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Förord 

Från att ha haft en ganska grumlig idé om tidsandan och dess påverkan på 
utveckling har jag genom det här arbetet fått möjlighet att närma mig en teoretisk 
bas som synliggör vardagens betydelse för utveckling och förändring. Projektet 
som här dokumenteras är en process hos mig som pågått under många år. 
Uppsatsen har jag därför mer och mer börjat att se som ett avstamp för ett fortsatt 
arbete, ett fortsatt tänkande. 

Det var ofta i mötet med arbetsplatserna som de viktiga frågorna, lärandet och 
förståelsen uppstod. SYSteams, SYSteam Network Centers, Canons Center i i 
Rissnes, Sif Smålands och Sif Trollhättans generösa och öppna förhållningssätt, 
alla informanters bidrag och intressanta diskussioner har gett förutsättningarna för 
att kunna undersöka vardagslivet på arbetsplatsen. Tack alla, ledning och 
medarbetare, ingen nämnd och ingen glömd.   
För mina undersökningar i Husqvarna och Trollhättan behövde jag bostad. Tack 
Bo Skoglund, personaldirektör på SYSteam AB för ditt engagemang och din 
omsorg för mig under min tid i Husqvarna. Tack också Thomas Hagman, 
regionchef för Sif Trollhättan, för din hjälp med praktiska saker och bostad. 

Av alla personer som genom åren har hjälpt mig att hålla sökandet levande, vill jag 
gärna nämna Jan A. Johansson, som om han hade levat nu, jag särskilt skulle ha 
tackat för alla samtal om den egna och världens utveckling genom åren.  De tog 
slut förra våren, men lever i uppsatsen vidare. 

Tack Göran Brulin, Arbetslivsinstitutet för att du gav mig idén och ett arbetsrum 
på Arbetslivsinstitutet och tack alla ni på FOUP och doktorandgruppen i 
Söderhamn som gav mig en stimulerande gemenskap. Det gjorde mina studier 
mindre ensamma och rikare genom alla idégivande och tänkvärda samtal.  

Tack till Sif och mina chefer Barbro och Kerstin, som gav mig tjänstledigt och 
finansieringsstöd.

Tack Lena Abrahamsson vid Luleå universitet som har varit min uppmuntrande 
och tålmodiga handledare i vått och torrt!  Din tilltro till mina ibland otydliga 
tankar har lett mig vidare. Och tack Hanna Westberg, Arbetslivsinstitutet, för ditt 
tålmodigt, granskande men också uppmuntrande öga, när jag hade sådana behov. 

Sist, men inte minst, vill jag tacka mina barn Linda och Caspar för att ni har trott 
på mig och utgått från att jag skulle bli klar med uppsatsen. 
I slutskedet av mitt arbete har Caspars bidrag som korrekturläsare och 
språkgranskare varit ovärderligt.  
Calle, din markservice har underlättat livet och dina bilder känns rikt att få 
använda i detta för mig så viktiga sammanhang.  

Jag har lärt mig mycket om mig själv och om lärandets och utvecklingens 
förutsättningar under arbetet med uppsatsen. Det har tagit litet tid, det var svårt att 
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kombinera arbete och skrivande. Nu, med resultatet i hand, kan jag se att den 
utdragna tiden har gett positiva bidrag av olika slag, som jag inte ska närmare ska 
beskriva här, men kanske jag återkommer till dem.  

Eva Avner 

Stockholm den 30 maj 2005 



6

 Abstract 
The aim of the thesis is to widen the understanding of whether any development is 
occurring in contemporary working life or not. My studies show that people need 
to feel secure in everyday routines in order to accept the revitalization necessary 
for development processes. But that is not enough; scope for reflection and 
learning is also required.

As I study and reflect on this, my point of departure is the following definition of 
development: 

Based on its observations of events, an organization 
acquires skills that give it the capacity to respond to 
what is happening. This presumes that the organization 
has a vision (its own worldview and desires) to provide 
arguments as to why the organization should act; that 
which ensures that the action creates meaning.  

When I began the research in collaboration with the workplaces and informants, 
my intent was to study the significance of tradition and continuity to 
organizational development. I created the platform that helped me concretize the 
import of the tradition via Berger & Luckmann’s (1979) theories on the 
significance of habit and repetition. I was looking for the capacity of practices and 
daily work/traditions to accept the revitalization required for 
development/transformation in the workplace to come to fruition. 

A “Third Space” became the metaphor for the encounter between tradition and 
revitalization. 

I studied how habits and routines at the workplaces I studied have a role to play in 
the development activities that take place. In that context, I also studied how new 
thoughts and ideas (aimed at influencing development) can be assimilated in the 
reality of everyday life on the job, which is dominated by established practices.  

Four case studies were performed in 2001 and 2002. Two reports were later 
written that pertain to two of those studies, both of which were commissioned 
evaluations: “The work environment as a catalyst for joint union/management 
efforts: Evaluation of a joint effort between Sif Småland and SYSteam AB,” 
(2003), and “Ethnicity as a driving force of organizational change? Evaluation of 
Sif Trollhättan’s capacity to take advantage of a new project and learn within a 
new field of work,” (2004).

The other two studies were performed at Canon Center in Rissne and SYSteam 
Network Center in Husqvarna. 

Tradition, that is, habit, evolves through the encounter, the dialogue with “the 
new.” When the revitalization demonstrates similarities with habit and tradition, 
there is a common basis for understanding out of which the dialogue in the 
encounter can be developed. That is, the tradition forms the foundation for 
development.  
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The tendency has been the opposite in the organizational and management 
concepts that have come to prevail in the views of companies and organizations in 
the western world on development and change in the last ten to fifteen years. 
Instead of stimulating dialogue, computerized information and control systems are 
created that are meant to step up the pace and reduce “dead time,” the time that can 
create space for thought and reflection. 

“When no one thinks deeply about established practices, knowledge slips away” 
(Lotte Alsterdal, 2001).

That statement has been confirmed by my studies. Development of everyday life 
on the job takes place when space is allowed for reflective conversations about 
everyday practices and routines in relation to revitalizing thoughts and ideas. The 
studies included examples of when the encounter between tradition and 
revitalization took place and the everyday environments of employees were 
improved. There were also examples of the opposite. When there was no effort to 
bring about the encounter and it thus never happened, the consequence was that 
the desired change did not happen either.
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Introduktion till ”Det tredje rummet”  
Inledning
Uppsatsen är en redogörelse för hur jag har undersökt möjligheten av ett ”Tredje 
rum”. Det tredje rummet representerar för mig ett möte mellan tradition och 
förnyelse. I teorin kan mötet uttryckas som ett möte mellan modernitet och sen 
(post)modernitet och i den praktiska vardagen som ett möte mellan vanan och 
idéerna. Jag vill med min forskning bidra till att de motstridiga budskap som jag 
tolkar in i dagens företagsdiskurser1 blir synliggjorda och därmed lättare att 
kritiskt granska.

Uppsatsen består av tre delar. Del ett är Introduktionen. Jag berättar om 
bakgrunden till arbetet, metodval och min teoretiska bas samt presenterar de 
företag och organisationer som jag har undersökt. Del två består av 
fallbeskrivningar och del tre slutligen innehåller avslutande kommentarer, bilagor 
och referenser.

Syftet med studierna var att bättre förstå vad som håller på att hända i ett arbetsliv 
som jag har svårt att känna igen och förstå. Jag har undersökt hur tradition och 
förnyelse i arbetslivet kan samverka och bli en kraft för utveckling. Detta gjorde 
jag därför att jag trodde att jag där skulle kunna hitta en nyckel till Det tredje 
rummet. Det innebar att jag undersökte hur vanan2, i de tre företag som jag 
studerar, har en roll att spela i de utvecklingsaktiviteter som äger rum. Det innebar 
också att jag undersökte hur nya tankar och idéer tas emot i den praxisdominerade 
vardagens verklighet.

Jag har dels gjort ”vardagsstudier” och dels utvärderat två projekt. 
Utvärderingarna var beställda av Sif3och redovisas i var sin rapport (Avner 2002, 
Avner 2004). De delar av utvärderingsarbetet som är relevanta för min 
forskningsfråga redovisas i uppsatsen.

Utvärderingsuppdragen kommer från två Sif-regioner. Det ena uppdraget kommer 
från Sif Trollhättan. Där utvärderade jag organisationens lärande när etnisk 
mångfald blev ett nytt arbetsområde genom ett tidsbegränsat projekt. I det andra 
fallet kom uppdraget från Sif Småland som tillsammans med IT-företaget 
SYSteam ville ha ett samarbete i arbetsmiljöfrågor utvärderat. 

De olika aktörerna som förekommer i mina undersökningar återkommer i kapitlet 
”Fyra studier”. Men jag ger här inledningsvis en kortare presentation eftersom 
deras deltagande ser olika ut och det kan var svårt för läsaren att följa utan en 

1 Litteratur och mediedebatt inger förhoppningar om att förenklade och snabba lösningar ska 
kunna återställa ordningen, alternativt bidra till utveckling i företag och organisationer 
(Abrahamsson 2000, Fursten 1997, Rövik 2000). Men där finns också en diskussion om att 
utveckling och framgång för företaget hänger samman med hur medarbetarna utvecklar sig och 
mår (Pfeiffer, Ellström, Hatch, m.fl.). 
2 Berger & Luckmann, 1976. Vanan uttrycker jag som den lokala praxis, kontinuiteten som 
utvecklats  (Alsterdal  2002). 
3 Sif är en facklig organisation som organiserar anställda inom teknik – och kunskapssektorn. IT-
branschen är för närvarande särskilt prioriterad som ett område att rekrytera medlemmar från. Sifs 
huvudkontor, förbundskansliet, finns i Stockolm och 19 regionkontor finns utspridda i hela landet. 
Sif Småland och Sif Trollhättan är två av dessa regionkontor. 
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noggrannare presentation.

Presentation av två företag och en facklig organisation 
Som jag nämnde inledningsvis studerade jag vanan och vardagen i två företag och 
en facklig organisation. De två företagen är SYSteam Network Center (SNC) i 
Husqvarna, där SNC är ett dotterbolag i SYSteam-koncernen och Canon Center i 
Rissne. Den fackliga organisationen är Sif i Trollhättan. Alla tre verksamheterna 
är valda utifrån mina förkunskaper om dem. Canon Center, Rissne och Sif 
Trollhättan deltog i en tidigare undersökning (Avner 1997). Min uppfattning är att 
de väljer sina egna vägar i större utsträckning än vad som framgår av debatten 
som brukligt bland företag idag.  

