8. Fokusområde analysarbete 
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Sammanfattningsvis kan sägas att analysarbetet delats in i tre områden; det historiska 

arbetssättet, arbetssättet så som det utspelades i realtid och på vilket sätt det 

organisatoriska utvecklingsarbetet genomförts. För att kunna göra en någorlunda likvärdig 

bedömning av de två tidpunkterna eftersöktes dimensioner i det empiriska materialet där 

skillnaden i arbetsplatsens funktion framträdde som tydligast. Dessa dimensioner användes 

sedan som ”linser” eller ”glasögon” i arbetet med att beskriva de olika tidsperspektiven. 

Nedan återfinns en beskrivning av hur arbetet med att forma dessa dimensioner tog form. 

Under rubriken historia samlades anteckningar med bäring på den första frågeställningen; på 

vilket sätt påverkar relationen mellan ledning och arbetarkollektivet organisationens 

utvecklingsförmåga? De effekter jag letade efter återfanns främst från intervjuer och 

fokusgruppsintervjuer där vi tillsammans utforskat hur det var förr; ”för länge sedan”. Här 

fungerade den beskrivna ”muren” som identifierades i förstudien som ett slags riktmärke. 

Anteckningar från uttalanden och situationer som i någon mening handlade om en distans 

mellan arbetstagare och ledning samlades ihop och sorterades under denna rubrik.  

Med fokus på fråga nummer två, hur relationen mellan ledning och arbetarkollektivet kan 

organiseras som ett stöd för att förbättra organisationens utvecklingsförmåga, användes 

material från i huvudsak intervjuer och fokusgruppsträffar med inriktning på det genomförda 

utvecklingsarbetet. I analysmodellen återfinns också rubriken realtid där arbetssättet 

beskrivs för tiden då studien genomfördes. Hit sorterades anteckningar och observationer 

som vittnade om en förändring av arbetsplatsens funktion och en högre nivå av 

utvecklingsförmåga.  

Genom att jämföra anteckningarna under de båda rubrikerna märktes en tydlig skillnad i hur 

arbetsplatsen fungerat vid de olika tidsperspektiven. Många av de medarbetare som deltar i 

studien hade arbetat länge på avdelningen, de hade med andra ord erfarenheter från den 

uppenbara förändringen. På liknande sätt samlades anteckningar som handlade om 

medarbetarnas erfarenheter av förändringen mot utökat inflytande och ansvarstagande 

under en egen rubrik. 

Likt Gioia m. fl. (2012) beskrivning av induktivt analysarbete kan det empiriska materialet 

inledningsvis beskrivas som omfattande. För att komma vidare i analysarbetet grupperades 

dessa i något som kan liknas med deras beskrivning av ”first order concepts”. Rent praktiskt 

samlades anteckningarna under rubriken historia, skrivna i form av punkter ihop och 

studerades med avsikt att gruppera dem. Anteckningar med liknande innebörd parades ihop 

och formade grupper av data som på olika sätt beskrev arbetssättet från förr. Efter att ha 

studerat de grupperingar som formats framträdde något jag valt att kalla för spänningar. 

Med spänningar menas exempelvis olika viljor och olika beteenden som uppkom i vissa 

specifika situationer och som synliggjorde de olika intressen som rådde i vardagen. En 

strävan var här att hålla extra fokus på spänningar i relationen mellan arbetstagare och 

ledning. Figur 9 återspeglar exempel på sådana spänningar. 
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Figur 9. Exempel på spänningar 

 

Totalt noterades 21 st sådana spänningar under rubriken historia, dessa placerades sedan 

intill varandra med avsikten att forma ”second order themes”, hitta de dimensioner som 

sedan skulle användas till analysen av de båda tidsperioderna, figur 10. Arbetet resulterade i 

fyra sådana dimensioner, se figur 10, till vilka merparten av 21 identifierade spänningarna 

kunde härröras; ”styrning”, ”optimering”, ”samspel” och ”förändring”.  

 

 

Figur 10. Illustration av första och andra ordningens koncept (Gioia m. fl. 2012) 

 

Styrning avser att behandla det huvudsakliga sättet som verksamheten styrdes på vid det 

aktuella tidsperspektivet. Det historiska sättet att styra verksamheten kännetecknas av 

ledningens kontroll över produktion och arbetare för att sedan ändras till att präglas av eget 

ansvar gentemot de överenskommelser som ingåtts.  

Optimering är en dimension som intresserar sig för de målsättningar som fanns i sättet som 

verksamhetens arbetssätt justerades. I den historiska delen handlade en stor del av 

anpassningarna av arbetssätt om att skapa sig egna personliga fördelar för att i realtid 

handla mer om att arbetarna och ledningen tillsammans bidrog till en problemfri produktion. 

Istället för att, som tidigare, styra arbetstakt i varje maskin för sig anpassades detaljer till 

förmån för verksamhetens helhet. 

Samspel används som en dimension för att återge hur samarbetet mellan i första hand 

ledning och arbetare tog sig uttryck. Den historiska tidsepoken sammanfattas här med ordet 

polarisering för att i realtiden mer handla om samarbete mot en gemensam målbild. 

Förändring avser att ringa in arbetssätt kopplat till på vilket sätt utveckling av arbetssätt 

fortskred. Det historiska perspektivet visar sig i den här studien till stor del handla om att 
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dölja den verkliga potentialen för varandra för att i realtid använda varandras erfarenheter 

som relevant information och som underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Analysarbetet för frågan som handlar om det genomförda organisatoriska 

utvecklingsarbetet, frågeställning nummer två, genomfördes på liknande sätt. Berättelser, 

upplevelser och anteckningar om aktiviteter som bidragit till att skapa skillnad samlades ihop 

med avsikt att delas in i de två elementen struktur och kultur, i den här avhandlingen 

benämnda; möjliggörare och påverkare.  

Möjliggörare har fått sitt namn utifrån de samtal som utspelades under fältarbetet. Jag 

tyckte mig märka att frågor riktade mot vilka strukturella justeringar som genomförts 

upplevdes som svåra att svara på för medarbetarna på Borrstål. Även frågor om vilka 

förutsättningar som krävts för att genomföra det organisatoriska utvecklingsarbetet 

upplevdes som svåra att reflektera kring. Genom att ändra mina frågeställningar mot vad 

som gjort utvecklingsarbetet möjligt kunde jag märka att praktikerna formulerade mer 

utförliga svar. Kärnan i de svar som medarbetarna gav på sådana frågor sammanfattas i två 

faktorer; inflytande i den egna arbetssituationen och arenor för erfarenhetsutbyte.  

Av samma anledning ändrades ”kultur” till ”påverkare”. Dialogerna upplevdes mer 

nyanserade när de kretsade runt vad som påverkade en situation och därmed kunde leda till 

en justering av exempelvis arbetssätt. Påverkarna ses som generativa i kombination med 

möjliggörarna, de är beroende av varandra. Reflexiv dialog och praktiknära relationellt 

ledarskap är benämningen på faktorer som visat sig vara påverkare. Se figur 11 för en 

sammanställning av möjliggörare och påverkare. 

 

Figur 11. Möjliggörare och påverkare 

Analysarbetet har i huvudsak utförts av mig, vid upprepade tillfällen har medarbetare från 

studieplatsen givits möjlighet att ta del av och till att diskutera innehåll i analysen. En utförlig 

beskrivning av möjliggörare och påverkare återfinns under rubriken ”En relationell process 

för utveckling”.  
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4. Möte med studieplatsen – Beskrivning av då och nu 

Intresset för den här studien riktar sig mot nutidens konsekvenser av en långvarig tradition 

av arbetsdelning och hur det påverkar organisationers utvecklingsförmåga. Som vi sett i 

litteraturgenomgången spårades den teoretiska tillbakablicken tillbaka till inledningen av 

1900-talet. För att bättre kunna dra slutsatser för historiens påverkan har jag bedömt det 

som viktigt att studieplatsen i någon mening också genomlevt den historiska utvecklingen. 

Baserat på detta antagande föll valet på att också redogöra för några nedslag i Sandvik:s 

utveckling, en beskrivning som tar sin början i mitten av 1800-talet.  

Sandviken 

Sandviken, orten där studien genomfördes, är en kommun i Mellansverige med ungefär 

39 000 invånare (sandviken.se, 2020-09-16). Stadens utveckling är tätt förknippad med 

företaget Sandvik som är den största arbetsgivaren i kommunen. Många invånare har någon 

slags relation till företaget, det kan vara som arbetstagare eller som leverantör av varor och 

tjänster till företaget och så gott som alla känner någon som arbetar på Sandvik.  

Detta har skapat speciell atmosfär i kommunen som kan beskrivas som en typisk svensk 

bruksort. Mycket av samtalen i centrum och på de lokala restaurangerna kretsar runt 

Sandvik och när företaget går bra sprids det vanligtvis en positiv stämning i hela kommunen. 

Arbetstillfällen erbjuds och människorna i staden påverkas då av denna positiva atmosfär, 

framtidshoppet växer fram. När företaget av någon anledning står inför svåra utmaningar 

exempelvis som när vinsten är för låg, när personal behöver sägas upp eller allmänt 

impopulära beslut som fattas av ledningen kan det enkelt leda till att en bitter och gnällig 

attityd sprids i kommunen.  

Ett sådant exempel var när koncernledningen år 2011 beslutade att flytta företagets 

huvudkontor från Sandviken till Stockholm, beslutet ledde till protester och till att många 

anställda på Sandvik i Sandviken tappade en del av sin tilltro till koncernledningen och till 

företaget som helhet. Jag tänker mig att det fanns en inneboende stolthet bland 

Sandvikenborna till att staden varit företagets ursprungsplats. På liknande sätt tänker jag 

mig också en slags gemenskap i att se företagets chefer gå och handla i de lokala affärerna, 

ibland tillsammans med viktiga kunder från andra länder. Beslutet hade setts som omöjligt 

att genomföra fram till dess, framförallt av något äldre människor, vilka hade växt upp med 

starka band till både företaget och dess huvudkontor. 

Min personliga relation till företaget 

Mina personliga kopplingar till Sandvik kommer från min pappas sida och tar sin början med 

att min pappas mormor arbetade som städerska på företaget. Hon hade blivit änka tidigt och 

behövde därför arbeta själv vilket var ovanligt på den tiden, kvinnorna var oftast hemma och 

skötte hushållet. Det var tufft för henne att hantera sitt städjobb nere på fabriken bland alla 

arbetare som till största delen var män och dessutom ta hand om hem och barn. Jag vet inte 

historien bakom men det föll sig så att hon senare blev erbjuden en städtjänst på företagets 

huvudkontor istället. Hennes arbetsuppgifter, har min far berättat, bestod bland annat av att 
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tända cigarrer åt cheferna och att tömma deras spottkoppar som var placerade på kontor 

och i korridorer. Min farfar var tillsammans med sin pappa anställd för att tillverka 

trähandtag till handsågar som företaget tillverkade, en arbetsuppgift som de sedermera 

övertog och drev i egen regi i källaren hemma hos min farfar.  

Min pappa blev, kanske med hjälp av sin mormors kontakter, anställd som ”springpojk” på 

huvudkontoret. Han har berättat att han då cyklade med brev till olika ställen runt om på 

industriområdet. Det visade sig dock bli en kortvarig anställning eftersom det för honom föll 

sig naturligt att börja arbeta på sin fars företag med tillverkning av trähandtag till företagets 

handsågar. Efter att de båda pensionerat sig arbetade min pappa ensam med 

handtagstillverkningen fram till år 1985. Det ökade användandet av handtag i plast 

tillsammans med ständigt pressade priser ledde till en ohållbar situation och tillverkningen 

av såghandtag lades ner. Min pappa fick efter en kort tid anställning på ett annat företag i 

Sandviken, något han trivdes bra med efter några kämpiga år med det egna företaget.  

För första gången på många år fick han också arbeta tillsammans med andra människor, till 

mig sade han ibland: ”Se till att börja på Sandvik Håkan - där har dom det bra”. Pappa var 

uppväxt på ”bruket”, ett kvarter bestående av ”brukskåkar” i närheten av industriområdet. 

Han hade många minnen från tiden på ”bruket” och han berättade ofta och gärna om hur 

”gubbarna” som de ofta kallades, arbetarna på Sandvik, satt och pratade och skrattade i 

trädgårdarna. På vintrarna, berättade han, hände det att någon av ”gubbarna” släpade in 

varma slaggstenar från sina arbetsplatser in i sina dåligt isolerade lägenheter. Familjen 

samlades sedan runt dessa tillsammans med vänner och bekanta för några timmars 

gemensam värme. 

För min pappa och för många i den generationen var Sandvik något som alltid hade funnits 

och alltid kommer att finnas, oavsett vad som händer. När Sandvik:s ledning år 1999 

beslutade att sälja avdelningen ”Sågar och verktyg”, avdelningen där han själv varit verksam, 

var det som att pappa inte kunde ta in beskedet. Han brukade säga ”- nej men – det går ju 

inte, det är nog snart tillbaka”. ”-Det har ju alltid funnits här”. Jag tyckte mig kunna se på 

honom att han hade svårt att förstå allt det nya vilket också gjorde det svårt att prata om. 

Just denna oförmåga att resonera sakligt om beslut som fattas på Sandvik tror jag gör att det 

i förlängningen växer fram en bitterhet bland befolkningen i Sandviken. Jag vill här passa på 

att understryka att jag själv har lätt för att dras med i dessa negativa dialoger och i den bittra 

sinnesstämningen som ibland råder, jag vill verkligen inte framstå som opåverkad av 

kulturen som råder i staden. Tvärtom vill jag här redogöra för fragment som kan hjälpa 

läsaren att förstå mina ”egna glasögon” och den tolkningshorisont som ofrånkomligen 

påverkar studiens genomförande. 

Som skoltrött 16-åring bestämde jag mig för att gå en praktisk utbildning i gymnasiet, jag 

utbildade mig därför till svetsare. Jobb fanns det gott om på den tiden och bland oss 

ungdomar i Sandviken fanns då en önskan att inte börja arbeta på Sandvik. Att börja arbeta 

på Sandvik sågs som ett nederlag, där började alla som inte kunde få ett riktigt jobb; fick 

man inget jobb alls så kunde man alltid börja på Sandvik. Jag kommer ihåg hur vi ungdomar 
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brukade skoja om att vi inte vågade cykla förbi företagets grindar vid skiftbyten. Då kunde 

man bli ”inslängd” och inte ta sig därifrån förrän vid pensionen. Många historier fanns om 

hur lätt det var att få ett arbete på Sandvik. Människor berättade om hur de åkt till 

anställningskontoret för att söka jobb och fick till svar: ” - kan du börja klockan två”? Detta 

gjorde naturligtvis att statusen på dessa arbeten var låg, det var lite pinsamt att säga att man 

arbetade på företaget. 

Jag beslutade mig för att börja arbeta på ett litet företag som specialiserat sig på 

underhållsarbeten runt om i Sverige. Som svetsare och grovplåtslagare utförde jag 

reparationer inom tung industri som pappersbruk och stålverk. År 1992 blev jag och några av 

mina kollegor inhyrda för en ombyggnad av en härdugn på Sandvik. Jag och min fru skulle 

snart få vårt första barn, jag var trött på att resa och påbörjade en anställning som härdare 

av band vid samma ugn där vi hade utfört ombyggnationen. Som härdare var 

arbetsuppgiften att övervaka processen och att syna de band som härdades. Jobbet var 

stillasittande och vi som arbetade vid ugnen höll oss vid den, någon arbetsrotation med 

andra arbetsplatser förekom inte. Vid några tillfällen kom någon från arbetsledningen för att 

försöka flytta någon av oss vid ugnen till en arbetsplats där vi behövdes bättre just då. Vi höll 

ihop och gjorde vårt bästa för att slippa flytta på oss.  

Vi kunde plötsligt komma på arbetsuppgifter som behövde utföras runt vår egen arbetsplats, 

det kunde handla om rengöring och enklare underhållsarbeten som vi lovade att utföra om 

vi alla fick vara kvar vid ugnen. Oftast gick det bra och vi fick vara kvar, de utlovade sysslorna 

utfördes dock sällan till fullo. För oss var det viktigt att inte bli helt utan extrauppgifter till 

nästa gång en förflyttning var aktuell. Ganska snart kände jag mig uttråkad och ostimulerad, 

att arbeta hade plötsligt blivit jobbigt. Detta trots att vi mest satt stilla och pratade bredvid 

vår ugn, i efterhand kan jag se att jag var väldigt ointresserad av mitt arbete. Jag kan också 

se hur det påverkade min fritid, jag minns att jag under den här tiden inte var lika 

företagsam på fritiden som jag varit innan. När vi var på jobbet trivdes vi arbetare som bäst 

när vi kunde sitta på våra stolar. De gånger det var dags att ingripa på något sätt i arbetet 

upplevde vi det som jobbigt.  

Härdningsprocessen gjorde att det gick att förutse när de återkommande arbetsuppgifterna 

skulle komma beroende på vilka produkter som härdades för tillfället. Jag minns hur vi 

kunde sitta och våndas inför en arbetsuppgift som var på väg. Denna ångestfyllda väntan 

kunde ibland vara flera timmar inför en arbetsuppgift som tog max 20 minuter. Ungefär två 

år senare fick jag istället ett annat arbete, då som mekanisk reparatör på röravdelningen. Att 

arbeta som reparatör var ett mer omväxlande arbete, något jag trivdes bra med, 

arbetsbelastningen var betydligt högre men ändå upplevde jag mitt nya arbete som bättre.  

Att få nyttja den egna kompetensen vid reparationer och problemlösning gjorde att jag 

också kände mig mer involverad i mitt arbete än i arbetet som härdare. För att utöka 

förmågan att problemlösa krävdes en fördjupning i de olika maskinernas funktioner, detta 

fick till följd att kompetensen kring mitt arbete ökade ju mer jag arbetade. Det vare lätt att 

se sin egna kompetensutveckling. Tillverkningsprocessen krävde underhållsservice dygnet 
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runt vilket gjorde att vi reparatörer arbetade skift. Jag trivdes bra, både med mina kollegor 

och arbetsuppgifter, och några planer på att göra något annat fanns inte hos mig. Jag hade 

ställt in mig på att fortsätta reparera maskiner men det visade sig att min väg helt skulle byta 

bana. 

År 2003 beslutade företaget att implementera ”Lean” vilket medförde en förändring av 

ledarskapet, bort från detaljstyrning och förmän och mer mot ett coachande ledarskap. Jag 

blev tillfrågad om att bli chef för underhållsavdelningen där jag själv arbetade. Jag tackade ja 

till utmaningen vilket blev en vändpunkt i mitt liv. Jag fick chans att bekanta mig med för mig 

dittills outforskade områden; mig själv, ledarskap, lean produktion. Som nybliven chef för 

underhållsavdelningen blev jag snabbt införstådd med ordet transformation eftersom hela 

min avdelning skulle transformeras till att bli lean.  

Arbetet som chef, som var både roligt och krävande, ledde fram till ännu ett skifte i mitt 

arbetsliv. Jag fick möjlighet att arbeta med internutbildning inom företaget, med 

ansvarsområden inom lean och ledarskap. Detta passade mig bra eftersom jag då kunde 

använda mig av mina erfarenheter och därigenom också kunde sätta praktiknära ord på 

teorier i mina utbildningar, något som uppskattas bland praktiker.  

Det moderna Sandvik 

Ända sedan den första lyckade bessemerblåsningen vid Edsken har företaget haft ett stort 

fokus på utveckling av nya produkter. Det har lett till en mängd patent och erkännanden 

runt om i världen, vilket lett fram till att bli en multinationell industrikoncern med 

verksamhet i mer än 150 länder (2015). Omsättningen år 2015 uppgick till ca 91 miljarder 

SEK och vid tidpunkten för studiens genomförande hade Sandvik ca 48000 anställda varav 

ca: 10 000 i Sverige. Min egen tillhörighet var under tiden för studien Sandvik Utbildnings AB 

(SUAB), koncernens minsta bolag som i huvudsak arbetar med att driva två tekniska 

gymnasieskolor (Göranssonska Skolan och Wilhelm Haglunds gymnasium). På grund av sin 

ringa storlek, ca 60 medarbetare, och den lokala anknytningen till Sandviken och Gimo finns 

utbildningsbolaget vanligtvis inte representerat på Sandviks organisationskarta.  

Den här studien är genomförd i Sandviken på den del av företagets som specialiserat sig på 

högkvalitativ stålframställning. Enligt vid tidpunkten aktuell information sysselsatte 

affärsområdet vid tidpunkten för undersökningen uppskattningsvis 6 800 anställda globalt 

varav ca: 3 800 anställda i Sverige. Av de Sverigeanställda arbetade merparten, 3 445 

personer, på anläggningen i Sandviken. Den medverkande delen av organisationen var fram 

till undersökningen okänd för mig, även om jag arbetat i samma företag i mer än 20 år. Trots 

det anser jag mig ha god insyn i organisationens bakgrund och dess övergripande 

utmaningar då studieplatsen härrörde till samma del av organisationen och den fysiska orten 

var densamma.  

Studiens samarbetspartner 

Undersökningen genomfördes på avdelningen som tillverkar borrstål i olika dimensioner och 

format. Enkelt uttryckt används borrstål som en länk mellan borrkronan med dess 
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hårdmetallskär och själva borrutrustningen. Användningsområdet har delats in i två 

huvudgrupper; mekaniserad gruvbrytning som innebär att maskiner utför arbetet och 

manuell gruvbrytning där människor bryter malm för hand. Den manuella hanteringen utgör 

drygt 70% av den totala volymen som vid tidpunkten för studien uppgick till ca 165 kton. 

Produkten är en av företagets äldsta produkter och har tillverkats i Sandviken sedan år 1870.  

Hela tillverkningen, från smältning av stålet till färdig produkt, sker på anläggningen i 

Sandviken. I ett antal operationer tillverkas stänger i olika dimensioner och av för 

slutprodukten lämplig kvalitet. Stängerna levereras sedan till ”kutsfabriken” där stängerna 

kapas till kutsar varpå ett hål borras i kutsen. Kutsfabriken fungerar också som avgränsning 

för den här studiens intresse då det är den första operationen som tillhör den undersökta 

avdelningen. De borrade kutsarna förses sedan med en kärna, ett ämne som placeras i 

kutsens borrade hål. Kärnan bestämmer det längsgående hålets diameter på det färdiga 

borrstålet, en ur kvalitetssynpunkt viktig del i den färdiga produkten då kylvatten leds till 

borrkronan genom detta hål. Kuts och kärna bearbetas därefter tillsammans i nästa 

operation som sker i ett valsverk. 

Innan valsningen värms materialet till ca 900⁰C för att sedan valsas ut till färdiga borrstål. 

Efter valsning kyls materialet på en svalbädd varefter kärnan dras ur. Slutligen riktas och 

paketeras den färdiga produkten för att sedan levereras till kund. Organisationen bestod vid 

den aktuella tidpunkten av sex hierarkiska nivåer, här återgivna från den lägsta till den 

högsta positionen; operatör, ställare, lagledare, produktionsledare, produktionschef och 

produktionsenhetschef. Operatörer, ställare och lagledare är befattningar som tillhör 

arbetarkollektivet medan övriga är tjänstemannabefattningar, vilket gör produktionsledaren 

till operatörernas närmaste chef. Historien bakom positionen lagledare och dess funktion 

beskrivs längre fram i avhandlingen. 

Studien följer ett utvecklingsarbete från insidan utifrån praktikers berättelser om hur arbetet 

fortskred på avdelningen. För att lättare kunna följa det organisatoriska utvecklingsarbetet i 

holistiskt perspektiv har medarbetares positioner bedömts som viktigare än deras namn 

vilket har gjort att återgivna uttalanden och handlingar har kopplats till vederbörandes 

position enligt följande; operatörer (o), ställare (s), lagledare (ll), produktionsledare (pl), 

produktionschef (pc) och produktionsenhetschef (pec). Figur 12 visar en sammanställning av 

de förekommande positionerna, texten för de positioner som härrör arbetarkollektivet har 

kursiverats.  

  



Möte med studieplatsen – Beskrivning av då och nu 

86 
 

 

Position Förkortning 

Produktionsenhetschef (pec) 

Produktionschef (pc) 

Produktionsledare (pl) 

Lagledare (ll) 

Ställare (s) 

Operatör (o) 
Figur 12. Översikt positioner 

Berättelsen om Borrstål inleds även den med ett historiskt perspektiv.                              

En berättelse om Borrstål 

Avdelningen Borrstål, tidigare kallad Finverket, hade länge haft dåligt rykte bland personalen 

på Sandvik. Erfarna medarbetare brukade tipsa vänner och bekanta som var på väg att 

anställas på företaget om att försöka undvika att ”hamna” på Borrstål. Arbetsfördelningen 

som rådde var hårt präglat av gamla grundantaganden som härstammade från Scientific 

management och masstillverkning; alla maskiner ska alltid köras och var man (det var mest 

män) på sin plats. Chefens uppgift var att leda och fördela arbetet, operatören gjorde det 

hen blev tillsagd att göra, varken mer eller mindre.  

Om instruktioner från förmannen (benämningen på förstalinjens chef, som också vanligtvis 

var män) uteblev så utfördes inget arbete: något som uppskattades och eftersträvades av 

operatörer.  Scientific management (Taylor, 1919) och tidsstudier hade lett fram till att lönen 

till arbetarna utgick från prestation i förhållande till ett uträknat maxvärde baserat på 

tidsstudierna så kallade ackord. På Borrstål var måttenheten oftast viktbaserad och mättes i 

ton. Om till exempel uträkningen i en riktmaskin var att en arbetare ska kunna rikta 150 ton 

på en 8 timmars arbetsdag så utgick full lön om målet nåddes, om resultatet var mindre 

reducerades arbetarens lön i paritet med utebliven produktion. De erfarna arbetarna hade 

lärt sig volymmålen på de olika produkterna och arbetade mot dessa, målet för arbetarna 

blev helt enkelt att fylla sin kvot för att få full ersättning.  

Eftersom detta var det enda som följdes upp togs det fokus från andra områden som till 

exempel kvaliteten på produkterna, ett problem som fanns var att resultatet av en enskild 

operation oftast inte upptäcktes förrän i något av de kommande processtegen eller i 

särskilda kontrollplatser. Kontakten mellan arbetarna och deras olika operationer var 

obefintlig, detta fick till följd att konstruktiv återkoppling till dem som producerat skrot var 

sällsynt. Regeln var enkel; så länge operatörerna levererade sitt ton så utgick full lön, 

eventuellt skrot sorterades ut i ”syningen” som var lokaliserad i slutet av 

produktionsapparaten.  

Utskrotning utfördes oftast i efterhand när produkterna redan var förstörda, spårning av 

felorsaker och vad som kunde göras annorlunda blev en näst intill omöjlig uppgift. 

Arbetarnas kommentarer var som regel i stil med; ”otur - undrar vem som kört det där?” 
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Eftersom lagren mellan de olika bearbetningsprocesserna ofta var stora kunde det ta flera 

veckor innan ett fel upptäcktes vilket gjorde det svårt att spåra till ansvarig person, 

responsen från ledningen brukade vara ”ja nu är det ju redan skrot så det är väl ingen vits 

med att lägga så mycket tid på det där”. Materialet skickades tillbaka till smältningen för ett 

nytt försök, det kan ju gå bättre den här gången; strategin var många gånger att hålla 

tummarna.  

I början av 2000-talet var tillverkningen av borrstål spridd över industriområdet, totalt fyra 

byggnader där kutsfabriken och valsverket låg bredvid varandra åtskilda av en ganska bred 

väg. Färdigställning av produkterna utfördes i lokaler som var lokaliserade ca 300 meter från 

valsverk/appretering, dessa kallades för ”gamla appreteringen” och ”415”. Rent praktiskt 

medförde detta att materialet fraktades mellan byggnaderna med truckar, personalens 

rörelse mellan de olika byggnaderna var dock i det närmaste obefintlig. Följden av detta blev 

att det var svårt för arbetarna att förstå hur de olika operationerna hängde ihop, det var 

också svårt för dem att inse värdet i det de själv arbetade med.  

Under en av fokusgruppsträffarna diskuterades hur arbetsförhållandena var tidigare på 

Borrstål, varpå en av de erfarna arbetarna berättade att hans upplevelse var att det kom in 

en truck genom porten och lastade av material. Arbetarna gjorde sitt arbetsmoment och 

skickade ut dem genom porten med en annan truck, med tiden slutade de att fundera på 

vad som hände i stegen före och efter. En annan operatör uttryckte sig så här: ”Man försökte ju 

förstå i början när allt var nytt och intressant, men du vet, det där avtar med tiden. Det var inte helt ok att bry 

sig heller på den tiden, då kom de erfarna operatörerna och pekade en tillrätta!  – Vad är det med dig då, ska 

du bli bas?”  

Bas var en benämning på förmannen, arbetarnas närmaste chef, något som närmast var att 

betrakta som ett skällsord i kollektivet. För att bättre förstå hur detta kommer sig följer här 

en beskrivning på hur arbetarna kollektivt skapat egna informella överenskommelser som 

visade sig styra det mesta på dåvarande Finverket. 

Kollektivets tankemodeller 

Bland operatörerna fanns många informella regler som tillsammans skapade en kultur bland 

arbetarna, de informella reglerna syftade till främst två saker; att erhålla full betalning och 

att arbeta mindre. Episoder från Sverre Lysgaards beskrivning av arbetarkollektivet (1985) 

var lätt att känna igen i de historier som berättades av operatörer om hur det var på 

arbetsplatsen tidigare. Lysgaards (1985) beskrivning av kollektivet menar att individer, 

arbetare, kollektivt ”håller ihop” mot tjänstemän och bildar en slags dämpare som skydd 

mot ständigt ökande produktionskrav och arbetstakter.  

Lysgaard (1985) har också en beskrivning av två olika grupperingar – vi och dom (s, 93) som 

också tydligt känns igen i historien från Borrstål. Genom att hålla ihop och genom att 

gemensamt svara upp mot ökade krav tar de hand om varandra vilket i förlängningen 

förhindrar att de blir utarbetade. Detta sätt att förhålla sig till sitt arbete visar sig få 

långtgående konsekvenser på arbetsplatsen Borrstål. På arbetsplatsen för den här 



Möte med studieplatsen – Beskrivning av då och nu 

88 
 

undersökningen uttrycktes ibland lite skämtsamt att fackets spontana reaktion var; ”av 

princip säger vi nej – sedan kan vi förhandla”. 

Rationalitet och informella överenskommelser 

Den rationella ackordsmodellen syftar till att öka produktiviteten och därmed arbetsplatsens 

lönsamhet, kollektivets överenskommelse syftar till det motsatta; att hålla nere 

produktionstakten och därmed skaffa sig ett ”bra ackord”.  

I den formella och logiska tanken fungerar ackorden utmärkt, vi mäter hur mycket som kan 

produceras av en bestämd produkt och en bestämd tidsintervall, sedan kan vi lätt 

kontrollera att arbetarna gör sin del genom att jämföra den producerade volymen med den 

uträknade lönegrundande volymen. Vid den här tiden hade företaget särskilda tjänstemän, 

så kallade tidsstudiemän, vars uppgift var att mäta produktionstider, dessa låg sedan till 

grund för arbetarnas ackord och i slutändan också för arbetarnas lön. På den informella 

sidan fanns en distansering mellan ”vi och dom” i form av en kollektiv strävan mot att arbeta 

med så låg takt som möjligt för full betalning.  

Detta hade lett fram till en rad möjligheter för kollektivet att hålla nere arbetstakten, ett 

exempel på detta var den ackordsgrundande mätningen av arbetstid. En operatör beskrev 

tidsstudierna så här: ”När dom skulle mäta tiden för till exempel en ny produkt så brukade vi bli kreativa. 

Genom att ändra inställningar i maskinen så att det gick saktare än normaltakt under tiden dom mäter så fick 

ju vi ett bra ackord”. Hen förklarade vidare att: ”Då kunde vi köra mer än den uppmätta volymen bara 

genom att hålla oss till normaltakt. På så sätt kunde ju vi köra in en hel dags körning på kanske sex-sju timmar 

istället för åtta. Då kunde vi ta det lite lugnt på slutet”. 

Ofta var normen att jobba så fort det gick tills målet i ton var uppnått för att sedan inte göra 

något alls, då hade man som man sa ”kört in sitt skift”. På en del arbetsplatser skedde 

utjämningen på daglig basis som beskrivits ovan, på andra ställen samlades den inarbetade 

tiden ihop. Trots att skiftet hade körts in fortsatte arbetet i normal takt, den arbetstiden 

sparades informellt i minnet av arbetarna. Exempelvis kunde en timmes ”extraarbete” 

måndag till torsdag resultera i att arbetet avslutades redan vid halvtid på fredagen. Noteras 

bör att ”extraarbetet” utförs under ordinarie arbetstid.  

Arbetsledningen – dom – kunde ofta inte göra så mycket åt problemet eftersom det 

förutbestämda målet, tonnaget, uppnåddes. I vissa fall visste de inte heller om att det fanns 

luft i ackorden; de var ju grundligt uppmätta av proffs, tidsstudiemännen (det var också 

oftast män). På andra arbetsplatser pågick spelet med ackordstiderna under förmännens 

goda minne, de var väl medvetna om luften i systemet. Förmännen kunde till och med ha 

egna system där deras arbetstid förkortades, en operatör berättar att hans chef sällan 

arbetade längre än till tio på fredag förmiddag. Detta skedde helt öppet då han brukade gå 

en runda på verkstadsgolvet för att önska sin personal trevlig helg. Eftersom arbetsledningen 

hade sina egna sätt att utnyttja systemet var det svårt för dem att agera på arbetarnas 

arbetsfria arbetstid.  
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Där skiftarbete förekom fungerade det informella systemet ofta på helheten, det vill säga 

alla skiftlag tillsammans. Genom att processa färdigt en arbetsorder på dagtid, 

förmiddagsskift och eftermiddagsskift, utan att stämpla av den kunde den inarbetade tiden 

för arbetet ges till nattskiftet. Nattarbetarna stämplade sedan av ordern när deras skift var 

slut, på så sätt verkade materialet ha färdigställts på natten. Eftersom alla skiftlag roterade 

kunde samtliga arbetare dra nytta av att ”överarbeta” på dagarna eftersom de fick det lugnt 

när nattveckan kom. För att belysa komplexiteten på det informella systemet bör hänsyn 

också tas till att trucktrafik och ibland andra avdelningar måste involveras. Resultatet blev å 

andra sidan detsamma; jag kör fler arbetsorder med trucken på dagtid så blir det inte så 

många på natten.  

Under nattskiftet kunde arbetarna sova istället för att arbeta men ändå visa uppnått mål när 

de vaknade och, naturligtvis, erhålla full lön. Under en gruppintervju sade en erfaren 

operatör så här: ”Vi (operatörerna) lurade upp dom (tidsstudiemännen) på läktarna, -vi kunde ju 

maskinerna och tillverkningen mycket bättre än dom. Dom hade inte en chans”! Det framgår också att 

detta sätt att agera i någon mening var systematiskt och återkommande, en operatör 

uttrycker att förmågan att skaffa sig bra körtider gjorde att kollegorna vanligtvis såg upp till 

den arbetaren.  

Samma operatör fortsätter sin berättelse: ”Till slut blev det som en sport det här, genom att kunna 

fuska åt sig så mycket tid som möjligt på ackorden. Det var också som att genom att vara kreativ med att blåsa 

systemet så fick man någon sorts respekt av medarbetarna, de andra såg upp till den som vågade och kunde 

lura åt sig mycket tid”. Det visade att personen ifråga hade både mod och en hög kunskap om 

sitt arbete, mer kunskap än dom andra.  

På en avdelning där skiftarbete pågick hade ett informellt system skapats som handlade om 

eftermiddagsskiftet på fredagar; att arbeta fredag eftermiddag var illa omtyckt av de flesta 

operatörer. En formell överenskommelse med sin förman om att få arbeta in den tiden på 

tisdagen, ett så kallat dubbelskift, där de i stället för att gå hem på tisdag kväll stannade kvar 

för att arbeta natt också. I gengäld skulle de vara lediga på fredag eftermiddag. Den 

informella överenskommelsen var att arbeta in tiden under ordinarie arbetstid vilket var 

möjligt eftersom ackorduträkningen innehöll rejält med luft.  

I praktiken arbetades fredag eftermiddagens tonmål in under eftermiddagarna och under 

det extra nattskiftet förekom ingen produktion; arbetarna låg istället hemma i sina sängar 

och sov. När förmiddagsskiftet sedan kom till jobbet på onsdag morgon stämplade de ut sina 

kamrater på eftermiddagsskiftet. Detta fungerade eftersom de hela tiden varvade skift med 

varandra, de kunde därför naturligt växla med att ge varandra fördelen av att bli utstämplad. 

Under en intervju berättade en operatör som arbetat på arbetsplatsen att denna 

överenskommelse fanns under flera år. Han berättar också att kontrollen ökade med tiden, 

detta tillsammans med rykten om att någon blivit avskedad på grund av fusk med tidkort och 

arbetstider gjorde att de inte längre vågade åka hem för att sova. Istället sov de nere på 

arbetsplatsen, då var de i alla fall på plats om någon kontrollant skulle komma. Något arbete 

förekom i alla fall inte på natten då fredag eftermiddag jobbades in.  
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På en annan arbetsplats, inom samma avdelning, fanns inget nattskift så där fanns en annan 

informell lösning på hur den överblivna tiden tillbringades. En av operatörerna berättar att 

målet som gällde för hans arbetsplats var 50 ton per skift, något som vanligtvis krävde 

mellan tre och fyra timmars arbete alltså mindre än halva skiftets arbetstid. Övrig tid kunde 

användas till vila eller practical jokes. Ibland tillbringades tiden utanför industriområdet till 

exempel hemma hos någon i arbetsgruppen. En av operatörerna berättar; ”På mitt skift var det 

en kille som hade en sambo som var arbetslös, hon gillade att baka. Ibland åkte vi hem till honom och fikade 

och så; vi tyckte det var så bra för då fick ju hon lite sällskap också”.  

Det vanliga var att sträva mot att arbeta hårt och fort i början av skiften, det gällde att ”köra 

in sitt skift” så fort som möjligt för att sedan göra ingenting. I valsverkets provrum fanns ett 

informellt system som gjorde tvärs om, ingenting i början av skiftet utan de sparade allt 

arbete till slutet. Anledningen till detta var dock densamma; att omprioritera arbetsföljden 

för att kunna arbeta mindre. Istället för att kontinuerligt prova de produkter som kom in till 

provrummet, i den ordning de kom in, kunde antalet omställ, och därmed 

arbetsbelastningen, minskas.  

Genom att provbitarna lades i högar baserade på hur provningen gick till kunde provningen 

ske med färre omställningar och med lägre arbetsinsats enligt det informella systemet. En 

operatör från provrummet berättade att de tidigare i provrummet sparade alla prover till 

slutet av skiftet: då slapp vi ju en massa omställ och extraarbete. Att provsvaren blev sena 

var inget som hade betydelse då eftersom ingen heller efterfrågade provsvaren tidigare. 

Under samtalen om dessa informella system kommer vana operatörer med många år i yrket 

gärna in på historier då de blåst ackordssystemet genom att kreativt lura åt sig ledig tid på 

jobbet.  

Under en intervju berättade en operatör att det nästan var som en tävling; ”det fanns en 

stolthet i att kunna erhålla full betalning till en så liten arbetsprestation som möjligt”. Vi arbetade efter ett 

sätt som passade oss operatörer, vi tänkte inte på hur det påverkade Sandvik och våra 

kunder – det var ju deras problem. En annan operatör uttryckte sig så här; ”Vi gjorde alltid det vi 

skulle, vi körde ju mot kundbehov, problemet var väl att vi kunde ha gjort mycket mer”. Många informella 

regler syftade till att minska arbetsinsatsen och ändå erhålla full betalning, en annan 

målsättning i kollektivet var också att driva sin löneökning.  

Ett informellt sätt att få lönepåslag var att kollektivt i en arbetsgrupp medvetet låta bli att 

fylla sina ackord, att ständigt underprestera. Detta gjorde att förtjänsten för den gruppen 

blev lägre än hos andra, vid den årliga lönerevisionen fick den gruppen i så fall högst 

lönepåslag eftersom fackets ambition alltid var att jämna ut förtjänsten mellan olika 

avdelningar och arbetsgrupper, de som tjänar minst får mest. När lönerevisionen 

genomförts kunde arbetarna sakta öka takten och därmed också förtjänsten. Detta var alltså 

ett långsiktigt informellt system där det kunde ta flera år innan effekten kom. Gemensamt 

för de informella systemen var att de syftade till personliga fördelar för de inblandade 

arbetarna. 
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I början av 1990-talet beslutades att ackordsbaserad lön skulle avvecklas till förmån för 

månadslön. Budskapet var att nu gäller inte ackorden längre så nu gäller det att arbeta hela 

arbetstiden. Resultatet av detta kommer upp på en fokusgruppsträff då en av operatörerna 

berättar; ”ackordssystemet hade upphört ett par år innan, alla arbetade nu på en fast timlön men vi arbetade 

fortfarande mot mål som baserades på ackordstänket. Operatörer som hade arbetat länge visste ju precis hur 

mycket som skulle köras av respektive körning”. 

Något händer  

År 2003 annonseras jobbet som driftingenjör för dåvarande finverket ut eftersom den 

dåvarande chefen skulle sluta, intresset för jobbet var lågt och det fanns ingen sökande till 

tjänsten. Den nuvarande produktionschefen erbjöds jobbet, till sin pappas stora förtret. Han 

berättar för mig om hur han kommer ihåg sin pappas inställning om att jobbet möjligen 

kunde öka chanserna till något bättre; ”börja inte i Finverket; se till att ta dig därifrån så fort som 

möjligt kommer jag ihåg att pappa sa”. Innan erbjudandet om det nya arbetet hade han själv 

arbetat som operatör i en avdelning som var placerad bredvid Finverket där han befordrats 

till förman och såg det nya jobbet som en möjlighet att få lära sig mer om stålproduktionen 

på Sandvik. Trots sin bakgrund som operatör och första linjens chef blev han ändå förvånad 

över hur klimatet och jargongen var, framförallt i Färdigställningen. Han tänker sig att det 

kan ha med avståndet som fanns att göra, eftersom Färdigställningen låg en bra bit avsides 

hade utrymme givits dem att skapa detta, som han själv sade, tuffa klimat.  

Produktionschefens arbete med att utmana informella regler sträckte sig längre än till att 

konfrontera operatörer. Första linjens chefer blev också utmanade och ifrågasatta när de 

inte agerade som chefer och förebilder. Han berättar att tydliga bevis på regelöverträdelser 

kunde passera obemärkt; på vägen utanför valsverket kunde det ibland vara 30–40 meter 

långa spår i asfalten efter bilar som ”burnat” och spunnit, det förekom hastighetstävlingar på 

industriområdet – på betald arbetstid! Han berättar: ”Ingen reagerade, så jag tog ut förmännen här 

en morgon - har trucken haft det svårt här? Vad kommer det här ifrån? Dom visste ju precis vad det var” (pc).  

Det normala bland cheferna på Finverket var att se mellan fingrarna på sådana här 

incidenter. De var inte vana att agera på avvikelser från ordningsreglerna. Så länge ackorden 

fylldes fick arbetarna fria händer, något som i sin tur medförde att det fanns tid till lek och 

jargong bland personalen, ”practical jokes”, en operatör berättar: ”På nätterna till exempel kunde 

vi tömma brandsläckare på varandra och på varandras arbetsplatser för att sedan skratta när någon stod med 

släckpulver upp till fotknölarna, dessutom ropade vi så klart på de övriga så att fler kunde vara med och 

skratta” (o).  

Produktionschefen kommer också in på detta under en intervju när han berättar om 

gränslägen täckta med släckpulver som gjorde att utrustningen slutade fungera, då kunde 

man ringa till el och vänta, då behövde man inte köra maskinen utan kunde fortsätta med, 

som man tyckte, roligare saker. Det fanns många varianter. 

Det osynliga systemet 

Det inarbetade sättet och de informella reglerna styrde det mesta på arbetsplatsen, det lade 

en nivå för vad som var möjligt bland operatörer. Att ”producera för mycket” alltså mer än 
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vad den skeva ackords-beräkningen visade kunde leda till mobbing och utfrysning, särskilt 

om samma person ”överproducerade” flera gånger. Bland arbetarna kallades detta för att 

”förstöra ackordet”, genom att visa på potentialen som fanns spreds en rädsla bland de 

andra arbetarna, dom kunde ju ändra uträkningen om dom såg att de blivit lurade.  

Nyanställda skolades snabbt in i systemet, redan första dagen fick de till exempel höra; det 

går att köra hundra, men vi kör bara åttio – så du vet. I de fall operatören ändå producerade 

mer än de instruerade ”åttio” fick de utstå pikar och gliringar från sina kollegor. Dessa 

syftade till att vidmakthålla skillnaden mellan vi och dom, det kunde vara pikar om att 

överpresteraren är väldigt duktig och säkert kommer att sluta som chef – en av dom - något 

som närmast var att betrakta som ett skällsord. Samtidigt som det inte var accepterat att 

producera för mycket bland operatörer var det lika fult att producera för lite. Den informella 

regeln, den som i praktiken bestämde hur mycket material som skulle bearbetas, var väldigt 

tydlig; producera exakt det som krävs för att få full lön.  

I vissa arbetsgrupper förekom också lagackord, ett betalningssystem som syftade till att 

premiera samarbete. I dessa fall var den egna lönen delvis beroende av kollegornas resultat. 

På dessa arbetsplatser var det som regel värre att producera för lite än för mycket; eftersom 

att inte fylla sitt ackords kvot kunde innebära mindre lön för hela arbetsgruppen. Kollektivet 

kunde till en viss gräns hjälpa underpresterare att fylla sin kvot beroende på anledningen till 

den låga prestationen. Exempelvis kunde ett, som man i kollektivet ansåg, felaktigt uppmätt 

ackord eller sjukdom vara accepterade anledningar till att kollektivet hjälper en individ att få 

ihop sin arbetsmängd. Exempel på detta finns också beskrivna av Sennet (2013) där en grupp 

arbetare kollektivt döljer en kollegas alkoholproblem genom att hjälpas åt med att fylla 

personens arbetsdel och genom att dölja eventuella kvalitetsbrister.  

Upprätthållande av de informella reglerna 

Bestraffningarna för att bryta de informella reglerna kunde vara grymma och på samma sätt 

som reglerna var också bestraffningarna informella, oftast var det de andra arbetarna, 

kollegorna, som påpekade överträdelsen. Ett exempel på hur det kunde gå till var att 

kollegor motarbetade överprestationer genom att parera ut den höga prestationen så att 

det aldrig märktes. Till exempel, om en person producerat för mycket på förmiddagsskiftet 

kunde eftermiddagslaget producera lika mycket mindre, det totala resultatet blev då 

normalt vilket gjorde att bra prestationer sällan uppmärksammades, framförallt av dom det 

vill säga arbetsledningen.  

Det kollektiva informella systemet nöjde sig inte med det, om det upprepades av samma 

person så blev det bestraffningar. Ofta handlade de informella bestraffningarna om att 

förtydliga skillnaden mellan vi och dom, och påpeka att man inte tolererar överträdelser. Om 

någon arbetare upprepade gånger bröt mot de informella reglerna kunde 

bestraffningsmetoderna ibland ändra karaktär, ju fler eller grövre överträdelser desto 

hårdare bestraffningar.  
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Exempel på bestraffningar för brott mot de informella reglerna kan beskrivas som finurliga, 

ofta tillrättavisningar som drabbade personen själv. Punktering på cykeln efter skiftslut, 

uttömd matlåda, utfrysningar vid sammankomster. Att bli tilldelad hela gruppens 

arbetsuppgifter är ett exempel på bestraffningar som beskrivits i undersökningen liksom att 

ensam tvingas utföra gruppens arbetsuppgifter som exempelvis städning av arbetsplatsen. 

Resultatet av detta blir att arbetsinsatsen aldrig uppmärksammas av ledningen - dom - 

eftersom gruppen påstår att de utfört uppgiften tillsammans. Ett elakt men effektivt sätt att 

få nykomlingar till att rätta in sig i ledet. Ett kännetecken för informella bestraffningar är att 

de syftar till att bestraffa personen bakom handlingen.  

Bestraffningen har inte för avsikt att förbättra varken för gruppen eller för företaget utan 

snarare att omöjliggöra handlingar utanför de av gruppen erkända. De som bevakade och 

delade ut korrigerande åtgärder var ofta de vana operatörerna med många anställningsår, 

något som medförde stor respekt i de flesta operatörsgrupper. Informella bestraffningar 

kunde också antyda att tillhörigheten till kollektivet upphör om du inte ändrar beteende, 

utfrysning och mobbing kunde bli följden av att bryta de informella reglerna.  

En intressant sak med informella bestraffningar är att de i regel sker helt öppet inom 

kollektivet, när en person har ”fått punktering” på sin cykel vet oftast alla i kollektivet om 

detta, utom den berörda. Vid hemgång kan kamraterna stå en bit ifrån och skratta åt den 

drabbade, på så sätt ökar skammen samtidigt som det förstärker de informella reglerna. 

Ingen vill vara nästa offer. Arbetsledningen visste sällan om vad som pågick och i de fall de 

visste om det så valde de oftast att titta åt ett annat håll, det var ju deras sak.  

Särskilt besvärligt var det, i likhet med Sverre Lysgaards (1985) observationer, för människor 

som flyttade från kollektivet för att bli tjänstemän. De behandlades som svikare och 

överlöpare. De kunde räkna med att bli motarbetade av kollektivet eftersom de ansågs som 

opålitliga överlöpare. Värt att notera är att både produktionschefen och produktionsledaren 

gjort precis detta, lämnat kollektivet för att byta sida. I båda fallen skedde övergången i 

samband med flytt av arbetsplats, i intervjuer oberoende av varandra har de båda gett 

uttryck för att de anser att bytet av arbetsplats gjort det mindre dramatiskt.  

Ökad förtjänst kan ge högre arbetstakt 

Produktionschefen berättar att han, trots att maskning förekom och att arbetstakten helt 

bestämdes av ackord och de informella ledarna, upplevde en vilja att arbeta; ibland visade 

arbetarna upp en fantastisk produktivitet. Om en order var försenad och dåvarande chefen 

åkte dit och sa: ”jag bjuder på smörgåstårta om ni hinner få färdigt den här ordern” (pl) så var det i de 

flesta fall inga som helst problem. Samma sak om arbetarna erbjöds ”beting” - ni får åka hem 

när det här är färdigt – då kunde takten öka ordentligt. Problemet var, enligt (pc), att de 

endast gjorde sådana ansträngningar när det fanns en personlig vinning för dem.  

Trots rådet han fick om att ta sig ifrån Finverket så fort som möjligt stannade (pc) på 

avdelningen i elva år och under de åren förändrades klimatet och människors inställning till 

varandra och till sitt arbete rejält. 
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Ledningens syn på kollektivets tankemodeller 
Jag vill att avdelningen blir det man snackar om, det man härmar och vill ta efter! Det är det som driver mig. 
Det handlar inte om att få en guldmedalj eller att vara bäst i klassen, det handlar om att ge tillbaka till alla som 
har jobbat här länge. Titta – nu får ni uppmärksamhet, för ni har ju faktiskt brytt er – men det är ingen som har 
brytt sig tillbaka! (pc) 

 

Som vi redan förstått accepterar (pc) arbetet som driftingenjör för Finverket och 

färdigställningen. Han berättar att det var som att kliva in i ett stort svart hål och han kallar 

arbetsplatsen för fabriken som Gud glömde. Första dagen han kom till sitt nya jobb satt 

operatörerna inne på hans kontor, på hans stol, med fötterna på bordet – och rökte. Han 

berättar att det var många som såg den här svarta, dammiga, lortiga verksamheten men det 

var ingen som brydde sig.  

Avdelningen bestod vid den tiden av flera fabriker, kutsfabriken för sig och två 

färdigställningar i olika lokaler utspridda på fabriksområdet. Det stod människor i skrymslen 

och vrår och gjorde det bästa de kunde. (Pc) kommer ihåg att han reagerade på att ingen var 

och hälsade på dem, ingen som sa ”tjenare - hur mår du?” ”Hur går det för dig?” Trots att 

hans första intryck av arbetsplatsen gjorde att det kändes hopplöst började han i alla fall att 

vandra runt i lokalerna för att försöka förstå hur hans nya arbetsplats såg ut från insidan.  

I samband med att han, mer än tio år senare, ser tillbaka på hur det var i början berättar han 

en episod från Färdigställningen som handlar om hur han kunde bli bemött under 

vandringarna. Berättelsen vittnar om att en hotfull miljö vuxit fram där under många år, han 

berättar: Det var inte roligt första gången när jag besökte gamla Färdigställningen, i en mörk lokal långt bort. 

Jag gick in och snackade med honom och hans kollegor. “Hörni grabbar, hur tänker ni här då?” Då tryckte han 

upp mig mot väggen bara och sa ”det ska du skita i!” Så hade han sina två medarbetare bakom sig! (pc) 

Han berättar att han då svarade med att säga ”om du släpper mig så kan jag prata mycket lättare”, 

vilket ledde till att operatören släppte taget om honom och att de två började prata med 

varandra. Berättelsen vittnar om en verksamhet där hot tillhörde vardagen, mycket 

handlade om villkorad prestation från operatörers håll. Arbetarna kunde vara tydliga med att 

om de inte fick arbeta i fred så kommer heller inte materialet att bli färdigt i tid. 

Produktionschefen reflekterar en stund och säger att han tror att hans eget beteende i 

början, hans besök och utmanande frågor kring de informella reglerna med all säkerhet 

upplevdes som lika hotfull från arbetarnas håll. 

Enligt honom engagerade den högre ledningen sig inte i avdelningen, ambitionen var att låta 

den vara ifred Istället upplevde han det som att hans chefers inställning till avdelningen var 

att inte gräva i det där. Avdelningen gick med vinst och de såg ingen anledning till att göra 

något åt de kända problemen. Istället fanns det en historia av att skicka svårplacerad 

personal till avdelningen. Det var aldrig uttalat, men berättelser vittnade om att det fanns en 

slags praxis bland personalmän runt om på företaget. Det var vanligt att operatörer som av 

någon anledning hade beteendeproblem på andra avdelningar omplacerades dit. Det kunde 

till exempel vara människor som bedömdes som lata, våldsamma eller rent allmänt hade hög 

frånvaro.  
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Det var ovanligt att någon funderade på varför personerna hade svårt att anpassa sig, istället 

upplevdes de som negativa energier som behövde tas bort; dessa omplacerades påfallande 

ofta till avdelningen. Det var som att det gick att få dem gångbara på Borrstål, tillsammans 

med andra negativa energier gick det att få dem gångbara. De blev en i mängden. (Pc) säger 

att det här angreppssättet naturligtvis påverkade de operatörer som ville göra något positivt, 

hans upplevelse från tiden i början var att det var svårt för operatörer att vara ambitiösa och 

att ha en sund inställning till sitt arbete. 

Hans bakgrund från tiden då han själv arbetade som operatör, tillsammans med hans 

nyfikenhet att förstå teknik, gjorde att han ville förstå vad det var de egentligen gjorde i de 

olika lokalerna. Han försökte skapa sig en bild av de olika arbetsmomenten som krävdes för 

att göra borrstål, vad kunderna egentligen betalade för. Avsaknaden av svar på dessa frågor 

gjorde att (pc) bestämde sig för att försöka göra något åt situationen. Han upplevde det som 

att han inte hade något att förlora, verksamheten var så dålig att vad han än gjorde så kunde 

det bara bli bättre.  

För att bättre förstå produktionsflödet och hur produkterna tillverkades, gjorde han upp 

med sin chef om att få utöka sina vandringar i verksamheten. Han bad om att få praktisera 

vid alla maskiner varje dag mellan klockan åtta och klockan två och sade med ett leende; 

”Han som anställde mig då han var klok nog och sa; ja ok, jävla skit då men vi får hjälpas åt. Så då gjorde jag 

lite administration och sånt där mellan två och fyra” (pc).  

I sex månader pågick praktiken och behållningen var att han fick en otrolig detaljkunskap 

kring verksamheten, vad var det som pågick? Inte bara kring hur man körde maskinerna utan 

också om hur folk tänkte, tyckte och vad man sa. Det var en speciell tid där flera av de 

informella reglerna utmanades. Operatörerna var inte vana med det. Påståenden om att han 

skulle sluta med det han höll på med hörde till vardagen, antydningar gavs om att han borde 

hålla sig till sitt jobb; på kontoret. När han fick frågor om han verkligen tänkte lära sig 

operatörernas jobb säger han att han brukade svara ungefär så här: ”Ja jag tänkte jag skulle lära 

mig det här, och mycket handlar om, hur dumma beslut vill du att jag ska ta? Ju mer jag kan om det här, ju mer 

vi kan om det här tillsammans, desto bättre beslut kommer vi att ta” (pc). 

(Pc) pratar här om ett vi som inkluderar både vi och dem, något som gjorde 

misstänksamheten ändå starkare bland arbetarna. En av operatörerna kommer ihåg 

episoden och beskriver de frågor som väcktes inom kollektivet; ”Vad gör han ute hos oss? Han 

säger att han ska lära sig mitt jobb, här gäller det nog att vara på sin vakt” (op). 

(Pc) berättar att han uppfattade det som att han hotade dem, att hans praktik skrämde 

operatörerna. Han säger också att han upplevde det som att de verkade rädda för att förlora 

de fördelar de tyckte sig ha, att tappa möjligheten att köra en tredjedel av vad de borde 

köra. Operatörerna hade utarbetat ett system för att kunna arbeta övertid om de ville, de 

ersatte varandras frånvaro med övertid eller så kunde de se till att leveransförseningar 

skapade ett behov av övertid. (Pc) berättar att det var sådana arbetssätt han hotade att 

avslöja när han praktiserade ute vid maskinerna. Han kallar detta för intern löneglidning och 

säger att han själv blev förvånad över hur utbrett detta var i praktiken. Dom tjänade ju 2-3 tusen 
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mer i månaden, genom att jobba mindre! Så det var ju inte så sunt, det var ju otroligt lätt för mig att se det, det 

tog bara några veckor det” (pc). 

Efter praktiken hade han skapat sig en grundläggande förståelse för produktionen av 

Borrstål och då inledde han ett arbete med att, som han själv säger, skapa tydlighet med vad 

som ska gälla på Borrstål. Han hade sina aningar om att produktionen inte alltid pågick som 

den skulle och som ett led i arbetet med att förtydliga den nya ordningen på Borrstål 

bestämde han sig för att oanmäld besöka arbetsplatsen under ett nattskift. Han beslutade 

sig för att åka dit ensam för att se vad som pågick för att sedan agera på det han såg och 

hörde. Han berättar att han känt sig lite nervös på vägen dit och funderat över vad det var 

han var i färd med att göra, han tänkte att det kunde sluta med kaos. 

Oanmält besök på nattskiftet 

När han öppnade dörren till produktionslokalen möttes han nästan direkt av en operatör 

som hejade samtidigt som han körde sin maskin. (Pc) har berättat att han blev väldigt glad 

och tänkte för sig själv ”men vad skönt, dom jobbar”. Han gick sedan fram och hejade på 

operatören och bestämde sig för att gå en runda i lokalen. Det som mötte honom gjorde 

honom mer och mer orolig, inte en människa syntes till. Han vände stegen mot den 

gemensamma matsalen och tänkte att de kanske tagit en fika, men det han såg när han 

öppnade dörren beskriver han som: ”folk som låg huller om buller” (pc). Han berättar att han stack 

in huvudet och ropade ”tjenare grabbar” (pc) för att sedan vända om direkt. Istället gick han ut 

till operatören han tidigare hejat på, han som producerade i sin maskin.  

På vägen dit resonerade (pc) med sig själv, ifall han gjorde rätt eller om han gjorde fel. I 

vilket fall så tänkte han att gjort är gjort och att han lämnat fikarummet direkt. Han slogs av 

att operatören som arbetade vid sin maskin inte alls reagerade på att han plötsligt var på 

jobbet ett nattskift. De andra operatörerna som en efter en började komma ut från 

fikarummet var av en annan uppfattning, enligt (pc) uppstod en dialog liknande denna:  

“- Vad fan gör du här då? Har inte du dagtid du”? (o) 

”- Nä, jag är ute och kollar er – jobbar ni”? (pc)  

”- Ja vi tog en fika bara”. (O) 
 

(Pc) berättar att han stod och såg på när operatör efter operatör kom ut från fikarummet 

och att han sedan lät det där vara. Han berättar att han inte sade någonting om vad han sett 

där och då. Han startade heller inget disciplinärende eller försök till att ”sätta dit” någon, 

däremot berättar han att han skrev några anteckningar i sin dator och han pratade med det 

lokala fackombudet (fo). Till honom sade (pc) att han nu sett vad som pågår på nattskiften, 

han sa också att han visste att (fo) vet om det. Han berättade också att han inte gjort något 

disciplinärende av händelsen, han hade inte ens tagit in någon av operatörerna på sitt 

kontor för samtal. Jag har inte skällt på någon, däremot ställde han en förväntan på (fo) om 

att han inte heller ville höra något om att händelsen inte hänt på grund av att ingen varning 

delats ut: ”Det här har hänt, det här skiftlaget, de här gubbarna var ute, och dom vet att jag vet! Så vi 

allihopa vet, vi behöver inte göra något mer av det här nu” (pc).  
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Däremot plockade (pc) upp händelsen vid ett annat möte, flera månader senare. Han 

påminde det aktuella skiftlaget om när de blev påkomna med att sova på jobbet. Han sa 

också att han inte varnat någon av dem, men också att om det händer en gång till så måste 

han agera på ett annat sätt, vilket han hoppas slippa. Hans filosofi var att arbeta med det 

uppenbara, att liksom spela med öppna kort. Hans intention var inte att ”sätta dit” folk, hans 

önskan och vilja var att det skulle bli bättre; bättre för alla på Borrstål. Hans förhoppning var 

att minska skillnaden mellan ”vi och dem” och att istället gå mot ett gemensamt vi, ett vi där 

samtliga bidrar mot ett gemensamt mål. Ett vi som präglades av samarbete och 

gemensamma prioriteringar. 

Be om hjälp 

En annan episod som (pc) berättar om var när han sökte hjälp och stöd på Arbetsmiljöverket. 

Han tyckte att det var svårt att förstå vad han hade fått för arbetsplats och vad som rent 

juridiskt förväntades av honom som chef, något som med tiden ledde fram till ett nära 

samarbete dem emellan. Han berättar att han kände sig väldigt bra bemött av personen från 

Arbetsmiljöverket, framförallt för att personen förstod var avdelningen Borrstål befann sig 

kopplat till arbetsmiljö. Planerade förbättringar i arbetsmiljön tillsammans med anmälan om 

några allvarliga incidenter gjorde att inspektören sade sig vara nöjd med det han såg.  

Istället för att bara påtala saker som inte fungerade visade han sin uppskattning för 

ledningens vilja att göra något åt problemen. (Pc) säger att han medvetet lade mer tid på att 

prata om hur han ville att det skulle fungera på Borrstål och mindre tid på att hela tiden 

påtala allt som var dåligt. Han var också noga med att förklara för personalen att det var 

rörelse han ville se. Han berättar att han ibland ritade en parkeringsruta när han mötte sin 

personal och menade att de kunde välja att stå kvar på parkeringen och se på när alla andra 

blir bättre än oss. Han säger också att han i början hade många möten där han berättade för 

personalen vad det var han ville se; genom att beskriva en målbild hoppades han att 

operatörerna skulle kliva på förändringsresan.  

Med tiden blev det också uppenbart att personer som hela tiden motarbetade det nya 

genom att konsekvent sätta käppar i hjulen för den rörelse som påbörjats inte kunde arbeta 

kvar på Borrstål. Han var noga med att visa, i både ord och handling, att han inte 

accepterade beteenden som enbart syftade till personers egen vinning. Han var också noga 

med att föra dialog med personer som inte passade in i hans vision. Han berättar att 

personer som inte agerade på ett bra sätt alltid fick flera chanser till att förändra sitt 

beteende, om detta inte hjälpte startade (pc) processer för att hitta ett annat arbete till 

personen i fråga och i några fall också processer som ledde till avsked från företaget.  

Tvättider efter sitt skift, hjälmtvång och att bli bjuden på julbord var typiska exempel på 

frågor som orsakade tjafs och bråk. ”Ja, mycket tjafs var det, mycket bråk hela tiden, där vi 

inte möttes. Jag försökte ha dialoger, men det blev ”ja vad faan”. Sådana här saker som en 

tvätthalvtimme, man gick och tvättade sig en halvtimme innan skiftet slutade. Sådana grejer 

som operatörer tyckte att bara skulle finnas. Dom började vi diskutera!” (pc)  
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Operatörer hade som regel bra koll på vilka förmåner andra avdelningar hade och var ofta 

snabba att påtala dessa och samtidigt försöka kräva detsamma på Borrstål. (Pc) berättar att 

han ibland kände dialogerna som fruktlösa och började successivt utmana detta beteende 

genom att driva frågan till sin spets; han uppmanade de drivande operatörerna att börja 

arbeta på ”de andra avdelningarna” om de nu tyckte att det verkade vara så bra på dessa. 

”Vissa operatörer sade till exempel; ja men dom då, ja men dom då och då svarade jag ibland; Ja men sluta då! 

Sluta här och jobba där då!  Sluta här och jobba i stålverket. Jobba på rör – stick dit! Och det var ju några som 

gjorde det” (pc). 

(Pc) är också noga med att poängtera att Metall hela tiden medverkade i dialogerna, ”det var 

inte som det brukade vara på andra ställen att Metall hade sitt möte först och sedan hade vi vårt efter” (pc). 

När vi hade information stod ofta Metallklubbens ordförande som representant bredvid: ”Ja, 

ibland kunde jag ta honom nästan som lite gisslan när det var något snack liksom. Då kunde jag säga till 

fackklubbens ordförande – vill du berätta vad vi har pratat om? Hur det är” (pc). Relationen mellan 

klubbordförande och (pc) gjorde, enligt (pc) att de tillsammans skaffade sig fakta och 

kunskap om vilka regler som faktiskt fanns på en arbetsplats. Han berättar att han läste 

kollektivavtalet, massvis med gånger; betalningsbestämmelser, arbetsrätt, MBL för att 

liksom kunna göra rätt. Han såg ganska snabbt att vissa operatörer hade haft fel lön, ibland i 

flera år.  

Det kunde vara någon som saknade kvalifikationsbetalning för sysslor som han eller hon 

kunde och utförde, likaväl kunde det vara människor som av någon anledning kunnat 

tillgodoräkna sig lön för sysslor som han eller hon varken kunde eller utförde. Detta var ett 

arv som härstammade från tidigare chefers oförmåga att hantera den individuella 

lönesättningen. Skillnaden i rena pengar var ofta väldigt liten men det var likaväl en fråga 

som innehöll mycket energi och kunde orsaka långa intensiva dialoger.  

(Pc) säger ändå att hans reflektioner så här i efterhand är att människor på Borrstål ändå 

uppskattade att han tog tag i de här problemen och att han framförallt stod upp för sina 

åsikter. En synpunkt som delas av en operatör som minns den här perioden och säger så här 

på en av fokusgruppsträffarna: ”Han kom med knäppa idéer men det var alltid reko, det var alltid juste. 

Jag kommer ihåg att vi på vårat skiftlag pratade om det här som att det är nya tider nu – jag tror att många 

uppfattade det på det viset” (o).  

Parallellt med arbetet att städa upp i lönesystemet fanns det också operatörer med oönskat 

beteende som behövde hanteras; dem hade vi ju ett samtal med säger (pc). Han berättar att 

de vid den här tiden hade många enskilda samtal; rena disciplinärenden, alltid tillsammans 

med facket. (Pc) berättar att när det sista ärendet blev avslutat 2009 visade det sig att totalt 

65 personer hade slutat på Borrstål. Det rörde sig då om allt från pensionsavgångar, 

människor som valde att byta avdelning eller att sluta på företaget, men siffran inkluderar 

också människor som blivit uppsagda då de konsekvent vägrat att anpassa sig till 

arbetssättet på Borrstål.  

(Pc) uppskattar att av de 65 personerna är det omkring 15 stycken som har avskedats, det är 

ju en lång process men dialogerna hade kommit till en punkt där det inte gick att lösa. 

Hälften av de avskedade löstes ut med någon form av överenskommelse, de andra fick helt 



Möte med studieplatsen – Beskrivning av då och nu 

99 
 

enkelt avsked och fick sluta på företaget. Under dessa samtal berättar han att han på alla 

sätt försökte få personerna till att kunna ändra på sig, han kunde ibland vara väldigt tydlig i 

sin feedback och han berättar att ett samtal ibland kunde låta så här: ”Vad tänker du kring det 

här, att jag inte vill ha dig här”?  Jag har inget förtroende för dig, det känns som att det enda du vill göra är att 

skapa bråk! Du gör det på ett väldigt fiffigt, finurligt och smart sätt, det blir nästan onåbart, jag tycker att du 

har ett beteende som infiltrerar och skapar spänningar och konflikter. Jag tycker att du är en uppviglare och 

inte kan sluta med det” (pc)!  

Han är noga med att poängtera att det alltid gavs flera chanser för medarbetaren att bättra 

sig och till att anpassa sig till Borrståls regler. Det var ändå viktigt för (pc) att säkerställa att 

personen i fråga var medveten om att han eller hon hade ett icke accepterat beteende. Även 

här jobbade de tätt ihop med fackklubbens ordförande och de var helt överens i att om 

ingen förändring skedde kopplat till personens beteende kunde man inte jobba här heller. Så 

här i efterhand kan han konstatera att de, i samtliga fall, väntade alldeles för länge. Faktum 

är att några av de som fick sluta har tackat honom när de mötts, de påstår att det blivit ett 

lyft för dem personligen att få hjälp till att hitta en annan arbetsplats. 

Ett renodlat produktionsflöde 

Även om beteendefrågor var centrala under den här tiden mellan 2003 – 2009 pågick andra 

projekt som syftade till att förbättra produktionens utrustning och dess flöde. 

Färdigställningen var sedan tidigare utspridd på tre olika platser på industriområdet, 

uppdelningen grundade sig på vilka produkter som bearbetades. Klen sexkant hade sina 

egna lokaler liksom de grova sexkantstängerna och allt runt material hade en egen byggnad. 

Alla dessa lokaler var slitna och härstammade från den tidiga epoken i företagets historia, 

det var kallt på vintrarna och väldigt mörkt.  

År 2003 driftsattes en ny färdigställning, 03:an; i den lokalen kunde nu alla Borrståls 

produkter färdigställas. Den nya lokalen låg fortfarande ca; 300 meter från valsverket där 

borrstålet valsades och transporterna där emellan skedde precis som tidigare med truck. En 

fördel med ändringen var ändå att färdigställningen av produkterna koncentrerades till ett 

ställe, detta medförde också att personalen från de tidigare skilda byggnaderna nu blev 

kollegor. De hade knappt sett varandra, några blev förvånade över att andra människor 

också färdigställde borrstål och att det fanns andra borrstålsprodukter. Det upplevdes ändå 

som en förbättring bland operatörerna, en av de operatörer som arbetade i färdigställningen 

uttrycker sig på det här viset: ”Vi fick ju bättre lokaler och så där, innan hade vi väldigt dålig 

belysning. Större delen av de gamla lokalerna hade stampat jordgolv,det var kallt på vintern 

och väldigt lortigt” (o). 