SYSteam Network Center (SNC) är ett dotterbolag i SYSteamkoncernen. SNC är 
ett två år gammalt bolag med 27 anställda (2002). Ledningen består av VD samt 
tre teamledare. Verksamheten är teknisk service. Uppgiften är att hyra ut 
datorplats, eventuellt också med styrsystem och programvara för olika ändamål 
och ge service dygnet runt. SNCs medarbetare är tekniker vars uppgift är att 
underhålla tekniken, sköta backup, service och kundkontakter. ”Hyr dig fri” är 
företagets reklamslogan. Datasystemen och programvaran utvecklas av andra 
SYSteambolag. VD för SNC säger att arbetet i ett servicebolag som SNC kan bli 
rutinmässigt och enformigt. För att förhindra att medarbetarna fastnar i vardagen 
pågår alltid utvecklingsprojekt av olika slag som rör verksamheten. Den 
organisatoriska kunskapen utvecklas kontinuerligt. SNC är en så kallad 
teamorganisation där teamledaren är ”coach”. Medarbetarna uppfattar 
organisationen som platt och tycker att vägen är kort till VD.

Inom SYSteam-koncernen finns en vision som säger att enskilda initiativ ska 
uppmuntras. ”Individen är viktigare än teamet, teamet är viktigare än bolaget.” 
Frihet och tillit är ord som används för att beskriva kulturen. Den här känslan 
vidarebefordrade medarbetarna då jag intervjuade dem. Prognoser och budget är 
vägledande för arbetet och minst 70 % av arbetstiden ska debiteras kund när det 
gäller konsulter inom koncernen. Inom SNC där medarbetarna är tekniker och har 
en annan arbetssituation än datakonsulterna pågår arbete för att hitta nyckeltal 
som kan bli vägledande för uppdrag/uppgifter och närvaro. 

Canon Center, Rissne är ett dotterbolag till Svenska Canon. Där arbetar 50 
personer med försäljning och teknisk service. Ledningen består av platschef samt 
fem teamledare, en för teknikerna och fyra för fyra olika säljgrupper. 

Man arbetar i ett så kallat flexibelt kontor där det finns knappt 40 arbetsplatser. 
Ingen har en fast arbetsplats, utan man tar sin hurts och sätter sig vid ett ledigt 
bord. Datorn är av laptop-modell och är det viktigaste arbetsverktyget. Den 
behövs vid kundbesök, när man arbetar hemma eller på kontoret.  

Arbetstiden är inte fastställd, dock finns fasta mötestider. Medarbetarna har sin 
försäljnings- eller serviceprognos och budget att hålla sig till där nyckeltal hjälper 
till att mäta individens prestationer. I övrigt har de stor frihet att lägga upp sitt 
arbete. Tydlighet i mål och uppgifter, frihet i arbetet och tillit uttrycks som viktiga 
delar.
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Sifs Trollhätteregion bestod, när jag inledde studien, av 11 medarbetare som är 
förhandlare, administratörer och specialister och regionchef. Regionens uppgift är 
att stödja medlemmar och lokala klubbar att påverka, utveckla och förbättra 
arbetsplatsvillkoren. Centrala uppgifter för en Sif-region är förhandlingar och 
förhandlingsstöd, medlemsstöd och coaching, utbildning och information. Man 
har, liksom Canon, ett så kallat flexibelt kontor, där inte någon medarbetare har en 
fast arbetsplats. Kontoret har nyligen slagits samman med ett annat regionkontor. 
Regionchefen är numera chef för båda kontoren. Arbetsuppgifterna styrs till stor 
del av den direkta efterfrågan från medlemmar och av de demokratiska beslut som 
fattats av Sifs kongress. Delaktighet, frihet och tillit är den här arbetsplatsens 
ledord.

Introduktionen av ett nytt arbetsområde görs genom ett mångfaldsprojekt som leds 
av en projektanställd person, en svensk man som ursprungligen kommer från 
Pakistan. Ledningens förhoppning är att när arbetsområdet introduceras i 
verksamheten och det samtidigt sker en utökning av arbetsgruppen med en person 
med utländsk bakgrund ska denna ”dubbla” intervenering skapa erfarenheter och 
lärande som ökar kunskapen om hinder och möjligheter för att bidra till ett 
mångkulturellt arbetsliv och Sifs Trollhättekontor ska därigenom öka sin 
kompetens inom området etnisk mångfald. Jag undersökte projektets möte med 
vardagsorganisationen Sif.  

Den fjärde studien 
Detta är en utvärdering av ett samarbete mellan IT-företaget SYSteam och den 
fackliga organisationen Sif Småland. Utvärderingsarbetet är en av studierna som 
finns med under ”Fyra studier”. Inledningen till samarbetet var en önskan från 
SYSteam att bli framgångsrik i sitt arbetsmiljöarbete. Företaget har sedan tidigare 
goda relationer till Sif och ville utvidga samarbetet. En arbetsgrupp bildades våren 
2001 och den levde fortfarande våren 2003. Gruppen har under sitt arbete närmat 
sig en omdefinition av begreppet ”Livskvalitet” till ”Livsstil” och var efter ett och 
ett halvt år mogna att formalisera sitt hittills mer adhoc-betonade samarbete. I 
uppsatsen finns de delar av rapporten med som bidrar till att synliggöra mötet 
mellan tradition och förnyelse.  

Sif Småland finns med som uppdragsgivare till utvärderingen som nämndes ovan. 
Därför kan man förledas att tro att Sif Småland är en fjärde verksamhet som jag 
har undersökt. Det är dock inte Sif Småland som jag undersökt utan Sif Småland 
som partner och delaktig i det samarbete med SYSteam som jag undersökte och 
utvärderade.

IT-företaget SYSteam är inte heller ett företag som jag explicit har undersökt 
utanför samarbetet med Sif Småland. Däremot undersökte jag ett av SYSteams 
dotterbolag, SYSteam Network Center. Det finns en nära koppling mellan 
SYSteam och SYSteam Network Center. SYSteamkulturen, de kulturella 
förutsättningarna, som jag diskuterar både i utvärderingen och i uppsatsen är ett 
sådant exempel. 

I uppsatsen diskuteras den företagsdiskurs som av kritikerna definieras som ”den 
giriga organisationen” (Abrahamsson, 2000, Furusten, 1997, Kvande,Rasmussen 
1990, Rövik 2000), en diskussion som problematiserar och fördjupar kunskapen 
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om vad som håller på att hända i arbetslivet.  

I mina möten med de tre arbetsplatserna har jag valt metoder som gör det möjligt 
för mig att ha ett interaktivt förhållningssätt. Det betyder att jag hade en nära 
kommunikation med företagen, den fackliga organisationen och dess medarbetare, 
särskilt i mina tolkningar av vad jag tycker mig se håller på att hända. I 
metodavsnittet utvecklar jag mina perspektiv, förhållningssätt, min reflexivitet 
och mina etiska överväganden. 

Studierna redovisas, diskuteras och återkommer i mina avslutande kommentarer. 

Syfte
Jag vill med den här studien komma närmare svaret på hur utveckling kan uppstå i 
den tid vi lever med uttalade förväntningar på ökat arbetstempo och kortare 
”ledtider” samtidigt som (postmoderna) idéer om individen som en autonom 
varelse vinner terräng. 

Vardagen intresserar mig som en medkraft för utveckling. Den tanke som jag 
prövar handlar om vardagen som språngbräda i mötet med förnyelsen (idéerna om 
förvandling) för att det som jag definierar som utveckling4 ska bli till. Detta för att 
bättre förstå vad som håller på att hända i dagens företag och organisationer i 
relation till det som jag betecknar som utveckling. Många organisationskoncept 
som kommit till under 90-talet leder inte självklart till nyskapande och utveckling. 
I kapitlet ”Utvecklingsambitioner kan bli härmlekar” diskuterar jag detta. Men de 
organisationer som jag har mött har delvis gjort andra val. De har bjudit mig på 
upptäckter. Jag har varit med om spännande och generösa möten som hjälper mig 
att fördjupa dialogen om organisationers utveckling.

Forskningsfrågan 
Människor får en lösare relation till en specifik arbetsgivare genom att nya 
anställningsformer och företag flyttar dit där man finner ”billig” produktion eller 
särskilt kunnande. Vi kan iaktta ett nomadiserande beteende från såväl individer 
som företag. Relationer blir av mer temporär art och tid och tidsuppfattning blir en 
relativ sak (Giddens, 1990). Vilka förutsättningar behövs för att skapa och 
utveckla livskraftiga och uthålliga system5? Det ser ut som om organisationer blir 
flyktiga och människorna förändrar sitt beteende. Detta får konsekvenser för 
organisationers utveckling och livskraft.

När Jag söker utvecklingspotentialerna och dess förutsättningar blir ”Det tredje 
rummet” som metafor användbar.  De nya förutsättningar som jag tror behöver 
skapas kan uttryckas som att tradition och förnyelse ska kunna mötas dialektiskt. 

4 Min definition av begreppet utveckling. Utifrån det man ser håller på att hända skaffar sig 
individen/organisationen kompetens som gör henne/organisationen handlingskraftig att möta det 
som håller på att hända. Detta förutsätter att individen/organisationen bär på en vision (egen 
världsbild och önskningar) som bidrar med argument till varför man (individ/organisation) ska 
handla, d.v.s. göra handlingen meningsskapande Jan A Johansson, (1988, 2001), Chris Scheurs, 
(1997). 
Hur individ och organisation samspelar eller är fristående från varandra diskuterar bland andra 
Michael Allvin (1997) och Per-Erik Ellström (2000). 

5 Ellström m.fl. i Avveckla eller utveckla? (Lennerlöf 2000),  Rådet för arbetslivsforskning. 
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Jag föreställer mig att utveckling sker när kontinuitet (tradition) och förnyelse 
hakar i varandra. Min erfarenhet, förförståelse och därmed min utgångspunkt är 
att när människor lär och utvecklas i ett organisatoriskt system (här 
arbetsorganisationen) så påverkar de det organisatoriska systemets utveckling 
genom sina handlingar, liksom det organisatoriska systemets utveckling påverkar 
individerna genom sina normer, regler och i övrigt erbjudna livsbetingelser. 
Helhet och delar hänger ihop och fungerar som kommunicerande kärl. Men det 
finns saker i den tid vi nu lever som säger annat, bland annat. att individ, 
organisation och samhälle är tre fristående delar som inte bör sammanblandas.  

Tradition och förnyelse är en balansakt som handlar om i vilken utsträckning nya 
idéer blir värderade och exponerade i kontakt med den tradition och historia som 
redan finns etablerad på arbetsplatsen. När jag undersökte förutsättningarna för 
mötet mellan tradition och förnyelse, undersökte jag möjligheterna att inleda och 
upprätthålla en dialog, men också vilket utrymme som fanns och skapades för 
reflektion och lärande.