För (pc:s) del gjordes den ändringen i princip när han började där, det passade bra för 

honom att delta under uppstarten av den nya färdigställningen eftersom han då kunde 

arbeta med arbetsrotation innan något fast arbetssätt hunnit etablera sig. Något han 

reagerade på var att kutsfabriken tillhörde avdelningen som bearbetade stängerna 

uppströms i flödet trots att alla kutsar som de tillverkade skulle till Borrstål. I början av 2005 

gjordes, efter initiativ av (pc), en omflyttning av kutsfabriken, den flyttades organisatoriskt 
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över till Borrstål vilket gjorde att de alla tillhörde samma organisation. Anledningen var att 

renodla borrstålsflödet, att göra det lättare för alla att se vilka operationer som ingick i 

tillverkningen av borrstål. Ändringen gjorde också att det blev lättare för operatörerna att 

rotera mellan arbetsuppgifter i hela borrstålsflödet, något som i det stora hela gick väldigt 

smärtfritt att komma igång med enligt (pc).  

Samtliga chefer på Borrstål fick tydliga instruktioner om att de förväntades vara ute på 

fabriksgolvet för att stötta och utmana operatörerna. Över tiden förvandlades ledarskapet 

från att endast kontrollera att ackorden fylldes till att bli synligt för operatörerna. Cheferna 

strävade medvetet mot ett mer synligt ledarskap där de uppmuntrade operatörer att flytta 

runt i produktionen och till att lära sig nya arbetsuppgifter. Genom att vara synliga ute i 

produktionen på dagarna började cheferna få igång en rörelse bland personalen, ofta 

baserat på behoven i produktionen.  

För (pc) har rörelse alltid varit viktigt, han säger i en intervju att det är viktigt för honom att 

vara nöjd med det man har och premiera där man är men att aldrig sluta röra sig! Åt vilket 

håll rörelsen går bestäms av vilka frågor som ställs till varandra, genom att konsekvent 

efterfråga saker inom prioriterade områden kan rörelsen påverkas i önskad riktning. Han 

berättar också att tålamod och långsiktighet har varit som en ledstjärna för honom, han ler 

lite svagt när han säger: ”Det var så jäkla dåligt här, jag hade en trehundra punkter lång lista med saker 

som jag ville se annorlunda efter de där sex månaderna. Alltså herregud! Här behöver man ha tålamod” (pc)! 

Aktivt ledarskap 

Om en person till exempel var sjuk vid en maskin som behövde köras just den dagen så 

frågade någon i ledningen helt enkelt en operatör om han hade lust att gå till den maskinen i 

stället. (Pc) berättar att de alltid var noga med att förklara varför just den maskinen var viktig 

just den dagen, det kunde till exempel vara en speciell order som behövde köras fram till en 

kund. Att byta arbetsplats kan låta väldigt enkelt men det innebar att operatören fick gå till 

andra arbetsgrupper, med andra informella regler, för att arbeta. Dessutom kunde det bli så 

att en operatör fick gå till ett område som han själv klagat på under många år. Det är mot 

den bakgrunden lätt att förstå att det kan finnas mycket energi och motstånd till 

arbetsrotation.  

Det kunde, för personalen i Borrståls fall, innebära en annan byggnad ganska långt bort, på 

vintern kunde det vara snö. Frågorna kunde låta så här; ”skulle du kunna gå och rikta i dag, 

och köra fram det här materialet”? ”Vi skulle behöva någon som riktar i morgon också”. (Pc) 

drar sig till minnes och säger; ” jaa, vi började flytta dem mellan maskiner och så där, och det var inte nån 

som sa nånting kring det här aktiva ledarskapet. Det slogs jag av (pc)”.  

Han berättar att han hade lite olustkänslor inför det här arbetet, hans föreställning var att 

operatörerna inte ville rotera. När han under intervjun tänker tillbaka på den tiden säger han 

så här: ”Jag vet inte, men jag tror det fanns en vilja av ledning och en vilja av styrning, eller ett behov av 

styrning. När ledningen inte var här – då hände det ingenting” (pc)! 
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Så småningom utökades rörligheten till att också ske mellan valsverk och färdigställning, (Pc) 

berättar att det sällan blev bråk gällande rotationen även om viljan att rotera kunde skilja 

mellan olika avdelningar. Han berättar att operatörer ifrån appreteringen och 

färdigställningen fick röra på sig mycket i början; det hände att de fick delta i arbetet i 

Finverket, något som varit otänkbart innan. I en intervju med en av operatörerna som 

arbetade i syningen på den tiden framkommer att just ledning och styrning var i princip 

obefintligt i de gamla lokalerna.  

När en av operatörerna tänker tillbaka på det som (pc) kallar ”aktivt ledarskap” minns han 

att det välkomnades av många operatörer, de hade pratat om att det känns fel att jobba så 

lite på sina skift även om en del förstås tyckte att det var skönt. Det fanns också andra 

incitament till att det aktiva ledarskapet välkomnades, en operatör som arbetade i 

valsverket sade så här: ”Det var alltid några av de äldre operatörerna som styrde på skiftlaget, dem hade 

man ju respekt för och gjorde som de sa. Allt var uppstyrt av dem och det mesta handlade om att få ihop sitt 

ackord. Vi hade ingen arbetsrotation utan man stod på sin plats och utförde sin syssla, ofta tunga och 

monotona moment” (o). 

När arbetsledningen genom sitt mer aktiva ledarskap efterfrågade mer förflyttning och helt 

enkelt mer engagemang tänkte åtminstone några av operatörern – ”äntligen”. En av 

operatörerna berättade också att det var lätt att få vara med och påverka utvecklingen, 

eftersom de flesta cheferna på den tiden fanns ute på fabriksgolvet så var det för det mesta 

lätt att hitta någon av cheferna och prata om sina idéer. Arbetsledningen i sin tur frågade 

ofta vad operatörerna tyckte och efter ungefär ett år var det flera förbättringar som hade 

omsatts till praktiken när det gällde arbetssätt på Borrstål. På så sätt ökade samtidigt 

engagemanget sakta men säkert, ett steg i taget.  

Även om styrningen ökade framstår bilden från operatörer som att de ändå kände sig mer 

involverade än tidigare, en operatör sade så här under en av fokugruppsintervjuerna; ”Allt 

blev mer intressant när vi började röra oss mellan olika arbetsplatser, cheferna var också noga med att förklara 

bakgrunden till vad som gjorde att rörligheten behövdes” (o). För att ytterligare öka förståelse för 

produkterna beslutade ledningen att alla som arbetade på Borrstål skulle åka för att besöka 

en av deras kunder, en resa på drygt tio mil. Resan ordnades med bussar och väl på plats 

guidades borrstålspersonalen runt av sina kunder. De fick förklarat för sig på vilket sätt 

produkterna användes och en möjlighet att ställa frågor till varandra. Resorna blev väldigt 

uppskattade av såväl kunder som operatörer från Borrstål.  

Valsverket 

En bit in i fältarbetet beslutade jag att avgränsa min studie för att lägga mer tid och fokus på 

arbetet i valsverket, detta av främst två skäl;  

1. Valsverket är den process som under normala förhållanden sätter takten för hela 

flödet 

2. Att valsa är en varm process vilket ställer speciella krav på samarbete 
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Vid inledningen av min medverkan i valsverket berättades från flera håll om när de fick en ny 

chef, delar av den berättelsen finns återgiven i nästa stycke. 

Nytt ledarskap 

Historiskt sett hade första linjens chef på Borrstål varit expert på tillverkningen i sitt område, 

många gånger var det på denna grund han blivit erbjuden chefsjobbet. Chefen för valsverket, 

som var något av en expert på att valsa borrstål, hade inställningen att kontroll var en bra 

metod. För honom var det viktigt att vara på plats när förmiddagsskiftet började så att 

arbetet kom igång som det skulle och för att se till att ingen sitter och sover. (Pc) funderade 

på det ganska länge och kom fram till att han ville att ansvaret för tillverkningen skulle finnas 

bland operatörerna och att chefens roll mer handlade om att stödja och utmana 

arbetsgrupperna.  

Ju mer han funderade på detta desto tydligare blev det för honom att de inte skulle nå dit 

om inte ledarskapet förändrades. Framförallt ledarskapet gentemot operatörerna, något 

som är särskilt intressant för den här avhandlingen. Han tänkte att om operatörerna skulle 

kunna ta mer ansvar måste de också få en större frihet att själva planera sin körning. För 

honom var chefens primära uppgift att leda sitt lag. Att sätta en tydlig ram för vad som är 

accepterat, agera på avvikelser, stötta och utmana; skapa en arena för lärande.  

(Pc) beslutade därför att rekrytera nya produktionsledare med en annan profil, han 

annonserade därför ut tjänsten som produktionsledare (pl), första linjens chef, till valsverket 

år 2006. (Pl) var en av de som sökte tjänsten och hans ansökan ledde fram till en intervju 

som (pc) beskriver så här: ”det kändes så bra under vårt möte – lugnt. Han var lagkapten och mittback, du 

vet, han var en att lita på en som tar ansvar för laget. Precis vad jag tyckte att jag behövde, så jag erbjöd 

honom jobbet som flödeschef och det blev ju väldigt bra” (pc). 

(Pl) i sin tur säger att han var sugen på att prova ett chefsjobb och att beskrivningen av vad 

(pc) sade sig behöva passade bra in på honom. Han trodde själv att han skulle kunna göra 

något bra om han fick chansen. På frågan om de kände varandra innan svarar (pl) att de 

hade gått på samma skola och att de spelat mot varandra i fotboll, att de visste om varandra 

men att de inte kände varandra. (Pc) hade ordnat så att (pl) fick möjligheten att arbeta 

parallellt med den tidigare förmannen, under ett helt år, detta för att ge (pl) de bästa 

förutsättningarna inför sitt nya jobb. Han skulle få lära sig valsverket för det var fortfarande 

väldig mycket teknikfokus. Du måste kunna tekniken och så, du måste förstå hur valsning går 

till.  

Under den tiden hade (pl) möjlighet att reflektera kring ledarskap, på hur förmannen 

agerade som chef och på hur han själv hade velat göra. En särskild episod på slutet av tiden 

som lärling har berättats av både (pl) och (pc) i olika intervjuer, det var ett tillfälle när en ny 

produkt skulle provköras. Materialet var nytt, Titan, och det var en viktig test eftersom, om 

det lyckades, skulle det medföra nya starkare produkter att erbjuda sina kunder. Personal 

från Sandviks stål-forskning fanns på plats och det var förmannen som styrde allt när det 

gällde valsning.  
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(Pl) och (pc) placerade sig en bit upp, på taket till en ugn som tillhörde valsverket, de kunde 

därför få en bra överblick av vad som skedde under provkörningen. Det var förmannen som 

hade dialog med forskningen och justerade in samtliga valsar, operatörerna höll sig på 

avstånd och tittade på. Under provkörningen så var det förmannen som följde det varma 

materialet och utförde alla justeringar som behövdes, helt utan inblandning av 

operatörerna. (Pl) beskriver händelsen som att alla gick ”som en svans” efter förmannen. 

Det var förmannen som ensam fattade alla beslut som hade med valsningen att göra, det var 

också förmannen som samtalade med experterna från stålforskningen. Uppe på ugnstaket 

vänder sig då (pc) till (pl) och säger: Allt du ser nu – gör tvärt om! (pc) 

Händelsen där uppe på ugnstaket visade sig bli avgörande för (pl), han kände att han var 

redo att ta över chefskapet för valsverket. Han tänkte noga igenom situationen och gick 

några dagar senare till (pc) och bad om att få kliva in som chef för valsverket. Och så blev 

det, de bytte plats med varandra, förmannen fick en roll som expert med fokus på teknik och 

(pl) övertog ledarrollen.  

Valsverket 

(Pl) berättar om sin första tid som chef för valsverket, om sitt första möte med all personal, 

han var förstås nervös, det här var hans första chefsjobb. Mötet var ordnat i en lokal på 

Folkets Hus i Sandviken, alla var på plats när han kom in i rummet; de satt på rader och 

väntade. (Pl) gick in och satte sig framför gruppen, han har berättat att han var så nervös att 

han knappt kunde stå på benen. Till saken hör att han arbetat i valsverket under en kort 

period cirka tio år tidigare, flera av hans tidigare arbetskamrater jobbade kvar, vilket (pl) 

tyckte var extra obekvämt.  

Hans farhågor var att deras frågor skulle bli: ”Vad kan du om det här då”? ”Ska du komma hit 

och tala om för oss hur vi ska valsa Borrstål”? Det var den bilden han såg framför sig, det var 

den bilden han hade målat upp. Han hade förberett sig genom att tänka på fotboll och han 

hade också skrivit ner några rader inför mötet. Väl på plats presenterade (pc) honom och 

sade att (pl) nu fått en anställning som chef för valsverket, och att han själv får presentera 

sig och berätta hur han tänker om det här. (Pl) berättar i en intervju att han blev så glad för 

att det fanns en stol bredvid honom där på scenen, han kunde sätta sig på den eftersom det 

kändes som att benen inte bar honom.  

Han tog aett djupt andetag och började sedan kort berätta om vad han gjort innan och för 

att sedan säga det som han faktiskt hade skrivit ner: ”Jag kommer inte hit för att visa er hur man 

valsar borrstål – för det kan inte jag längre. Jag kanske kan sitta i valsarstolen fem minuter. Istället har jag blivit 

väldigt bra på andra saker som kan göra att ni får bättre förutsättningar. Och då, åkte garden ner! Jag kommer 

så väl ihåg det, då och där fick jag vara med!” (pl). (Pl) berättar att han var helt beroende av att 

operatörerna klev in och tog för sig mer, han ville gå från att förmannen fixade allt till att 

involvera grabbarna i planeringen av produktionen.  

(Pl) berättar att han så ofta han kunde ställde frågor till operatörerna; ”ja men grabbar, det där 

kan ju inte jag! Hur vill ni ha det då”? Han berättar att han ville få operatörerna att reflektera över 

och beskriva hur de vill arbeta och hur de tillsammans kunde göra arbetssättet säkrare och 
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mer anpassat till hur de som faktiskt gör jobbet vill ha det. Han strävade hela tiden mot att få 

operatörerna att själva beskriva hur de ville ha det och hur de ville jobba. ”Liksom, men vad 

tycker du”? Han berättar också att de (operatörerna) verkade ovana med den här typen av 

frågor, han kommer ihåg att de ibland hade svårt att svara med sina egna synpunkter och 

idéer.  

Framförallt i början, berättar (pl), att han ofta fick intrycket av att operatörerna gav svar som 

de trodde han ville höra. Han berättar också att han genom att konsekvent fråga efter deras 

egen åsikt fick svaren att ändras. Han tyckte sig märka att de efter en tid började uttrycka 

vad de faktiskt tyckte, han tillägger dock att det tog längre tid än vad han var förberedd på. 

Eget affärsområde 

Arbetssättet i valsverket beskrivs mer i detalj längre fram i texten, dessförinnan kommer en 

redogörelse för ännu en viktig händelse som inträffade år 2006. En omorganisation som 

innebar att fyra fabriker, varav hela Borrstål var en, slogs samman och en 

produktionsenhetschef (pec) tillsattes med ansvar för den nya avdelningen. (Pec) blev i sin 

nya roll bland annat chef över (pc). (Pec) berättar att han inledningsvis hade ett större 

ansvarsområde som innefattade fyra fabriker och att en stor del av hans arbetstid gick åt till 

att få igång ett nyligen inköpt verk på en av de andra fabrikerna. Detta gjorde att 

borrstålsaffären hamnade lite i skymundan för honom i början.  

Parallellt med driftsättningen av det nya verket i den andra fabriken var Borrstål i ett läge 

där mer kapacitet behövdes, (pec) började därför projektera på en utbyggnad som handlade 

om borrstål. Planer fanns att flytta Färdigställning 03 till nya lokaler genom att bygga en 

förlängning av befintlig lokal där valsverket är placerat. Detta för att få ett mer koncentrerat 

flöde för borrstålstillverkningen och därigenom väsentligt reducera materialtransporter, 

målet var också att minska bemanningen för produktionen av borrstål. Till att börja med 

hade (pec) stort fokus på sakfrågor, han tyckte om att räkna på saker och att på det sättet 

skaffa sig kontroll över verksamheten.  

Bilden som växte fram för (pec) var att (pc) hade jobbat hårt med människors engagemang 

och vilja till rörelse sedan 2003. Hans analys var att (pc) hade jobbat på så gott han 

förmådde men att han saknade stöd, framförallt från sina egna chefer. Dessutom hade han 

haft en samling av första linjens chefer av det äldre gardet så (pec) försökte stödja en 

generationsväxling bland första linjens chefer från sin position. Någonstans där på vägen, 

under 2007, började han också inse att något borde göras med hans ledningsgrupp. ”(Pc) och 

jag hade liksom slipats till i relation till varandra sedan 2006. Han hade gett mej mycket återkoppling och jag 

hade gett honom mycket återkoppling så att liksom, vi började bli redo för att jobba” (pec). 

Fram till dess hade (pec) mest haft koll på siffror utan att reflektera så mycket kring 

människorna bakom siffrorna. För honom var det viktigt att formulera en vision att arbeta 

mot, han ville ha ett gemensamt mål att styra mot. Till att börja med funderade han själv på 

en formulering och under en konferens för Sandviks topp 200 chefer föddes en idé. Under 

konferensen diskuterades bland andra saker värdegrund och engagemang, (pec) berättar att 

hans strategiska punkter formades under den konferensen. Punkterna diskuterades i hans 



Möte med studieplatsen – Beskrivning av då och nu 

105 
 

ledningsgrupp där de enades om en gemensam formulering. De tre strategiska punkterna 

har därefter följt med och fungerat som en slags ledstjärna i beslutsfattandet utan att 

förändras fram till tiden för denna undersökning.  

1. Engagemang och värdegrund  

2. Standardiserat arbetssätt  

3. Stabila maskiner 

 

(Pec) förklarar att ordningen på de tre strategierna är viktig, de måste vara i den här 

ordningen säger han och berättar: ”engagemang och värdegrund är vår viktigaste fråga, utan allas 

engagemang dör affären. Vi måste därför ha en värdegrund där människor som arbetar här förstår att de är 

viktiga, som förstår att de besitter en unik kompetens i tillverkningen av borrstål” (pec).  

Han förklarar den andra punkten, standardiserat arbetssätt, med att det skapar en säker 

arbetsplats och en trygghet bland medarbetarna. Han menar att det blir lugnt när det finns 

en standard att luta sig tillbaka på. Dessutom är det en förutsättning för att produkterna ska 

hålla en jämn och bra kvalitet. Den sista strategin – stabila maskiner – beskriver han som ett 

resultat av de två första. Om vi har engagerade människor och ett tydligt beskrivet arbetssätt så finns bra 

förutsättningar för stabiliteten (pec). Att sträva mot att vara öppna med det som sker tillsammans 

med en tydlig uppgift, att tillverka Borrstål, tror han har varit grunden i att bygga 

engagemang och menar att det i sin tur bidragit till konstruktiv problemlösning och till att 

den satta standarden håller en bra nivå.  

Utan allas engagemang faller båda de andra strategierna, därför måste den vara nummer 

ett. (Pec) har tillsammans med övriga chefer konsekvent strävat mot att alla aktiviteter som 

görs på avdelningen ska gynna något av dessa tre områden. På frågan om vad de har gjort 

svarar han att om det är något de har lärt sig på Borrstål så är det att om man vill att någon 

ska förändra sitt beteende så behöver man involvera den personen i den förändringen. ”Inte 

kan jag komma åt någon genom att säga nu ska du förändras. Det behöver komma inifrån det. Och i sakfrågan 

så är det dessutom så att när vi pratar om driften så är det operatören, dom själva, som bäst vet. Dom kan ju 

mycket mer än jag om den verksamheten”. (pec). 

Krav på utbildning 

Efter att (pc) och (pec) tillsammans utbildat sig själva i standardiserat arbetssätt och 

produktionsflöden i Japan år 2009 ville de att Borrstål skulle bli mer flödesorienterat. De 

pratade med varandra om att produktionsflödet behövde ses som en helhet och inte som 

avskilda delar för sig själva. De beslutade därför att utbilda de andra cheferna och hittade en 

lämplig utbildning i Trollhättan, en praktiskt orienterad utbildning där ett produktionsflöde 

simulerades med hjälp av trampbilar. Deltagarna på utbildningen får träna på att identifiera 

arbetsmoment för att sedan tillsammans sträva mot att balansera ut dessa i ett 

välbalanserat produktionsflöde.  

Cheferna på Borrstål ansåg att utbildningen i Japan hjälpt dem att bättre förstå potentialen 

som finns i ett helhetstänk, de ansåg också att fler ledare måste gå utbildningen då det 

verkade svårt att införa arbetssättet eftersom det skiljde sig avsevärt från det normala. 
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Beslut fattades att också lagledarna skulle gå utbildningen. När det så småningom blev deras 

tur att gå utbildningen berättar (pec) att en av operatörerna, kom in på hans kontor och 

meddelade att kände sig väldigt uttråkad. Han var besviken på (pec) eftersom han hela tiden 

satsar på sina guldägg – chefer och lagledare. Operatören beskrev hur de ”vanliga 

arbetarna” tappar sugen när de inte blir involverade i de pågående planerna. (Pec) berättar 

att han vid det tillfället kände sig väldigt liten och väldigt dum, han insåg att operatören hade 

rätt. Han skämdes! ”Det går inte att säga att jag vill ha allas bidrag, att alla räknas och sedan utesluta de 

som verkligen jobbar med att sätta och uppdatera vår standard. Ska de då inte gå utbildningen? Jag kommer 

aldrig glömma, det är så klockrent, mitt i prick är det! Fy fan: Skitdåligt!” (pec) Just vid det tillfället, 

berättar han, insåg han tack vare operatörens raka feedback att samtliga medarbetare skulle 

erbjudas utbildning i det nya arbetssättet. Han såg det därefter som en självklarhet.  

Breddutbildning 

(Pec) berättar sedan att han tillsammans med en kollega, en produktionsenhetschef på ett 

område uppströms i produktionen, påbörjade ett arbete för att på något sätt få alla 

medarbetare på en stor enhet att gå utbildningen. Arbetet resulterade i ett långsiktigt 

strategiskt samarbete där jag själv i egenskap av utbildningsledare från Sandvik Utbildning 

AB (SUAB) tillfrågades om jag kunde tänka mig att ansvara för och genomföra utbildningen. 

En överenskommelse träffades mellan avdelningen och SUAB om att samtliga medarbetare, 

operatörer och chefer, skulle genomgå den tre dagar långa utbildningen som kom att kallas 

standardiserat arbetssätt. Under de kommande fyra åren skulle jag utbilda 180 personer per 

år, totalt ca 700 personer.  

Parallellt med utbildningen i ”standardiserat arbetssätt” hade en annan 

utbildningsleverantör ett uppdrag att utbilda alla i en ledande befattning på Borrstål, 

slutmålet var där att frigöra handlingskraft. Ett sätt att göra detta på, enligt (pec), är att vara 

en förebild, vilket för honom bland annat betyder att man som ledare gör som man säger att 

man ska göra. Att ord och handling förenas. En annan viktig sak i nämnda 

ledarskapsutbildning var att träna ledarna i att involvera personalen. Istället för att hela 

tiden komma med svar tränades ledarna i att ställa frågor. ”Att utmana och ställa frågor kräver så 

klart övning men det går alltid att göra. Man kan alltid ställa några varför om inte annat” säger (pec) i en 

intervju. 

Under utbildningen som jag ansvarade för ingick en presentation av McGregors teori (2006 

[1960]) om att våra grundantaganden om andra människor tenderar att vara 

självuppfyllande, en teori som både ledare och operatörer ibland hänvisade till. (Pec) kom 

vid ett tillfälle att berätta om hur teorin fått en praktisk betydelse på Borrstål, sade; ”när vi i 

ledningen upplever att personalen inte gjort som vi tänkt oss eller visar frustation brukar vi säga till varandra – 

jamen, vi slänger in en skopa Y så får vi se vad som händer”.  

Medarbetare på Borrstål skapade en uttalad önskan om att McGregors teori (2006 [1960]) Y, 

med innebörden att människors vilja att bidra ökar när de får möjlighet att påverka sin 

arbetsuppgift, ska råda. Denna grundsyn har lett fram till en metafor där organisationen 

Borrstål liknas med besättningen på ett fartyg där inga fångar tas och där inga fripassagerare 
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tillåts, eller som (pec) uttryckte det: ”man måste inte jobba på Borrstål, men är man på Borrstål, och vill 

jobba här, då räknar vi med att man bidrar”!  

En ny färdigställning 

Efter en genomlysning av borrstålsaffären i bolagets högsta ledning beslutades det om att 

utbyggnaden gällande Borrstål skulle genomföras. En ny byggnad i anslutning till appretering 

och valsverksbyggnaden; investeringsbudgeten var på 350 miljoner SEK. Under år 2007 

påbörjades bygget och pågick i tre år, år 2010 blev flytten verklighet. Förändringen gjorde att 

produktionsflödet blev tydligare och att personalen kom närmare varandra, något som inte 

alls var problemfritt. En operatör som arbetade i den gamla färdigställningen kommer ihåg 

att matsalen var en infekterad fråga, skulle personalen från färdigställningen verkligen 

behöva fika och äta i samma matsal som de från appreteringen!  

Diskussionen gick ut på att vägra detta och vissa operatörer sa att de hellre var hungriga 

eller att de kunde äta ute vid maskinen. Ledningen stod på sig och ordnade en gemensam 

matsal där samtliga medarbetare var välkomna, ganska snabbt accepterades detta av 

operatörerna. Under tiden för genomförandet av den här undersökningen hade 

diskussionerna om gemensam matsal helt slutat, en av operatörerna sade så här under en 

fokusgruppsträff: ”Gemensam matsal har nog bidragit mycket till gemenskapen och samarbetet på 

Borrstål” (o). 

I slutet av projektet, när byggnaden var färdigställd och produktionen startade i den nya 

lokalen var pengarna till projektet slut, markberedning kvarstod men det måste enligt högsta 

ledningen skjutas på framtiden; pengarna var slut! En direkt order hade framförts till (pc); 

nej – det finns inga pengar, du får inte asfaltera. Marken utanför den nya lokalen var 

närmast att beskriva som en stor lerpöl, leran fastnade under skor och på truckar vilket 

resulterade i att det var lerigt i alla lokaler; till och med i omklädningsrummen där 

operatörerna tvättade sig och där de förvarade sina privata kläder.  

Leran fanns i korridorer och lokalvårdarna var alldeles förtvivlade, enligt (pc) var 

förhållandena under all kritik. Något som ytterligare förvärrade situationen var ett centralt 

initiativ som handlade om ordning och reda. Ett område som ledningen på Borrstål tyckte 

kändes omöjligt att diskutera under rådande omständigheter, de funderade ett tag på hur de 

skulle introducera och efterfråga ordning och reda på ett bra sätt. Resultatet blev att (pc) 

kontaktade ett företag som arbetar med markberedning och beställde asfaltering av hela 

planen, för att inte belasta det tömda projektkontot debiterade han hela kostnaden på det 

han kallar ”driftkontot”. ”Och den lilla grejen, det blev en sån enorm (paus) tacksamhet. Ja, otrolig 

tacksamhet. Vi hade fixat parkeringar, och vi hade fixat, ja, infarten till Borrstål med asfalt”. 

Omförhandling av relationer 

I fortsättningen av denna historia återgår vi till den påbörjade beskrivningen av arbetssättet i 

valsverket, vi återgår till mötet då den nyanställde (pl) först träffade sin personal. (Pl) sökte 

som beskrivits efter operatörernas egna synpunkter men märkte snart att de inte var vana 

med den typen av frågor, de hade mest mottagit order från sin tidigare chef. Han fick en hel 
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del feedback i början, vissa operatörer tyckte att (pl) borde fatta fler beslut. För (pl) var det 

dock viktigare att operatörernas kunskap och erfarenhet fick möjlighet att komma fram. Han 

tänkte att de behöver mer tid tillsammans där han fick möjlighet att berätta hur han ville att 

arbetet skulle fungera. Några månader efter första mötet bokade han därför in två heldagar 

inklusive övernattning tillsammans med alla operatörer. Detta skedde i Högbo som är en ort 

en bit utanför Sandviken den 13 -14 juni 2007. Valsverket stängdes och nattlaget fick ledigt 

både natten före och natten efter för att möjliggöra allas deltagande. För (pl) var det viktigt 

att få till en överenskommelse om hur de skulle förhålla sig till varandra, vilka förväntningar 

operatörerna hade på honom och hur han såg framför sig att operatörsrollen kunde formas.  

(Pl) säger så här om mötet: ”Jag gjorde, som vanligt, liknelser med fotbollen eftersom det är något jag 

känner mig hemma i. Jag tycker faktiskt att likheten är slående, ett lag, ett arbetslag eller ett fotbollslag; för 

mig kvittar det. Mycket handlar om vilka passningar vi vill ge varandra”? Syftet med aktiviteten var att 

lägga en slags grund för vilket beteende som skulle råda i valsverket, han ville att 

operatörerna själva skulle ingå överenskommelser om saker som de själva tyckte var viktiga i 

deras arbete. Mycket handlade om gränssnittet mellan skiftlagen, på vilket sätt relevant 

information förmedlades och för honom var det naturligt att kalla detta för passningar.  

(Pl) var också noga med att understryka att operatörerna själva ansvarade för de punkter 

som kom fram, han berättar att han flera gånger uppmuntrade sin personal att inte komma 

överens om saker som de inte kan hålla. Det viktigaste just då var att komma igång med 

något som sedan kunde förfinas allt eftersom vi såg förbättringsmöjligheter på vägen. Han 

var också noga med att visa, med ord och i handling, att han deltar i arbetet genom att både 

stötta och utmana när något dyker upp. Huvudmålet för honom var ändå att operatörerna 

själva kände ägarskap för de överenskommelser som ingicks.  

Skiftöverlämningar är en typisk sak som ofta skapar irritationer, människor som är på väg 

hem irriterar sig på att de som startar sitt skift inte kommer i god tid, även om de själva ofta 

gör likadant. I valsverket skapades därför regler för skiftbytet, återigen pågick dialogen 

mellan operatörerna själva. Tillsammans med regler för ett skiftbyte diskuterades också en 

del andra frågor som lyftes av operatörerna själva, resultatet blev en överenskommelse som 

kom att kallas ”the way we do it”, se figur 13, och beskriver hur medarbetare i valsverket 

förväntas agera. 
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Figur 13. Överenskommelser från workshop i Högbo, 2007   
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Dokumentet fanns uppsatt på flera ställen ute på fabriksgolvet och hänvisades till ett flertal 

gånger under tiden för denna studie.  

Operatörernas överenskommelse fungerade som en slags grundplåt för vad som gällde i 

valsverket, utöver detta ville (pl) införa ett nytt tankesätt. Han tänkte sig en skillnad mellan 

prestation och resultat och ville att de skulle använda sig av detta vid uppföljning i 

valsverket. Det var ett tankesätt han använt sig av som fotbollstränare, han förklarar: ”Vi 

gjorde vår bästa match hittills, en strålande laginsats! Vi har aldrig varit så bra tidigare, en fantastisk 

prestation! Vi förlorade med 3-0 och vi är inte nöjda med resultatet”! (Pl) förklarade för gruppen hur han 

tänkte och ville att de i fortsättningen skulle använda sig av de två olika begreppen när de 

pratade om sitt arbete. Detta sätt att följa upp arbetet var i högsta grad levande under tiden 

denna studie genomfördes; sju år senare.  

Prestation liknades vid människornas insats på jobbet, på vilket sätt hanterar medarbetarna 

sitt gemensamma uppdrag. Exempelvis om valsverket av någon anledning inte går bra och 

alla operatörer gör sitt yttersta för att lösa problemet och få igång verket, i dessa fall har 

prestationen varit bra. Resultatet, mängden producerat borrstål, å andra sidan är medioker. 

En annan dag går valsverket klanderfritt, operatörerna har inte några extra uppgifter att göra 

utan produktionen flyter effektivt och enkelt, prestationen i det fallet har då varit relativt 

låg; resultatet däremot blir väldigt bra.  

Genom att skilja på detta kan de tillsammans reflektera över både prestation och resultat, de 

kan också uppmärksamma en god prestation trots att resultatet är mediokert. En av 

operatörerna sa så här: ”Oftast är det när saker krånglar och resultatet är dåligt som vi arbetat hårdast”. 

På det här viset kunde feedback för en bra prestation ges. Under en av fokusgruppsträffarna 

fick skiftlaget beröm för ett lysande resultat varpå en operatör i gruppen svarade ”må så vara, 

prestationen var inte märkvärdig, det bara rullade på”. Bland operatörerna fanns en stolthet i deras 

prestation, en dålig prestation ansågs som sämre än ett dåligt resultat.  

Lagledare 

För att ytterligare möjliggöra ägarskap i skiftgrupperna ville (pl) tydligt delegera 

beslutanderätt om produktionen så långt som möjligt. Hans upplevelse var att många av de 

frågor som gruppen själva hade tillräckligt med information för att besvara ändå eskalerade 

till honom. Han kände att han förväntades fatta beslut om saker som operatörerna kunde 

bättre än han själv. Någon gång runt 2011 infördes därför en ny kollektiv befattning: 

lagledare, en befattning som innehas av en kollektivanställd medarbetare. Tanken är att 

innehavaren av befattningen ska vara ledare för sitt skiftlag. Befattningen ska finnas i alla 

skiftgrupper och i valsverket hade rollen fått en tyngdpunkt på att arbeta mer med 

människorna i gruppen än med maskinerna.  

Av tradition hade valsverket haft en ställare per skiftlag som i praktiken också fungerat som 

skiftlagets ledare. Ställare kunde man bli på grund av hög kompetens gällande valsning, (pl) 

ansåg att en lagledare borde vara något annat; en ledare för gruppen. Någon gång runt 2011 

separerades därför dessa två roller, varje skiftlag skulle ha en ställare med teknisk 
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kompetens och en lagledare med ledaregenskaper. I samband med detta infördes också 

månatliga forum för respektive grupp; de olika skiftlagens ställare samlades för att prata om 

tekniska erfarenheter och nya metoder; exempelvis bästa körsätt i valsverket.  

Lagledarträffen, där de olika skiftlagens lagledare samlades, behandlade andra frågor som 

t.ex. hur skiftlagen fungerar och hur kollegorna på de olika skiftlagen trivs och mår. 

Samarbete och personliga händelser delades mellan lagledarna, syftet från (pl) var att 

lagledarna skulle lära av varandra och i förlängningen såg han lagledare som potentiellt 

blivande chefer. Den nya lagledarrollen utsågs av skiftgruppen tillsammans med (pl) och det 

var inte självklart att den tidigare ställaren blev föreslagen. Han berättar: ”Vi hade ett par 

fantastiskt duktiga ställare som var otroligt duktiga på att ställa in verket och sådant, men de var inga ledare”.  

Han menade att en ledare ska kunna fatta andra beslut än bara körsätt, en ledare ska kunna 

ge ledighet till sina kollegor på ett ansvarsfullt sätt. En ledare ska också kunna samtala med 

sina kollegor på ett tydligt sätt, kunna guida gruppen mot gemensamma överenskommelser. 

Att vara ledare är något helt annat än att vara ställare; en före detta ställare berättar i en 

intervju att han plötsligt inte fick vara lagledare längre eftersom (pl) inte tyckte att han var 

en ledare. Han berättade att (Pl) sade till honom att han gärna fick fortsätta som ställare 

men att han ville se en annan person som ledare för skiftlaget: ”I början fattade jag ingenting men 

så här efteråt blev det ju bra, det är faktiskt två olika jobb det handlar om” (o). Operatören berättar också 

att hans eget intresse hela tiden handlat om teknik, han var intresserad av hur valsverkets 

inställningar kunde optimeras för att producera prima borrstål.  

Regler för skiftgruppens beslut 

Under workshopen i Högbo arbetades det fram regler för vilka beslut en lagledare och en 

ställare fick ta, att tydliggöra de olika rollerna. Säkerheten har haft hög prioritet under 

många år på Sandvik så baserat på säkerhet började vi prata med varandra. (Pl) berättar att 

frågorna handlade om vilka beslut skiftgruppen ska kunna ta på sin arbetsplats, resultatet 

blev tre övergripande punkter att tänka på vid beslutsfattande och som var lätta att 

använda; säkerhet, kvalitet och lärande: ”Påverkar det säkerheten, min eller någon annans säkerhet, 

det jag vill göra nu? – Näe det gör det inte, BRA! Påverkar det kvalitet? – Näe inte det heller! Okay då är det en 

bra sak att göra, då provar vi och så lär vi oss något utav det”(pl). 

Samtidigt med den enkla regeln diskuterades också hur de kan göra om svaret på någon av 

de två första frågorna i citatet ovan besvarades med ett ja. I så fall behöver vi verkligen 

tänka efter och involvera fler innan vi provar idén i praktiken, vad beträffar lärande kommer 

vi att lära oss något av det också. Under mötet i Högbo beslutades också att en 

arbetsplatsträff skulle hållas varje fredag med det skiftlag som arbetade eftermiddag den 

veckan, de skulle börja två timmar tidigare med mötet och sedan avlösa förmiddagsskiftet 

vanlig tid. (Pl) ville komma igång med kontinuerliga möten, arbetsplatsträffar, där 

information och åsikter kunde utbytas mellan såväl arbetsledning och operatörer som direkt 

mellan operatörer. Mötet gav också operatörerna möjlighet att sluta två timmar tidigare på 

sitt fredagseftermiddags-skift i och med att de började två timmar tidigare; detta var mycket 

uppskattat bland operatörerna.  
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Riktat initiativ, 2011 

År 2011 lanserades ett initiativ från organisationens högsta ledning; Step change. Initiativet 

syftade till att öka produktivitet, utbyte och avkastning – bakgrunden var att hela 

affärsområdet inte motsvarade ägarnas förväntningar; ett rejält förbättringssteg krävdes. 

Rykten och hot gjorde gällande att om resultatet inte märkbart förbättrades kunde en 

försäljning ske av enheten, en affär i 10 miljarders-klassen (2012-10-09, tidningen 

Affärsvärlden). I samma tidning står att läsa att det var styrelsen som stoppade dåvarande 

VD:s hemliga planer på försäljning.  

I valsverket på Borrstål pågick mötet på fredagarna så som det var tänkt och bestod mest av 

informationsutbyte, (pl) berättar att mötet på något sätt rullade på ”tomgång”. Flera 

operatörer hade också uttryckt önskemål om att ändra innehållet till något mer meningsfullt. 

Många gånger pratades det om information som alla redan kände till, saker som redan 

diskuterats på avdelningens 8:50-möte. Frågan hade dock stannat vid att prata om mötets 

innehåll, ingen visste dock riktigt vad de eftersökte och inga konkreta förslag fanns. (Pl) 

berättar att allt liksom ”satte sig” i samband med det initiativet. Under initiativet ”Step 

change” låg fokus för alla medarbetare i den direkta produktionen på stabilitet, utbyte, 

produktivitet och flexibilitet. Initiativet gav medarbetarna på Borrstål en tydlig riktning att 

arbeta mot.  

Lokalt på Borrstål enades ledningsgruppen om att lägga särskilt fokus på utbyte, något som i 

valsverket fram tills dess konstaterats i efterhand. Hur mycket blev skrot av den totala 

mängden material som producerats. Många upplevde sättet att mäta som trubbigt och 

ointressant, dessutom var det redan gjort och gick inte att påverka. Diskussioner om ett 

alternativt sätt att mäta och följa utbytet i valsverket påbörjades under arbetsplatsträffarna. 

Alla hade chans att delta i resonemanget genom att ifrågasätta och ge förslag, målsättningen 

var att resultatet skulle vara lätt att ta fram och gå att påverka i vardagen.  

Det nya sättet att följa utbyte utgår från en väldigt tydlig avgränsning av ansvarsområde, 

skapad av operatörer i samförstånd med (pl). Från det att kutsar värms i ugnen tills att de 

landar på svalbädden är det skiftlaget i valsverkets gemensamma ansvar att se till att 

produkten uppfyller kundens krav. Det gjorde det ganska enkelt att räkna hur många kutsar 

som värmts under t.ex. ett skift och på samma enkla sätt går det att räkna antal ämnen som 

inte blev prima. Genom att dividera antal skrot med antal värmda ämnen får de direkt ett, 

något förenklat, mått på sitt utbyte. Den nya metoden medförde samtidigt att de hade bra 

kontroll över hur många valsningar de genomfört under skiftet, något som varierade 

beroende på slutprodukt.  

För att styra mot det övergripande utbytesmålet för avdelningen räknade operatörer 

tillsammans med arbetsledning fram ett målvärde som motsvarade målet i Step change -

initiativet. Målet visade sig bli högt ställt, 99,2% av alla värmda ämnen måste bli prima och 

det fanns flera operatörer som i början tyckte att det kommer att bli svårt att nå; till och 

med omöjligt. I praktiken innebar det att operatörerna började räkna sina felvalsningar, de 

ämnen som inte gick att vidareförädla till prima borrstål; skrotmaterial.  
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Ganska snabbt spreds ett tankesätt om att inte chansa i valsningen, vartenda ämne blev 

viktigt och för att nå ett så högt mål var alla tvungna att göra sitt yttersta, på alla positioner. 

En annan fördel var att utbytet kunde följas i realtid, åtgärder och eventuella justeringar 

kunde ofta åtgärdas innan fler fel uppstod. (Pl) berättar att han tänkte likadant här som 

under arbetet med ”the way we do it” och lät det nya sättet att följa utbyte till stor del 

baseras på operatörernas egna idéer. För honom var det självklart att ägarskapet ska ligga 

hos operatörerna; det är trots allt de som kan påverka utbytet.  

De började följa utbytet per skiftlag under arbetsplatsträffarna, diskussionerna blev också 

mer konkreta och faktabaserade, de handlade ofta varför vissa hetor ledde till skrot. 

Tankesättet med att inte chansa i valsningen spred sig till alla positioner i valsverket, med 

tiden sågs hetorna – de uppvärmda ämnena - som det viktigaste att fokusera på. Dessa hade 

ju en direkt påverkan på skiftlagets utbyte, efter att det nya sättet att mäta pågått ett tag 

myntades frasen ”koll på varje heta” av en operatör. När vi talar om detta säger 

produktionsledaren; ”Vilken drivkraft det finns, går vi ut nu och frågar hur många skrot har ni kört idag så 

kommer vi att få veta exakt hur många det är. På varandras skiftlag dessutom”. Effekten av det nya sättet 

att arbeta lät inte vänta på sig, det överträffade alla förväntningar. 

Även (pec) kommer in på det här under en intervju och säger att han tänker sig att grunden 

till denna utveckling lades genom samtalen om värdegrund och engagemang, där han också 

påpekar att (pl) gjorde ett väldigt bra jobb. Han säger också att han tror att det som gjorde 

det möjligt, den riktiga triggern, var det ökade och tydliga fokuset på utbyten i valsverket. 

Målet var att utbytet skulle gå från 93 % till 93,7 % enligt det gamla sättet att mäta, vilket var 

ett ganska tufft mål. Resultatet blev, som ovan beskrivits, ”koll på varje heta” vilket precis 

som (pec) påpekar är mer av ett tillstånd än en aktivitet.  

På en direkt fråga till (pec) om hur ”koll på varje heta” vuxit fram svarar han att inte vet och 

att han inte varit delaktig det arbetet. Istället uttrycker han framgången med initiativet och 

att resultatet blev bättre än vad han vågat hoppas på. Personalen i Valsverket lyckades 

överträffa målet med god marginal och han understryker att utbytet nu ligger nära teoretiskt 

max.  

Metoden för framtagandet grundar sig i arbetsplatsträffarna; diskussionerna om utbyte och 

det fokus som fanns under det riktade initiativet gjorde att både syftet och agendan på 

arbetsplatsträffarna i valsverket ändrades. Från att ha handlat om informationsspridning 

ändrades agendan till att gemensamt försöka förstå den senaste arbetsperioden. (Pl) säger i 

förbifarten; ”i stället för att informera varandra om saker styrde vi egentligen bara om arbetsplatsträffarna 

till ett reflekterande forum”. Saker de samtalar kring kan vara: Hur var deras prestation? Hur var 

deras resultat? Om samma sak händer igen, kan vi göra något annorlunda? Vad har vi lärt 

oss den här perioden? 

Lagledarens uppgift blev ganska snabbt att förbereda en sammanställning över skiftlagets 

utbyte under den senaste skiftcykelns arbetsperiod. (Pl) berättar också att 

arbetsplatsträffarna på fredagarna döptes om till utbytesuppföljning, vilket ledde till ökad 
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medvetenhet och ökat ansvarstagande; sedan dess har forumet kontinuerligt förfinats. I och 

med att kunskapen kring kvalitet ökat har också kunskapen om lämplig produktionstakt för 

de olika produkterna också bestämts, i de flesta fall av operatörerna själva. Detta har lett till 

att varje produkt har en i förväg bestämd produktionstakt baserad på tidigare erfarenheter. 

På vissa produkter har takten ökat med bibehållen kvalitet, i andra fall har takten sänkts för 

att undvika att skrot produceras. En av ställarna sade: ”Vi kör det bästa för helheten nu, vissa 

produkter blir svåra att hantera i appreteringen om vi valsar dem för fort. På dem har vi nu hittat en takt som 

optimerar helheten”. 

Metoden att arbeta med utbytesuppföljning och att tillsammans reflektera över sin 

gemensamma arbetsinsats spred sig till flera områden på Borrstål och där arbetet i 

valsverket fungerade som ett gott exempel. Genom det nya sättet att följa utbytet visste 

varje medarbetare när de gick hem från sitt skift om det gått bra eller dåligt och de fick en 

väldigt gemensam målbild. För att operatörerna själva skulle känna ägarskap för 

uppföljningen hade (pl) en idé som gick ut på att skiftlaget själv skulle redogöra för hur den 

senaste perioden gått. Istället för att han sökte data i produktionssystemen som fanns 

tänkte han sig att operatörerna själva kunde sammanställa sitt resultat.  

Han presenterade sina tankar för lagledarna under en lagledarträff och frågade vad de tyckte 

om idén. Han beskrev fördelarna med att de själva får försvara och förklara sin 

gemensamma prestation och sitt gemensamma resultat för honom. Lagledarna är ju ute i 

produktionen hela tiden och kan därför förklara vad som hänt på ett helt annat sätt än vad 

han själv kunde, (pl) kunde se en siffra i ett system medan lagledare och operatörer kunde 

beskriva de bakomliggande orsakerna till siffrorna.  

(Pl) berättar att faktiskt blev lite förvånad när han pratade om sin önskan med skiftlagen, de 

var väldigt positivt inställda till detta, hans farhåga hade varit att lagledare och operatörer 

inte skulle tycka att detta ingick i deras arbetsuppgifter. Så som han kommer ihåg samtalen 

svarade de ungefär att; ”ja det kan vi väl göra”. Han säger att det hade börjat röra på sig! 

Under en fokusgruppsintervju säger en av operatörerna så här om det de åstadkommit: ”Jag 

kunde aldrig tro att vi skulle få ett sådant resultat, vi har ju inte gjort någonting. Vi har ju bara suttit och pratat 

om hur vi jobbar i valsverket” (ll). 

(Pl) berättar att han ville komma åt lärande genom att styra om uppföljningen till 

reflekterande forum. Genom att ge alla en möjlighet att reflektera över bra och mindre bra 

scenarier i valsverket var han övertygad att det skulle generera utveckling. Genom att ge alla 

en möjlighet att ställa sig själv och varandra frågor som: ”Ja men titta nu har vi jobbat i tre 

veckor, nu går vi på ledig vecka – vad har vi gjort och vad kan vi göra annorlunda”? I takt 

med att forumen fungerade bättre och bättre började också lagledarrollen diskuteras, det 

fanns ett behov av att förtydliga lagledarens roll. Till att börja med diskuterades rollen i varje 

skiftlag på fredagsmötena men det verkade svårt att enas, (pl) beslutade då att införa 

stående lagledarträffar var fjärde vecka. På dessa träffar möttes varje skiftlags lagledare för 

att prata om rollen, alla tyckte att det var viktigt att de hade samma uppdrag och att de var 

överens om hur de skulle agera.  
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(Pl) deltog alltid på mötena och var noga med att förklara att syftet var att de ska känna sig 

som, och agera som, lagets ledare. Han var också noga med att lagledarna förmedlade vad 

som hände på lagledarträffarna till sitt lag – sina kollegor. De här träffarna har lett fram till 

att rollen och arbetssättet är tydliggjord. Under en av lagledarträffarna berättade en av 

lagledarna att han upplevde att den tydliga rollen gett honom en slags legitimitet att agera 

som lagledare och att det hjälpt honom att känna sig säker i sin roll som lagledare. De har 

fortsatt att träffas en gång i månaden och de träffarna handlar om reflektion och lärande; de 

har en möjlighet att prata ledarskap med varandra.  

För att öka lagledarnas insikt i ledarskap var avdelningen drivande i att ta fram en 

skräddarsydd ledarskapsutbildning tillsammans med övriga produktionsområden. Efter att 

lagledarna i valsverket gått kursen tyckte (pl) att lagledarna också kunde och borde ta mer 

ansvar. Han upplevde att många av de frågor som kom till honom var saker de själva kunde 

besluta om, tillsammans med sin grupp. (Pl) berättade att han då brukade hänvisa till PGL 

och be dem att försöka själv först; ”använd det ni lärt er på kursen, involvera era kollegor, 

kasta in en skopa Y när det behövs”. (Här syftar (pl) på McGregors teori X vs Y)  

Självklart kan jag vara med om du vill eller stötta från sidan, men jag vill ändå att du försöker 

själv först. (Pl) berättar att han tydligt kunde se hur lagledarna växte i samtalen med sin 

grupp och att han inte kan komma på något tillfälle där det inte löste sig. Att operatörerna 

fått mer att säga till om betyder också att de i någon mån fått mer att göra, fler 

arbetsuppgifter, något som de flesta ändå uppskattar. Det förekommer inte några önskemål 

om att återgå till det gamla sättet att arbeta, en av operatörerna reflekterar över 

ackordstiden på det här viset: ”om ackordet kommer tillbaka då ger jag upp, det skulle bara gynna de 

lata ” 

Ett annat forum som också infördes på kontinuerlig basis var ett ställarmöte, agendan på 

detta möte var teknikfrågor rörande säkerhet, produktivitet, underhåll och nya körsätt och 

inställningar i valsverket. Syftet med de här träffarna är kunskapsöverföring och lärande 

mellan skiftlagen. Ställarna har arbetat systematiskt med att prova ut optimala hastigheter 

för valsning av de förekommande dimensionerna. De har hela tiden strävat mot att optimera 

helheten vilket har inneburit att valsverket sänkt farten på vissa produkter för att underlätta 

för de som arbetar i nästa steg; appreteringen. En av ställarna uttryckte sig så här: ”Förr 

fokuserade vi bara på att valsa så mycket ton som möjligt, för att få ihop vårat ackord. Att borrstålet blev 

krokigt gjorde ju inte oss någonting, vi mättes bara på ton som lämnade svalbädden. Att krokigt material 

ställde till problem i appreteringen visste vi förstås om men vi arbetade mot våra egna mål”. 

En inblick i vardagen 
“Det är nästan så att jag får gåshud när jag pratar om det för jag tycker att det är så fränt att se. Vi kan stå där 

ute och titta och så. Vår marknadschef brukar prata om det ibland när han varit ute i verket med kunder, det är 

alldeles dött i verket. Hetorna gick för fullt naturligtvis, och så vart det stopp på en heta och så bara visslade det 

till och det kommer fyra killar från olika håll, samarbete, och så fart på grejorna och så ut igen. Jag tycker att 

det är så läckert att se och höra – skitfränt” (pl). 
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Citatet ovan är hämtat från en intervju med (pl), han berättade om en episod när de hade 

besök av marknadschefen och hur de stod på en läktare för att se hur produktionen 

fortlöpte. I det här avsnittet har jag valt att redogöra för tre olika scenarier från tiden när jag 

medverkade i avdelningens dagliga arbete. Möte för daglig styrning innefattar hela Borrstål 

medan utbytesuppföljningen och förändringar i vardagen beskriver arbetet i valsverket.  

Möte för daglig styrning 

Varje vardag klockan 8:50 samlades representanter från Borrståls samtliga funktioner för ett 

möte, syftet för mötet var daglig styrning baserat på de förutsättningar som rådde för 

stunden. Mötet hölls varje vardag och följde en för mötet framtagen standardagenda, 

deltagarna stod upp framför en whiteboardtavla. Varje funktion hade en representant som 

ansvarade för att uppdatera sin grupps information, mötet kallades av de flesta för 

tavelmötet. Agendan innehöll en uppdatering av säkerhetsläget, hur produktionen gick, 

eventuell frånvaro, orderläge och gemensam problemlösning. Ledarskapet för mötet 

roterade; ibland var det (pec) som höll i mötet för att dagen efter ledas av en operatör eller 

av (pl).  

Ledarskapet för mötet var inte beslutat på förhand utan roterade utefter de händelser som 

var prioriterade den dagen. Den närvarande personen med bäst information om den högst 

prioriterade frågan höll vanligtvis i hela mötet. Informationen från varje funktion 

förmedlades av personer som arbetade i givna funktioner, på så sätt kunde frågor ofta 

besvaras direkt av människor som hade aktuell information från platsen. Från de olika 

produktionsområdena strävades det mot att en lagledare eller en operatör skulle vara den 

som rapporterade, i undantagsfall var det ansvarig chef som delgav informationen.  

Rapporteringen bestod i huvudsak av att förklara för övriga hur nuläget såg ut för att sedan 

mynna ut i en gemensam plan för kommande dygn. Vissa tavelmöten innehöll också mer 

allmän information; ibland informerade forskningsavdelningen om nya produkter som skulle 

provas, ibland presenterade marknadsavdelningen ett uppdaterat orderläge även om det 

mest centrala vid detta möte var att tillsammans förstå hur produktionen flöt i förhållande 

till planen. Tavlan var uppdelad i flera områden där varje område hade en ”egen” plats på 

tavlan, hur tavlan såg ut illustreras i figur 14: 
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Figur 14. Whiteboardtavla vid möte för daglig styrning 



Möte med studieplatsen – Beskrivning av då och nu 

118 
 

Eftersom samtliga funktioner var samlade vid mötet fanns möjlighet till faktabaserad 

problemlösning och gemensam justering av körplanen. Organisationen som helhet kunde 

tillsammans prioritera viktiga maskiner och tillsammans identifiera och prioritera svaga 

områden. Vid ett tillfälle prioriterades en order som riskerades att bli försenad, materialet 

befann sig vid en maskin som hade driftstörningar och väntade på ett underhållsstopp som 

var planerat till nästkommande vecka. Åtgärden blev här att underhållschefen, som deltog 

på mötet, fick informationen om det kritiska läget. Han tog med sig informationen till sin 

avdelning och såg till att underhållspersonalen fick information om den nyligen beslutade 

prioriteringen.  

Åtgärden på underhållsavdelningen blev då att dokumentation över maskinen med 

driftstörningar togs fram, reservdelar iordningställdes tillsammans med dokumentationen 

och placerades ute vid maskinen. På så sätt kunde ett eventuellt haveri i maskinen avhjälpas 

fortast möjligt. Underhållspersonalen införde dessutom regelbundna tillståndskontroller vid 

maskinen, för att i mesta möjliga mån kunna upptäcka om läget förvärras.  

Under de här möterna upplevdes modellen med de tre ”bubblorna” som jag introducerade 

särskilt användbar. Det var under den gemensamma reflektionen ,vid tavelmötet, som nya 

ideer kom fram och gruppen kunde då besluta om att tillsammans prova dessa i praktiken. 

De tre faserna möjliggjorde både ökad förståelse för praktiken och möjlighet till justering av 

densamma. Modellen visade sig vara uppskattad bland praktikerna, de gav uttryck för att 

reflektionen blev ”krispigare” när de kunde följa den processorienterade modellen.  

Möjligheten att sortera dialogen i tre ganska enkla områden bidrog till ökat fokus i 

problemlösning och till en  justering av arbetssätt. Min roll var här ibland att leda de 

utforskande dialogerna. Ibland underströk och repeterade jag uttalanden som jag ansåg 

innehålla ett lärande för gruppen, andra gånger påpekade jag svårigheten med att arbeta 

med en bubbla i taget. I början av arbetet med modellen tenderade samtalen att pendla 

mellan de olika bubblorna varpå ingen gemensam justering kom till stånd. Efter en del 

träning och ett gemensamt reflekterande över processen, hur den gemensamma reflektion 

tagit form, märktes ett ökat fokus under tavelmöterna. 

En utveckling av modellen tog form under samtalen kring vikten av allas bidrag. Genom ett 

enkelt streck kunde effekterna från uppdelningen enligt Taylors principer synliggöras, se 

figur 15, den lilla justeringen av ursprungsmodellen gav bränsle till många reflektioner. Bland 

både operatörer och arbetsledning reflekterades över vilka konsekvenser det kan få när de 

som är experter på ”arbetet” inte får delta i reflektion och justering och när de som tänker 

ut nya lösningar inte förväntas efterleva dem själva.  
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Figur 15. Utvecklingsmodell del 2 

 

Den enkla modellen illustrerade på ett kraftfullt sätt hur medarbetare som utesluts från 

möjligheten att påverka utförandet av sitt eget arbete tappar motivation när de förväntas 

följa instruktioner framtagna av människor som normalt inte utför sysslorna de beskriver. 

Under min medverkan i organisationens möten hände det att jag, när jag bedömde det som 

meningsfullt, presenterade modellen. Jag började då med att rita de tre bubblorna för att 

sedan lägga till ”strecket” och samtidigt vara tydlig med att jag tycker det är synd att det blir 

så och att en lösning på ett problem troligen blir bättre om fler involveras.  

Min egen upplevelse av att använda mig av modellen var att den var funktionell. Min 

bedömning var att det verkade enkelt att ta till sig innehållet för deltagarna, i många fall 

luckrade mitt inspel upp dialoger till att bli mer inkluderande och mer utforskande av 

varandras åsikter. Mot slutet av min medverkan hände det ibland att medarbetare 

refererade till modellen genom att prata om ”Håkans bubblor” eller ”Håkans ringar” med 

avsikten att fler parter borde involveras i ett beslut. 

Vid ett annat tillfälle låg produktionen efter i appreteringen, valsverket hade valsat mer 

material än vad appreteringen klarade av att bearbeta. Följden av detta blev att ett lager 

hade byggts upp mellan valsverk och appretering. Att undvika stora lager var ett långsiktigt 

mål så när lagernivån ökar följs det upp på tavelmötet och gemensam problemlösning 

startar. Den här gången gav lagledaren i appreteringen uttryck för personalbrist, det var flera 

operatörer i appreteringen som var hemma från arbetet på grund av sjukdom. Problemet 

diskuterades och flera möjliga lösningar provades i gruppen, efter en stund säger lagledaren 

från valsverket så här: ”Det finns ingen anledning att köra valsverket med full hastighet i den 

här situationen. Vi är full styrka, jag skickar över två man till appreteringen, vi kan köra 

valsverket i alla fall. Hastigheten sjunker lite men det gör inget just nu” (ll). 

 

Värt att notera i ovanstående exempel är att det inte var chefer som beslutade om 

förflyttning av arbetskraft, det var de kollektivanställda lagledarna som själva optimerade 

bemanningen till förmån för helheten.  

Utbytesuppföljning 

Ledare för detta möte var lagledaren, de hade tillsammans med sitt skiftlag i förväg 

sammanställt ett material som beskrev deras senaste arbetsperiod. Deras närmaste chef, 
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(pl), deltog under hela tiden på samtliga träffar, hans roll var dock inte att vara mötesledare. 

Placeringen under mötet var att skiftgruppen satt runt ett bord vända mot varandra, (pl) satt 

inte med gruppen utan en liten bit ifrån. Vid de tillfällen jag deltog var jag placerad bland 

deltagarna, jag var en i gruppen. Agendan, som var standardiserad, innehöll; säkerhet, 

utbyte och en nyligen uppstartad punkt kallad ”lagledaren har ordet”. Uppföljningen 

gällande säkerhet var även den standardiserad och presenterades i formen av en triangel, se 

figur 16, samma modell som användes vid tavelmötet 8:50. Den innehöll tre områden: 

olyckor (röd färg), tillbud (gul färg) och riskobservationer (grön färg) ingick: 

 

 
 

Figur 16. Exempel på utbytesuppföljning, säkerhet 

 

LTI är en förkortning för ”lost time injuries” och med det menas att en person gjort sig så 

pass illa på jobbet att sjukskrivning blev följden. Nästa nivå ”arbeta med annat” menar att en 

person gjort sig illa på jobbet och därför inte kan fortsätta med sina normala arbetsuppgifter 

men att andra arbetsuppgifter skapats för att undvika sjukfrånvaro. ”Sjukvård” betyder helt 

enkelt att en person skadat sig så illa att hen behövde uppsöka läkarvård. Olycka utan 

sjukfrånvaro innebär att en person skadat sig på arbetet men trots det har arbetet fortgått 

som planerat.  

Nästa rubrik i triangeln, ”tillbud” betyder att något har hänt som skulle kunnat, under andra 

förutsättningar, resultera i en olycka. Färgen är ändrad från röd till gul eftersom ingen olycka 
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skett, däremot har en händelse som kunnat orsaka en skada observerats och kräver därför 

en förebyggande åtgärd. Ett vanligt sätt att skilja mellan olycka och tillbud brukar vara att 

använda orden aj och oj. Vid en olycka uttalas ordet aj eftersom någon skadat sig, vid tillbud 

uttalas istället oj, ibland följt av; det där var nära. En riskobservation betyder att någon ur 

personalen observerat eller identifierat en risk, utan att något inträffat. Längst ner på sidan 

finns en ruta som förklarar åtgärder från inträffade händelser. I lagledarens presentation 

finns också en sida, se figur 17, som förtydligar aktiviteter baserat på det som inträffat:  

 

 

Figur 17. Åtgärdslista baserad på händelser i valsverket 

 

Olyckor och tillbud loggades i företagets system för arbetsmiljöarbete, MIA. Det vanliga för 

riskobservationer var att dessa oftast åtgärdades av operatörerna själva. Ibland tillsammans 

med underhållsavdelningen. I de fall där underhålls medverkan krävs rapporteras behovet i 

underhållssystemet ”Tekla”. När det gäller olycksfall och tillbud sker det mesta arbetet 

reaktivt, reaktioner på redan inträffade kritiska händelser. Riskobservationer skiljer sig från 

dessa då meningen är att försöka observera tänkbara faror trots att de inte inträffat, att 

arbeta med riskobservationer är således den svåraste nivån i säkerhetsarbetet.  

Sammanställningen fungerar sedan som underlag för ett samtal om säkerhet för gruppen, 

lagledaren leder samtalet men bjuder in sina kollegor till att hjälpa honom förklara vad som 

hänt och vilka åtgärder som vidtagits. Den som har något att tillföra diskussionerna delger 
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sina tankar och synpunkter under samtalens gång, det sker ingen handuppräckning eller 

liknande för att begära ordet. Att gå igenom siffrorna, resultatet, i exemplet ovan fyra 

riskobservationer, gick i regel väldigt fort. Samtliga deltagare visste dessutom om resultatet 

före mötet, det som tog mycket tid var samtalen om hur och varför de inträffat.  

Operatörerna berättar ingående för varandra om händelseförloppet och i vilket 

sammanhang risken hade observerats och vilka konsekvenser den hade kunnat få om en 

olycka skett. Operatörerna lägger också mycket tid på att diskutera tänkbara lösningar för att 

eliminera risken på bästa sätt. Eftersom flera av riskerna bedöms som svåra att bygga bort 

rent fysiskt handlar samtalen ofta om beteende; vilket beteende ska vi ha när vi utför olika 

arbetsmoment och när vi rör oss i valsverket. Ett exempel på svårlösta fall handlar om heta 

ämnen som förflyttas i hög hastighet på golvet och på rullbanor mellan de olika valsparen. 

Att sluta transportera varma ämnen är inget alternativ för då är tillverkningen av borrstål 

inte möjlig. Att montera skydd och därigenom hindra människor från att komma i kontakt 

med de varma ämnena bedöms som svårt då det skulle innebära att kontroll och 

hanteringen av ämnena blir omöjlig att utföra.  

I sådana fall riktas säkerhetsarbetet mot beteende, en av lagledarna berättar: ”Vi har de här 

riskerna på vår arbetsplats, det är inte optimalt, men dom finns här varje dag, därför måste vi vara överens om 

hur vi hanterar dessa risker” (o). Detta bekymmer har lett fram till ett talesätt som i hög grad var 

levande under tiden för undersökningen – vänd aldrig ryggen till en heta! Vid ett flertal 

tillfällen hördes hur operatörer påpekade för varandra; ”du, vänd på dig, du har en heta 

bakom ryggen”. Under arbetet med utbytesuppföljningen hade alla operatörer enats om att 

hela tiden ge feedback till varandra när det gäller säkerhet. Syftet var inte att ”sätta dit” eller 

att visa sig själv bättre på något sätt, syftet var helt enkelt att måna om sina arbetskamrater. 

När samtalet om säkerhet var färdigt gick mötet vidare in på nästa punkt, uppföljning av 

utbytet för den senaste tre-veckorsperioden, se figur 18. Lagledaren har även sammanställt 

detta i förväg även om alla inblandade redan vet resultatet. Sammanställningen fungerar 

också här som diskussionsunderlag, när de ser siffrorna och texten kommer operatörerna 

igång med samtalet. 
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Figur 18. Utbyte valsverk 

 

Under uppföljningen med ett av skiftlagen i februari där exemplet ovan kommer ifrån 

konstaterades snabbt att målet var nått med god marginal. Efteråt fördes en livlig diskussion 

som handlade om de tjugosju ämnen som skrotats i verket, gruppen enades om att några av 

dessa kunde ha räddats om de själva varit mer alerta.  

Fyra av de tjugosju skrotade ämnena hänfördes exempelvis till golvvalsarronden, en 

syningsrunda som skulle genomföras varje timme av den som skötte golvsysslorna. De var 

överens om att en ändring till att göra rundan var 30:e minut skulle kunnat förhindra fyra 

skrotade ämnen. Lösningen skulle dock medföra andra problem som gruppen fortfarande 

inte kunde lösa. Förslaget lyftes upp till att diskuteras på teknikmötet med de fyra ställarna, 

en från varje skiftlag. Ställaren noterade förslaget och lovade att ta upp det på nästa 

ställarmöte, efter det slutade samtalet om golvvalsrronden och samtalet återgick till 

uppföljningen.  

Tillsammans kunde deltagarna i gruppen med lätthet berätta om varje skrotat ämne, de 

visste exakt vad som hade hänt och varför det blev skrot. De härledde ett flertal skrotade 

ämnen till saker de inte kunde påverka själva och avgränsade på så sätt diskussionen till att 

handla om deras egen påverkan och till saker de själva kunde påverka. Samtalet handlade 

fortsättningsvis om de ämnen som kunde ha blivit prima om de själva hade agerat 

annorlunda.  
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Att fira uppnådda mål 

En överenskommelse som fanns var att i de fall skiftlaget nått målet för den totala 

treveckorsperioden så hade skiftlag rätt till att fira uppnått mål. Det skedde genom att hela 

skiftlaget samlades innan mötet för uppföljning, de gick sedan gemensamt till företagets 

matsal där de blev bjudna på dagens rätt. Att kunna fira uppnått resultat med en gemensam 

lunch var något som alla skiftlagen uppskattade. Det fanns en stolthet i att kunna äta den 

här lunchen tillsammans. En av operatörerna sade så här om lunchen; ”Att få en gratis lunch är 

väl i och för sig roligt men för mig handlar den här lunchen om något större än så. Jag känner en stolthet 

tillsammans med mina arbetskamrater att vi gjort ett bra jobb” (o).  

 

Vid ett tillfälle när jag deltog vid mötet konstaterades att målet missats med endast två för 

mycket skotade ämnen. (Pl) som var deras närmaste chef sade att det var så nära så det är 

okej att ni äter er lunch i alla fall. Lagledaren blev då väldigt arg och svarade sin chef: ”Ska vi 

äta lunch trots att vi inte nådde målet, hur tänker du nu? Då står det väl inte på förrän vi äter lunch varje 

fredag, för oss betyder den här lunchen mer än en lunch, en stolthet” (o). En annan operatör sade så här vid 

samma tillfälle: Hur ska vi kunna känna oss stolta över att nästan ha nått vårt mål” ? Diskussionen slutade 

med att (pl) bad hela skiftlaget om ursäkt och sade att han hade tänkt väldigt fel, sedan 

tackade han gruppen för att de hade lärt honom någonting viktigt genom sin respons. 

Den sista punkten på agendan för det reflekterande forumet var den nya punkten 

”lagledaren har ordet”, figur 19 visar hur presentationen av den punkten kunde se ut: 

 

Figur 19. Lagledaren har ordet 



Möte med studieplatsen – Beskrivning av då och nu 

125 
 

 

Syftet med den punkten var att (pl) ville att lagledaren ännu tydligare skulle framstå som 

ledare för sitt lag. Genom att lagledaren gör en sammanställning över den senaste 

arbetsperioden och presenterar den för lagets medlemmar och deras chef, så tänkte han att 

ledarrollen förtydligas. Han berättar också att det är viktigt för honom att det finns uppgifter 

där kunskaperna från ledarskapsutbildningen kommer till nytta. När vi utbildar människor 

behöver de också se att utbildningen har koppling till deras arbete. Även här fungerade 

texten och presentationen som ett diskussionsunderlag.  

Lagledarens betraktelser och sammanfattning verkade starta tankar och idéer bland övriga 

deltagare, återigen var det lärandet som stod i centrum. Jag vill här särskilt betona att den 

kollektivanställde lagledaren tillsammans med sina kollegor skapat ovanstående material 

med avseende att presentera för sin chef, vid detta tillfälle deltog även jag. 

Balansering av flödet 

Efter att ha ändrat tankesätt och börjat anpassa mer och mer till produktionens helhet 

upptäcktes att balansen i tillverkningen av borrstål inte var bra. Det var operatörer i 

valsverket som först började prata om obalansen, uttalandet nedan yttrades på en av 

utbytesuppföljningarna: ”När vi kört valsverket ett tag samlas alltid material mellan oss och 

appreteringen, det får till följd att vi måste slå igen valsverket för att inte bygga ett lager 

mellan oss och appreteringen” (o). De andra operatörerna delade uppfattningen och en 

dialog startade dem emellan om hur problemet skulle kunna lösas.  

Förflyttning av personal förekom redan enligt tidigare beskrivning, att personal från 

valsverket ibland gick för att hjälpa till i appreteringen. Samtidigt gav de uttryck för att den 

lösningen endast löste ett symtom och inte ett problem: ”Om någon av oss går till appreteringen 

och hjälper till så minskar takten i valsverket. Vi tappar ju volym då, det bästa vore, tycker jag, att valsverket 

alltid körs i optimal takt. Vi vet också att kvaliteten på produkterna blir sämre när vi slår av på takten” (o). 