Tiden och tidsandan lockar till forskning 
Om individens livsprojekt inte längre är arbetet skulle de individuella 
handlingarna ses på ett nytt sätt, fristående från arbetets utveckling. Michael 
Allvin (1997) menar att den tid vi nu lever i eller är på väg in i blir mer 
individuell. Han menar att löntagarna gör andra val nu än vad de gjorde för 15 år 
sedan. Det innebär bland annat att mångas livsprojekt kommer att förläggas 
utanför arbetet. Det är ett synsätt som Allvin delar med Anthony Giddens (1994). 
Giddens menar att vi står inför en ny tid som sträcker sig bortom själva 
moderniteten, den s.k. senmoderniteten (som eventuellt följs av postmoder-
niteten).

Det lönsamhetskravens översättande i ”magra” organisationslösningar som vi 
under lång tid har iakttagit är en utgångspunkt för min forskning. Antalet fast 
(tillsvidare-) anställda har blivit färre till förmån för tillfällighetsanställda av olika 
slag i såväl offentlig som privat verksamhet. Downsizing6 och outsourcing7

inryms i de managementaktivteter som i den här uppsatsen benämns 
standardiserade organisationskoncept (Furusten, 1997). Tidens och rummets 
minskade betydelse för var och när arbete sker är också bidragande till 
förändringar i arbetslivet. Distansarbete har till exempel utvecklats till nya former 
av arbete. En mager organisation kräver en stödjande omgivning. Därför skapas 
nya företag som kan sälja de tjänster som behövs tillfälligt under längre eller 
kortare tid i det ”nedbantade” företaget. Studier av effekterna av downsizing har 
visat att riskerna för att göra företagen ineffektiva ökar när kunskap separeras 
(Pfeffer 1998). Ellström (2000) menar att lärande, utveckling och produktion i en 
verksamhet är nödvändiga sammanhängande delar.  

De tre verksamheter som jag har studerat och här berättar om, diskuterar och 
tillsammans med min teori drar mina slutsatser ur, har inte stått fria från den 

6 Medveten minskning av organisationen. Bibehållen kärnverksamhet medan annan verksamhet i 
större eller mindre grad läggs ut på entreprenad. 
7 Avknoppning av verksamheter. Tidigt 80-tal outsourcades dataavdelningar. Praktiskt taget 
vilken verksamhet som helst, som inte anse tillhöra kärnverksamheten, säljas ut (2002).  2005 
har ”insourcing” blivit ett begrepp. 
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diskurs som så kraftfullt har belägrat västvärden. Men de har haft en tilltro till att 
utövandet av kompetens inte går att skilja från utveckling av kompetens. 
Ledningarna på de tre arbetsplatserna argumenterar för att människor växer och 
utvecklas när de får påverka sina livs- och arbetsbetingelser. Jag kommer att visa 
att de tre företagens agerande utgår från en företagsfilosofi som säger att företag 
växer och utvecklas när människorna ges och tar denna möjlighet (Johansson,
1988, 1999). Men jag kommer också att synliggöra de svåra gränsdragningarna 
som de ställs inför och som kan vara avgörande för om man blir en girig 
organisation (Kvande, Rasmussen 1990, Abrahamsson 2000) eller en lärande 
organisation (Ellström 2000). 

De metoder och synsätt som hittills utvecklats för att stödja organisationers 
utveckling kan behöva omprövas. Den tidigare föreställningen om organisk 
(inifrån växande) utveckling (Lewin, Lewitt, Minzberg, Bridger m.fl.) mot 
önskade långsiktiga visioner behöver utvecklas. 

Om individens livsprojekt inte är arbetet skulle de individuella handlingarna ses 
på ett nytt sätt, fristående från arbetets utveckling.
Hur skulle ”Det tredje rummet” formas i mötet mellan det gamla och det nya i så 
fall?  

Allvin (1997) skriver om arbetets skilda praktiker. Hans bidrag känns särskilt 
relevant i dag, när modernitet och postmodernitet diskuteras i relation till arbete 
och arbetets organisering (Hatch 2002). Allvin vill synliggöra arbetet som 
produkten av ett samhälles sätt att organisera sin materiella reproduktion. Arbete 
är helt enkelt systemets krav på funktionellt regelföljande. Individens styrka 
kommer att ligga i att kunna känna igen och påverka de idéer och koncept som 
påverkar individens vardag i arbetssituationen. ”Det finns andledning att 
ifrågasätta föreställningen om det utvecklande arbetet och om möjligt formulera 
ett alternativ till det” (Allvin, 1997).

Komplext eller bara obekant? 
Jag tror att vi befinner oss i en tid som kan te sig obekant snarare än i en tid som 
är mer komplex än tidigare. Att vi står inför många val och har liten överblick 
innebär inte i sig att världen har blivit mer komplex. Jag sammanfattar här några 
forskares analys av samtiden.  

Komplexiteten antas uppstå när vi inte längre kan hantera den stora 
informationsmängd som produceras på elektronisk väg. Daniel Bell talar, liksom 
Manuel Castells, om en ny informationsålder som är framsprungen ur den 
elektroniska kommunikationen och informationssamhället. Det mest framträdande 
i det postindustriella samhället är produktion av kunskap. Kunskapen sprids 
snabbt tack vare den nya teknologin. Industrisamhället med maskiner får ge vika 
för det postindustriella samhället och arbetslivet med fokus på intellektuell 
teknologi.

Giddens menar att tid och rum har ändrats i det senmoderna samhället. Sociala 
relationer som inte är fysiska kan skapas och upprätthållas över stora avstånd i 
”tidsrummen”. Giddens diskuterar förhållanden mellan tid och rum. Han menar 
bland annat att samhällen som är lokaliserade på en punkt/plats är påverkade av 
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politiska och ekonomiska förändringar som sker någon annanstans. Sociala 
relationer ”lyfts ut” ur lokala kontexter och återaktiveras tvärs över obegränsade 
avstånd i både tiden och rummet. Konsekvenser av dessa så kallade 
urbäddningsmekanismer ökar riskerna för t.ex. miljökatastrofer och krig. Ständigt 
tvingas individen/systemet att göra revideringar av sina (sociala och materiella) 
handlingar därför att ny information eller kunskap blir känd. Detta kallar Giddens 
institutionell reflexivitet. Ett genomgående drag i dessa tre företeelser (åtskiljande 
av tid och rum, urbäddningsmekanismer och institutionell reflexivitet) är att de 
bygger på sociala aktiviteter som handlar om hur närvaro och frånvaro korsar 
varandra, vilket hänger ihop med hur lokala sociala händelser och relationer på 
avstånd sammanlänkas med lokala kontexter.  

Castells (1996) menar att informationssamhället är globalt. Det är globalt därför 
att dess kärnaktiviteter är organiserade i globala nätverk. Globaliseringen tar form 
via nätverk som breder ut sig över jorden och antar därmed, säger Castells, en 
global form. Pengar, makt och information cirkulerar och omvandlas till ett icke-
geografiskt system. I och med globaliseringen är makten inte längre koncentrerad 
till stat, företag och medier utan är utspritt i globala nätverk där pengar och 
information utgör grunden för makt. Effekten av globalisering av ekonomin är att 
den försvårar nationalstaternas möjlighet att finansiera sina välfärdsystem. 
Globaliseringen påverkar samhället på flera olika områden. Till exempel sker 
produktionen i alltmer gränsöverskridande nätverk, utlands-investeringar ökar, 
internationell handel och internationella valutaflöden ökar och företag rör sig i 
större geografiska områden och breddar marknaden. Den teknologiska 
utvecklingen och den globala integrationen av olika marknader ökar företagens 
geografiska rörlighet och medför att det blir lättare att t.ex. flytta företag.  

Experternas makt ökar, vilket flera forskare menar är ett resultat av den 
samhällsdiskurs som upprätthåller föreställningen att världen blir allt mer 
komplex och oöverskådlig (Giddens 1990).  

Människan gör och har alltid gjort sina val, välgrundade utifrån de egna 
erfarenheterna, kunskaperna och de förutsättningar som står till buds. Om 
informationen blir mer oöverskådlig och därmed mer svåråtkomlig är det rimligt 
att anta att människors val blir försiktigare alternativt att de låter sig påverkas av 
experter på ett mer okritiskt sätt än de tidigare gjort. 

I ”Den gränslösa organisationen” (Ashkenas 1995) skapas möjligheter till att 
kunna kombinera arbete och fritid, lärande och njutning. Men fler kritiker lyfter 
ett varningens finger. Kritikerna menar att ”Den gränslösa organisationen” ger 
medarbetaren en frihet utan restriktioner. Individen måste själv sätta sina gränser 
för engagemang i arbetet och också sätta gränserna för sin arbetstid. De senaste 
årens larmrapporter om människors långtidssjukskrivningar och utmattnings-
depressioner har samband med gränslösa organisationer (Aronsson m.fl. 1999). 
Inte sällan sker jobbet i en adhocrati8, där man arbetar hårt under en begränsad 

8 Adhocratin, den uppgiftsorienterade, temporära organisationen, får allt större tillträde. Det kan 
vara en bra organisationsprincip i jämförelse med byråkratin som förmedlade synen på jobbet som 
en repeterbar rutin. Men en fungerande adhocrati, liksom en fungerande byråkrati, förutsätter 
medarbetarnas delaktighet i både målformulering, organisation och lärande. Såväl tidsbegränsade 
projekt som en virtuella organisationer kan beskrivas som adhocratier. 
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period med en uppgift som engagerar. Möten för reflektion och lärande får lite 
eller inget utrymme. Konsekvensen blir, som flera forskare har rapporterat, att 
sådana erfarenheter och kunskaper som behövs för att stödja organisationens 
utvecklingsprocesser inte används (Lennerlöf red 2000, Pfeffer 1998). 

En världsomfattande homogeniseringsprocess pågår i meningen att organisationer 
i vår tid blir ständigt mer lika varandra (Rövik 2000, Björkman 1997). Populära
koncept om företagsledning blir kraftfulla element i argumentationen som bidrar 
till likformighet av idéer i västvärlden om organisationer och företagsledning 
(Furusten 2000). I vilken grad skapar innehållet i ett koncept en kunskap som är 
en representation av verkligheten? Det är de verklighetsrepresenterande koncepten 
som bidrar till kunskapsutveckling. Jag menar med det att ett koncept, en idé, ska 
kunna haka i den verklighet som finns.  

Den positiva bilden av ”Den gränslösa organisationen” och dess flexibilitet som 
man menar skapas av medvetet lärande, mobilitet-globalitet och snabbhet där det 
gäller för organisationen att dra lärdom av sina erfarenheter och skicka dessa 
lärdomar vidare över gränser och tid, ifrågasätts alltså. Hur ser dagens samband ut 
mellan individuell och organisatorisk utveckling?  

Tendenser i dagens arbetsliv där människorna själva sätter pris på sin kunskap är 
entreprenörskap, projektanställningar, bonus- och andelssystem (Giddens, 1990). 
Är det tecken på en tid där kunskap blir en kraft som ger människor makt att 
själva skapa sina villkor?  

Att implementera ett koncept i ett företag eller en organisation är att intervenera i 
ett mänskligt system där det finns rörelser på djupet. Att göra 
organisationsförändringar till mode (Furusten 1996, Rövik 2000) är mer av att 
surfa, att röra sig på ytan. Tidens tecken är att leta enkla koncept för snabba 
lösningar i en mångfaldig tillvaro. Konformism och homogenitet blir därför också 
ett tidens tecken. Om konformism innebär att man förenklar (och kopierar) för att 
hinna med att klara av förväntningar och åtaganden, så förbrukas energi och tid 
utan att det mångfaldiga (den så kallade komplexa tillvaron) undersöks. 

Allvins (1997) påstående ”Det finns anledning att ifrågasätta föreställningen om 
det utvecklande arbetet och om möjligt formulera ett alternativ till det” finns 
anledning att upprepa. Kan vi iaktta att människorna i den tid vi nu lever blir mer 
individfokuserade? Gör människorna andra val än de som gjordes av en löntagare 
för 15 år sedan? Innebär i så fall de nya valen att någras (mångas?) livsprojekt 
kommer att förläggas utanför arbetet?  

Utvecklingsbegreppets innebörd i relation till organisationers och människors 
förvandling behöver undersökas. Har det skett en förskjutning av hur vi förstår 
och önskar se utveckling?  

Den yttre formella strukturen, som i byråkratierna utvecklats under lång tid, får i en adhocrati 
mindre betydelse.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Utvecklingsambitioner kan bli härmlekar 

Jag kommer här att diskutera arbetslivets (förändrade) förutsättningar utifrån hur 
80-talets ekonomism och marknadsfilosofi har präglat organisationsutveckling 
och arbetsmarknad. Det är på 80-talet som organisationsrecepten ökar i antal, ”en 
formidabel ökning” jämfört med 70-talet säger Per Arne Rövik (2000), som 
studerat hur olika organisationskoncept får fäste i olika företag och organisationer. 
Den gränslösa organisationens flexibilitet (Ashkenas 1995), som skapas av med-
vetet lärande, mobilitet, globalitet och snabbhet där det gäller för organisationen 
att dra lärdom av sina erfarenheter och skicka dessa lärdomar vidare över gränser 
och tid, ifrågasätts av flera forskare (Reich 1991, Rifkin 1995, Aronsson & 
Sjögren 1994, Abrahamsson 2000) som menar att utvecklingen också skapar 
segregation, ohälsa och ojämlikhet. Även andra forskare, bland andra Allvin 
(1997) menar att det finns anledning att granska relationen mellan arbete och 
arbetare. Finns det ett utvecklande arbete värt att sträva mot? Steve Taylor 
(Thomson and Warhurst 1998) diskuterar utifrån en så kallad managementstrategi, 
TQM9. Han lyfter fram begreppet ”Emotional Labour” och löntagarens utsatthet. 
Han menar att det är etiskt och moraliskt oförsvarbart att avkräva medarbetare 
lämpligt känslomässigt beteende beroende på uppgift och kundrelation. 
Abrahamsson (2000) skriver om den ”giriga organisationen”. Hon diskuterar 
Ashkenas i skenet av detta begrepp när stora delar av ”världen” hyllar hans bok 
”The Bounderyless Organization”. Tekniken har blivit en underlättande faktor för 
att mäta resultat och mål. I de koncept som introduceras för att förbättra styrning 
och kontroll kan också ingå system som skapar information om löntagarna, t.ex. 
skapas detaljerad statistik genom att arbetstakt och arbetstider registreras. Koncept 
baserade på ledningsfilosofier som ska komplettera nedmonterade hierarkier har 
utvecklats i en aldrig sinande takt, varav TQM är ett av de trebokstavskoncept 
som ingår i de superstandarder som diskuteras i uppsatsen (Furusten 1996, Rövik 
2000). Honnörsorden runt vilka konceptens byggs upp är medarbetare, kunder och 
kvalitet. Men den dolda agendan, menar kritikerna, handlar mer om att skapa 
bättre planerings-, kontroll och beslutsfunktioner för företagsledningen än god 
arbetsmiljö.  

Vem känner inte behov av att förbättra kundrelationer, kvalitetsarbete och 
medarbetarklimat för att inte tala om ökad effektivitet och avkastning. Sveriges 
och Europas organisationsutvecklingstänkande domineras av nordamerikanska 
idéer. Huvuddelen av den litteratur som uppmärksammas kommer från USA 
liksom de flesta så kallade gurus. Idéerna skapar förväntningar om bättre 
relationer på jobbet, bättre kvalitet och bättre kundrelationer. Effektivitet och 
högre avkastning blir belöningen. De säljande böckerna talar om lockande 
framgångsrecept. Förklaringen till att olika aktörer tar till sig samma koncept runt 
om i västvärlden är att man känner igen de organisationsproblem som konceptet 
säger sig kunna lösa. De externt skapade problembeskrivningarna görs 
”universella” och att man vill vara en i klubben, eller som Rövik uttrycker det ”att 
ta till sig koncept som är ute på resa är ett uttryck för identitetsförvaltning”. När 
Rövik och Furusten studerar organisationer och deras val av koncept ifrågasätter 

9 Se not sidan 19 
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de bilden av organisationer som självständiga och från omgivningen frikopplade 
enheter.

Organisationer ses som ”inbäddade” i en social kontext – ett organisatoriskt fält – 
bestående av nyckelleverantörer, konsumenter av resurser och produkter, 
reglerande organ och andra organisationer som producerar liknande tjänster och 
produkter (Tamm Hallström 2000). 

De tendenser som dagens samhälle visar upp med entreprenörskap, bonus- och 
andelssystem och projektanställningar där människorna själva sätter pris på sin 
kunskap bryter inte kapitalägandet (Giddens 1990). Men är det tecken på en 
(postmodern) tid där kunskap blir en kraft som ger människor makt att själva 
skapa sina villkor?  

På Dramaten lyssnade man till sådana strömningar. Regissör Ragnar Lyth, som 
jag återkommer till nedan, gör en analys av Dramatens sätt att utveckla 
organisationen (DN 010522). I Lyths exempel uppstår inte mötet mellan förnyelse 
och tradition, snarare skapas oro och obalans på grund av att erfarenhet och 
tradition inte får spela en roll i förändringsprocessen.

Furusten visar att företagsdiskursen som underlättar för introduktion av ett 
organisationskoncept också ”hjälper” Dramaten. I den diskursen betraktas alla 
företag och institutioner som formella organisationer där verksamhetsinriktning 
inte är avgörande för dess val av koncept. Granskare av ”tidens tecken” 
(Abrahamsson, Aronsson & Sjögren, Rifkin) menar att alla dessa koncept 
förutsätter en ledningsfilosofi som förespråkar en ”top-down”-beslutsprocess 
vilket bland annat innebär att man har ett oproblematiskt förhållningssätt till 
traditionella tayloristiska lösningar. Informationsteknologin används också på sätt 
som stärker tayloristiska mönster. Två exempel på detta är koncepten BPR och 
BSC10. Lockelsen för löntagaren blir ofta att hon eller han får ett bredare och 
högre värderat arbetsinnehåll.

Koncept på resa 
Balansen mellan, men också sambandet mellan kontinuitet och förnyelse påverkas 
av det samtal om företagsutveckling som förs både genom det offentliga samtalet i 
samhället av bland annat forskare, politiker och organisations- och management-
konsulter och genom samtal på företagsnivå. Genom sådana samtal formas 
företagsdiskurser som bildar basen för det som på företagsnivå kan kallas 
standardiserade organisationskoncept eller internationaliserade superstandarder.11

För att begripliggöra organisationers utveckling diskuterar jag kunskapsutveckling 
i relation till diskursens betydelse, framför allt utifrån Furusten (1996) om hur 
dagens företagsdiskurser kan undersökas och förstås. Institutionaliserade 
organisationskoncept och superstandarder, managementstrategier, den ”nya” 
arbetsmarknaden med dess inslag av flexibilitet, yrkesgrupper med olika status 
och möjligheter i ”gränslösa” organisationer är alla bidragande företeelser för ett 

10 Se not på sidan 19 
11 Organisationskoncept som sprids snabbt och långt. Spridningen hänger ihop med förmågan att 
lansera koncepten så att problemen de säger sig kunna lösa känns igen av mottagaren. Genom att 
generalisera och förenkla, presenteras en grundorsak till komplexa sammanhang vilket skapar en 
efterfrågan. Föreställningar om organisatoriska ”folksjukdomar” späder på (Rövik 2000). 
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förändrat arbetsliv. 

Aktörer som medverkar till att utforma och introducera dominerande företags-
diskurser är ofta påverkade och inspirerade av populära organisationskoncept, av 
vilka de flesta kommer från USA. De olika koncepten uppvisar stora likheter. De 
flesta har en trebokstavsförkortning, men viktigare är att koncepten är 
lösningsfokuserade. Deras inbyggda metoder och filosofi sprider en tilltro till 
generella lösningar, där det företags- och branschspecifika inte blir betydelsefullt. 
Det innebär att företag och institutioner, oavsett inriktning och uppgift, likställs. 
Ragnar Lyth ger, som nämndes ovan, genom sin iakttagelseförmåga ett exempel 
på hur den formella organisationsstrukturen fokuseras snarare än produktions-
processen. Att skapa och spela teater betraktas därför inte som något annorlunda 
jämfört med t.ex. att producera kablage eller sälja IT-tjänster. Ska detta ses som 
en naturlig utveckling av hur organisationsförändringar sker i en tid när det finns 
en tydlig diskurs som vänder fokus mot individen? Frågan ställs på sin spets 
genom de forskare som vill skilja på utveckling av organisation och utveckling av 
individer (Allvin, Giddens, Mellucci). Den gängse uppfattningen från samhälle, 
fackliga organisationer och forskning är att utveckling av arbetets organisation 
förutsätter utveckling av medarbetarna och vice versa. Man utgår från att det finns 
en gemensam avsikt med utvecklingsarbete eftersom det gagnar såväl verksamhet 
som medarbetare. En uppfattning som alltså ifrågasätts. I framtidens 
individualiserade arbetsliv skulle människornas livsprojekt ligga utanför arbetet.