Dialogen fick avbrytas när mötestiden tog slut och skiftlaget avslutade sin arbetsperiod och 

påbörjade sin lediga vecka enligt skiftcykeln. (Pl), chefen för valsverket, hade som vanligt 

deltagit på mötet och hos honom startade samtalet en tanke. Han hade själv inte sett 

problemet så tydligt som han nu gjorde efter att ha lyssnat på operatörerna. Han beslutade 

sig ändå för att inte driva frågan själv, istället valde han att avvakta för att se vad som hände. 

Hans erfarenhet var att det ibland är bra att notera saker utan att agera direkt. Vid nästa 

veckas utbytesuppföljning togs frågan åter upp av operatörerna på det skiftlaget. Trots att 

de varit lediga en vecka kände de till diskussionen.  

Dialogen i gruppen ledde till att en skiftförändring i valsverket föreslogs. (Pl) som nu 

beslutade sig för att hjälpa gruppen med detta sade att han kommer att se till att förslaget 

diskuteras på skiftledarträffen som var inbokad nästkommande vecka. Operatörerna på 

mötet förefaller vara nöjda med detta och mötet återgår till standardagendan för 

utbytesuppföljningen. På lagledarträffen tas frågan om ändrad skiftgång upp för personalen i 
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valsverket, det som diskuteras är då en nergång i schemalagd arbetstid i valsverket. 

Samtalen i gruppen visar på en hög medvetenhet om förslagets komplexitet.  

Även om operatörerna förstår att trycket ökar i valsverket, konsekvensen från ett 

produktionsbortfall i valsverket blir större, så väger det ändå över till förmån för 

prioriteringen av helheten på Borrstål. Förslaget från operatörerna var att minska den 

schemalagda arbetstiden i valsverket från 168 timmar per vecka (fyrskift) till 144 timmar per 

vecka (kontinuerligt tvåskift) något som också blev resultatet i praktiken. På lagledarträffen 

pratade lagledarna med (pl) om hur de hade tänkt och om hur de ville göra och vilka 

argument som fanns, både för och emot förslaget. 

 

För    Emot 

Minskat lager mellan valsverk och appretering Ökad sårbarhet vid stopp i valsverk 

Ökat fokus på produktion i valsverk Minskat stöd i appretering 

Mer tid för underhåll när verket inte körs Olika skiftgångar i flödet 

Bättre kvalitet från valsverket 

Möjlighet för övertid vid behov 

 

(Pl) berömde lagledarna för ett väl utfört arbete och ett bra sakligt underlag, han tog sedan 

med sig både lagledarna och förslaget till (pc) där de fick förklara samma sak igen. Förslaget 

bedömdes som väl värt att försöka och (pl) bad dem återkomma med en plan för hur det 

skulle realiseras i praktiken. Arbetet med att realisera skiftförändringen började direkt efter 

mötet med (pl), också det drevs av lagledarna tillsammans med övriga operatörer. (Pl) sade 

så här till lagledarna när arbetet inleddes. ”Jag vill att ni skapar en ny laguppställning som stämmer 

överens med de nya förutsättningarna. Naturligtvis ska det finnas en balans mellan lagen när det gäller 

kompetens och andra förutsättningar för en bra production”. Lagledarna hade alltså till uppgift att 

komponera nya skiftlag av befintlig personal.  

Förslaget tog operatörerna två veckor att ta fram, då var också förslaget förankrat hos facket 

och bland samtliga operatörer, förslaget inkluderade även bemanningen av samtliga 

positioner. Förslaget presenterades sedan för (pl) som ville göra en justering; han ville dela 

på två personer där tidigare erfarenheter av deras samarbete visat att det inte fungerat.  

Förslaget spikades sedan och ett datum för start av den nya skiftgången sattes till tidpunkten 

då nuvarande skiftgång avslutades, två och en halv vecka fram i tiden. Ändringen MBL-

förhandlades sedan formellt med den fackliga parten som då redan var införstådd i vad som 

skulle ske. 

Vi har här fått följa ett utdrag från det dagliga arbetet på Borrstål så som det fortgick under 

tiden för undersökningen. Avslutningsvis kan sägas att (pc) slutade på Borrstål för att gå 

vidare till andra utmaningar inom Sandvik vid ungefär samma tidpunkt som studien 

avslutades. Värt att notera är att det då fanns trettioen sökande till tjänsten, alla interna 

eftersom ingen annons gjorts utanför företaget.   
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5. Samma arbetsplats olika tidsperioder - Analys 

I detta kapitel presenteras de för studien viktiga resultaten som framkommit under 

analysarbetet av det empiriska materialet. Målsättningen för detta arbete har inte varit inte 

verktygsorienterat, istället har intresset riktats mot utvecklingsprocessen. Genom att 

beskriva fyra arbetstypiska begrepp vid två olika tidsperioder av samma arbetsplats för att 

synliggöra resultatet av det genomförda organisatoriska utvecklingsarbetet. Dessutom finns 

det, med avseende på studiens frågeställning nummer två, en önskan om att ringa in och 

återge centrala faktorer i Borrståls organisatoriska utvecklingsarbete, mer om det i nästa 

avsnitt ”En relationell process för utveckling”.  

I arbetet med analysen av de båda tidsperioderna framträdde fyra dimensioner som 

bedömdes ha stor påverkan på organisationens utvecklingsförmåga; styrning, optimering, 

samspel och förändring. Skillnaden i funktionen av de framträdande dimensionerna var stor 

mellan de båda tidsperioderna, vilket ledde fram till ett beslut om att använda dessa för att 

mer på djupet kunna beskriva en skillnad. Analysen av de båda tidsperioderna med de 

utvalda dimensionerna resulterade i olika funktioner vid de båda tidsperioderna. I figur 20 

sammanfattas tidsperioder och dimensioner tillsammans med de identifierade funktionerna.  

 

 Historia (vi mot dom) Realtid (vi och dom) 

Styrning Kontroll Eget ansvar 

Optimering Egen vinning Verksamhetens bästa 

Samspel Polarisering Gemensamma mål 

Förändring Dölja potential Transparens 

 

Figur 20. Dimensioner och funktioner i olika tidsperioder 

Historia (vi mot dom) 

Denna studie utgår från, och adderar till, en tradition av forskare som har tittat på effekter 

från en strikt uppdelning av arbetsuppgifter och ansvar (exempelvis Braverman, 1977: 

Gardell, 1976: Lysgaard, 1985). Särskilt intressant i den här studien är praktikers berättelser 

som visar på vilket sätt både ledare och kollektivanställda skapar sig personliga fördelar. Vi 

får inte bara beskrivningar om vad de gjorde utan också följa arbetarnas egna tankemönster 

och berättelser om hur de formade och upprätthöll de informella reglerna.  

Styrning - Kontroll  

Under lång tid hade arbetarna betraktats som objekt, som något som var nödvändigt för att 

fylla maskinerna med material. Behovet bestod i att deras händer och fötter såg till att 

maskinerna inte stannade, mot deras tankar och känslor riktades ingen uppmärksamhet. 

Enligt det empiriska kapitlet fanns också ett väl inarbetat bevakande av varandras 
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prestationer också inom kollektivet, här skulle den inarbetade normen följas och allt 

avvikande beteende bestraffades således från flera håll.  

Taylors principer gav, i teorin, arbetsledningen full kontroll och allt ansvar. Principerna gav 

också, på ett explicit sätt, cheferna en möjlighet att detaljstyra sin arbetskraft. Styrningen 

riktades uteslutande mot sak-nivå, mot vad operatörerna ska göra och i vilken ordning. Även 

om han själv menade att hans principer främjade samarbete kan vi i den här avhandlingen, 

liksom i andra empiriska studier, se att principerna, i praktiken, istället tenderar att skapa en 

polarisering mellan arbetsgivare och arbetstagare (Lysgaard, 1985; Nilsson, 2011) vilket leder 

till lägre produktivitet (Thorsrud och Emery, 1969) och minskad arbetsglädje (Gardell, 1976).  

Involvering av medarbetare blir på det viset överflödig, deras uppgift är ju som bekant att 

följa ledningens instruktioner. Gustavsen m. fl (1995) menar dock att taylorismen inte tar 

hänsyn till subjektiva, existentiella och erfarenhetsbaserade element i den konkreta 

organisationsprocessen (s, 68) och, i likhet med Thorsrud och Emery (1969), att vägen bort 

från taylorismen kräver en stor portion av alternativt tänkande; något som ofta 

underskattats av de som har försökt införa alternativa modeller för organisering av 

människor i arbete. De komplexa samband som vuxit fram visade sig i deras studie att vara 

svåra eller till och med omöjliga att förändra utan att samtidigt förändra saker som 

lönesystem, utbildning och arbetsledning (s,154).  

Det som till stor del framträder i den historiska delen är medarbetarnas strävan, arbetare 

såväl som ledning, mot att upprätthålla ett normalläge där inget eller ingen avvek. Analysen 

av historiebeskrivningen visar två olika former av regelverk, det formella och det informella. 

Det första av de två utgår från arbetsplatsens formella ordningsregler, den typ av regel som 

upprätthålls genom ledningens kontroll av arbetaren. Företrädesvis riktades kontrollen mot 

arbetstider och arbetsinsats och strävade mot att maximera produktionsutfallet. De 

informella reglerna verkade i det fördolda och upprätthölls främst genom arbetarnas 

bevakning av varandra, sammantaget kan de sägas sträva mot att bevara status quo.  

Avvikelser från de olika reglerna bestraffas olika beroende på till vilken typ av regel den 

aktuella överträdelsen härrör. De formella reglerna upprätthålls till största delen av 

ledningen, bestraffningar var av det formella slaget, exempelvis löneavdrag och/eller 

omplacering. Arbetare som brutit mot formella regler riskerade också att, av ledningen, 

placeras på de sämsta/tyngsta arbetsplatserna. Kollegornas bestraffningar av varandra var, 

som vi kunde se i det empiriska kapitlet, mer dolda men inte för den skull mindre kännbara 

för den utsatte. Den här studien visar praktiska exempel på Lysgaards (1985) argument om 

att den uttalade skillnaden mellan olika arbetsuppgifter också skapar en skillnad mellan 

innehavarna av dessa.  

Ledningens kontroll av arbetarna märks tydligast i det låsta läget när det kommer till 

arbetarnas förtjänst. Kollektivet har, på olika sätt, under många år systematiskt och 

medvetet strävat mot att arbeta mindre och samtidigt erhålla full ersättning samtidigt som 

föreslagna förändringar från ledningen ofta innehåller en önskan om högre arbetsinsats utan 
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att för den skull belönas med högre ersättning. Detta gör att kollektivet så gott som alltid ser 

nya idéer som en försämring, vilket det ju också är enligt deras måttstock.  

Under de år jag själv arbetat på företaget har det vid ett antal tillfällen hänt att personal 

blivit påkomna när de fuskat med närvaro under exempelvis ett nattskift. Genom att ”arbeta 

in” arbetsorder i förväg utan att registrera dem som färdiga kunde de sedan ge sken av att 

den processats under nattskiftet trots att de inte varit på arbetsplatsen den natten. 

Oanmälda besök från ledningen har då avslöjat personalen, något som i de fall jag känner till, 

lett till avsked av fuskarna. Ledningens intention kan här antas ha varit att skrämma 

arbetarna till att vara på plats och köra sina maskiner även nattetid. 

I den här studien synliggörs att resultatet av sådana kontroller kunde få helt andra resultat 

nämligen att arbetarna ändrade sin informella överenskommelse; de sover på jobbet istället, 

beredda att snabbt vakna till vid en eventuell kontroll. För produktiviteten på arbetsplatsen 

blir det förstås ingen skillnad men å andra sidan låg det inte i kollektivets intresse heller; de 

strävade som bekant mot att arbeta mindre – inte mer. Episoden får här exemplifiera hur 

ökad kontroll och upplevda hot riskerar att leda till anpassning i det informella systemet 

utan att för den skull infria de eftersökta resultat som ökad kontroll syftar till.  

En annan koppling är hur Taylors (1919) uttalade önskan om att behandla arbetarna ”man 

för man”, omöjliggjordes av det informella systemet. Berättelserna om hur arbetarna hade 

för vana att parera för varandras arbetsinsatser visar tydligt att en enskild individ inte kunde 

påverka utfallet i produktionen. Det var väldigt svårt, eller till och med farligt, att synas som 

individ i kollektivet.  

I berättelsen om Borrstål framgår tydligt att brott mot kollektivets regler leder till utfrysning 

och bestraffningar från kollektivet. Det ses inte med blida ögon om personer är inställsamma 

mot ledningen, den här studien ger konkreta exempel på att det fanns en intränad, 

långtgående bevakning av varandra inom kollektivet. Analysen från den här studien stödjer 

Lysgaards (1985) resultat när det kommer till att beteenden som uppskattades av ledningen 

oftast var illa omtyckta bland kollegor och vice versa.  

I huvudsak handlade den informella kontrollen om att styra produktionstakten där över- och 

under-prestationer i förhållande till de satta ackorden ledde till informella bestraffningar. 

Den här avhandlingen visar hur de kollektiva bestraffningarna ökade i grad vid en 

medarbetares upprepade avvikelser, då nöjde sig inte kollegorna med att exempelvis 

gömma den avvikande prestationen. Istället ordnades publika bestraffningar riktade mot 

individen som felat, syftet med dessa var att göra det obekvämt för en medarbetare att 

bryta de informella reglerna.  

En intressant detalj kopplad till kollektivets användande av begreppet ”dom” är att det inte 

alltid riktar sig mot den egna ledningen. Istället riktades besvikelsen över lönen, 

arbetsvillkoren eller det som för tillfället diskuterades påfallande ofta mot företaget. Ett 

antagande här är att de i och med det kan undvika att hålla en person ansvarig för de dåliga 

villkoren, istället förskjuts skuldbördan mot företaget och ingen blir utpekad. Enligt mig en 
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väl fungerade tankemodell då kritiken var svår att bemöta från kollegor och ledning. 

Dessutom framgår att operatörer generellt inte kunde tänka sig att företaget skulle upphöra, 

flyttas eller läggas ner, något som gör det ofarligt att ”bestraffa företaget” för de dåliga 

villkoren.  

Sägas bör här att det i stora företag, då liksom nu, kunde vara svårt för en arbetare att få 

möjlighet till ett möte med chefer högre upp i organisationen för att diskutera eventuella 

beslut de fattat vilka påverkade den egna arbetsplatsen. Trots det menar jag att det var 

tacksamt att rikta sin besvikelse mot företaget istället för mot ledningen. Genom att anklaga 

företaget undkom de missnöjda att ta ansvar för sin egen situation, att exempelvis inleda 

dialog med ledningen. Företaget är ju betydligt svårare att förhandla med.  

Optimering – Egen vinning 

Många studier, såsom exempelvis Braverman (1977), Gardell (1976), Gustavsen, (1985) och 

Ekman Philips (1990), vittnar om att rationell arbetsuppdelning av arbetsuppgifter 

tillsammans med frånvaron av möjligheten till påverkan och ansvarstagande med tiden leder 

till att medarbetare mister sitt engagemang och sin lust till sitt arbete. I förlängningen har 

detta bidragit till att medarbetare tappat intresset för helheten i företaget och precis som 

Gardell visade (1976) riskerar arbetet att bli något ointressant och meningslöst vars funktion 

endast är att inbringa medel för en innehållsrikare fritid.  

Att skapa informella strukturer, menar jag, blir då en naturlig konsekvens för att skapa 

mening i en meningslös tillvaro. Grey (2013) argumenterar för att byråkrati, här förstått som 

detaljstyrning, kontroll och strikt arbetsdelning, kväver människors inflytande. I den här 

studien ser vi flera exempel som bekräftar hans påstående om hur kollektivet tillsammans 

skapar kreativa metoder som ”blåser systemet”. Istället för att arbeta för företagets bästa 

används metoderna till att skapa egna personliga fördelar. Ett annat syfte med de informella 

reglerna menar Grey (2013) är att påvisa tjänstemännens inkompetens och okunskap inför 

operatörernas arbete (s, 87).  

Arbeta mindre – mer betalt 

Det som eftersträvades var ett sätt att arbeta där mer luft frigjordes i systemet, nya 

arbetssätt som gjorde det möjligt att producera fortare trots att ackordsuträkningen var 

densamma. En optimering som gav arbetarna en arbetsfri inkomst, vilket i sin tur gav dem 

mer tid till att upprätthålla det informella systemet och till att gemensamt räkna ut fler 

optimeringar. Dessa ändringar av arbetssätt kom inte företaget tillgodo, istället kan de ses 

som försvårande för förbättringsarbeten initierade av ledningen eftersom arbetarna ogärna 

ändrade sina interna överenskommelser.  

Trots den allmänna strävan att hålla ner tempot kan vi i den här studien se flera exempel på 

tillfällen då det var högt tempo i tillverkningen. Gemensamt för dem var att det gynnade 

operatörerna själva exempelvis genom att utlovade belöningar som beting eller tårta 

infriades. En sådan ökning av produktionstakten kan ju också argumenteras för att gynna 

företaget, som då undgår en försening eller liknande. Det jag vill understryka här är att 
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avsikten till ökningen bland arbetarna hela tiden var riktat mot den egna vinningen, mindre 

arbete eller mer betalt. Som berättelserna från den här studien visat kunde en smörgåstårta 

vara tillräckligt för att arbetarna skulle enas om att ”sätta fart på grejorna” som uttrycket löd.  

Optimeringen i provrummet är ett annat exempel på hur operatörerna helt på egen hand 

funnit ut ett sätt att optimera den egna arbetsuppgiften. Genom att planera om hela dagens 

produktion och lägga hela körordningen utefter sina egna förutsättningar minskade antalet 

omställ och därmed också den totala arbetsinsatsen. Det kanske tydligaste exemplet på 

arbetarnas kreativitet för att nå sina mål och den egna vinningen var att de kollektivt 

minskade arbetstakten för att sedan, när det passade dem, erbjuda övertidsarbete.  

I den här studien framgår också att inte bara arbetare underhåller informella system som i 

grunden handlar om att skapa sig egna personliga fördelar på företagets bekostnad, andra 

grupperingar hade sina egna system. Utöver operatörers systematiska arbetsfria inkomst får 

vi genom berättelser en inblick i hur de närmaste cheferna hade ordnat arbetsfria fredag 

eftermiddagar till sig själva. Som ytterligare ett exempel vill jag lyfta personalmännens 

agerande där svårplacerad och omotiverad personal systematiskt placerades på den 

undersökta avdelningen. Ett gemensamt karaktärsdrag för dessa informella system, i likhet 

med avsikten i kollektivets informella system, var att det handlade om att skapa sig 

personliga fördelar. 

Den systematiska grupperingen av svårplacerade individer exemplifierar hur det gick att få 

dessa medarbetare att, som berättelserna gav uttryck för, ”få dem gångbara” genom att ha 

en objekt-relation, en relation där inga människor fanns. Armar och ben som styrdes av 

någon annan, förmannen. I en situation där detta är accepterat av de anställda upphör 

meningsskiljaktigheter och konflikter. Allt blir grått och meningslöst för tänkande människor. 

I stället formas egna överenskommelser som kan hjälpa till att skapa mening, exempelvis en 

kollektiv strävan att ”blåsa systemet”, företrädesvis genom att tolka och följa regler på ett 

sådant sätt så att det gynnar dem själva.  

Samspel - polarisering 

Berättelser som vittnar om arbetsfri inkomst så till den grad att exempelvis en fika hemma 

hos en kollega hinns med utan problem vittnar om den goda förmågan att hålla ner 

arbetstakten. Den här avhandlingen adderar till Lysgaards (1985) beskrivning om att de 

informella systemen strävar mot att minska risken att bli utarbetad då den visar att det 

målet med råge passerats. Empirin visar istället, med stöd av förstudien (Nilsson, 2011), att 

medarbetarna snarare blir uttråkade än utarbetade i en sådan situation. Bristen på 

arbetsuppgifter frigör mer tid till att tänka ut fler lösningar för den egna vinningen eller till 

att ”leka” på sitt arbete. Berättelser om hur brandsläckare töms på varandra förstås här som 

medarbetarnas önskan om att bli sedda och om att bli utmanade till ett annat beteende.  

Efter lång tids uteslutande från beslutsprocesserna hade en situation skapats där arbetare 

till slut givit upp möjligheten att få vara med och påverka det rådande arbetssättet 

tillsammans med ledningen, något som här ses som motorn i att skapa utvecklingsförmåga. 
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Då reflektionen är bristfällig eller helt uteblir sker heller ingen justering av praktiken, vilket 

endast lämnar en lösning kvar för att producera mer; jobba hårdare. Polariseringen har gjort 

att de som är experter på praktiken slutat att öppet reflektera om sina idéer och förslag på 

lösningar, medan de som faktiskt reflekterar, ledningen, många gånger har bristfälliga 

kunskaper om praktiken.  

Mina egna erfarenheter från tiden som chef var att det ofta var svårt att involvera praktiker i 

förbättringsprojekt. Jag minns specifikt ett fall där en mekanisk funktion var i behov av 

förbättringar och jag, mot bakgrund av min underhållserfarenhet, blev utsedd till 

projektledare. På en direkt fråga om att delta i projektet, ställd till personer i min personal 

som jag visste hade den behövda kompetensen, fick jag till svar något i stil med ”aldrig i livet, 

det där är ditt jobb det, det har inte jag betalt för”. Tilläggas kan att jag tidigare varit kollega 

med de inblandade, innan jag ”bytte sida” för att använda Lysgaards (1985) ord. Vi kände 

alltså varandra väl, de visste att jag visste att de skulle kunna ha varit till stor hjälp om de 

velat. Jag erkänner villigt att jag där och då inte förstod mig på situationen, men att jag så 

här i efterhand kan reflektera på ett annat sätt. En tänkbar orsak kan ha varit att det fanns 

hinder i det informella systemet mot att vara alltför tillmötesgående inför nya idéer.  

För att få med operatörer i exempelvis problemlösningar ordnades istället kollektiva 

förhandlingar mellan fackförbund och ledning, där facket ofta såg det som sin främsta 

uppgift att tillvarata och säkra sina medlemmars intressen genom att motarbeta företaget. 

Som en motpol till Taylors (1916; 1919) önskan om att hantera ”en man i sänder” blev 

fackföreningens strategi att framhålla den kollektiva kraften. Det är lätt att se likheter med 

Huzzard (2004) beskrivning av en boxningsmatch i de kollektiva förhandlingarna som 

uppstod. Parternas vitt skilda intressen redan i inledningen av en förhandling, som dessutom 

vanligen kännetecknades av en låg nivå av tillit till varandra (ibid s, 35) resulterar allt som 

oftast i ett resultat där ingen av parterna blir nöjda. Med tiden har detta blivit ett 

oreflekterat sätt att förhålla sig till varandra, vilket gör förändringar mot ett mer konstruktivt 

förhållningssätt svårt för både arbetsgivare och arbetstagare.  

Förändring - Dölja potential 

Som vi kan se i det empiriska kapitlet fanns det en möjlighet att producera mer – men det 

gjordes inte. Den verkliga produktionstakten var också känd både av ”vi” och av ”dom” men 

ingen av sidorna låtsades om den, utom i verkligt bekymmersamma lägen eller i de fall det 

fanns en möjlighet till en personlig vinst för de inblandade. Jag menar här att det i vissa 

situationer, när produktionen flyter på, omvandlas det normala ”vi mot dom” till ett enigt vi. 

Ledningen låter arbetarna vara ifred trots att de mycket väl känner till att de inte presterar 

sitt bästa. I gengäld kan också cheferna ta sig vissa friheter; exempelvis att korta ner 

arbetstiden på fredagarna med bibehållen ersättning. Det som förenar dem kan mot 

bakgrund av den här studien förstås som en gemensam önskan om att dölja potential, en 

potential som kan vara bra att ha i vissa situationer. 
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Vid exempelvis förseningar i produktionen eller om någon arbetsorder inte klarar 

kvalitetskraven och behöver omarbetas kan den dolda potentialen rädda situationen. I 

samband med det upplöses det eniga ”viet” och polariseringen blir ett faktum, tårtor och 

beting används av ledningen för att få operatörer att arbeta hårdare eller till att arbeta 

övertid. Helt plötsligt kunde takten i det närmaste fördubblas under en period i en vinn-vinn 

situation. Arbetarna tjänade mer pengar, alternativt fick andra fördelar, och arbetsledningen 

kunde visa att de fick fram materialet trots förseningen.  

Efter att krisläget retts ut återgick produktionen till det ”normala” och det eniga ”viet”. Ett vi 

som tillsammans höll nere produktionstakten och bevakade sina egna intressen med att 

dölja den verkliga potentialen, något som här sammankopplas tätt med en stark tilltro till 

organisationens livskraft, liknande den som Kotter (2008) beskrivit, och till en övertygelse 

om att företaget alltid kommer att finnas kvar. I den här studien ges tydliga exempel på hur 

självgodheten tar sig uttryck i praktiken. Många medarbetare, både arbetstagare och 

arbetsledning, agerar utefter en föreställning om att företagets framtid är ohotad. Att något 

kan hända som får till följd att organisationen upphör är helt otänkbart.  

Givet att företaget anses vara ohotat kan det rådande arbetssättet anses duga alldeles 

utmärkt, det har ju bevisligen fungerat länge och inget kommer ändå att hända med 

företaget. I mitt arbete som utbildare hör jag ibland kommentarer från deltagarna i stil med; 

”ja men, du vet, det går ju upp och ner, nu har det gått dåligt ett tag men, snart så, rätt vad 

det är så går det bättre igen”. En sådan inställning leder sannolikt till att ingen tar hoten om 

att det är kris på allvar vilket, menar jag, gör att Kotters (2008) angreppssätt om att 

framkalla en krissituation kan ifrågasättas. Situationen gör det istället lättare att förstå hans 

frustration över svårigheten att skapa en känsla av att det är bråttom. För det är det ju inte, 

enligt medarbetarna. 

Sammanfattning 

Tidsperioden ”Historia (vi mot dom)” har nu granskats utifrån de fyra kategorierna styrning, 

optimering, samspel och förändring. Det som framträder är det vanligtvis låsta läget som 

fanns mellan arbetare och ledning, det fanns heller inte någon naturlig arena för dialog dem 

emellan. Det finns naturligtvis flera förklaringsmodeller för situationen, för mig blir ändå 

närheten till de fyra principerna, vetenskaplig utprovning av arbetsuppgifter, selektering av 

arbetskraft, upplärning av arbetare enligt standard och uppdelning av arbetsuppgifter med 

utgångspunkt i Taylors scientific management (1916; 1919) talande. Här vill jag lyfta in Greys 

(2013) argument om att indelningen av människor i olika grupperingar oundvikligen leder till 

både avsedda och oavsedda konsekvenser.  

Det ligger nära till hands att se på de beteenden som är centrala i den här avhandlingen som 

oavsedda konsekvenser, intentionen kan antas ha varit att skapa ordning och reda genom en 

tydlig kontrollapparat vilket samtidigt skapade utrymme för de oavsedda konsekvenser som 

den här avhandlingen belyser. Grey (2013) påvisar att de olika konsekvenserna inte kan ses 

som oberoende av varandra. Istället, menar han, är de beroende av varandra och att den 

ena inte fungerar utan den andra. Den precisa funktionen i den ena gruppen av 
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konsekvenser har direkt påverkan på den andra, i den här avhandlingen synliggörs de olika 

konsekvenserna av Taylor principer. Å ena sidan blir det tydligt för alla vem som bestämmer 

vad och över vem (avsedd konsekvens), å andra sidan förlorar grupperingen utan 

beslutanderätt sitt intresse och lust till sitt arbete (oavsedd konsekvens). 

På så sätt kan vi också förstå att de konsekvenser den här avhandlingen lyfter fram och 

problematiserar inte återspeglar Taylors avsedda konsekvenser. Tvärtom gav han 

återkommande uttryck för vikten av arbetarnas välmående. Istället bör konsekvenser 

liknande de som återges här räknas in bland de oönskade. Det ligger nära till hands att tänka 

sig att beskrivningen av ”Historia (vi mot dom)” inte är i linje med Taylors egen idealbild om 

hur arbetsplatsen skulle fungera efter införandet av scientific management (Taylor, 1919).  

Tvärtom skulle han antagligen bli frustrerad om han fick tillfälle att uppleva en arbetsplats 

liknande den här avhandlingens historiska beskrivning. Istället rekommenderas det här 

avsnittet att ses som en beskrivning av oavsedda konsekvenser från en långtgående 

detaljstyrning och strikt arbetsdelning under lång tid skapat på en arbetsplats. Likheten med 

det som Burns och Stalker (1961) benämner som ett mekaniskt system är slående. De 

argumenterar för att ett mekaniskt system är uppdelat i specialistfunktioner till vilka både 

arbetsuppgifter och problemlösning som rör helheten fördelas på, funktioner som vanligtvis 

prioriterar tekniska förbättringar av enskilda funktioner framför helhetens resultat.  

I den empiriska berättelsen har vi sett hur arbetarna hade skapat sig mening i en annars 

meningslös tillvaro genom aktiviteter helt frånkopplade deras arbetsuppgifter. Uttömning av 

brandsläckare, bevakning av varandras prestationer och jakten på den så eftertraktade 

arbetsfria inkomsten bidrog, utifrån arbetarnas berättelser, till en form av mening och 

kanske rent av till ett uns av arbetsglädje. Vi har också fått konkreta exempel på hur 

förmågan att snabbt jobba ihop sitt ackord bygger en form av status i kollektivet då det 

vittnar om hög kompetens som renderar i arbetsfri inkomst.  

Då den verkliga potentialen är dold för de som arbetar med produktionsplanering och 

utvecklingsarbete blir det svårt för dem att sätta rimliga och utmanande mål, det blir också 

svårt att skapa en förståelse för arbetarnas prestationer. I en situation präglad av likgiltighet 

faller nya idéer och arbetssätt platt, då heller inget motstånd finns blir det sällan några 

diskussioner överhuvud taget. Situationen gjorde det svårt eller omöjligt att arbeta med 

gemensamt utvecklingsarbete, utvecklingsförmågan var låg. 

En relationell process för utveckling 

Utvecklingsförmåga härrörs i den här avhandlingen till relationen mellan ledning och 

arbetare. I avsnittet ”En berättelse om Borrstål” återges hur avdelningen trots sin 

problematiska historia över tid lyckats genomföra ett organisatoriskt utvecklingsarbete som 

bygger på en förändrad relation mellan arbetarkollektiv och ledning. I det här avsnittet 

undersöks hur detta utvecklingsarbete genomförts genom att kritiska händelser lyfts fram 

och problematiseras, dessutom vidareutvecklas modellen för studiens forskningsstrategi (se 

Figur. 4, ”Studiens strategiska ansats”) genom att kvalificera de faktorer som driver fram 
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utveckling. Särskilt intresse riktas här mot de element som i modellen för studiens 

strategiska ansats benämndes ”struktur” och ”kultur” men som i den här avhandlingen 

benämnts ”möjliggörare” och ”påverkare” då dessa benämningar visade sig vara lättare för 

studiens medverkande praktiker att diskutera och relatera till.  

Möjliggörare 

Som tidigare nämnts innebär möjliggörare tydligt uttalade, icke valbara, arbetssätt som 

instiftades redan i inledningen av det organisatoriska utvecklingsarbetet. Som redan 

förklarats identifierades inflytande i den egna arbetssituationen och arenor för 

erfarenhetsutbyte som möjliggörare i den här studien. 

Inflytande i den egna arbetssituationen 

Med avstamp i en vardag där den egna vinningen stod i fokus följer här en djupare inblick i 

det organisatoriska utvecklingsarbetet som genomförts på den undersökta avdelningen. I 

berättelsen om när (pc) påbörjade sitt nya arbete som chef för avdelningen framgår att han 

drevs av en önskan att förstå vad som pågick bland operatörerna, han skapade således 

utrymme för att få tillbringa tid tillsammans med dem. Han berättade att han under den här 

tiden inte enbart lärde sig personalens arbetsuppgifter utan att han även fick en inblick i hur 

hans personal tyckte och tänkte om sitt arbete. Dessutom gavs en möjlighet för honom att 

berätta för operatörerna om sina egna tankar och om en vision om att arbetsplatsen skulle 

framstå som något de tillsammans kunde vara stolta över. 

I berättelsen framgår att tiden som tillbringades tillsammans med personalen syftade till att 

få förståelse för den organisation han nu var ledare för och att lära känna den personal som 

arbetade där. För (pc) var det viktigt att veta vad operatörerna tyckte sig behöva för att 

trivas bättre på jobbet för att på sikt också kunna producera bättre. Likt argument från 

exempelvis Thorsrud och Emery (1969), Ekman Philips (1990) och Tengblad (2003) utgick (pc) 

från att bristande engagemang inför sitt arbete är en konsekvens av att medarbetare inte 

ges inflytande till att påverka sin egen arbetssituation. 

Den tid som tillbringades ute i verket handlade för (pc) till stor del om att öka den egna 

förståelsen kring vad medarbetarna tyckte sig behöva för att bryta sina kontraproduktiva 

överenskommelser. I samtal med operatörerna lärde sig (pc), som han själv sade, mer än 

bara hur arbetarnas maskiner fungerade och hur deras arbetsuppgifter såg ut. Utifrån den 

tid de och de arbetsuppgifter de delade byggdes också relationer, de lärde känna varandra. 

Det dittills praktiserade, tayloristiska (Taylor, 1916; 1919), synsättet om att operatörsjobbet 

inte innefattade ansvar och tankearbete utmanades genom att (pc) återkommande frågade 

operatörerna om deras synpunkter.  

Den här avhandlingen visar på en stor skillnad mot Armenakis och Harris (2002) argument 

om hur ledningen bör använda sin tid tillsammans med operatörer. De menar att tid 

tillsammans med utförare ger goda möjligheter till att observera arbetarnas reaktioner på 

den kommande förändringen och till att säkerställa att arbetarna följer ledningens senaste 
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direktiv. Dessutom, menar de, att den tid som ledningen tillbringar på fabriksgolvet ger dem 

en möjlighet att ytterligare övertyga personalen om att de av ledningen initierade 

förändringsinitiativen är både nödvändiga och korrekta. En likhet finns dock, (pc) undanhöll 

inte att behovet av en förändring var nödvändig, dock fanns inte en färdig lösning. Den 

tänkte sig (pc) att de skulle arbeta fram tillsammans. 

Från operatörernas håll möttes (pc) inledningsvis av misstänksamhet, något som framgår av 

operatörers uttalanden om att han borde hålla sig på kontoret och inte vara ute och lära sig 

olika operatörsarbeten. Här framträder hur Taylor´s principer (1916; 1919) utvecklades i 

praktiken och hur arbetare med tiden självmant tenderade att frånskriva sig ansvar och 

tankearbete. Situationen kan i någon mening beskrivas som ett låst läge som ingen av 

parterna själva kunde ändra på, eftersom relationen dem emellan var dålig och, enligt 

Huzzard (2004), kännetecknades av ett lågt förtroende inför varandra. 

Att samla all personal för att berätta att de från och med nu hade utökat inflytande i 

beslutsprocesser rörande deras arbetsuppgifter hade troligen inte fått önskat resultat. För 

att hitta en förklaring till hur det inledande kom till stånd vänder jag mig till Ekman m. fl. 

(2011) där innovationsarbete problematiseras och där olika skandinaviska modeller för 

innovation lyfts fram och jämförs med andra strategiska modeller. I Gustavsens (2011) del av 

boken återfinns ett resonemang som jag menar har ett förklaringsvärde för hur det utökade 

inflytandet initierat av (pc) kunde startas, nämligen ett ömsesidigt erkännande, (mutual 

recognition, s 4).  