Kunskapsutveckling och diskursens betydelse 
Ett exempel på konsekvenserna av en dominerande företagsdiskurs (Furusten 1996) 
ger regissören Ragnar Lyth när han beskriver i sin artikel något han benämner

den svenska teaterkonstens förfall, där ekonomiska 
konsulter styr och där skådespelare, regissörer och 
andra drar omkring som hemlösa gästarbetare. 

Här synliggör Lyth konsekvenserna av när kontinuitet och förnyelse kommer i 
obalans. Han fortsätter: 

Teatrar skulle drivas rationellt med näringslivets 
principer för ögonen. Uppsägningsvågen spred sig. 
Ingen teater skonades. Man lyckades bli av med 
hundratals tillsvidareanställda. Från och med nu skulle 
så många som möjligt bara få korta pjäskontrakt. 
Producenter och marknadsavdelningar gavs fria händer. 
Budgetar slimmades och trimmades. 

Dramaten betraktas i första hand som en formell organisation i förnyelsearbetet, 
vilket enligt Furusten (1996) är en dominerande företagsdiskurs. Dramaten har, 
förstår man (”ingen skonades av bantningsvågen”), liksom så många andra 
institutioner och företag påverkats av den företagsdiskurs som säger att flexibilitet 
och effektivitet uppnås genom en strategi där nyckelpersoner tillsvidareanställs
(fast anställning) medan andra medarbetare visstidsanställs (temporär anställning). 
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Framför allt kan man uppnå en bantad organisation och samtidigt tror man sig 
kunna effektivisera användandet av resurserna. 

Att vi regissörer i dag är som handelsresanden i teater, 
det är inget nytt. Det har vi varit länge. Men det som 
verkligen borde uppmärksammas är att nästan samtliga 
inom svensk teater nu är på resande fot: skådespelare, 
scenografer, koreografer, dansare, kostymören, 
ljussättare, kompositörer – i stort sett alla som idag gör 
föreställningar på landets teatrar har gått och blivit dess 
gäster. De enda som kan känna sig hemma i dessa 
teaterkonstens skalbolag är dess chefer och 
organisatörer. På tio år har svensk teater vänts upp och 
ned och tömts på sitt innehåll. 

Regissör Lyths förtvivlan över vad han ser håller på att hända med Dramaten och 
med övriga teatrar får honom att ställa ett antal frågor. De blir retoriska. Han 
besvarar frågorna genom att lyfta fram den dolda agendan som han menar innebär 
ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande som bortser från behovet av ett kollektivt 
minne och ett kreativt utrymme.  

Nu är nämligen alla solister. Några är stjärnor, andra är 
gästarbetare. Skådespelarna säljer sig var och en för sig 
med sin engångsförpackade konst till landets scener. 
Och uppsättningar levereras oftast som containrar med 
monteringsfärdig regi , scenografi, musik, kostym som 
ska fylla dessa teaterskal med liv och ge dem kortvarigt 
konstnärligt innehåll. Den nya rollfördelningen är klar: 
konstnärerna är i dag leverantörer och teatercheferna 
beställare. Alltså: tillgång och efterfrågan; konst som 
legotillverkning och effektiv kulturkonsumtion. Vi har 
inordnats under ”business as usual” – ett resultat av 
politikernas omdefiniering av teaterkonsten under 90-
talet. Nu är vi en del av underhållningsindustrin. 

Lyth illustrerar Furustens (1996) syn på kunskapsutveckling och diskursens 
betydelse.12 Furustens begrepp ”populära uttryck om företagsledning” ger mig en 
känsla av yta mer än av djup. Här finns en paradox; när ”populära uttryck om 
företagsledning” lanseras som framgångsrecept gör användandet av standardi-
serade koncept att klienten, vilket ofta också är konsumenten av idéerna, blir en i 
mängden. Lyths analys säger oss att utveckling och skapande inte längre sker på 
Dramaten. Han menar att det är de så kallade särskilda begåvningarna, 
”solisterna” som räddar teatern. Det överensstämmer med den framtidsbild av 

12 ”Det är anmärkningsvärt att den ”kunskap” som produceras inom en kontext sprids till en stor 
mängd människor. Ännu mer anmärkningsvärt är att det inom kontexten finns tendenser till 
standardisering av arbetsmetoder, koncept och modeller som förpackas som direkta råd eller till 
texter som når många människor i olika positioner och situationer i samhället. Att tillfredställa 
dessa i situationer som präglas av bl a ökad konkurrens på marknaden mynnar ut i standardiserade 
ideologiska argument för hur saker och ting förhåller sig och hur framgångsrik företagsledning 
antas fungera i den ideala världen (läs USA)” (Furusten 2000, s. 188). 
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arbetsmarknaden som Robert Reich (1991) och Jeremy Rifkin (1995) målar upp. 
Reich skriver om symbolanalytiker och Rifkin om de nya kosmopoliterna som de 
som blir åtråvärda på arbetsmarknaden.  

Konceptens likformighet 
Populära managementdiskurser, uttryck om företagsledning, sprids genom 
seminarier och kurser och genom konsultrådgivning. En företagsledare kan göra 
bedömningen att det lönar sig att delta på ett endagsseminarium som kostar minst  
15.000 kr för att lyssna på en s k guru, en person som gjort sig känd med hjälp av 
till exempel en ”bestseller” och en idé som han är till synes ensam om. Vilket 
värde budskapet som han lanserar tillmäts avgör vilka konsekvenser det får, men 
kanske handlar deltagandet lika mycket om att synas i ett betydelsefullt sällskap. 
Hur budskapet förvaltas beror således både på innehåll och i vilket sammanhang 
det sprids. 

Diskurser och underdiskurser produceras och reproduceras genom akademiska 
utbildningar, genom lokala diskussioner och praktiker och som ovan sagts genom 
seminarier, litteratur etc. Furusten menar att sådana enkla grepp som ”Vägen till 
framgång”, ”Handbok för…” etc lockar många läsare. Modeller och koncept 
(TQM, TBM, BPR, JIT, BSC)13 lanseras ideologiskt (föreställningen om det 
goda) och/eller auktoritativt (man åberopar kunskap på området t.ex. forskning). 
Dock menar Furusten att det ofta saknas utförliga resonemang som styrker deras 
idé eller koncept. 

Den populära managementkulturen får betydelse för organisationen. Kvalitet, 
kontroll och styrning är nyckelord för de populäraste koncepten. Det är nyckelord 
som vi känner igen, de har väl egentligen ”alltid” funnits. Men i nya 
managementfilosofier som tillkommer för att komplettera nedmonterade 
hierarkier utvecklas styrsystem som blir självreglerande. ”Balanced Scorecard” 
och målstyrning är exempel på sådana koncept. Avsikten är också att skapa 

13 Organisationskoncept som reser snabbt och långt; 
TQM (Total Quality Mangement) är en av de under 90-talet lanserade metoderna för att skapa mer 
kundfokuserade organisationer; idéerna kommer ursprungligen från MIT i Boston. I denna nya 
sortens kundfokuserade arbete får känslorna stort utrymme, de är s a s integrerade i 
arbetsuppgiften. Oavsett om man ska visa sina känslor eller undertrycka dem så är beteendet en 
förutsättning för det arbete som ska utföras. Emotional Labour har blivit ett begrepp som lockar 
allt fler forskare. Bl a Steve Taylor (Thompson/Warhust 1998).
JIT (Just in Time) har fått stort genomslag i svenska företag och organisationer. James Womak, 
som kommer från MIT i Boston och har bidragit till introduktionen av Lean Production , vars 
utlöpare alltså är JIT. 
TBM (Time Base Management) är förebilden för ABBs T-50-projekt. Ursprunget kommer från 
Boston Group. TMB och JIT är besläktade, tid och lager är t.ex. centrala fokus i båda. 
BPR (Business Process Reengineering), Företag som har anammat BPR önskar sig medarbetare 
som vill skapa sina egna regler och rutiner snarare än att följa redan befintliga. En stor fördel som 
lyfts fram med BPR är att människorna söker sin egen kunskap och förvaltar den genom att 
använda den i produktionen. BPR utgår från informationsteknologin och innebär grundläggande 
förändringar av organisationen i drastiska steg. Amerikanska konsulter, civilingenjörer med 
erfarenhet från fram för allt databranschen Michael Hammer och James Champy sägs vara de 
ursprungliga huvudmännen.  
BSC=Balanced Score Card är ett datorbaserat kontrollsystem som man menar kan ersätta 
mellanchefens roll. Systemet utgår från företagets olika funktioner och skapar nyckeltal som blir 
styrinstrument i arbetet. 
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system som gör medarbetarna mål- och kundfokuserade och ansvar delegeras inte 
sällan till enskilda individer eller grupper. Kvalitetskoncepten, som ISO 9000 och 
Svensk kvalitet har under en längre tid vunnit insteg i svenska företag och 
organisationer. Också i dessa koncept finns ambitioner som handlar om 
utveckling av regler och normer för att skapa förutsättningar för medarbetare och 
organisation att utvecklas. 

För att granska en idé eller ett koncept bör man undersöka vilka som är 
förespråkarna. Det finns, menar Furusten, åtminstone fyra urskiljbara intressenter 
i att ett koncept blir använt. De flesta har ekonomiska intressen i detta. 

Producenterna, som är de som lever på försäljning av sina modeller 
(standardlösningar), vilket är i huvudsak konsulter. Amerikanska konsultfirmor 
som Mc Kinsey, Accenture (f.d. Anderson Consulting) och Boston Consulting 
Group har alla numera kontor också i Stockholm och andra städer i Sverige. 
Distributörerna har intresse av försäljning. Det är företrädesvis förlag och 
affärspress.
Kommentatorerna är arbetsmarknads- och affärsjournalister som behöver något att 
skriva om. Slutligen finns konsumenterna. De är praktiker, studenter, lärare, 
politiker med flera som behöver ”hopp och tro”. 