Gustavsen (2011) argumenterar för att behovet av att bli erkänd är ett av människans 

djupaste behov som endast kan tillmötesgås av jämlikar som frivilligt ser på varandra som 

människor med olika förmågor. Han menar att bristen på erkännande av varandras förmågor 

skapar organisationer som förvisso kan vara framgångsrika, men där dess medlemmar är 

olyckliga. En väg ur detta, menar han, går genom ett brett demokratiskt deltagande i 

utvecklingsprocesser och han lyfter särskilt fram att demokratiska värderingar tar avstamp 

från relationer, inte från pengar.  

När (pc) lämnade sitt kontor för att möta sin personal på deras arena påbörjade han 

samtidigt ett arbete med att erkänna sin underställda medarbetare som människor med 

specifika förmågor, vilket i förlängningen också ledde fram till operatörernas erkännande av 

(pc). Relationen mellan ledning och arbetarkollektivet förändrades i och med detta 

erkännande av varandra till en relation mellan tänkande människor; subjekt – subjekt. Det 

nya sättet att se på varandra kom väl till pass i utformandet av det tydliga ramverk, eller för 

att låna uttryck från Emery (1959) och Gustavsen (1990), några enkla levnadsregler, som 

kom att reglera det utökade inflytandet.  

För den här avhandlingen är det av särskilt intresse att undersöka hur framtagandet av dessa 

regler skapas och av vilka. Med stöd av Emery (1959), Gustavsen (1990) och Räftegård (1995) 

argumenterar jag här för att processen för skapandet av sådana regler måste vara 
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inkluderande på så sätt att det involverar de som förväntas följa reglerna. (Pc) efterfrågade 

rörelse mot det han uttryckte som ”bättre”, han var väldigt tydlig med att det inte längre var 

tillräckligt bra att ”fortsätta i samma hjulspår”. Det fanns också en uttalad önskan om att det 

var operatörerna som skulle vara kärnan i denna rörelse, han hade en önskan om att alla på 

sikt skulle bidra i aktiviteter som skapade en sådan rörelse. (Pc) gav också exempel på hur 

han använde sig av metaforen av en parkeringsruta för visa att det alltid finns ett alternativ 

till att utveckla nya arbetssätt istället för att fortsätta som förut, konsekvensen av det blir att 

rörelsen avstannar och är således inte bra.  

Dessa regler kom senare att förfinas för arbetet i valsverket under den workshop som 

genomfördes med valsverkets personal i Högbo och som resulterade i överenskommelsen 

”the way we do it” som här tillskrivs en avgörande episod i valsverkets ökade 

utvecklingsförmåga. I avsnittet ”vardag i valsverket” visas med konkreta exempel hur 

operatörerna själva refererade till överenskommelsen när de förklarade varför de gjorde på 

ett visst sätt. Det är dessutom möjligt att följa processen för hur levnadsreglerna skapades 

och på vilket sätt medarbetarnas inflytande bidrog till det färdiga resultatet.  

Trots en inledningsvis uttalad ovilja mot att fatta egna beslut hade operatörerna accepterat 

att många av besluten gällande produktionen fortsättningsvis skulle fattas av dem själva. 

Något som här anses ha bidragit starkt till detta var den tydliga inramning som operatörerna 

formade tillsammans med sin närmsta chef och som reglerade de beslut som grupperna 

förväntades och hade mandat till att fatta själva. Som exempel på sådana regler lyfts här 

tillvägagångssättet för utprovandet av nya metoder och arbetssätt i valsverket där krav med 

avseende på säkerhet och kvalitet instiftades.  

Beträffande workshopen som anordnades i Högbo vill jag särskilt poängtera ledningens 

beslut att stänga hela valsverket både före och efter för att möjliggöra allas möjlighet till 

medverkan. Det var viktigt för (pl) att den överenskommelse som ingicks också följdes. 

Genom att möjliggöra allas medverkan fanns förutsättningar för operatörerna att också ta 

ansvar för sina fattade beslut. Exempelvis Tengblad (2003) argumenterar för att det är svårt 

för människor att känna ansvar för beslut de inte kunnat påverka. Just den här episoden, 

bedömer jag, kan ses som startpunkten för det som långt senare utspelade sig i valsverket; 

engagemang, arbetsglädje och gemensamt fokus på arbetsuppgiften. 

Utmärkande för Borrståls arbetssätt var att det var ovanligt med klagomål och allmänt gnäll 

om att allt var dåligt, istället lyftes konkreta problem fram. Ledningen gav tydligt uttryck för 

att de förväntade sig förslag på lösningar på de adresserade problem som experterna, dvs 

operatörerna, lyfte fram. Detta förhållningssätt visas även långt senare då en av 

produktionsledarna förbjuder sina operatörer att komma till hens kontor med problem om 

operatören inte samtidigt presenterade ett förslag på en lösning där operatören själv ingick i 

någon form. Det som lyfts fram här, kombinationen av nyfikenhet och kravställning i 

relationen mellan ledning och arbetarkollektivet, menar jag har varit avgörande för det 
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utökade inflytandet. Liknande krav riktades också från utförarna mot ledningen, här ses 

förväntningarna om en breddutbildning från en av operatörerna som ett exempel. 

Jag menar att infriandet av operatörernas förslag till förbättringar gav ledningen utökade 

möjligheter att efterfråga bättre resultat. (Pc) berättar att när operatörernas lösningar 

möjliggjorts var det enkelt för honom att säga något i stil med ”nu har ni ju fått som ni ville 

ha det - visa mig vad det ger också”. Jag menar att ledningen på så vis fick nya kraftfulla 

verktyg för att ifrågasätta status quo, ett påstående som stärks av uttalandet från en av 

operatörerna där hen berättar att det allt eftersom deras egna förslag till förbättringar 

genomfördes blev allt svårare att inte själv bidra; ”man kom liksom inte undan” (o). 

Att genomföra en förskjutning av rationaliseringsarbetet sprunget ur Taylors (1916;1919) 

principer mot att utöka nyttjandet av den kompetens och de färdigheter som utförarna av 

de olika arbetsuppgifterna besitter krävs, enligt Stjernberg (1993), att utförarna blir tydligt 

medvetna om syftet med de krav som ställs på produktionen. I och med det förändrade 

ledarskapet, till det som (pc) kallade aktivt ledarskap, där ledningen beslutade sig för att 

tillbringa så mycket tid som möjligt tillsammans med operatörerna, uppstod kontinuerligt 

tillfällen där de kunde samtala med varandra om varför ”det gamla” inte fungerade längre. 

Operatörerna fick möjlighet att visa ledningen arbetsuppgifter, samtidigt som ledningen 

kunde sätta in operatörerna i mer övergripande uppgifter och mål. En effekt av den 

förändrade relationen mellan ledning och utförare blev också att det underlättade den 

nödvändiga omförhandlingen av villkor som Stjernberg (1993) diskuterar. 

Stjernberg (1993) lyfter även fram mätbara mål och uppföljningar som viktiga verktyg i 

breddandet av ansvaret för produktionsresultatet (s,42). Som ett exempel på detta ses 

beskrivningen om hur personalen i valsverket arbetade fram sina egna mål med avseende på 

det övergripande målet; utbyte. Processen för de mål skiftgruppen satte och hur de själva 

arbetade med uppföljning av målen, ligger klart i linje med Räftegårds (1995) argument om 

att de som följs upp också ska kunna påverka vad som ska följas och möjlighet att påverka 

beslut om relevanta målnivåer. I exemplen från valsverket syns tydligt hur operatörerna 

utövade inflytande, och faktiskt själva drev målsättningsprocessen som ledde fram till nya 

förbättrade resultat. 

Inflytande handlar inte enkom om operatörernas möjlighet till påverkan gällande 

ledningsstrukturer, ledningens inflytande på operatörernas tankemodeller och deras 

arbetssätt är ett lika viktigt, möjligen något mindre problematiserat, perspektiv när det gäller 

inflytande. Den här avhandlingen visar hur inflytande växelverkar i flera riktningar och att 

praktikers inflytande i beslutsfattandet ger förutsättningar för ledningens inflytande på 

praktiken. Operatörer som tillåts påverka beslutsprocesser kopplade till deras arbetsuppgift 

låter också beslut om nya arbetssätt påverka sin praktik, vilket jag menar leder till en högre 

grad av utvecklingsförmåga.  
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Arenor för erfarenhetsutbyte 

Ekman Philips (2002) beskriver organisering som en möjliggörare för ett samspel mellan 

människor och verksamhet. En god organiseringsform, menar hon, skapar värde för både 

individen och verksamheten. Jag tänker mig att organiseringen av en arbetsplats kan 

likställas med de förutsättningar en organisation ger sig själv för att nå de målsättningar som 

är satta för organisationen. Tidigare studier har visat att en organisationsform där 

medarbetare ges möjlighet att påverka i de beslutsprocesser som berör den egna 

arbetsuppgiften skapar såväl engagerade medarbetare såväl som god produktivitet (Emery 

m. fl. 1969; Thorsrud och Emery 1969; Gustavsen, 1990, 1992; Gustavsen m.fl, 1995, 1996).  

Sandberg (1981) ger uttryck för att organiseringen av arbetsplatser historiskt ägnats lågt 

intresse och att arbetsplatsutveckling till stor del handlat om hur människa och maskin 

miljömässigt kan anpassas till varandra. Andra forskare menar att organiseringen av 

arbetsplatser är central för såväl arbetsglädje (Gardell, 1976) som för produktivitet (Thorsrud 

och Emery 1969). När det kommer till utvecklingsarbete föreslår exempelvis Engelstad och 

Gustavsen (1993), Falkum (2000) och Räftegård (1995) en separat organisering frånskild 

vardagligt produktionsarbete.  

På den undersökta avdelningen får vi följa hur en utvecklingsorganisation bestående av för 

verksamheten behovsstyrda möten tar form. Olika återkommande forum tar hand om olika 

problem och möjligheter, samtalsarenor som är ämnade för gemensam problemlösning 

något som Räftegård (1995) menar att den hierarkiska organisationen har svårt att hantera. 

Med stöd av Engelstad och Gustavsen (1993) argumenterar även Falkum (2000) för att 

hierarkiska organisationer måhända inte är särskilt ändamålsenliga till att hantera utveckling 

eftersom de vanligen är avsedda för andra ändamål.   

Utifrån identifierade behov om vem som behöver prata med vem växte arenor för 

erfarenhetsutbyte fram, mötesplatser som sedan organiserades för att återkomma med för 

det aktuella forumet lämplig periodicitet. Baserat på medarbetarnas olika erfarenheter 

fördes där samtal där möjligheten att påverka beslut var den bärande drivkraften. 

Arbetssättet liknar Ennals och Gustavsens (1998) beskrivning av hur det japanska 

arbetssättet som i västvärlden kallas lean vuxit fram då medarbetarna på studieplatsen, i 

likhet med den japanska förlagan, gemensamt hållit huvudfokus på att organisera en 

utvecklingsprocess (s, 172).  

På dessa arenor har medarbetares erfarenhetsutbyte legat till grund för kontinuerliga 

justeringar av praktiken. Agendor för de olika arenorna har anpassats till forumets syfte och 

deltagarnas kunskap och erfarenheter. Några konkreta exempel på sådana forum är; 8:50 

mötet där avdelningens olika funktioner möttes för att tillsammans förstå helheten. Ett 

annat sådant forum var utbytesuppföljningen där valsverkets personal träffas för att 

reflektera kring sin del i helheten. Lagledarträffen var ett forum där de kollektiva lagledarna 

diskuterade personalfrågor kopplade till sina skiftlag, och ställarträffen var detaljerade 

forum för erfarenhetsutbyten av mer teknisk karaktär. Sådana forum och då framförallt den 
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inbjudande processen för hur de uppstod, menar jag är en avgörande pusselbit i den 

förbättrade utvecklingsförmågan. 

Jag vill här än en gång understryka att organiseringen var processtyrd och de nämnda 

forumen formades allt eftersom arbetet fortskred. Det fanns ingen färdig struktur av möten 

som implementerades, istället växte de olika mötesarenorna fram i samråd med de som 

förväntades delta i dem. En återkommande diskussionspunkt handlade om vilka som 

behöver prata med vilka för att de tillsammans skulle kunna producera bra produkter. 

Svaren de fick fungerade som input till vilka forum, arenor för samtal, som arrangerades, 

den önskade utkomsten var lärande vilket märktes inte minst på den ständigt närvarande 

frågan som handlade om ifall de medverkande lärt sig något under mötet.  

Arbetssättet vilade tryggt i en övertygelse om att det kollektiva lärandet ibland skulle leda till 

en väl grundad och genomtänkt justering av praktiken för att sedan, genom ytterligare 

reflektion, skapa ett lärande av justeringen i sig själv. De skapade arenorna visade sig även 

vara betydelsefulla i mottagandet av centrala initiativ. När ”Step change” skulle genomföras 

fanns en organisation av återkommande arenor för erfarenhetsutbyte på plats. 

Övergripande och mer teoretiska frågor kopplade till initiativet kunde allt som oftast 

omhändertas och anpassas, kontextualiseras (Pettigrew, 1987), till mottagarnas lokala 

förutsättningar.  

De återkommande forumen gav medarbetare möjlighet att ge direkt feedback till varandra 

istället för att som tidigare passera genom respektive persons chef, något som påverkade 

chefens funktion på arbetsplatsen. Istället för att fungera som bärare av information 

ändrades rollen till att handla om att träna och utmana sin personal i att själva träffas och 

samtala om det de nu behövde samtala om, ett arbetssätt som Tengblad (2003) menar ger 

goda förutsättningar för ett konstruktivt ansvarstagande. I linje med hans argument kan vi i 

den här avhandlingen följa hur operatörerna själva, tillsammans med stöd från ledningen, 

tog en mängd initiativ för en problemfri produktion.  

Gustavsen m. fl. (1996) visar att upprättandet av en samtalsstruktur ger goda chanser till 

ökat engagemang och i förlängningen till bättre måluppfyllnad. Här vill jag notera att 

ledningens insikt om att vara tålmodiga fyller viktig funktion utifrån Ennals och Gustavsens 

(1999) argument om att resultatet från en dialog sällan märks omedelbart efter att samtalet 

ägt rum. Tvärtom, menar de, passerar ofta en del tid mellan inledande samtal och en 

märkbar förändring i praktiken. Det förminskar inte dialogens möjligheter att påverka 

praktiken, istället, menar de, bör dialog ses som ett instrument för att grunda, forma och 

införa nya handlingar (s, 50).  

Påverkare 

När ett uttalat krav på utökat inflytande i den egna arbetssituationen och arenor för 

erfarenhetsutbyte växte fram formades en bas för de påverkande faktorerna reflexiv dialog 

och praktiknära relationellt ledarskap att verka på. 
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Reflexiv dialog  

En lansering av en teoretiskt beskriven förändring syftar vanligen till en förändring av 

praktiken. Den teoretiska delen i exempelvis en omorganisation, att på ett papper ändra hur 

de olika befattningarna hör ihop och förväntas samarbeta, är en förhållandevis enkel övning. 

Att däremot ändra praktiken så att den överensstämmer med det nya teoretiska schemat är 

betydligt mer komplext. Här menar Gustavsen (1992), med stöd av Habermas (1979), att 

dialogen är verktyget som förbinder teori med praktik och att det är avgörande på vilket sätt 

dessa dialoger förs. Gustavsen (1992) och Habermas (1984) framhåller här processen, det vill 

säga hur dialoger tar form. Detta eftersom de menar att det är mer intressant att följa på 

vilket sätt dialogerna förs än att följa det exakta innehållet i samtalen som förs.  

En speciell form av dialog, gemensam reflektion, liknande den som Boud m.fl. (2006) 

beskriver visade sig i den här studien ha särskild betydelse för utvecklingsarbetet. I linje med 

Ellströms (2006) argument om skillnaden mellan handlingar sprungna ur upparbetad 

kunskap eller från reflektion. Han argumenterar för att handlingar knutna till reflektion 

erbjuder fler målsättningar än endast handlingsresultatet. Aspekter såsom hur processen 

fortlöpt eller andra mer övergripande mål kan, genom reflektion, enkelt adderas till 

utvärderingen av handlingens resultat. Detta kräver dock att de som utför handlingar har 

förutsättningar och förmåga att kritiskt utvärdera sig själv och varandra.  

Här vill jag lyfta fram separationen av resultat och prestation som ett praktiskt exempel på 

hur gemensam reflektion kan utforska mer än bara resultatet av gruppens handlingar. 

Berättelser från från både ledning och operatörer vittnade om hur de upplevde att en 

utvecklande form av lärande uppstod, ett lärande som kompletterade det Ellström (2006) 

beskriver som en enklare form av lärande såsom anpassning till befintlig uppgift (s, 50). Boud 

m. fl. (2006) beskriver gemensam reflektion som grunden för lärande. Här framträder en av 

studiens metodologiska fördelar där min medverkan i orgnanisationen vanligtvis avslutades 

med en gemensam reflektionsstund. Jag återgav mina intryck av hur exempelvis ett möte 

utspelat sig, vilket allt som oftast fick till följd att deltagarna själva återgav sina sina tankar 

kopplade till det aktuella mötet och till mina reflektioner.  

Det fanns en ambition hos mig om att avsiktligt förskjuta diskussioner bort från problem för 

att istället lyfta fram positiva händelser. Inspirerad av Cooperrider m. fl (2005) strävade jag 

mot att identifiera och lyfta fram framgångsfaktorer i en dialog, exempelvis en händelse som 

fått en lösning genom ett väl fungerande samarbete, för att sedan delge gruppen mina 

observationer. Särskilt intressant var situationer där det distanserade förhållningssättet 

mellan ledning och utförare utmanades så som, i exemplet ovan, när fattandet av ett 

gemensamt beslut från en arbetsgrupp ledde fram till en gemensam förbättring för 

verksamheten.  

Positiva iakttagelser låg ibland till grund för en kort gemensam reflektion kring hur de själva 

såg på situationen och kring deras reflektioner om mina iakttagelser. Meningen var aldrig att 

reproducera ”korrekta beskrivningar” av deras handlingar utan snarare, i enighet med 
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Bramming m. fl., (2012), att belysa deltagarnas agerande, tankar och viljor genom att 

erbjuda dem tillfälle att tala. Reflektionen drevs inte av en önskan om att hitta en lösning på 

ett problem, istället försökte vi tillsammans förklara händelseförloppet som gjorde att ett 

problem fick en lösning. Ofta ledde samtalen också fram till en metareflektion där vi 

tillsammans reflekterade över kvaliteten på reflektionen i sig själv. 

Deltagarna uttalade, vid flera tilfällen, att de uppskattade sådana reflektionsstunder, de gav 

uttryck för att de inte bara fick hjälp med att skapa en arena för gemensam reflektion, de 

fick också möjlighet att träna på att utbyta tankar och erfarenheter under ordnade former. 

Tillsammans strävade vi mot en dialog där inget absolut svar fanns utan att det istället fanns 

många olika sätt att se på en situation, något som inledningsvis kan upplevas som svårt och 

därför kräver övning. Arbetsplatsens organisering innefattade en mängd olika forum dit 

medarbetare hade tillträde vilket, Ellström (2006) menar, skapar goda möjligheter för den 

reflekterande personen att se handlingen och dess konsekvenser i ett bredare perspektiv.  

Särskilt stor påverkan på det breddade perspektivet bedöms mötet för daglig styrning haft, 

eftersom representanter från hela avdelningen samlades där fanns goda möjlighet för 

deltagarna att skapa sig en bild av hela produktionslinan. Från det mötet vill jag särskilt lyfta 

fram operatörernas medverkan då det motverkar risken som Thorsrud och Emery (1969) 

identifierade som handlade om att chefer riskerar att bli ”flaskhalsar” i arbetsplatsers 

informationsspridning. En positiv följd av operatörernas inflytande i dialogerna, menar jag, 

blev att beslutsfattandet kunde bli mer precist eftersom de personer som hade aktuell och 

detaljerad information om hur produktionen för tillfället fortgick själva kunde påverka 

eventuella beslut.  

Under mötet för daglig styrning upplevdes, enligt kommentarer från mötesdeltagare, 

utvecklingsmodellen jag presenterat med de tre ”bubblorna” som särskilt behjälplig. Vid 

flera tillfällen gavs uttryck för att de tre olika begreppen, arbete, reflektion och justering 

hjälpte mötesdeltagarna att ”samla sig”. De tyckte att det underlättade dialogerna genom 

att de kunde fokusera på en ”bubbla” i taget för att exempelvis gemensamt granska sina 

rådande arbetssätt och därefter enas om vilka justeringar de avsåg att göra. I flera mötesrum 

och på whiteboardtavlor ute i fabriken återfanns modellen med de tre bubblorna, då ritade 

av någon från personalen som arbetade där.  

Till synes hjälpte den enkla modellen dem i deras arbete vilket ledde fram till ett ökat 

användande av utvecklingsmodellen under tiden för studien. Utifrån en teoretisk beskrivning 

fyllde medarbetarna i med praktiska exempel hämtade från reella problem och möjligheter i 

deras arbete. Utvecklingsmodellen underlättade processen för hur samtalen kunde föras 

eftersom grupperna fick ett språk även för i vilken ordning saker och ting bör ske. Även 

modellen energicykeln lyftes fram som praktiskt tillämpbar i arbetet med att leda 

processorienterade samtal. Särskilt nämndes en insikt om vikten att börja en dialog om 
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exempelvis ett förslag eller ny idé med att berätta om bakgrunden och hur tankarna gått 

som lett fram till idén, att öka medvetenhet kring förslaget eller idén. 

Episoden där valsverkspersonalen minskade sin arbetstid till förmån för helheten visar prov 

på operatörerna i valsverkets djupa kunskap om helheten. De hade utökat sin reflektion från 

att endast innefatta det egna resultatet till att placera det egna resultatet i helheten. När de 

insåg att det egna målet för valsverket inte var satt till helhetens bästa initierade de en 

dialog med sin närmsta chef, en dialog som slutade i att deras eget mål sänktes till förmån 

för helheten. Särskilt intressant för den här studien är att se hur dialogen flyter i området 

som ligger i fokus för den här avhandlingen, relationen mellan ledning och 

arbetarkollektivet. Den reflexiva dialogen utgick från verksamhetens praktik och de båda 

grupperingarna hjälps åt att skapa bästa möjliga förutsättningar för helheten.   

Den här studien visar med tydlighet fördelar med att inkludera olika grupper också i 

beslutsfattande processer där den egna erfarenheten räknas och bidrar till hela 

organisationens framdrift och utveckling. Som ett exempel på denna potential ses en av 

operatörernas uttalande om att hen inte förstod vad som hänt; de hade ju bara pratat med 

varandra. 

Praktiknära relationellt ledarskap 

I diskussioner om arbetsplatsers utformning har jag noterat att författare ofta argumenterar 

för den ena eller den andra grupperingen. Exempelvis kan vi se hur vissa författare 

argumenterar för hur ledningen bättre kan få utförarna att följa deras instruktioner (se 

exempelvis Armenakis och Harris, 2002; Rafferty, m. fl. 2013; Smith, 2005). Andra författare 

argumenterar för att medlemmar ur arbetarkollektivet av tradition haft svårt att påverka sin 

arbetssituation (här föreslås Braverman, 1978; Gardell, 1976: Gustavsen, 1990). By (2020) 

menar att sättet att ställa dessa grupper mot varandra vidmakthåller den ofta för givet tagna 

relationen som i den här avhandlingen kallas för ”vi mot dom”. Han föreslår att vi som 

forskare bör eftersträva andra utgångspunkter där olika grupperingar tillsammans kan 

utveckla verksamheter. 

Ett sätt att närma sig Bys (2020) rekommendation menar jag är att arbeta för ett utökat 

inflytande. När (pc) inledde sitt nya arbete som chef undvek han att ta på sig rollen som 

hjältefigur på det sätt som Fournier och Grey (2000) beskriver. Inte heller ansåg han att han 

hade tillgång till superkrafter eller att han, som Uhl-Bien (2006) uttrycker sig, kunde styra 

skeenden. För honom var det inte han själv som skulle förbättra arbetsvillkoren på 

arbetsplatsen, det skulle göras tillsammans; ledning och utförare.  

För att kunna skapa en meningsfull arbetsplats för de som arbetade där tyckte han sig först 

behöva veta hur medarbetarna tänkte om sin arbetsplats, för honom var det viktigt att 

ledningen och operatörerna började bygga relationer med varandra. I och med det 

formulerade han ett krav om att få tid till att umgås med personalen vilket synliggör att det 

var ledningen som tog initiativ till arbetet med att omforma relationerna.  
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Arbetarna var till att börja med obekväma med den ökade närvaron på fabriksgolvet och gav 

uttryck för att cheferna borde backa tillbaka till sina kontor. Här ses ledningens intresse inför 

arbetarnas praktiknära arbetsuppgifter och vardagliga besvär som en kritisk händelse för det 

fortsatta arbetet. Ledningen visade ett intresse för arbetarnas problem och ville hjälpa dem 

att få en bättre arbetssituation, vilket fick till följd att arbetarnas intresse för att bidra i 

utvecklingsarbetet ökade.  

Det går att tänka sig flera olika förklaringsmodeller till vad som fick arbetarna att ändra 

attityd gentemot ledningen, jag vill dock lyfta fram Skjervheims (1971) diskussion om 

skillnaden mellan faktum och påståenden (s, 13). Han visar att situationer där människor 

uppfattar ett uttalande som ett påstående leder till att vi gärna engagerar oss i en diskussion 

om det som påståtts medan vi inte engagerar oss i en presentation av fakta (s,13). 

Uttalanden från ledningen såsom, ”jag tror att ni kan producera mer om ni bara vill”, får här 

stå som exempel på ett påstående från ledningen som bjuder in till en diskussion mellan 

ledning och arbetare. I inledningen av utvecklingsarbetet hävdar jag att ett liknande 

förhållningssätt varit avgörande för att få till stånd dialoger mellan grupperingarna. 

Skjervheim (1971) visar också att om vi behandlar ett uttalande från en annan människa som 

ett faktum så ställer vi oss själva utanför diskussionen, vi gör oss själva främmande inför 

faktumet. I förlängningen, menade han, att vi i egenskap av åskådare kan ställa oss utanför 

ett helt samhälle, eller aktuellt för den här avhandlingen, utanför den egna organisationen. 

Organisationen riskerar då att framstå som skrämmande för medarbetaren, som om den 

fungerar utifrån förutbestämda obrytbara ”naturlagar” (ibid), att det framstår så är, enligt 

honom, en effekt av att individen inte själv deltar. Utifrån en deltagarståndpunkt är det 

annorlunda, allt är inte förutbestämt ”eftersom man själv måste vara med om att avgöra händelsernas 

gång” (ibid). De inbjudande dialogerna utifrån olika påståenden ses här som en möjliggörare 

för arbetarna att byta position från åskådare till deltagare. 

En annan, menar jag, viktig händelse var ledningens agerande vid uppenbara 

regelöverträdelser. Vid exempelvis det oanmälda besöket under ett nattskift, där arbetarna 

avslöjades med att sova, tillskrivs det efterföljande agerandet stor betydelse. Istället för att 

avskeda eller på annat sätt utdela bestraffningar såsom varningar eller avsked till objekten, 

de påkomna arbetarna, valde (pc) ett annat angreppssätt. Han stannade kvar på 

arbetsplatsen och inledde en dialog med arbetarna. Efter det noterade han 

händelseförloppet i sin dator, han avvaktade en reaktion från de påkomna arbetarna och tog 

kontakt med den fackliga klubbordföranden för att berätta om händelsen.  

En utmaning med ett sådant angreppssätt anser jag vara förmågan att objektivt se på 

verkligheten så som den är. Jag menar att det krävs mycket mod att konstruktivt utvärdera 

en sådan situation. ”Det verkar som att våra operatörer sover under sina nattskift”, så vill vi 

inte att det ska vara. Men det är så det är! Om det nu är så, vad kan vi då göra för att stävja 

det beteendet? Jag menar att förmågan att stanna kvar vid insikten om hur det är, att 
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utforska nuläget för att tillsammans med andra inblandades perspektiv för att verkligen 

förstå situationen är en utmaning i arbetet med att omforma relationen mellan ledning och 

arbetarkollektiv.  

(Pc) beskriver hur han i samtalen med både sin personal och den fackliga parten inledde 

samtal från påståenden mer än från fakta. Han kunde på goda grunder, utifrån de fakta han 

insamlat vid det nattliga besöket, påstå att ”folk sover under sina nattskift”. Påståendet 

tillsammans med nästa påstående om att ”så här kan vi inte ha det” väckte ett engagemang 

till att delta i en diskussion om hur de tillsammans skulle åtgärda problemet. En gemensam 

kraftsamling med fokus på lösningen av problemet blev viktigare än att omedelbart bestraffa 

personerna som fuskade. Med hjälp av en lösningsorienterad praktiknära dialog blev det 

möjligt att luckra upp de inarbetade positionerna mellan ledning, arbetare och den fackliga 

parten.  

En annan händelse värd att lyfta fram här är (pl)s uttalade förväntan under workshopen i 

Högbo om att de ingångna reglerna skulle efterföljas. Istället för att utmana operatörerna till 

att ingå fler och mer avancerade överenskommelser uppmanade han dem till en försiktighet 

under arbetet med de nya reglerna. För (pl) var det viktigaste inte vilka eller hur många 

överenskommelser som ingicks utan att de nya reglerna efterlevdes. Händelsen ses här som 

början på en process, en riktning lades under mötet. På den här arbetsplatsen var det viktigt 

att följa de överenskomna beslut som fattats och kommer att fattas i framtiden. 

Med tiden började en långsiktig plan ta form, som ett led i arbetet med ledarskap på Borrstål 

var att rekrytera ledare som hade andra kvaliteter än att detaljstyra sin personal. Från att ha 

haft ledare som varit produktionsexperter och faktaorienterade eftersöktes ledare med 

intresse för att ge operatörerna ett utökat inflytande. Beskrivningen av (pl) och (pc)s samtal 

på ugnstaket om att ”allt du ser – gör tvärtom” visar prov på en önskan om förändring. 

Förändringen som tog form ses här som en förskjutning till ett processorienterat ledarskap. 

Istället för att detaljstyra och kontrollera operatörernas handlingar riktades 

uppmärksamheten mot att ge förutsättningar för operatörerna att medverka i 

utvecklingsarbetet, något som Tengblad (2003) ger goda förutsättningar för ett utökat 

ansvarstagande. 

Ledarnas arbete bestod av att organisera en process för en utveckling där personalens 

medverkan var central. Utgångspunkten för ledningen var att en inkluderande process bör 

eftersträvas eftersom, i linje med Räftegårds (1995) argument, den på förhand kan tänkas 

vara god. Även Gustavsen m. fl (1996) understryker behovet av att förändringsprocessen 

med fördel kan organiseras i form av återkommande forum. När deltagarna funnit ett 

konstruktivt och förbättrande arbetssätt bör det enligt Räftegård (1995) institutionaliseras 

för att med tiden ersätta produktionsorganisationen. 

Jag vill här poängtera att gränserna mellan ledning och operatörer inte hade raderats. Det 

fanns fortfarande en tydligt utpekad ledning och en tydlig grupp av operatörer satta att 
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utföra produktionsorienterade uppgifter. Det som däremot framgår är en skillnad i hur de 

förhåller sig till varandra och hur deras olika arbetsuppgifter och ansvarsområden 

tillsammans bildar ett ansvarstagande för hela verksamheten. I det tidigare diskuterade 

uttalandet där en av operatörerna gav uttryck för att; ”Man kom liksom inte undan”(o) tolkar jag 

in en förändrad relation mellan ledning och arbetare. Givet den nya relationen blev det 

uppenbarligen svårt för operatören att inte känna ansvar efter att själv varit delaktig i 

beslutsprocessen. Uttalandet visar också hur relationen hade förändrats från ”vi mot dom” 

där relationen närmast kan beskrivas som en kamp dem emellan till en relation jag valt att 

beskriva som ”vi och dom”.  

Sammanfattning 

I det här avsnittet har det genomförda organisatoriska utvecklingsarbetet analyserats, 

viktiga händelser från arbetet har lyfts fram och delats in i möjliggörare och påverkare. Till 

möjliggörare sorterades inflytande i den egna arbetssituationen och arenor för 

erfarenhetsutbyte eftersom de utgör viktiga förutsättningar för det genomförda 

utvecklingsarbetet. Inflytandet ses som en uttalad önskan för organiseringen av relationen 

mellan ledning och arbetare. (Pc) var från starten på sitt nya arbete ute och berättade att 

han förväntade sig att hans personal bidrog i förbättringsarbetet. Allt eftersom växte också 

operatörernas intresse av att bidra till utveckling, detta ledde fram till att relationen dem 

emellan förändrades.  

Arenor för erfarenhetsutbyte följde ett liknande mönster, problemlösningsgrupper 

initierades och bemannades utifrån reella problem hämtade från tillverkningsprocessen. 

Vilka forum som behövdes, hur de bemannades och vad de kom fram till presenterades 

löpande för inblandad personal, ett arbetssätt som med tiden kom att skapa kärnan i 

avdelningens utvecklingsorganisation. Medarbetarnas inflytande i den egna 

arbetssituationen och återkommande arenor för erfarenhetsutbyte skapade en struktur för 

de påverkande faktorerna att verka i.  

Reflexiv dialog, en av påverkarna, har visat sig vara en slags kärna i avdelningens 

organisatoriska utveckling, samtal förda med syfte att utforska situationer för att identifiera 

nya möjligheter och lösningar på problem. Jag vänder mig här till Boud m. fl. (2006) och 

deras argument om att öppen reflektion är en för ändamålet väl lämpad metod, de 

argumenterar för att grupper genom öppen reflektion förmår att hitta lösningar som ingen 

av deltagarna känt till innan. Märkbart var också sättet på vilket deltagarnas synpunkter 

mottogs, den gemensamma reflektionen präglades av möjlighet till inflytande. Mattsson 

(2012) argumenterar, med stöd av Kvale (1997) att pragmatisk validitet kan hävdas om 

människor i handling använder sig av den nya kunskapen (s, 8).  

Den andra påverkaren, praktiknära relationellt ledarskap, riktar sig mot att leda relationer på 

liknande sätt som Crevani m. fl. (2010) ger uttryck för. Det utökade inflytandet öppnade 

möjligheter till att minska på polariseringen mellan ”vi och dom” vilket också möjliggjorde en 

annan form av ledarskap. Ledningens kontroll riktades mot processen genom att se till att de 

överenskomna forumen genomfördes och genom att hela tiden lyfta fram lärandet. Jag vill 
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här argumentera för att organisatoriskt utvecklingsarbete är planerbart; dock krävs en annan 

form av planering. Istället för att i förväg planera vilka aktiviteter som ska genomföras och i 

vilken ordning riktas planeringen mot organiseringen av en utvecklingsprocess. 

En viktig del i ledningens agerande, menar jag, var att inte detaljstyra och utkräva 

exempelvis en personalförflyttning direkt eftersom det möjliggjorde operatörens initiativ. 

Att skilja på resultat och prestation bedöms här vara en annan viktig del i 

optimeringsarbetet, att synliggöra resultatet i förhållande till arbetsinsats gjorde att 

operatörerna började reflektera kring sin arbetsinsats på ett annat sätt. Det skapade en 

strävan att optimera förhållandet mellan insats och resultat i såväl den egna uppgiften som i 

ett större perspektiv. 

Realtid (vi och dom) 

I det här avsnittet lyfts arbetsplatsens funktion fram utifrån samma dimensioner som i 

historiebeskrivningen, enligt figur 20, dock med andra underrubriker som bättre 

överensstämmer med det arbetssätt som tagit form efter att det organisatoriska 

utvecklingsarbetet verkat under flera år. I likhet med materialet under rubriken ”Historia” är 

materialet i detta stycke sammanställt utifrån berättelser och intervjuer tillsammans med 

medarbetare på arbetsplatsen. En skillnad är dock att eftersom den berör tiden för min 

medverkan i organisationen innehåller den även mina egna observationer och reflektioner 

från arbetsplatsen. 