Det är ett fåtal koncept som får stor spridning. De blir enligt Furusten (1996) 
”populära uttryck av företagsledning”. Organisationskoncepten blir viktiga 
indikationer på hur företagsledningar gör sina val. Valen påverkar i sin tur hur 
medarbetare uppfattar sin verklighet och kommer därigenom också att påverka 
medarbetarnas preferenser. Även Gerd Lindgren (1999) diskuterar 
beroendeskapande och olika medarbetares roller. Hon gör det ur ett 
könsperspektiv. Lindgren för ett aktörsresonemang som knyter an till de 
påståenden som Fursten gör om medarbetares lojalitet, när hon pekar på 
medarbetares följsamhet med företagsledningens vilja. Lindgren talar om 
”aktörernas olika perspektiv och hur de formeras på scenen”. Att organisera 
praktiken, säger Lindgren, innebär vertikala gåvor och förpliktelser. En drivkraft 
är det homosociala begäret, därför återfinner man troligen, när man börjar studera 
praktikens utformning och liv, betydelsefulla par. T.ex. seniorer som vill få 
juniorernas lyskraft. Den här sortens emotionella relationer, menar Lindgren, finns 
oftast bland männen. Begrepp som mentor, påläggskalv och kronprins förutsätter 
just en sådan relation. När Furusten (1996) synliggör riskerna med likformighet av 
idéer i västvärlden om organisationer och företagsledningar uppstår frågan om 
vilka allianser, synliga eller osynliga, som bidrar till likformigheten. 

Det är de verklighetsrepresenterande koncepten som bidrar till kunskaps-
utveckling. Förutsättning för detta är att implementering av det nya konceptet kan 
haka i den verklighet som finns. Med mina ord ”ett möte mellan kontinuitet och 
förnyelse”. Det innebär att man behöver skilja ut vad som är skapade före-
ställningar om verkligheten (som vandringssägner och förhoppningar) från vad 
som faktiskt håller på att hända. Inte sällan, skriver Furusten, finns en dold agenda 
att upptäcka som hjälper till att förklara varför just det här konceptet har blivit så 
spritt.



23

Identitet, en drivkraft för såväl individ som organisation 
Det är spännande att ett och samma organisationskoncept kan få så stor spridning 
som visas i litteraturen (Furusten 1996, Rövik 2000). Det finns flera skäl (som 
berörs i uppsatsen) och här lyfter jag fram behovet av identitet som en drivkraft. 
Jag inleder med Philomena Esseds (1996) tankar om identitetsskapande och 
jämför med hjälp av Rövik (2000) detta identitetsskapande med organisationers 
identitetsskapande. Det kan förefalla paradoxalt att identitet kan vara en 
påverkande faktor i en tid som präglas av att man snarare suddar ut sin identitet 
genom att göra som ”alla andra”. Rövik (2000) menar att även ett sådant 
förhållningssätt innebär ett identitetsskapande. Men identiteten är inte för alltid 
given, den skapas och omskapas. Det finns en kontinuitet i skapandet som danar 
människan. En del av detta skapande är att finna sin grupptillhörighet, som kan 
vara flera tillhörigheter; Familjen, arbetsgruppen, yrket, politisk hemvist, 
nationaliteten, hockeylaget etc. Identiteten är uppfattningen om vem man är. 
Identiteten blir människans verktyg att kunna förhålla sig till världen. Den hjälper 
till att förklara och fördjupa förståelsen för de skeenden vi ser eller är deltagare i 
(Essed 1996). För att konstruera sin identitet måste man veta vem man inte är. Det 
leder till att man jämför sig, kontrasterar mot andra (kön, ålder, klass, etnicitet, 
sexualitet etc.). Att utforska identitetsbegreppet är att bli varse bilder av de andra. 
Identiteten är relationell. I identitetsskapandet finns en omsorg om den egna 
självbilden. Den vårdar vi genom att upprätta relationer och icke-relationer, 
genom att interagera socialt och genom att berätta. Vi skapar vår biografi, vi har 
en berättelse om vårt liv som visar att vi är den vi utger oss för att vara.

Identifikationen består av tre delar Alsmark (1997). Den identitet jag visar för 
andra, den identitet jag själv upplever och den identitet som tillskrivs mig av 
andra. Dessa tre är oupplösligt sammanlänkade med varandra. Vi för en yttre och 
en inre dialog och en dialog med historien. En levnadsberättelse består ofta av: 
hur jag är, hur jag upplever mig i förhållande till mitt förflutna och till framtiden 
och hur mitt liv svarar mot tidsandan och den moraliska ordningen. Rövik betonar 
att detta gäller också organisationers identitet (2000 s. 71). Det blir en utmaning 
för en organisation att finna sin identitet bland andra som liknar en själv. Vem är 
man olik och vem vill man vara olik? Vilken organisation liknar man mest och 
vilken vill man likna? 

När regissören Ragnar Lyth skriver om teaterns och Dramatens utveckling (DN 
010522) påstår han att Dramaten numera identifierar sig med ett industriföretag. 
Lyth kritiserar i artikeln organisationen Dramaten för att den identifierar sig med 
eller kanske t o m har en önskan att likna ett industriföretag. Den helt centrala 
identitetsutvecklande processen är jämförelsen. Mycket tyder på  att dagens före-
tag och organisationer upplever en identitetskris, vilket hänger samman med den 
starka normativa diskurs som finns (Rövik 2000, s. 136 ff). 

Moderna organisationers förställningar om vem man själv är (som en formell 
organisation) och vilka de andra är leder till föreställningar om att man är en hel 
och självständig enhet – med klara gränser till omgivning och till andra 
organisationer och samtidigt är man lika eller liknar andra organisationer (Rövik 
2000).
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Organisationers val av populära koncept är påverkade av att man jämfört sig med 
andra, andra som man vill likna. Med Röviks ord sker en imitering eller 
differentiering, man vill likna andra organisationer och imiterar genom att välja 
liknande koncept som de man vill likna eller man vill vara olik andra och då väljer 
man koncept utifrån det förhållningssättet. Båda blir skäl för att adoptera ett 
koncept, menar Rövik. 

Förändringstendenser och utvecklingsutrymme, några kritiska röster 
Som jag skrev inledningsvis vill jag undersöka kontinuitet och förnyelse i relation 
till organisationers utveckling. När jag talar om mötet mellan kontinuitet och 
förnyelse så tänker jag på människorna; de som är bärare av värderingar, 
arbetsmönster och normer och naturligtvis på alla de erfarenheter och kunskaper 
de har i sin särskilda yrkesprofession och hur allt detta blir värderat och hur det 
kan omvandlas för att bäras med in i ”det nya”.  

Om vi tror att vi måste bryta med ”det gamla” istället för att haka i och bygga på 
när vi ska utvecklas och lära blir utvecklingsutrymmet dimensionerat därefter. 
Med det menar jag att både tid och kunskaper kan krympa om hänsyn inte 
behöver tas till tidigare erfarenheter, värderingar, och normer. Begrepp som 
”mager produktion” (lean production) leder för många till en föreställning om att 
det magra är det åtråvärda och det vackra. På de följande sidorna kommer jag att 
beskriva olika företeelser som jag menar påverkar utvecklingsutrymmet.  

Solister och gästarbetare 
Företagsdiskurser som innebär att förnyelse handlar om målstyrning, effektivitet 
och flexibilitet kan få företagsledningar att lägga nuvarande arbetssätt och 
förhållningssätt på hyllan. Detta trots att de ägnat sig åt att skapa förutsättningar 
för målstyrning, effektivitet och flexibilitet under många år. Människors växt och 
kreativitet i arbetet stimuleras inte när kontinuitet och förnyelse separeras. Ragnar 
Lyths kritik av teaterledningens sätt att sköta verksamheten och oförmåga att 
skapa en ändamålsenlig arbetsorganisation är en kritik av 90-talets management-
filosofier där ekonomiska strategier blev dominerande medan produkter och 
verksamhetsutveckling kom i skymundan. Det ”nya arbetslivet”14 är föremål för 
studier där man bl.a. försöker identifiera den nye löntagaren/uppdragstagaren och 
de nya villkor hon/han har att verka i. Jag refererar till några personer som 
visserligen skiljer sig åt inte minst i graden av pessimism, men där finns en 
samstämmighet kring hur arbetsmarknaden omstruktureras och att den 
omstruktureringen skapar ojämlikhet. Hos dessa (Reich 1991, Rifkin 1995, 
Aronsson & Sjögren 1994) finner vi allt ifrån symbolanalytiker till daglönare, från 
etablerade, högt efterfrågade konsulter till lågutnyttjade låginkomsttagare, från 
fast anställda, strategiska personer till behovsanställda tillfällighetsarbetare. 
Härigenom formas en diskurs som säger att framtidens arbetskraft består av 
kärntrupper som är fast anställda och en stor grupp av visstidsanställda som 
arbetar med service- och rutinarbete. Både Reichs och Rifkins böcker har fått stort 
internationellt genomslag och Gunnar Aronsson tillhör en av dem som har fått 
genomslag här i Sverige. De blir således alla också exempel på hur forskare är 
medproducenter till en företagsdiskurs.  

14 T.ex. i The Boundaryless Organization av Ron Ashkenas (1995). 
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Reich skriver i sin bok ”The Work of Nations” (1991) om tre framtidsjobb15 som 
inbördes är olika till sin karaktär, status, belöning och arbetsinnehåll. Han 
analyserar övergången från ”high volume” till ”high value”. Graden av framgång i 
framtidens arbetsliv, menar Reich, kommer att bero av vilket värde de produkter 
och tjänster som löntagarna arbetar med kommer att ha på marknaden i den 
globala ekonomin, alltså inte nödvändigtvis vilken utbildningsbakgrund och 
kompetens de kan erbjuda. 

Rifkin (1995) skriver om de nya kosmopoliterna, de som har ledningen, de som 
tjänar de stora pengarna. Löneskillnaderna ökar. Han beskriver arbetslivets fasor i 
USA. Arbetslöshet, sjukdomar, självmord och kriminalitet är ökande inslag i 
företagens USA. Polariseringen mellan de rika och de fattiga accentueras, 
medelklassen minskar, de riktigt rika blir rikare och de fattiga fattigare och fler, 
vilket leder till politisk instabilitet. De som arbetar ser sina löner sjunka samtidigt 
som aktieutdelningen stiger oavbrutet. Arbetskraftskostnaderna har skurits ner. 
Rifkin menar att de nya produktionssystem som implementeras, och exemplifierar 
med Lean production, suger ut arbetarna. Teknikutvecklingen bär med sig 
negativa effekter i form av mindre kvalificerade arbetsuppgifter och ökad 
arbetsbelastning, vilket leder till negativ stress. Arbetslösheten som också ökar 
försämrar de arbetslösas hälsa. Aronsson och Sjögren (1994) skriver om den stress 
människor utsätts för i arbetslivets Sverige. De jämför (liksom Rifkin) med Japan 
och diskuterar det japanska uttrycket Karoshi, som är en utdragen utbrändhets-
process. Aronsson och Sjögren har också ett kritiskt förhållningssätt till Lean 
production och tar Toyota som exempel när de skriver om ”produktion utan 
skyddsnät”. Aronsson och Sjögren fortsätter sin analys med att identifiera två 
styrsystem, materiell och ideologisk styrning. Den materiella styrningen tar sig 
uttryck genom påverkan och mätning av enheters resultat genom att fokusera mål, 
uppföljning, belöningssystem och ekonomiska intressen som t.ex. bonus- och 
andelssystem. Den här typen av system kan introduceras med hjälp av  populära 
organisationskoncept (som BSC och BPR). Det andra systemet kallar Aronsson 
och Sjögren ideologisk styrning. Då handlar det mer om styrning genom idéer; 
företagsledningens kultur och värderingar inplanteras och man kräver uppslutning 
kring företagets mål och verksamhet. TQM är ett sådant koncept. Jämför med 
Furustens (1996) diskussion om hur lojala medarbetare bidrar till att 
organisationskoncept kommer in i organisationen.