Styrning – Eget ansvar 

Under min tid tillsammans med den undersökta avdelningen överraskades jag av 

medarbetarnas egna ansvarstagande, arbetssättet skiljde sig på flera sätt från arbetsplatser 

jag varit i kontakt med tidigare. I det här avsnittet görs ett försök att förklara kärnan i det 

egna ansvaret såsom det tog sig uttryck vid tiden för undersökningen.  

Ett utmärkande drag var att ansvaret för en viss grupps resultat placerats hos den grupp som 

åstadkommit detsamma, vilket omedelbart synliggör två skillnader, ansvarsplacering och ett 

skifte från individuell uppföljning till grupp, något som förordats av bland andra Gardell 

(1976). Här var det arbetsgrupperna själva som hölls ansvariga för sin gemensamma 

arbetsuppgift såväl som för det gemensamma resultatet. Förskjutningen av ansvar märktes 

tydligt vid mötet för daglig styrning då det var en representant från operatörsgrupperna som 

själv meddelade gruppens resultat.  

Eventuella avvikelser besvarades också av gruppens representant som ofta hade stor 

detaljkunskap om problemet, något som bidrog till en högre kvalitet på mötet. Hen hade 

ofta själv varit inblandad när avvikelsen skapades eller kanske till och med producerat det 

avvikande materialet själv. Det som eftersträvades var att ge förutsättningar för en dialog 

praktiker emellan. Arbetet hade organiserats på ett sätt som möjliggjorde för berörda 

medarbetare att samtala direkt med varandra, något som bidragit till att barriären mellan 

ledning och operatörer minskat. Istället för att vara informationsbärare mellan operatörer 

medverkade ledningen i operatörernas dialoger. 
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Ledningen hade möjlighet att dels påverka samtalen och dels att hjälpa operatörerna att 

fatta beslut som de av någon anledning inte kunde fatta själva samtidigt som de inte 

riskerade att bli flaskhalsar i informationsspridningen på det sätt som Thorsrud och Emery 

(1969) beskriver. Som svar på frågor om hur arbetssättet skapats rådde en enighet om att 

det tagit lång tid och att det varit ovant och svårt i början. Några gav uttryck för att metoden 

varit att prova sig fram eftersom ingen på förhand visste hur de kunde röra sig från en 

situation där chefer pratade med chefer om vad operatörerna gjort till en situation där 

operatörerna själva utvärderar det egna resultatet.  

Skillnaden mellan de båda tidsnedslagen vittnar om en förflyttning bort från det uppdelade 

arbetssättet som länge funnits inom industriarbeten, något som Bacon och Blyton (2000) 

uppmärksammat i en artikel där de laborerar med olika scenarier där produktionsgrupper 

införts. Deras resultat visar upp stora skillnader i hur väl olika grupper förmått att genomföra 

förändringen till produktionsgrupper. Ett framträdande drag för de grupper som lyckats väl 

med det nya arbetssättet, menar de, är att gruppens arbetsbeskrivningar är av flexibel natur 

och att gruppens arbetsuppgifter inte följer en rigid klassificering.  

Deras studie visar att sådana beskrivningar ger goda förutsättningar för arbetsfördelningen 

inom gruppen. Det underlättar för gruppens medlemmar att identifiera sig med den 

gemensamma uppgiften. I förlängningen antas detta borga för utökat gemensamt 

ansvarstagande för helheten. Det underlättar också jobbrotation vilket skapar en gemensam 

kunskap om arbetsuppgifterna, något som i sin tur underlättar i samtalen om exempelvis 

förbättringar eftersom de inblandade får möjlighet att utgå från liknande kunskaper.  

Att arbetsgrupperna på den undersökta arbetsplatsen passar in under Bacon och Blytons 

(2000) beskrivning av grupper som är framgångsrika i arbetet med att införliva nya 

arbetssätt finns det flera exempel på. Exempelvis fanns där en utpräglad jobbrotation, inte 

bara inom gruppen i exempelvis valsverket, utan även valsverkets funktion i helheten. Min 

bedömning var att det som reglerade rotationen ändå inte var det som de beskriver som 

flexibla arbetsbeskrivningar. Istället var det verksamhetens behov som styrde. Inte vid något 

tillfälle nämndes en arbetsbeskrivning som en anledning för att hjälpa till någon annanstans 

än på den ordinarie arbetsplatsen. De arbetsbeskrivningar som fanns var riktade mot 

utförandet av kritiska arbetsmoment, något som underlättade flexibiliteten utan att reglera 

den.   

Inte heller kunde några hinder identifieras för en operatör att utföra någon av gruppens 

uppgifter, det fanns inte någon synlig prestige i att utföra ”sin egen” arbetsuppgift. Arbetet 

kretsade runt att möta verksamhetens behov snarare än att hävda sina egna behov. Kritiska 

arbetsuppgifter, exempelvis att manövrera valsverket eller att arbeta som ”ställare”, krävde 

dock en intern utbildning och en hel del erfarenhet. Definitionen av rätt kompetens i form av 

utbildning och erfarenhet för ett sådant moment beslutade och ansvarade operatörerna 

själva om. Utbildningsplaner, för nyanställda operatörer såväl som för expertroller, 

administrerades och genomfördes under ordinarie produktion av operatörerna själva.  
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Ansvarig för att den processen fungerade som det var tänkt var lagets utsedda 

kollektivanställda lagledare. Utefter verksamhetens behov och personliga önskemål skapade 

lagledaren tillsammans med ”sin” grupp en utbildningsplan för att säkerställa bred 

kompetens i gruppen. Ofta handlade utbildningen om att operatören ifråga gavs möjlighet 

att delta när det kritiska momentet för ändamålet utfördes. De uppenbara intrycken från 

operatörernas engagemang och ansvarstagande är intressanta att notera. Operatörerna 

beskrev själva vad de tyckte om att utföra fler arbetsuppgifter än tidigare, svaren var 

övervägande positiva.  

Oberoende av varandra vittnade de om det som Bacon och Blyton (2000) sätter fingret på, 

nämligen att både kommunikationen operatörer emellan och att samarbetet i praktiken 

förbättrats avsevärt i samband med den ökade flexibiliteten. Likheter med Gardells studie 

(1976) om arbetsglädje ligger också nära till hands då många av de som arbetade där 

utstrålade arbetsglädje och operatörerna beskrev själva att de trots den ökade 

arbetsbelastningen ändå upplevde att det blivit roligare att gå till jobbet. 

Det gick inte att se något motstånd mot att låta fler bredda sin kompetens med exempelvis 

uppgifter som också innefattade underhållsarbete, ett behov som fanns eftersom 

operatörerna själva utförde en stor del av det dagliga förebyggande underhållet. För de mer 

avancerade underhållsuppgifterna fanns ett tätt samarbete med mekaniker och elektriker 

knutna till avdelningen. Det fanns naturligtvis arbetsuppgifter som var tyngre, smutsigare 

eller bullrigare än andra, trots det märktes inte någon, som Bacon och Blyton (2000) 

diskuterar, gradering av uppgifterna. Den operatör som för stunden var mest lämpad 

utförde de sysslor som produktionen krävde. 

Tillplattningen av organisationen gjorde även att operatörerna själva tilläts både planera och 

köra produktionen utan stöd från ledningen på ett sätt som liknar Ekman Philips (1990) 

beskrivning av arbetet på Volvos motorfabrik i Vara; ett arbetssätt som även Forslin (1990) 

studerat och visar hur arbetsgrupperna själva kunde styra produktionen helt på egen hand 

under flera veckor i sträck. Den ökade nivån av insyn och ett stärkt mandat i beslutsfattandet 

visar sig också i den här studien, flera operatörer vittnade om att de inte behövde några 

chefer för att producera sina produkter, istället vittnade de om att de hade tillgång till 

relevant information och mandat att på egen hand fatta beslut rörande produktionen.  

Optimering – Verksamhetens bästa 

Eftersom representanter från samtliga funktioner deltog vid samma möte, mötet för daglig 

styrning, blev det förhållandevis enkelt att utföra nödvändiga justeringar som gagnade 

helheten. I exemplet där valsverket hade valsat fram mer produkter än vd appreteringen 

hade förmått att ta hand om uppstod diskussion på mötet. Resultatet blev, som redan 

återgivits, att operatörerna själva justerade bemanningen genom att flytta personal från 

valsverket till appreteringen, en på papperet enkel övning. Praktiken är som bekant ofta mer 

komplex, så också i det här fallet, eftersom arbetsuppgifterna skiljde sig markant kan en 

duktig operatör i valsverket ses som nybörjare i appreteringen.   
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De som flyttade på sig behärskade således inte appreteringens arbetsuppgifter till fullo, trots 

detta ansåg de att de i vart fall kunde utföra enklare arbetsuppgifter. De kunde köra kran, de 

kunde avlasta de ordinarie operatörerna och se till att maskinerna inte stannade under deras 

fikapauser osv. De var helt på det klara med att om de kunde göra lite nytta i appreteringen 

så var det mer värt för helheten än om de fortsatt sin ordinarie tillverkning i valsverket just 

den dagen. Återigen vill jag understryka att initiativet kom från operatörerna själva, möjligen 

medvetna om att frågan kunde komma från någon i ledningen om inget initiativ togs.  

Ett annat exempel på operatörernas samarbete och initiativförmåga var arbetet med att 

välja hastighet i valsningen med avseende på kvaliteten i färdigställningen. Efter långvariga 

kvalitetsproblem på vissa produkter beslutade personalen i berörda maskiner att träffas för 

att tillsammans försöka förstå vad som felade. Ett arbete som slutade med att personalen 

sänkte takten i valsverket för att underlätta i nästkommande tillverkningsprocess. Utbytet 

förbättrades för helheten, trots att valsverkets eget resultat blev lägre. Tidigare hade varje 

kostnadsställe producerat mot sina egna ackord, ingen hade känt ansvar för helheten. 

I valsverket finns ett annat exempel på en justering mot att optimera helheten, nämligen 

ändringen av skiftgång. Operatörerna märkte en del problem när valsverket kördes på för låg 

hastighet, de ansåg att det bästa vore att sträva efter att alltid köra verket på optimal 

hastighet. För att det skulle vara möjligt var idén att minska på den schemalagda arbetstiden 

i just valsverket eftersom det skulle gynna hela avdelningen. I samråd med ledningen 

beslutades det om att genomföra förslaget. Den nya laguppställningen presenterades av 

operatörerna själva, de tog fullt ansvar för kompetensfördelning och andra praktiska 

problem som ändringen innebar, löpande fördes dialog med ledningen som i sin tur 

involverade facket. Ändringen genomfördes i samförstånd och till synes utan problem. Även 

i provrummet frångicks den egna optimeringen till förmån för helheten. 

Samspel - Gemensamma mål 

Mötet för daglig styrning tillskrivs även här en viktig funktion, främst på grund av det breda 

deltagandet. Samtalen kretsade kring avdelningens förutsättningar just den dagen, 

utrustningens kondition behandlades liksom status på personalnärvaron. Tillsammans 

enades personalen om det kommande dygnets produktionsmål. Det var vanligtvis snabbt 

avklarat eftersom eventuella justeringar oftast utförts av operatörerna själva innan mötet. 

Det var också operatörerna själva som var talesperson för den grupp de ingick i.  

I de fall en lämplig justering inte blivit utförd hände det ibland att någon från ledningen, som 

alltid var plats, frågade hur de hade tänkt. Svaret kunde vara att de inte lagt märke till 

scenariot som var i behov av en justering eller att de prioriterat annorlunda än vad ledaren 

gjorde. Oftast resulterade det i en dialog om hur de skulle gå vidare, hela tiden med 

utgångspunkt att optimera produktionen. På avdelningen hade ett långvarigt samarbete 

mellan ledning och arbetstagare lett fram till att både kortsiktiga och långsiktiga 

gemensamma mål tagit form. Målen var förankrade i praktiken och utgick ifrån vad som 

bedömdes vara möjligt att uppnå. Ett uttryck från målsättningen var att målen skulle vara 
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”krispiga”, med det menades att de satta målen krävde en problemfri produktion för att 

infrias. 

Som åskådare var det lätt att se hur operatörerna förväntades vara aktiva och hela tiden 

arbeta för helhetens bästa. Särskilt intressant, tycker jag, var att se hur frågor till varandra 

ofta riktades mot hur någon tänkt i en viss situation för att kunna öka förståelsen för de 

justeringar som utförts. Följden av ett sådant förhållningssätt, tyckte jag mig märka, var att 

operatörerna och ledningen faktiskt inte bara skötte den dagliga driften, de genomförde 

också, baserat på deras tankar och erfarenheter, överenskomna justeringar av praktiken. 

Inte vid något tillfälle under min medverkan blev en medarbetare kritiserad för hur hen 

tänkt, flera gånger hörde jag däremot hur deltagare blev ifrågasatta för att inte ha tänkt eller 

inte agerat.  

Resultatet av justeringen i sig självt var underordnad processen av att ständigt reflektera och 

justera. Här upplevde jag att min roll som aktionsforskare framträdde tydligt. Under min 

medverkan på deras forum hade jag för vana att skriva anteckningar, vilket deltagarna 

naturligtvis lade märke till varpå återkommande frågor kom att handla om vad jag ”står och 

skriver om dem”. Jag tog då för vana att, i slutet av min medverkan, läsa upp för deltagarna 

vad jag antecknat. Min ambition blev med tiden att fokusera på positiv förstärkning när jag 

återkopplade utifrån mina anteckningar. Jag lyfte fram goda exempel utifrån mötet som just 

ägt rum och, när det passade, speglade jag dessa i deras egna berättelser från hur ”det var 

förr”.  

Jag tyckte mig se hur denna ökade medvetenhet om skillnaden mellan deras egen ”historia” 

och ”realtid” sporrade deltagarna till att fortsätta sin resa mot att bli ännu bättre. Vid några 

tillfällen uttrycktes åsikter från deltagarna om att återkopplingen var givande och vid något 

tillfälle glömde jag bort att sammanfatta mina intryck. Jag minns specifikt ett tillfälle där en 

av operatörerna utbrast ungefär: ”Nämen, vi är inte klara än. Håkans tal då” (o). Uttryck av den 

karaktären tolkade jag som att operatören fann mening i att tillsammans reflektera kring 

mötet i sig självt. 

Jag vill här särskilt lyfta fram användandet av ordet justering som en framgångsfaktor. Det 

var väldigt sällan som jag upplevde motstånd när vi diskuterade att justera ett inarbetat 

arbetssätt, att justera ett arbetssätt verkade lättare att ta till sig än att förändra ett 

arbetssätt. Jag tänker att ordet inte är lika anklagande, allt inte är dåligt men saker går att 

förfina genom att justera en aning. 

Samarbetet som fanns utgick från olika arenor för samtal, varje forum hade ett särskilt fokus. 

Det kunde vara fokus på långsiktiga mål; utbytesuppföljning, fokus på personalfrågor; 

lagledarträffar, fokus på teknikfrågor; ställarträffar eller fokus på hela produktionsområdet; 

borrstålsdagar och valsverksdagar. Under intervjuer framgick att dessa forum vuxit fram 

utifrån olika problem och störningar i produktionen, avsikten var att möjliggöra 

kompetensöverföring och utbyte av erfarenheter medarbetare emellan. Den förändrade 

organiseringen av arbetsplatsen bedömer jag, med stöd av Tengblad (2003), haft stor 
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betydelse för det utökade ansvarstagandet bland medarbetarna, eftersom det gett 

förutsättningar för att den utökade friheten i arbetsuppgiften följts åt med nödvändiga 

förutsättningar för ett konstruktivt ansvarstagande (s, 183). 

Vi har kunnat följa hur forumen för samarbete opererar på olika nivåer, från målsamtal där 

chef och medarbetare träffas för att samtala om medarbetarens målsättning i gruppen, till 

borrstålsdagar där hela avdelningen träffas för att fira uppnådda mål och tillsammans 

diskutera kommande utmaningar och mål. Den senare involverar samtlig personal, under 

min medverkan föregicks dagarna av en planering där personalen i de olika 

produktionsområdena tillsammans valde ut hur de skulle presentera det egna området för 

sina kollegor. Stor möda lades på var och ens möjlighet att påverka både innehåll och 

beslutsfattande. Vissa beslut fattades med mentometerknappar vilket spred möjligheten att 

påverka ner till individnivå.  

Trots den breda möjligheten att påverka var det inte alltid fritt fram att följa sina egna idéer. 

Arbetsledningen var enade i hur de ville att arbetet på Borrstål skulle fungera. Alla chefer 

stod upp för det som de kommit överens om, något de visade genom att själva efterleva 

fattade beslut. Det förenklade arbetet med att också ställa förväntningar på medarbetarna 

att göra detsamma, något som resulterade i att det som sades och det som gjordes i stor 

utsträckning var samma sak. Tillvägagångssättet med att sätta en tydlig icke förhandlingsbar 

ram för hur arbetet ska bedrivas inom avdelningen och att samtidigt föregå med gott 

exempel och visa hur detta ska gå till skapade en slags tilltro till organisationen.  

Något som var tydligt här var också ledningens förväntan på ett resultat, de utmanade ofta 

personalen i stil med ”om vi gör den här investeringen ni vill ha, då vill vi också se ett förbättrat resultat” 

(pc). Även operatörerna berättade om tydligheten med förväntade resultat från investeringar 

vilket märks i följande uttalande ”Om vi ville ha något så var det bara att leverera också” (o). Jag 

tänker mig här resonemanget som ett praktiskt exempel på det som Räftegård (1995) 

benämnde resultatkrav vilket han menade var en viktig del i en demokratisering. I de olika 

forumen fanns påfallande ofta ett resonemang om förväntat resultat med i samtalen.  

Förändring – Kollektivt lärande 

Sättet som förändringar tog form efter var väldigt lik det som Colbjörnsen och Falkum (1998) 

sätter ord på nämligen att den enskilde operatören, oberoende av formell status, helt öppet 

kunde initiera förändringar. Förslag om andra sätt att arbeta utforskades av operatörerna 

själva i en öppen dialog och baserat på ett ömsesidigt förtroende där utbytet av olika tankar 

och idéer gjorde att personalen i valsverket fick tillgång till det som författarna ovan 

benämner konfliktsynergier (conflict synergies, s,52) nämligen att olika åsikter, genom 

dialog, slutar i en vinn-vinn lösning. Detta är något som leder till förbättringar av helheten till 

skillnad från samtal som går ut på att utmanövrera varandra med hjälp av hierarki och 

formell status.  

Ibland ledde en idé till praktiska prov direkt och ibland förändrades en ursprunglig idé 

genom samtal med kollegor, ofta fattades ett gemensamt beslut i gruppen om hur de skulle 
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gå vidare. I normalfallet utsåg operatörerna också en i gruppen som ansvarig för nästa steg, 

jag slogs av hur detta skedde odramatiskt och utan dolda agendor. Nästa steg kunde vara 

exempelvis att söka historiska fakta kring tillverkning av en specifik produkt likaväl som att 

det kunde vara att kontakta en person uppströms eller nedströms i produktionsflödet för att 

samtala om det specifika ärendet. Många av dessa typer av problemlösning handlade om att 

korrigera och förebygga kvalitetsavvikelser. Min uppfattning var att det hela tiden fanns en 

utsträckt hand från kollegorna, en möjlighet att be om hjälp och stöd kring uppgiften en 

operatör blivit ansvarig för.  

Arbetssättet har likheter med det som beskrivs gällande Volvokomponenters Vara-fabrik 

under 1980-talet. Utvecklingsarbetet tog avstamp i de olika produktionsområdenas egna 

förutsättningar för att sedan eftersträva lokala lösningar på ett liknande sätt som det Ekman 

Philips (1990) identifierade. Tyngdpunkten låg, också där, på att hjälpa operatörerna att 

själva komma fram till lösningar istället för att som tidigare låta ledningen producera 

instruktioner för operatörerna att följa. En skillnad är dock att inte någon arbetsgrupp utsågs 

initialt, istället inleddes det nya förhållningssättet av ledningen. Istället för att införa 

standardiserade koncept där alla förväntades arbeta lika ordnades forum där personalens 

synpunkter och åsikter utgjorde agendan. Ambitionen var att främja lokala lösningar där 

operatörernas arbetssätt gavs möjlighet att utvecklas utifrån de egna förutsättningarna. 

För att underlätta förändringsarbetet strävade ledningen mot att öka medvetenheten bland 

personalen, konkreta åtgärder såsom möte för daglig styrning, borrstålsdagar, 

valsverksdagar kundbesök för samtlig personal och gemensam utbildning i standardiserat 

arbetssätt. Den ökade förståelsen för avdelningens gemensamma utmaningar anses här ha 

bidragit till en kollektiv önskan om att bli bättre. Ordet bättre syftade, i likhet med 

Räftegårds definition av en demokratisering (1995), inte på ett specifikt mål utan snarare på 

ett önskat tillstånd, ledningen målade initialt upp en bild av en god arbetsplats dit andra 

kunde komma för att hämta goda exempel och inspiration.  

I reflektionsarbetet gällande förändring använde jag mig till stor del av den tidigare 

beskrivna modellen energicykeln, en modell som kom att visa sig både enkel att förstå och 

dessutom praktiskt användbar. Tillsammans med deltagarna riktades uppmärksamheten 

mot processmodellens beskrivning av hur människor tenderar att mobilisera energi. Genom 

att tillsammans applicera en pågående diskussion med modellen kunde en gemensam 

förståelse formas om nästa steg. Det underlättade att urskilja om det saknades information 

för att kunna mobilisera energi eller om det fanns det en enad bild om vad som skulle 

åtgärdas. Beroende på hur dialogen fortskred kunde vi tillsammans forma nästa steg i 

processen för utveckling.  

Efter att reflektionen pågått en stund övergick samtalet vanligen mot vad och hur; nu när vi 

alla har liknande bilder av situationen vad gör vi då? En fördel med metoden, tyckte jag var, 

att den inbjuder till gemensamt beslutsfattande om nästa steg, deltagarna i dialogen kan här 

själva enas om vilken handling som behövs och på vilket sätt de tillsammans kan utföra den. 
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Frågor som dessa besvarades av gruppen själv och resulterade i en handlingsplan där 

deltagarna själva var involverade, de beslutade själva om vem som skulle göra vad.  

Här inföll vanligen ett naturligt avbrott på samtalet, gruppen var nu inställd på att prova sin 

plan i praktiken. Vid nästa möte fortsatte reflektionen, då på den efterföljande delen av 

modellen, handling, kontakt, reflektion/lärande och avslut. Samtalen handlade då om hur 

deras idé fungerade i praktiken, hur de upplevt genomförandet av sin idé och om de hade 

lärt sig något nytt för att sedan göra en bedömning av resultatet från det nya. 

Flera gånger reagerade jag på hur grupperna på ett odramatiskt sätt gav sig i kast med att 

kritiskt utvärdera sättet de själva löst den aktuella arbetsuppgiften på. Istället för att enbart 

be medarbetare att reflektera mer eller att utbilda medarbetare i reflektionsträning blev min 

egen lärdom att kvaliteten på reflektionen blev högre när utgångspunkten var deltagarnas 

konkreta arbetsuppgift istället för en teoretisk modell av reflektion. Påfallande ofta fortsatte 

samtalen så att säga av sig själva in i nästa aktivitet; justering. Jag överraskades ibland av att 

deltagarna själva, som jag upplevde det, spontant kom med förslag på alternativa 

angreppssätt i likhet med ”om det händer igen tycker jag att vi gör så här istället”. Värt att 

poängtera är att den föreslagna lösningen är i vi-form, vilket ger ett exempel på kollektiv 

reflektion på det sätt som jag förstår Boud m. fl. (2006). 

Sammanfattning 

Berättelser från medarbetare på studieplatsen tillsammans med egna observationer har 

sammanställts under samma kategorier som granskningen av tidsperioden historia. Studien 

visar hur organisationens medarbetare tillsammans lyckats åstadkomma en förbättring av 

sin utvecklingsförmåga i takt med att relationen mellan ledning och arbetarkollektivet 

ändrats. Det inarbetade förhållningssättet ”vi mot dem” är komplext och svårt att bryta för 

både ”vi ” och ”dem”, ingen av grupperna kan göra det själv eftersom det är relationen dem 

emellan som är roten till problemet. Som operatör är det omöjligt att utöva sin kreativitet till 

förbättringsarbete om den egna chefen hela tiden detaljstyr och vet bäst.  

Noterbart för relationen mellan ledning och arbetarkollektivet var att det nödvändigtvis inte 

var någon från ledningen som initierade eller drev problemlösningen, det kunde lika gärna 

vara någon operatör eller lagledare från ett av produktionsavsnitten. Det var heller inte på 

förhand bestämt att lösningen skulle hämtas från en förutbestämd ideologi eller ett färdigt 

koncept, istället utgick problemlösningen vanligtvis från praktiska problem i vardagen. Ett 

identifierat problem möttes med utforskande frågor för att öka förståelsen för 

problematiken, efterhand övergick frågorna till förslag på lösningar. Inte sällan hade 

problemägaren egna förslag och önskemål om hur hen ville lösa situationen, ibland kom 

lösningsförslag från andra operatörer från ett annat avsnitt.  

Ledningens kontroll hade förskjutits från att kontrollera och mäta operatörernas arbetsinsats 

till att bevaka ramarna för inflytande, delvis genom att säkerställa att de skapade forumen 

genomförs. Istället för att detaljstyra operatörerna tydliggjorde ledningen de nya 
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arbetsvillkoren genom att ställa frågor riktade mot processfrågor framför sakfrågor. En egen 

erfarenhet från min medverkan i valsverket var vikten av ledningens medverkan i 

utbytesuppföljningen. Att (pl) deltog skickade signaler om att mötet var viktigt, 

anmärkningsvärt var också att hans frågor till operatörerna i stor utsträckning om hur 

medarbetarna tänkt och vad de lärt sig istället för vad de hade gjort och på vems order. 

Budskapet blir då att de nya arbetsvillkoren handlar om att medarbetarna själva ska 

reflektera och justera sin vardag utefter de rådande förutsättningarna.  

I förhållande till historiebeskrivningen blir en förskjutning av beslutanderätt över de lokala 

förutsättningarna till operatörsgrupperna uppenbar. En sådan förskjutning är inte 

okomplicerad då ansvarsförhållandet och arbetsledarnas formella status påverkas. Flera 

studier har tidigare visat att detta inte alltid uppskattas av arbetsledningen (se exempelvis 

Thorsrud och Emery 1969; Ekman Philips, 1990; Forslin, 1990). Thorsrud och Emery (1969) 

drog det så långt som att påstå att arbetsledningen verkade vara det största hindret för en 

sådan ansvarsförskjutning då det i deras försök visade sig att operatörer gärna tog ett större 

ansvar i sitt arbete.   

Under tiden för min medverkan genomförde avdelningen ett antal förändringar; vissa utifrån 

krav från ledningen andra utifrån operatörers initiativ. Det som kännetecknar dem alla är att 

de genomfördes i samförstånd. Den stora tillgången på information gjorde att avdelningens 

medarbetare visste om vad som föregick förändringar, angreppssättet kan sägas ha kretsat 

kring lärande och gemensam reflektion. Här fick också mitt förhållningssätt som 

aktionsforskare särskilt stor betydelse. I takt med att jag klev in i organisationen vittnar 

många i organisationen, ledning såväl som operatörer, om att kvaliteten på deras 

reflektionsarbete blev bättre. Jag kunde, enligt flera av dem, inte bara påvisa vikten av att 

reflektera, jag hjälpte dem också finna begrepp och ord för något som redan innan 

uppfattats som viktigt utan att ha ett språk för det.  

Ambitionen oss emellan var att, i likhet med Gustavsen m. fl. (1996), se på varandra som 

diskussionspartners med olika erfarenheter från det som diskuterades. Jag försökte hela 

tiden undvika bilden av mig själv som en person med exakt kunskap och med färdiga 

lösningar färdiga för dem att applicera. Min expertis låg snarare på att skapa en god 

grogrund för ett konstruktivt samtal där teori och praktik möttes, kombinationen av deras 

kunskap och erfarenheter skapade tillsammans med mina teoretiska inspel och egna 

erfarenheter skapade ett tillstånd där nya lösningar blev möjliga. 
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6. Relationens betydelse för utvecklingsförmåga – Diskussion, slutsats 

I det här kapitlet återkommer de frågeställningar som ställdes i studiens inledning. Svaren på 

forskningsfrågorna presenteras till att börja med kortfattat för att sedan åtföljas av en 

diskussion av studiens resultat. Den här studien har visat att arbetsplatsens 

utvecklingsförmåga växer fram ur organiseringen av och kvalitén på relationen mellan 

ledning och arbetare.  

Berättelser från inledningen av det empiriska kapitlet vittnar om en långt gången 

polarisering där medarbetarnas, ledare som arbetare, vardag kretsade kring att skapa sig 

personliga fördelar såsom exempelvis arbetsfri inkomst. En infekterad relation, i den här 

avhandlingen kallad ”vi mot dom”, mellan ledning och arbetare fick till följd att ingen av 

grupperingarna hade förmåga att bedriva ett planerat utvecklingsarbete på arbetsplatsen. 

Resultatet från den här studien visar att utvecklingsförmåga inte är något som en av 

grupperingarna ”har” för att sedan överföra till den andra grupperingen. Istället visar den 

här studien att en organisations utvecklingsförmåga är processorienterad och beroende av 

relationer mellan grupper och individer. 

Svaret på den första frågeställningen ”På vilket sätt påverkar relationen mellan ledning och 

arbetarkollektivet organisationens utvecklingsförmåga”? handlar om konsekvenser som 

följer av att utesluta arbetarkollektivet från beslutsprocesser. Resultatet visar att när 

utförare inte tillåts deltaga, i Skjervheims (1971) mening, med den egna erfarenheten och 

därigenom få inflytande på ”det nya” så ges heller inte ”det nya” inflytande i 

arbetarkollektivets praktik.  

I tidsperioden ”Historia (vi mot dom)” framträder tankemodeller som syftar till att skapa sig 

egna fördelar och till att minska på den egna arbetsinsatsen till bibehållen lön, något som får 

direkt påverkan på organisationens utvecklingsförmåga; den blir låg. Istället för att arbeta 

med justeringar mot något bättre låg intresset i att bevara det gamla, oavsett om de trivdes i 

den situationen eller inte. Den här avhandlingen visar tydligt hur den förändrade relationen 

mellan ledning och arbetarkollektiv som återges i tidsperioden ”Realtid (vi och dom)” fått till 

följd att utvecklingsförmågan förbättrats. 

Avhandlingen visar hur en bristfällig utvecklingsförmåga får till följd att idéer från ledningen 

riskerar att landa i en situation där olika grupperingar driver egna agendor och där 

informella system liknande det som presenterats i den här avhandlingen tillåts få stor 

inverkan på arbetsplatsens funktion. Objektifierade relationer ger dåliga förutsättningar för 

utvecklingsarbete och leder till att nödvändiga justeringar av ett inarbetat arbetssätt uteblir. 

Den andra frågeställningen, Hur kan relationen mellan ledning och arbetarkollektivet 

organiseras som ett stöd för att förbättra organisationens utvecklingsförmåga? har även 

den besvarats. I analysarbetet har fyra faktorer identifierats som viktiga i arbetet med att 

förbättra organisationens utvecklingsförmåga, de har delats in i möjliggörare och påverkare. 

Till möjliggörande faktorer räknas inflytande i den egna arbetssituationen och arenor för 

erfarenhetsutbyte och till de påverkande faktorerna härrör reflexiv dialog och praktiknära 



Relationens betydelse för utvecklingsförmåga – Diskussion, slutsats 

158 
 

relationellt ledarskap. I studien framgår hur dessa tillsammans kan påverka relationen 

mellan ledning och arbetare och hur det i sin tur visat sig leda till ökad utvecklingsförmåga.  

Avhandlingen innehåller beskrivningar av hur de identifierade faktorerna inledningsvis växte 

fram ur en stark förhoppning om att skapa en bättre arbetsplats där medarbetares 

kompetens togs tillvara och där människor kunde trivas. Det framgår även hur dessa faktorer 

fortsatte att verka under tiden för studiens genomförande. Särskilt vill jag här poängtera att 

utvecklingsförmågan vuxit fram i ett processorienterat utvecklingsarbete där medarbetarna 

på Borrstål inte vilade i en idé om att ”det nya” nu var implementerat och att projektet var 

färdigt. Tvärtom grundade sig den goda utvecklingsförmågan i en välorganiserad relationell 

process där nya utmaningar, av såväl teknisk som organisatorisk karaktär, kontinuerligt 

identifierades och omhändertogs.  

Genom att utgå från modellen för studiens forskningsstrategi och kvalificera den med, av 

studien identifierade, faktorer som möjliggör och påverkar en viss typ av relation och 

därmed utvecklingsförmågan har nedanstående illustration, figur 21, skapats.  
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Figur 21. Översikt resultat  
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Modellen är tänkt som en översikt av studiens resultat och återger de båda tidsperioderna 

”Historia” och ”Realtid” kompletterade med de fyra dimensionerna som användes i 

analysarbetet av tidsperioderna; styrning, optimering, samspel och förändring. Vi kan även 

se de från analysen framträdande funktionerna för respektive tidsperiod och hur de visar på 

en tydlig skillnad av relationen mellan ledning och arbetarkollektiv. Till det återfinns fyra 

identifierade faktorer som i den här studien visat sig haft stor inverkan i avdelningens 

organisatoriska utvecklingsarbete; inflytande i den egna arbetssituationen, arenor för 

erfarenhetsutbyte, reflexiv dialog och praktiknära relationellt ledarskap indelade i 

elementen möjliggörare och påverkare.  

De båda tidsperioderna visar olika funktioner av samma arbetsplats, vi kan genom dem 

förstå att ett utvecklingsarbete genomförts. Möjliggörare svarar på frågor om vad som gjort 

en förbättring av utvecklingsförmågan möjlig, vilka förutsättningar som krävts. Påverkare 

svarar på frågor om hur möjliggörarna använts för att generera skillnad i praktiken. De två 

elementen och de fyra faktorerna har en inneboende beroendeställning till varandra, utan 

det ena elementet blir det andra elementet verkningslöst. Den här studien visar att det som 

möjliggjorde en förändrad relation mellan ledning och arbetarkollektiv och därmed också en 

ökad utvecklingsförmåga var ett utökat inflytande i den egna arbetssituationen och arenor 

för erfarenhetsutbyte.  

Studien har visat att det var ledningen som beslutade om ett utökat inflytande, (pc) var i 

inledningen av sitt arbete som chef tydlig med att visa intresse för arbetarkollektivets åsikter 

och erfarenheter. Han såg också till att arenor för erfarenhetsutbyte skapades vilket gjorde 

det möjligt för arbetarna att samtala med varandra och med ledningen på ett nytt sätt. I den 

nya arbetssituationen fanns förutsättningar för de påverkande faktorerna att generera 

justeringar av exempelvis arbetssätt. En reflexiv dialog med utgångspunkt i det dagliga 

arbetet tillsammans med ett praktiknära relationellt ledarskap låg till grund för justeringar av 

arbetsplatsens funktion.  

På så vis kan vi förstå att elementen möjliggörare och påverkare är beroende av varandra. 