15 Rutinproduktionsjobben är enkla, repetitiva arbetsuppgifter eller klassisk industriell 
massproduktion men också high tech-företagens produktion med montering och back office med 
jättelika informationsbanker. Här återfinns både tjänsteman och arbetare. Produkten eller tjänsten 
kan säljas över hela världen. 
Personliga tjänster är också relativt enkla arbetsuppgifter. Skillnaden är att ”produkten kan inte 
säljas över hela världen” utan i princip produceras samtidigt som den konsumeras, ansikte mot 
ansikte med kunden. Frisörer, kypare, sjukvårdpersonal, städare, bilmekaniker, fasighetsmäklare, 
väktare m.fl.. Symbolanalytiker är en yrkesgrupp som hänger ihop med den nya ekonomin och 
därmed med ”High value” Prestationerna kan säljas över hela världen på den globala marknaden i 
likhet med rutinproduktionen. Huvudsakliga uppgifter är att identifiera problem (kundens) som 
andra symbolanalytiker löser. De är också strategimäklare som ska få problemidentifierare och 
problemlösare att arbeta tillsammans på ett optimalt sätt. De använder ofta tekniskt avancerade 
verktyg i sitt arbete men skärpan i resultatet kommer från deras kompetens. 
Symbolanalytiker är/har oftare partners och kollegor än förmän och chefer. Deras inkomster beror 
i hög grad på kvaliteten, originaliteten, klokheten och ibland även snabbheten med vilken de 
identifierar, löser eller samordnar ett ärende. 
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Paradigmskifte? 
Är det så att de värderingar som gällt under större delen av 1900-talet håller på att 
förändras? Det sker stora förändringar i samhälle och arbetsliv som påverkar 
värderingar och handlingsmönster. Med Bravermans (marxistiska) kritik av 
scientific management (1977) och de senare kritikerna av utvecklingen blir det 
tveksamt om vi befinner oss i ett paradigmskifte, det vill säga genomgår en 
grundläggande förändring i tanke- och handlingsmönster. Här kommer jag med 
hjälp av några forskare att visa hur de tayloristiska idéerna lever kvar i en ny 
form. 

Rifkin (1995) menar att löntagarens makt minskar genom svagare fackföreningar 
och att lönerna sjunker. Andra belöningar kan de flesta löntagare inte räkna med. 
Även om hans historia känns både överdriven och ”amerikansk” så återfinns de 
tendenser han ser och förutspår i den västeuropeiska diskursen om arbetskraft och 
arbetsmarknad. En sådan utveckling kan dock inte ses som en grundläggande 
förändring i tanke- och handlingsmönster. Tvärtom befäster den maktpositioner 
och den traditionella synen på relationen mellan löntagare och arbetsgivare, även 
om facket får mindre makt. Inte heller Furusten och Rövik kan visa på att de i 
svang varande organisationskoncepten innehåller några i grunden förändrade 
synsätt.

När Lena Abrahamsson (2000) analyserade nya organisationsmodeller fann hon 
begreppet ”girig organisation” hos den norska forskaren Bente Rasmussen (1999). 
Skälet till att Abrahamsson valde att använda det begreppet var att hon upptäckte 
en dold agenda i den platta integrerade arbetsorganisationen. Hon exemplifierar 
bland annat med Ashkenas teorier kring ”Den gränslösa organisationen” (1995) 
där Ashkenas visar upp den ”traditionella” människosyn som säger att 
människorna behöver ledas varför hierarkierna behövs, men i en modern tappning. 
Ashkenas lyfter också fram belöningssystem som särskiljer, karriärvägar som 
separerar olika grupper och därmed ”skapar hierarkiskt ordnade förhållanden”. 

Den platta integrerade arbetsorganisationen kräver 
entusiastiska och självreglerande medarbetare. Den kan 
bli en ”girig organisation” som ställer höga krav på 
ständig närvaro, på övertid och på individuell prestation 
och engagemang (Abrahamsson 2000). 

Inte heller ”Den gränslösa organisationen” (Ashkenas 1995), som nått ut i så stora 
upplagar i världen tycks innehålla ett nytt synsätt på arbete och medarbetare. 
Ashkenas språk är förföriskt. Jag citerar några av rubrikerna ur 
innehållsförteckningen till den svenska upplagan; ”En ny världsordning”, ”Nya 
framgångsfaktorer: en verklig utmaning”, ”Organisatorisk framgång: ett paradigm 
i förändring”, ”Fria rörelser från sida till sida”, ”Bortom revir och territorium” och 
”Integrera resurser för att betjäna kunden”. 

Men det är svårt att diagnostisera sin egen tid. I min fortsatta forskning behöver 
jag komma frågan om hur och när, för att inte säga varför organisationer 
utvecklas, närmare på spåren.  
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En storlek mindre, tack 
Lönsamhetskravens översättande i ”magra” organisationslösningar har minskat 
antalet fast (tillsvidare-) anställda inom såväl privat som offentlig verksamhet. Jag 
vill framhålla särskilt två företeelser som bidragande till (eller är det konsekvenser 
av?) den kraftiga nedbantning som många företag och organisationer har genom-
fört. Förändringarna kan ses som konsekvenser av företagsdiskursen om 
flexibilitet och kundnära, där koncept som TQM, JIT, BPR och Lean Production 
har varit framgångsrika. Både rationaliseringar och neddragningar av personal och 
verksamhet liksom nyetableringar verkar omstrukturerande på arbetsmarknaden 
och stödjer sådan tendenser av en uppdelning av arbetsmarknaden som Reich 
(1991) och Rifkin (1995) beskriver. Neddragningar och nyetableringar förutsätter 
varandra. Ett företag som är nyetablerat behöver kunder. Kunderna finns i de 
företag som har gjort sig av med verksamhet och personal. De behöver köpa 
tjänster. Inte sällan utvecklas arbetsplatserna mot en adhocrati16. Det innebär att 
när "traditionella" arbetsorganisationer får tillräckligt med "gästarbetare" av olika 
slag tenderar organisationen att närma sig adhocratins form. Den bild Ragnar Lyth 
ger ovan av Dramaten är just en sådan organisation: 

…nästan samtliga inom svensk teater nu är på resande 
fot: skådespelare, scenografer, koreografer, dansare, 
kostymörer, ljussättare, kompositörer – i stort sett alla 
som idag gör föreställningar på landets teatrar har gått 
och blivit dess gäster. 

Bland annat Aronsson (1999) har undersökt visstidsanställdas situation. Han 
finner att de tillfälligt anställda är mindre informerade, mer ovetande om risker 
och de är mindre benägna att säga ifrån. Själv har jag erfarenhet av möten med 
projektanställda på bl.a. ABB, där de som visstidsanställda/projektanställda blir 
inriktade på sitt uppdrag/uppgiften - inte på helhet och framtid (utveckling). 
Jeffrey Pfeffer (2000) och Ellström (2000) instämmer i att downsizing och mager 
organisation tycks förhindra individuellt och organisatoriskt lärande. Det borde 
finnas möjligheter att stödja det lärande som leder till nyskapande och utveckling i 
en resurssnål organisation, men det finns inga exempel som visar detta. Ellström 
pekar i det sammanhanget på riskerna med för kraftig standardisering och för 
sträng målfokusering.  

16 En tillfällig arbetsplats eller ett tidsbegränsat projekt blir en temporär arbetsorganisation som 
skapas för en särskild uppgift. Som exempelvis ett projekt inom ABB, där civilingenjörer 
tillsammans med konstruktörer, inköpare och marknadsanalytiker ska samarbeta för att utveckla en 
komponent till ett snabbtåg för pendeltrafik eller ett virtuellt företag som skapas av en japan som 
för en tid slår sig ner i Trollhättan för att göra högtalare till Saabs senaste bilmodell. Då samlar han 
kring sig bl a konstruktörer, logistiker, administratörer, finansiärer och troligen en produktions-
enhet. 
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Vetenskapsteoretiska källor 

När jag bestämde mig för att skaffa mer kunskap för att kunna bättre förstå 
”utveckling i arbetslivet” förstod jag inte vad jag gav mig in i. Med stöd av de 
teoretiska studierna har jag dock funnit mig tillrätta och hittat nya trådar att spinna 
vidare på. Inte minst handlar det om vardagsarbetets betydelse för att förstå 
utvecklingsbegreppet. Jag kommer här att redogöra för de vetenskapsteoretiska 
diskussioner och perspektiv som har stimulerat och fört mig vidare i arbetet. Jag 
lyfter särskilt fram vanan, den inlärda praktiken i relation till de nya magra och 
flexibla organisationerna. Meningsskapande blir nyckelordet för de kommande 
sidorna.

Jag har ovan beskrivit värdeförskjutningar som dagens företagsdiskurs (Furusten, 
Rövik, Aschkenas) kan leda till eller de är ett resultat av. När företagsdiskurser 
uttrycker det magra idealet som kräver att man renodlar och koncentrerar sig på 
kärnverksamheten samtidigt som flexibiliteten ska styra så borde det, med rätta, 
uppstå viss förvirring. Den så kallade postmoderna diskursen präglar samtidigt 
tillvaron genom sitt utpekande av det lokala och det individuella.

Giddens talar om högmodernitetens eller senmoderniteten projekt i vilket han 
menar att vi lever nu. Även om han tror sig se en postmodern ordning i de 
institutionella trender som finns så ställer han ändå frågan om vi kan fylla 
begreppet ”postmodernitet” med mening. Giddens svarar genom att ge sin egen 
tolkning av de konturer han tycker sig skönja. Vi står inför generations-
motsättningar. Globaliseringen leder till en världsomspännande rörelse som 
innebär att vi kommer att leva i ett samhälle präglat av ständig förändring. Han 
berör också akademins och kunskapers värde. Han menar att vetenskapen håller 
på att förlora sin ställning, all kunskap blir lika mycket värd. Men samtidigt, säger 
Giddens, ligger makten i att ha tillgång till kunskap eftersom kunskap bidrar till 
större möjligheter för individen att skaffa sig makt över verklighetsbeskrivningen.
I postmoderna termer skulle man kunna säga att individen får möjlighet at placera 
sig där hon vill vara. Identiteten blir viljestyrd och ombytlig. Till detta kommer 
det enskilda könets minskade betydelse eftersom vi i den postmoderna eran 
kommer att ha tre kön; man, kvinna och homosex, eller som queerforskningen 
menar, inget kön (Giddens 1990, Alsmark red. 1997, Reich 1994). 