Utan inflytande eller arenor för samtal finns inte möjlighet för de påverkande faktorerna att 

verka liksom att de påverkande faktorerna saknar förutsättningar till att påverka praktiken 

utan de möjliggörande faktorerna. Att endast arbeta med de möjliggörande faktorerna 

räcker inte, att skapa ett utökat inflytande i den egna arbetssituationen och arenor för 

erfarenhetsutbyte utan att använda dessa möjliggörare på ett kvalitativt och konstruktivt 

sätt blir ofullständigt. På samma sätt kan inte de påverkande faktorerna påverka praktiken 

om inte de möjliggörande faktorerna finns tillgängliga.  
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Gemensamt utvecklingsarbete 

I likhet med tidigare forskning visar den här studien att strikt arbetsuppdelning och låg grad 

av inflytande på arbetsplatsen leder till arbetsplatser med låg produktivitet (Thorsrud och 

Emery, 1969) och låg arbetsglädje (Gardell, 1976). Resultaten till trots har 

organisationsformen, med rötter i taylorismen, fortsatt att vara det dominerande sättet att 

utforma arbetsplatser. En förklaring kan vara organisationsformens fördelar när det handlar 

om kontroll av verksamhet och medarbetare, något som Braverman (1977) påpekade alltid 

varit av största intresse bland arbetsgivare. Han argumenterade också för att nya 

ledarskapsmodeller endast var en slags omskrivning av de inarbetade principerna för 

kontroll som undvek att balansera ut maktförhållanden i befintliga organisationer.  

Lysgaard (1985) ger exempel på hur de olika grupperingarna, ledning och arbetarkollektiv, 

tenderar att förhålla sig till varandra, ledare undviker att umgås med arbetare och vice versa. 

Han visar också hur känsligt det kan vara att visa sympatier för den ”andra gruppens” idéer 

och förslag och hur kollektivbildningar känner sig svikna när arbetskamrater samarbetar med 

ledningen. Det värsta sveket av alla är, enligt honom, när en arbetare byter sida och lämnar 

kollektivet för att bli arbetsledare. Den här avhandlingen visar, å andra sidan, att ledare som 

tidigare själva arbetat som operatör kan bli framgångsrika i arbetet med att leda sina 

underställda medarbetare.  

I beskrivningen av den nye chefen framgår att (pc) påbörjade sin anställning på företaget 

som operatör för att sedan avancera genom olika ledarbefattningar. Han berättade att han i 

inledningen av arbetet som chef var intresserad av hur medarbetarna tänker och tycker om 

sitt arbete, inte bara av hur mycket de producerat. Detta gjorde att medarbetarna också fick 

veta hur (pc) tänkte sig att arbetsplatsen skulle vara. Han pratade om sin målbild på ett 

ganska odramatiskt sätt, inte genom att utkräva ökad takt och utfästa nya 

produktionsvolymer. En utveckling av relationen mellan ledning och arbetarkollektiv tog sin 

början.  

Istället för att endast utkräva höga produktionsvolymer började han, i linje med Emery 

(1959) och Gustavsens (1990) resonemang om gemensamma värderingar, måla upp en 

framtid där andra människor vill komma och titta på deras arbetsplats. Han pratade om en 

framtida arbetsplats som alla anställda på Borrstål kunde vara stolta över. Hans egna 

erfarenheter som kollektivanställd medförde att han också ”kunde operatörsspråket” vilket 

underlättade för honom att nå fram till medarbetarna. Även (pl) tillhörde arbetarkollektivet 

under flera år innan han sökte jobbet som arbetsledare i valsverket, detta tillskrivs stor 

betydelse för relationsbyggandet i det organisatoriska utvecklingsarbetet som inleddes.  

Angreppssättet i uppstarten av utvecklingsarbetet har beskrivits som ledningens vilja att 

först nå fram till arbetarna för att i nästa steg kunna samtala om hur de tillsammans kunde 

enas om en gemensam målbild; en bättre arbetsplats. (Pc) erbjöd en möjlighet till ett 

alternativt arbetssätt, han var också noga med att själv försöka förstå vad hans medarbetare 

redan förstod. Han tillbringade därför mycket tid tillsammans med dem, på deras arena, ute i 
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produktionen. Personalen var inledningsvis skeptisk till den nya ledarstilen, i intervjuer 

framkommer att han ansågs vara en underlig person som borde hålla sig på sin kant och låta 

arbetarna sköta sitt.  

Trots detta framgår att arbetarna ändå tyckte att deras nya chef ibland kom med goda 

förslag, de upplevde honom som lyhörd och uppskattade att han hjälpte till att genomföra 

flera av medarbetarnas förslag. Följden blev, som redan återgivits, att arbetarna kände ett 

ansvar till att bidra i förbättringsarbetet, vilket i sin tur bidrog till att de inledde en 

omförhandling av sina informella regler. Avhandlingens resultat stödjer Ekman Philips (1990) 

resonemang om hur samtal som utgår från den upplevda arbetssituationen ger goda 

förutsättningar för utveckling.  

Här vill jag göra en koppling till en diskussion som hittills inte berörts, nämligen hållbarhet. I 

en rapport av Dellve och Eriksson (2016) diskuteras ämnet och de argumenterar för att 

ledarskap likväl som ett väl utvecklat medarbetarskap tillsammans ger förutsättningar för en 

organisation att bedriva en hållbar verksamhetsutveckling. Med stöd av Thylefors (2007) 

tänker de sig att hållbart ledarskap handlar om att organisera aktiviteter som underlättar för 

människor att arbeta effektivt tillsammans. Medarbetarskap, menar de, innebär att 

organisationens medarbetare tar ansvar för sitt arbete och att de värnar om det egna 

välmående och om arbetsplatsens relationer (s, 8). 

Den här avhandlingen, menar jag, utgör ett exempel av det som Dellve och Eriksson (2016) 

kallar hållbar utveckling. De beskriver hållbar utveckling som ”processen att främja 

anpassningsförmåga och skapa de möjligheter som stärker individers och organisationens 

hållbarhet” (s, 7). De argumenterar för att ett processorienterat ledarskap tillsammans med 

ett väl utvecklat medarbetarskap ger goda förutsättningar för en organisation att bedriva en 

hållbar verksamhetsutveckling. Med stöd av Thylefors (2007) tänker de sig att hållbart 

ledarskap handlar om att organisera aktiviteter som underlättar för människor att arbeta 

effektivt tillsammans. Ett väl utvecklat medarbetarskap, menar de, innebär att 

organisationens medarbetare tar ansvar för sitt arbete och att de värnar om sitt egna 

välmående och om arbetsplatsens relationer (s, 8).  

Jag menar att den här studien ger exempel på hur sådant ledar- och medarbetarskap kan 

formas och underhållas i praktiken. Vi har här fått möjlighet att följa hur integreringen av de 

fyra faktorerna i den undersökta avdelningens dagliga arbete ledde fram till en plattform av 

hållbarhet baserat på utvecklingsförmåga och relationen mellan ledning och 

arbetarkollektiv. Den här avhandlingen indikerar att en hållbar utveckling kan pågå så länge 

som utvecklingsförmågans fyra faktorer underhålls. 

Jag vill särskilt poängtera hur den högsta ledningen medverkade i, och drev processen för 

skapandet av, återkommande dialoger som inkluderade organisationens samtliga nivåer. 

Sådana dialoger lyfter Dellve och Eriksson (2016) fram då de menar att sådant ledarskap är 

en viktig del i hållbart utvecklingsarbete. Att från detta resonemang dra liknelser till Borrståls 

funktion vid tidsperioden ”Realtid (vi och dom)” och till det genomförda organisatoriska 
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utvecklingsarbetet förefaller enkelt vilket gör att jag argumenterar för att en ökad 

utvecklingsförmåga borgar för en bättre hållbarhet. 

I uppstarten av fältarbetet var min ambition, inspirerad av Kierkegaards (2012 [1859]) dikt 

att försöka sätta mig in deras situation. Istället för att ha en i förväg uttänkt plan över vad 

avdelningen och dess medarbetare kunde tänkas behöva, äntrade jag arbetsplatsen med ett 

nyfiket öppet sinne. För mig var det viktigt att först förstå det som de förstod. Nästa steg var 

att försöka kombinera det jag såg med de kunskaper jag besatt och mina egna erfarenheter. 

Allt eftersom märkte jag att jag tog en allt större plats i de samtal jag deltog i, min 

huvudsakliga önskan var då att jag med hjälp av utforskande processorienterade frågor 

kunde öka deltagarnas medvetenhet om hur de tillsammans arbetade med utveckling av 

verksamheten. Sättet att tänka och ställa frågor fick med tiden genomslag i praktiken, det 

inspirerade medarbetare på avdelningen att sträva mot en förståelse om varför och på vilka 

grunder en person gör som den gör.  

Under studiens genomförande har fokus varit på att leda och stödja en process tillsammans 

med medarbetarna på avdelningen. Utan att i förväg bestämma exakt hur forskningen skulle 

bedrivas riktades i inledningen mycket möda på att själv försöka förstå vad de redan kunde 

och vilka utmaningar som fanns hos dem. Många frågor ställdes i den inledande fasen, något 

som ibland bemöttes med motfrågor av de tillfrågade. Flera gånger fick jag förklara varför 

jag frågade så mycket och ibland möttes jag av uttalanden om att jag istället borde berätta 

för dem hur de skulle arbeta. ”Du är ju ändå forskare”! Jag upplevde att det fanns en 

underliggande förväntan på mig att jag skulle ha lösningar på deras problem med mig, redo 

för dem att applicera.  

Jag upplevde själv en utmaning i att inte falla in i den fällan då även jag hade höga 

förväntningar på uppdraget som aktionsforskare, jag kunde märka av en egen stress av att 

inte kunna bidra så mycket som jag ibland önskade. Här var de processorienterade 

modellerna jag använde mig av, utvecklingsmodellen och energicykeln, till stor hjälp. Istället 

för att styra samtal mot problemlösning av vad och i sak - frågor kunde jag med modellernas 

hjälp rikta in samtalen mot processen av deras utvecklingsarbete. Det var lättare för mig att 

leda de reflekterande samtalen med fokus på process samtidigt som det gjorde det lättare 

att understryka deltagarnas kompetens när det kom till sakfrågor. 

Istället för att svara på direkta frågor om vad som borde göras bad jag dem att själva svara 

med vad de tyckte var lämpligt att göra med avseende på deras fråga. Min övertygelse var 

att de som experter i sin egen miljö med stor säkerhet visste bättre än mig. Jag hade 

tillbringat några dagar på deras arbetsplats, de själva många år. Jag tyckte mig märka att 

organisationens medarbetare var ovana med ett sådant förhållningssätt från en 

förändringsagent. Under min medverkan på olika möten gavs ibland möjlighet att delge mina 

observationer i den avslutande reflektionen, många gånger handlade dessa om situationer 

där de själva fattat framgångsrika beslut. 
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 Jag ville visa det anmärkningsvärda med att de, experterna, ofta undvek att lita till sin egna 

förmåga och de positiva resultat som kom av att de fattade genomtänkta beslut själva.  En 

återkommande reflektion från deltagarna var att de processorienterade modellerna 

underlättade i deras arbete med att uttrycka egna idéer och i formandet av sina egna 

berättelser beträffande arbetsplatsens utvecklingsarbete. Ett gemensamt språk rörande 

utvecklingsarbete kunde ta form med bildernas hjälp och genom mitt sätt att introducera 

dem.  

Den här avhandlingen har gett möjlighet att följa en arbetsplats över tid med fokus på 

tidigare väl beskrivna konsekvenser av detaljstyrning och arbetsuppdelning (se exempelvis 

Braverman, 1977; Gardell, 1976; Gustavsen, 1990) i enighet med Taylors (1916; 1919) 

principer för scientific management. Avhandlingen visar också både varför och hur ledningen 

inledde ett organisatoriskt utvecklingsarbete. Genom att återge två olika tidsperioder av 

samma arbetsplats har ett försök gjorts till att beskriva ett organisatoriskt utvecklingsarbete 

som i flera aspekter skapat en ”bättre” arbetsplats.  

Paralleller har dragits till Emerys (1959) tankar om behovet av alternativa metoder till de 

annars vanliga rationella metoderna. Dialogbaserade forum, i linje med Gustavsen (1992), 

med syftet att hjälpa varandra att bli bättre genom att skapa möjlighet för medarbetarna att 

reflektera och justera den egna arbetsplatsen har visat sig vara kärnan i arbetet med att öka 

utvecklingsförmågan. Utvecklingsarbetet i sig självt finns även det återgivet i denna 

avhandling, då i form av konkreta exempel från praktiken. Med hjälp av analysarbetet har 

arbetet mynnat ut i två möjliggörande faktorer, inflytande i den egna arbetssituationen och 

arenor för erfarenhetsutbyte samt två påverkande faktorer, reflexiv dialog och praktiknära 

relationellt ledarskap som tillsammans med möjliggörarna har visat sig ha nyckelroller i 

arbetsplatsens organisatoriska utveckling. 

En central del i det organisatoriska utvecklingsarbetet var den utökade kunskapsnivån bland 

avdelningens medarbetare. Här vill jag särskilt lyfta arbetet med utökad kundkontakt, både 

internt och externt och hur det möjliggjort en mer holistisk förståelse för det egna 

produktionsflödet. Även mötet för daglig styrning och de bussresor till externa kunder som 

anordnades för samtliga medarbetare på Borrstål bidrog till ett ökat engagemang och en 

ökad grad av ansvarstagande. De fick, som en operatör uttryckte det under en 

fokusgruppsträff nu en bild av kunden, intern såväl som extern, som en människa av kött och 

blod. Dessutom kunde kunden berätta varför det var noga med vissa saker på produkterna 

och vad som hände om produkterna inte levde upp till kravspecifikationen. Detta påtalades 

flera gånger av olika medarbetare som en avgörande händelse i framförallt kvalitetsarbetet 

på Borrstål.  

Min tolkning av Taylors texter (1916, 1919) är att han inte tänkte sig att hans principer skulle 

användas på det sätt de kommit att göras. Istället ger han uttryck för arbetarnas hårda 

arbetsbelastning och att han ansåg det orättvist att lägga allt för mycket börda på dem.   
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Som redan beskrivits ger han uttryck för en lindring av arbetarnas situation genom att de 

skulle erbjudas hjälp med förberedelser och uppgifter av administrativ karaktär, den jämnare 

arbetsbelastningen menade Taylor (1919) medförde mer demokratiska arbetsplatser. Här 

tänkte sig Taylor (1916, 1919) att en uppdelning mellan planering och utförande av 

arbetsuppgifter skulle tydliggöra var brister i de färdiga produkterna uppkommit, det skulle 

göra det enklare att bestraffa den som brustit i sitt arbete.  

Studien visar hur Taylor formade sina principer ur ett missnöje med en ojämn 

produktionsapparat och problem med att arbetarna gick samman för att dra ner på 

arbetstakten. Det framgår tydligt i avhandlingens berättelse från studieplatsen att hans 

principer inte kommit till rätta med dessa problem. Istället tänker jag mig att Taylor 

antagligen blivit djupt besviken om han givits möjlighet att bekanta sig med den beskrivna 

arbetssituationen från ”Historia (vi mot dom)”. I en mening hade dock hans principer infriats, 

ledningen tänkte och fattade alla beslut, arbetarna koncentrerade sig på de praktiska 

arbetsuppgifterna. Behovet av formell dialog och insyn fanns inte i ett sådant system, det 

räckte att ledningen visste tillräckligt mycket om sitt eget ansvarsområde för att kunna leda 

och fördela arbetet.  

Min egen uppfattning och erfarenhet är att den vertikala arbetsindelningen ofta sitter 

hårdare fast ”i väggarna” än den horisontella. Arbetsrotation och kompetensbreddning 

arbetar vi uttryckligen med på de flesta arbetsplatser, uttalade önskemål om att vi alla ska 

lära oss fler arbetsuppgifter för att möjliggöra flexibilitet vid exempelvis kollegors frånvaro är 

vanliga. Vi pratar betydligt mindre om hur makten och mandatet ska omfördelas i praktiken, 

det saknas uttalade strukturer med syfte att utöka nivån av erfarenhetsbaserat inflytande. 

Bidrag till teori och praktik 

Sandberg (2016) hävdar att Sverige under lång tid var en internationell storhet inom 

arbetslivsforskning och betonar behovet av arbetsorganisationsforskning. Områden han 

särskilt nämner är arbetsorganisation och företagsorganisation då främst hur olika 

organisationsformer påverkar människor och deras arbetsmiljö. Den här bidrar med 

omfattande empiriska beskrivningar inom området där medarbetares kvalifikationer, 

utvecklingsmöjligheter och möjlighet till inflytande i och över arbetet står i centrum. Studier 

som han menar under lång tid fått stå tillbaka för studier där metoder för att styra arbete 

eftersöks (s, 203).  

Avhandlingen bidrar också till utökad kunskap om hur arbetarkollektivet resonerar och 

fungerar genom ett inifrånperspektiv. Resultatet från den här studien skiljer sig från 

exempelvis Gardell (1976) och Bravermans (1977) argument om att exkludering från 

beslutsprocesser leder till att människorna blir initiativlösa och att de enbart riktar in sig på 

sin förtjänst. Istället visar den här studien att kreativiteten och initiativförmågan bland 

arbetarna många gånger finns kvar, det vi kan lära från den här studien är att den riktas om. 

Då möjligheten att bidra i verksamhetens förbättringsarbete saknades skapade istället 



Relationens betydelse för utvecklingsförmåga – Diskussion, slutsats 

166 
 

medarbetarna ett informellt system där den egna vinningen framträdde. I det informella 

systemet flödade såväl kreativitet som initiativförmåga fritt. Flera olika lösningar beskrivs i 

den här studien om hur medarbetare tillhörande både arbetarkollektivet och ledning 

skapade sig egna fördelar i form av lägre arbetstakt och högre lön. 

Ett bidrag till både praktik och teori är avhandlingens beskrivning av processen för hur 

arenor för erfarenhetsutbyte organiserades på avdelningen; mötet för daglig styrning, 

valsverksträffar, lagledarträffar och ställarträffar, för att nämna några. Det framgår inte bara 

att de initierades utefter verksamhetens behov utan även på vilket sätt de olika forumens 

agendor och innehåll formades. Dessutom framgår hur min roll som forskare bidrog i 

avdelningens redan pågående utvecklingsarbete, något som efterlystes av Gustavsen (2007) 

där han efterfrågade specifika studier som visar på vilket sätt praktiska utmaningar 

identifieras och hur kunskap omsätts till praktiken. Han efterfrågade då särskilt en 

kartläggning av strukturerade dialogprocesser och samspel mellan forskare och praktiker och 

menade att sådana vore värdefulla kunskapsbidrag. 

Ett annat bidrag som den här studien gör anspråk på är de konkreta exempel som framgår i 

avsnittet ”vi mot dom” om hur arbetarkollektivet och ledningen på olika sätt samspelade i de 

kreativa lösningar som skapades i det informella systemet. Genom dessa exempel kan vi se 

omfattningen av de väl inarbetade mönstren, avsnittet beskriver en arbetsplats som under 

lång tid präglats av misstro och egna agendor. I en sådan situation kan det av förklarliga skäl 

vara svårt att veta hur en förändring mot något bättre kan initieras. Den här studien visar, 

med tydlighet, att ledningen besitter de verktyg som krävs för att vara initiativtagare och 

kravställare till det beskrivna utvecklingsarbetet.  

I avhandlingen ges flera exempel på formandet av strukturer för dialog och hur de var starkt 

förankrade i praktiken, till skillnad från metoder baserade på en färdig lösning som ska 

införas genom strikt styrning och detaljkontroll av i förväg utvalda nyckeltal. Ett 

tillvägagångssätt som i Antonsens (2011) studie visade sig hindra arbetsgrupper från att 

reflektera tillsammans. Ställt mot den här studiens resultat synliggörs konsekvensen av 

utebliven reflektion då just reflexiv dialog visat sig särskilt betydelsefullt för de justeringar 

som utförts. Mot bakgrund av arbetsplatsens beskrivna funktion i ”Historia (vi mot dom)” är 

det enkelt att föreställa sig hur ledningens initiativ som handlar om implementering av redan 

färdiga lösningar passerar förbi med få eller helt utan resultat.  

Ett metodologiskt bidrag anser jag att redogörelsen för hur de processinriktade modellerna, 

utvecklingsmodellen och energicykeln, användes i praktiken. Den här studien visar hur 

forskare och förändringsledare med fördel kan rikta in sig på att leda en process av 

utveckling och hur det då öppnar upp för deltagarna att bidra med sin expertis. Jag vill här 

lyfta fram betydelsen av det som Kierkegaard (2012, [1859]) satte fingret på, nämligen att 

som förändringsledare, eller ”hjälpare”, först förstå vad de andra förstår. Jag argumenterar 

för att ömsesidig förståelse för varandras verklighetsuppfattning är en god startpunkt för 
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utvecklingsorienterade samtal. Efter att inledningsvis ha deltagit och ställt frågor kopplade 

till verksamheten kunde jag något senare på ett bättre sätt förstå på vilket sätt mina 

erfarenheter och min kunskap kunde tillföra något hos dem.  

Jag valde också att ägna uppmärksamhet mot människornas berättelser, något som Gabriel 

(2013) menar kan berika förståelsen för framträdande fenomen. Han förklarar att 

berättelser kan möjliggöra beskrivningar av en underliggande mening som i sin tur kan leda 

till en djupare förklaring av det observerade fenomenet, särskilt argumenterar han för att en 

berättelse baserad på ett omfattande kontextuellt och empiriskt material gör en studie mer 

intressant. Liknande argument finns hos Alvesson (2013) som menar en berättande och 

omfattande empirisk redogörelse (thick description) som utmanar tidigare förståelse kan 

leda till intressanta resultat.  

Här menar jag att hela det empiriska kapitlet ger ett värdefullt kunskapsbidrag delvis på 

grund av att jag har tillåtit mig själv att ge utrymme för studieplatsens kontext. Berättelser 

om hur det är att leva i den beskrivna bruksorten menar jag tillför värdefulla data till 

arbetsplatsens utvecklingsarbete då även medarbetares fritid påverkar arbetsplatsens 

utvecklingsarbete. De detaljerade beskrivningarna av de olika funktionerna på samma 

arbetsplats ger även de värdefull kunskap för kommande studier om förändrings- och 

utvecklingsarbete.  

Alvesson (2013) tänker sig också att resultatet från en studie som är förankrad i en stark 

empirisk beskrivning sannolikt blir mer användbart för praktiker. För aktionsforskare, som 

vanligtvis tillskriver praktiken en central roll, är det ett lockande resonemang. Berättelser 

och historier blir på så vis en användbar teknik i arbetet med att utforska exempelvis 

utvecklingsförmåga och organisatoriskt utvecklingsarbete. Dessutom, menar Gabriel (2013), 

att en väl beskriven historia i sig själv är ett värdefullt kunskapsbidrag.   

En utmaning i studiens inledning var att få gehör för forskningsmetoden. I en ”slimmad” och 

toppstyrd organisation kan det vara svårt att ta till sig en förhållandevis odetaljerad 

projektplan med utgångspunkt i utvecklingsförmåga. Dessutom tänker jag mig att nedärvda 

tankemodeller rörande ledarskap fått till följd att många människor oreflekterat anser att 

ledarens uppgift i huvudsak är att bestämma över och kontrollera sina underställda 

medarbetare. En annan svårighet var att hålla tillbaka egna synpunkter och förslag på 

lösningar på deras problem. Min roll var i huvudsak att leda en utvecklingsprocess där 

deltagarnas åsikter och kompetens lyftes fram för att sedan ligga till grund för fortsatt 

utveckling. 

Trovärdighet 

Frågeställningen för den här studien riktad mot organisationers utvecklingsförmåga är 

komplex och spänner över flera discipliner vilket har gjort arbetet med att särskilja de 

identifierade faktorerna från varandra vanskligt. Vissa uttalanden och exempel hämtade från 

det empiriska kapitlet kanske någon valt att placera i en annan kategori, saker som återfinns 
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i empirin kanske någon tycker saknas i studiens analys. Jag känner mig, trots det, tillfreds 

med mina val och anser att avhandlingen väl återspeglar kärnan i de berättelser och de 

intryck jag fått av att umgås med organisationen under studietiden.  

Genom att använda den beskrivna metoden på den utvalda målgruppen har mina inledande 

forskningsfrågor fått svar. Jag har sökt mig direkt till källan – ledning och operatörer - för att 

få tillgång till deras tankar och känslor angående deras egna upplevelser i avdelningens 

utvecklingsarbete. Min analysmetod gjorde att jag kunde urskilja två huvudgrupper, 

möjliggörare och påverkare, som i kombination med varandra visat sig kunna förändra 

relationen mellan ledning och arbetare. Den förändrade relationen gjorde att avdelningens 

utvecklingsförmåga ökade.  

För att stärka trovärdigheten på mitt arbete har jag varit noggrann med att beskriva både 

min förförståelse av att vara sandvikenbo och givit konkreta exempel på några, för 

avhandlingen intressanta, erfarenheter jag bar med mig in i arbetet. De inspelade 

intervjuerna har gett mig möjlighet att ”återuppleva” intervjuer, vilket har gett mig möjlighet 

att granska enskilda berättelser mer noggrant. Jag har beskrivit sättet jag samlat in data och 

hur jag analyserat den, dessutom har jag varit öppen med mina egna upplevelser under 

arbetets gång. Metoden med att regelbundet involvera praktikerna i hur studien utvecklats 

tillsammans med den vetenskapliga handledningen höjer validiteten i min undersökning 

eftersom medarbetarna på studieplatsen vid flera tillfällen givits möjlighet att diskutera 

materialet tillsammans med mig.  

Generaliserbarhet är ett, för forskning, viktigt begrepp som handlar om studiens relevans för 

andra organisationer. Då undersökningen genomförts på en avgränsad del i en stor 

organisation, utvald för att den vid tidpunkten skiljde sig från sin omgivning, kan 

generaliserbarheten till en början inte bedömas som särskilt stor. Problembilden i vilken 

studien tar sin början kan ändå sägas vara omfattande, praktikernas erfarenheter och i 

många fall långa anställningstid på företaget från andra avdelningar vittnar, liksom 

förstudien, om att det beskrivna arbetssättet i avsnittet ”Historia (vi mot dom)” var utbrett 

och ”fanns överallt”.  

Den egenupplevda anekdoten i inledningen, den om en skruv som lossnat, illustrerar detta 

på ett klart sätt. Det var ju inte så att kunskapen saknades, operatören drev som bekant en 

bilverkstad på sin fritid, att skruva i skruven hade troligtvis inte varit ett problem för honom. 

Problemet kan snarare förklaras i den långa traditionen av detaljstyrning, sättet hur 

bevakningen av varandras arbetsinsatser beskrivs och i den kollektiva utfrysningen som 

följer ett avvikande beteende. Vid en sådan situation, givet att människor är kloka och 

egentligen vill göra bra ifrån sig, väcks en tanke om behovet av att hjälpa organisationen ur 

detta problematiska läge.  

Sägas bör att det också finns andra förklaringsmodeller till det beskrivna beteendet. Kanske 

hade mannen vid maskinen fått order om att under inga omständigheter själv skruva på 

maskinen, kanske hade han, eller någon kollega utfört reparationer och sedan fått 
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återkoppling om det inte ingick i hans arbetsuppgifter. Jag vet att vi på 

underhållsavdelningen ibland avsagt oss hjälp från operatörer. Det gäller framförallt de mer 

avancerade uppdragen då vi ibland upplevt att ett fel blivit värre efter felaktiga försök från 

operatörer. Avhandlingen gör heller inte anspråk på att söka ett exakt svar på den inledande 

anekdoten, den belyser istället en problematik som, alldeles oavsett orsak, får betydande 

konsekvenser för organisationer och individer. 

Nyttan för Sandvik 

Genom den här avhandlingen får medarbetare på företaget en inblick i sin historia och till de 

olika tankemodeller som förekommer och har förekommit. Jag är den första att erkänna att 

berättelser om hur det var ”förr i tiden” inte alltid är smickrande men jag menar ändå, i 

Kierkegaards (2012 [1859]) anda, att arbetet börjar med att först förstå det ”de andra” 

förstår. Jag vill här tillägga att många av dagens medarbetare som jag möter vittnar om att 

det är ”bättre” nu, många nickar igenkännande åt berättelserna men säger samtidigt att 

mycket positivt har hänt på företaget. Vi har det vi har, vi kan tycka vad vi vill om det, men 

det är fortfarande så som det är. Syftet med framställningen av hur det var ”förr i tiden” är 

gott. Jag menar att en ökad medvetenhet om hur det varit kan hjälpa oss i den fortsatta 

utvecklingen av vårt stolta varumärke. 

När det kommer till avsnittet om ”Realtid (vi och dom) menar jag att det även där finns 

värdefulla beskrivningar att inspireras av. En detaljerad beskrivning av funktionen från en 

arbetsplats som tack vare en hög utvecklingsförmåga ständigt strävade mot att skapa en 

”bättre” arbetsplats. Avhandlingen visar i det här avsnittet med tydlighet att det utökade 

inflytandet gjort att arbetarkollektivet i en mening fått fler arbetsuppgifter att ansvara för, 

något som den här avhandlingen visar sig lett till högre arbetsglädje. För Sandvik, och andra 

liknande organisationer, menar jag att det är av nytta att känna till då det kan leda till att fler 

organisatoriska utvecklingsarbeten initieras. 

Avhandlingen återger också en detaljerad beskrivning av hur Borrstål arbetade med sitt 

organisatoriska utvecklingsarbete, av den historien kan vi lära och inspireras. Jag vill dock 

varna för att kopiera lösningarna från Borrstål då det i arbetet med att bygga relationer inte 

finns någon universallösning. Att istället planera och organisera det egna utvecklingsarbetet 

med stöd av de identifierade möjliggörarna och påverkarna i den här avhandlingen tror jag 

kan leda till en högre utvecklingsförmåga på fler avdelningar, både för oss inom 

Sandvikkoncernen och på andra arbetsplatser. 

Förslag till fortsatt forskning 

I den här avhandlingen har vi kunnat följa ett organisatoriskt utvecklingsarbete genom 

berättelser från de som medverkat i arbetet. Vi kan se hur arbetsplatsens                       

utvecklingsförmåga förbättras genom en förändrad relation mellan arbetare och ledning. 

Medarbetarna på Borrstål ansåg sig inte på något sätt vara färdigutvecklade, tvärtom visade 

de upp mängder med saker som kunde förbättras. De menade också att deras påbörjade 

arbetssätt som finns beskrivet ovan var väl lämpat för att möjliggöra fortsatt utveckling. 
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Detta har fått mig att inse att mer forskning behövs inom detta område, gärna i form av 

aktionsforskning. Som vi kan se i den här studien kräver skapandet av meningsfulla, hållbara 

och produktiva arbetsplatser mycket arbete, min bedömning är att kunskapen om vad som 

behöver göras är god. Den kommande forskningen bör därför, enligt mig, vara av mer 

praktisk karaktär och svara på frågor om hur detta kan gå till.  

Ett annat förslag till fortsatt forskning handlar om operatörernas uttalanden om att de ansåg 

att behovet av ledningens produktionsstyrning upphört. Tvärtom berättade operatörer att 

de inte längre behövde sina chefer, de sade sig driva produktionsarbetet själva. Uttalanden 

som bekräftas i den här studien, på vissa ställen, exempelvis i valsverket, kunde arbetet, i 

likhet med argument från Ekman Philips (1990) och Forslin (1990), fortgå flera veckor utan 

att (pl) styrde produktionen. Trots detta visade sig arbetssättet på Borrstål kantra i 

slutskedet av undersökningen. 

Vid tidpunkten när det praktiska arbetet för den här studien avslutades blev (pc) erbjuden 

ett nytt arbete inom koncernen, han accepterade erbjudandet som närmast kan beskrivas 

som en tydlig befordran. Kort efter det erbjöds (pl) en tjänst i (pc) nya organisation, även 

han accepterade erbjudandet. Ungefär ett halvår därefter valde också (pec) att påbörja ett 

nytt arbete utanför koncernen i en, för honom, ny bransch. I mitt arbete med utbildning 

träffade jag ibland medarbetare från Borrstål och utifrån samtal med dem visade det sig att 

ett utbrett missnöje började ta form på arbetsplatsen och svårigheten att behålla det 

välfungerande arbetssättet blev uppenbar.  

I samtal med medarbetare från avdelningen vittnar de om att det ”går fort utför nu” och att 

”allt vi byggt upp håller på att rasa”. Samma människor som tidigare sagt att de inte behöver 

sin arbetsledning menade att allt rasat samman då tre personer slutat och ersatts med 

andra. Jag menar därför att mer forskning behövs om på vilket sätt ett väl fungerande 

arbetssätt kan fortgå, eller till och med intensifieras, i samband med att chefer lämnar 

arbetsplatsen. Det är enkelt att den första tanken landar i att de nya ledarna inte ”höll 

måttet”, något jag tror är ett misstag. Jag har i den här avhandlingen lyft fram relationen 

mellan ledning och arbetarkollektivet, vid byte av ledare nollställs den inarbetade relationen. 

Studier som undersöker hur en inarbetad relation kan överföras vore av stort intresse.  

Mitt sista förslag lyfter den identifierade misstänksamheten som fanns mot avdelningens 

arbetssätt. I avhandlingen beskrivs hur Borrståls inkluderande arbetssätt med tiden kom att 

skilja sig från de omliggande produktionsenheterna, något som även Ekman Philips (1990) 

noterade på Volvos motorfabrik i Vara. Istället för att lära av goda exempel tenderar det 

goda exemplet att förlöjligas. Jag ser det som viktigt att bygga mer kunskap om hur vi som 

forskare kan hjälpa organisationer med att minska risken för att goda idéer landar i en 

situation som liknar den här avhandlingens avsnitt ”vi mot dom”. 

Slutord 

Erfarenheter från mitt eget arbetsliv är att en uttalad önskan om ökat inflytande från mig 

och mina kollegor ofta omtolkas av mottagaren till en önskan om mer information. Det finns 
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en avgörande skillnad i de två begreppen, inflytande kan endast ske när resultatet av en 

diskussion inte är färdigt eller när beslut redan fattats. Information ges vanligtvis när allt är 

uttänkt och klart, informationen handlar då om de tagna besluten. När jag förses med 

information om redan tagna beslut som rör mitt arbete utan inflytande över besluten känner 

jag mig inte involverad, skillnaden mellan upplevelsen av inflytande och upplevelsen av 

information är enorm.  

För att kunna utöva inflytande behöver medarbetare få tillgång till relevant information, ofta 

gällande beslutens kontext. Kunskap om mot vilken bakgrund beslut behöver fattas. 

Inflytande innebär också en möjlighet till att lämna information, en arena där den egna 

åsikten efterfrågas och tas med i beräkningen när beslut ska fattas. En ökad medvetenhet 

och en utökad kännedom om olika produkters kostnad, lönsamhet och så vidare gör 

tillsammans med kunskap om hur kunderna använder produkterna förutsättningar för 

inflytande. Sådan information finns av tradition inte tillgänglig för operatörer i en 

organisation präglad av arbetsdelning enligt Taylors (1916, 1919) principer. Där skulle som 

bekant arbetarna arbeta medan tjänstemännen förväntades utföra tankearbete.  

En reflektion jag själv gjort kring den inledande anekdoten är hur jag vid tidpunkten inte höll 

arbetaren vid maskinen som ansvarig för sitt beteende, istället funderade jag på hur hans 

chef kunde tillåta händelsen. Inga hårda ord eller osämja utbröt oss emellan, jag tänker att 

det berodde på att vi båda ingick i samma gruppering; kollektivet. Problemet fanns, så som 

vi såg på det, i den andra grupperingen, ledarna, eftersom de var ansvariga för vår 

arbetsinsats såväl som för resultatet därav. Det fanns, som jag ser det nu, en slags 

sammanhållning bland oss trots att vi inte kände varandra. Detta var dock inget jag 

reflekterade över då eller något som jag och mannen vid maskinen talade om vid den 

tidpunkten.  

Den här avhandlingen har följt hur relationen mellan arbetare och ledning gått från ”vi mot 

dom” till ”vi och dom” och hur utvecklingsförmågan ökade som en effekt av den nya 

relationen. En fortsatt utveckling av relationen vore intressant att följa, att studera hur 

relationen kan utvecklas ytterligare för att i nästa steg kanske benämnas ”vi med dom” eller 

kanske till och med för enbart ”vi”.  
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