Som jag tidigare nämnt lyfter Robert Reich (1994) fram grupper av löntagare som 
blir attraktiva genom att den produkt de producerar eller den tjänst de utför kan 
säljas över hela världen. Han menar att det är inte kunskaper och erfarenheter som 
blir det värdefulla utan det är vilket värde tjänsten har på den globala marknaden.  

Det är en etnologisk truism att sätten att bli och vara människa är lika talrika som 
människans kulturer. Det mänskliga är sociokulturellt föränderligt (Berger & 
Luckmann 1979). Skulle medarbetarnas val av beteende kunna bidra till att 
förklara organisationers magra ideal? Berger & Luckmann utgår från att miljö och 
människa samverkar. Människan har visserligen enligt Berger & Luckmann sina 
bestämda gränser till sin miljö som är avhängigt hennes ”artspecifika sensoriska 
och motoriska utrustning”. Jag tolkar det så att människans gener visserligen 
påverkar hennes möjligheter, men det intressanta är det föränderliga och 
påverkbara, nämligen relationen mellan människa och miljö. Den miljö i vilken 
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individen rör sig förändras snabbare och har en större mångfald än som var fallet 
tidigare17 vilket är ett tecken på att individerna utvecklas olika. Mångfalden ökar 
därmed på det individuella planet. Det handlar för individen om att omfatta nya 
sociala sammanhang, nytänkande och därför om olika sammanhang att sätta sig in 
i och förstå. Detta medför att förhållningssättet till var vi kan finna tillit förändras. 
Tidigare fanns tilltron grundad i den egna kunskapen. Nu har experten fått träda 
fram. Alberto Melucci (1992) skriver:  

Grundläggande aspekter av den mänskliga erfarenheten 
just nu genomgår djupa förändringar och att det håller 
på att uppstå nya behov, tillsammans med nya krafter 
och nya risker. Allt det påverkar upplevelsen av tid och 
rum; födelse och död, hälsa och sjukdom, den 
individuella och kollektiva existensens mening.  

Om individerna blir mer autonoma och samtidigt olikheter mellan individer ökar 
finner jag det extremt intressant att flera forskare (Furusten 1997, Rövik 2000) 
menar att företag och organisationer blir allt mer homogena.  

Giddens pekar på nya risker, när experten får tolkningsföreträde. Han liknar 
tillståndet med Jagannath – en skenande maskin med enorm kraft som vi 
kollektivt i viss mån kan styra, men som hotar att skena bortom vår kontroll och 
som kan köra sönder sig själv.  

Diskursen är att vi befinner oss i en komplex tid med många val och liten 
överblick. Något som påverkar förändringar av organisationer, yrkesstruktur och 
lärande. När ett organisationskoncept säger sig ha lösningen (Furusten 1997) till 
exempel genom att stödja ökad kundfokus eller mer flexibla medarbetare, så tycks 
många ledare utan alltför kritisk granskning tacksamt ta emot ”hjälpen”.  

Mina perspektiv 
När fyra blinda personer från olika håll undersöker en elefant illustrerar varför 
kunskap förutsätter möten mellan olika perspektiv. Som vi förstår ter sig elefanten 
olika för de olika betraktarna. Deras olika perspektiv gör att deras uppfattningar 
och beskrivningar skiljer sig åt. De skilda verklighetsuppfattningarna innebär att 
varje betraktare skaffar sig ”sin kunskap” om elefanten. För att komplicera detta 
ytterligare så räcker det inte med att vara medveten om sitt perspektiv. Alla 
individer bär också på en förförståelse. Hur elefanten kan förstås, d.v.s. hur 
kunskap skapas, hänger ihop med den förförståelse som individen har men också 
med den sociala situation, kontexten, i vilken den nya kunskapen ska förstås och 
användas. De individuella kunskaperna behöver mötas och bilda en helhet om det 
ska bli möjligt att förstå elefantens väsen.  

Frågan ”Hur blir verkligheter kända och samägda?” är viktig att söka svaret på.  
Det humanistiska perspektivet har med min människosyn att göra, där jag utgår 
från att individen agerar rationellt och att det är möjligt att förstå hennes 
handlingar. Meningsskapande är en vital del av det medvetna lärandet, skapandet, 
utvecklandet. När jag ska tolka det jag ser håller på att hända och ge det en 

17 Jag rör mig på en tidslinje från sen industrialism kanske 1950 fram till år 2004  
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ändamålsförklaring måste jag veta (Gilje & Grimen; s. 141) vad den handlande 
vet (i min definition av utveckling, se s. 47, vad den handlande ser håller på att 
hända) och jag måste veta vad hon tror på (i min definition av utveckling, visionen 
d.v.s. världsbild och önskningar).

Människor handlar rationellt och det är framför allt våra egna bristande kunskaper 
som gör andras handlingar obegripliga. Det råder enligt Gilje & Grimen oenighet 
om vad som kännetecknar ändamålsförklaringar. När jag ställer mig frågor om 
varför människorna låter sig stressas, varför mager produktion ses som ett ideal 
eller varför människor arbetar sig sjuka, d.v.s. när jag formulerar det som ska 
förklaras (explandum), så uppstår svårigheterna att finna det som förklarar 
(explanas).  

Att försöka förstå och kunna förklara tillsynes obegripliga handlingar är en 
grundläggande humanistisk uppgift. 

Mitt andra perspektiv är utvecklings- eller miljökonstruktivistiskt. Min 
utgångspunkt är att människorna är medskapare och konstruktörer i sina 
livssammanhang. Sociala fenomen får sin betydelse genom de aktörer som 
handlar inom dess sfär. I handlingen sker en växelverkan mellan aktör och det 
system som aktören finns i (samhälle, arbetsplats, hem etc). Kommunikationen, 
dialogen, bidrar till aktörens handlingsförmåga och blir samtidigt en nödvändig 
utvecklingspotential för systemet, organisationen. Individernas, d.v.s. aktörernas, 
handlingsförmåga påverkas av det handlingsutrymme som systemet erbjuder, 
bland annat de normer och regler som bildar riktlinjer och ramar för handlingarna 
och systemet påverkas enligt ett konstruktivistiskt synsätt av individernas 
handlingar. Utifrån detta synsätt definierar Arvid Löfberg (se nedan) begreppet 
lärande som "människans förändring av sättet att tänka och/eller handla i relation 
till det hon riktar sin uppmärksamhet mot och avser att utföra". Inriktningen mot 
individens uppgiftshantering innebär en betoning av det sammanhang, den kontext 
där uppgifterna utförs. ”Kontexten utgör ett socialt konstruerat betydelsebärande
sammanhang där individen skapar mening åt uppgifter och där hon utövar sin 
kompetens.”  

Relationen mellan gemenskap och självständighet 
Michael Allvin (1997) skriver om viljans villkor i det moderna samhället i termer 
av människans socialisation. Han menar att det är den teoretiska erfarenheten som 
ger den livsvärldsförankrade identiteten och den praktiska erfarenheten som 
skapar ”den egna viljan”. Det är genom att viljan uttrycks gentemot andra som det 
blir möjligt att förankra sin egen identitet i livsvärlden. Livsvärlden är den värld 
som vi inrättar och definierar som den naturliga och vardagliga. Att förstå praxis 
är att kunna finnas i livsvärlden. Habermas har en något annorlunda, men ändå 
snarlik definition. Han skiljer mellan två historiska lärprocesser och former av 
rationalitet; den tekniskt-vetenskapliga-strategiska, som är förbunden med 
systemvärlden, och den kommunikativa-politiska-etiska, som är förbunden med 
livsvärlden. Livsvärlden är rationell när den tillåter en kommunikation skapad av 
förståelse utan krav från systemvärlden och utan förgivet tagna kulturella 
värderingar. Grunden för Habermas diskussion är hans tro på att det hos individen 
finns en god vilja, som bidrar till en rationell diskussion utan förvrängning, vilket 
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därför kan leda till samförstånd om både nuvarande och önskvärda tillstånd. 
Habermas står inte oemotsagd. Kritiken handlar fram för allt om Habermas stora 
tilltro till människans förmåga att förändras genom kunskap och argumentation 
(Alvesson, Deetz 2000). 

En organisations förmåga att lära och utvecklas kan liknas med en människas 
förmåga att lära och utvecklas. Vem man uppfattar sig som och vem man vill 
vara, bli uppfattad som och sedd som påverkar strategierna för lärande.  

En identitet ges kontinuitet över tid. Vår erfarenhet av oss själva består av två 
ömsesidigt beroende, skilda delar. Erfarenheten om oss själva är 
identitetsskapande.18 Identitetsskapandet är en utvecklingsprocess som gör oss till 
medlemmar av en social gemenskap. Charles Taylor (Gilje & Grimen 2000) 
menar att människan är ett ”självdefinierande djur” med vilket han bland annat 
menar att vi är som vi uppfattar oss själva, d.v.s. som vi uppfattas. Identitets-
skapandets process förändrar individen vilket innebär, menar Taylor, att vi inte 
kan utesluta möjligheten av nya radikala grepp, vilket förutsätter att individerna 
definierar sig på ett radikalt nytt sätt och därmed förändrar sin identitet på 
oförutsägbara sätt. 

Det jag ser håller på att hända handlar om förändringar som leder till kortare 
kontrakt mellan löntagare/uppdragstagare och arbetsgivare/uppdragsgivare.
Företag byter skepnad genom avknoppning, utflyttning, uppköp etc. Medarbetare 
byter beteende genom att bli egna företag, ta anställning på kortare kontrakt, bli 
projektmedarbetare etc. 

Men oavsett – är individerna och deras handlingar sammanfogade så att det 
skapas ett socialt fenomen (Gilje & Grimen 1992). Sociala fenomen är samman-
satta av olika typer av kontrakt, skapade och förpliktande kontrakt mellan enskilda 
individer. Kontrakten bidrar till att skapa en social ordning eller struktur. 
Individerna kan genom kontrakten hålla ihop och samarbeta på ett sätt som gör att 
man kan tala om en organisation. Kontrakten blir normbildare och skapar trygghet 
och stabila relationer mellan individer. Relationerna mellan kontraktskrivarna 
skapar en social ordning som kommer till uttryck i kontraktet. Makten och 
beroendet blir därigenom synligt.

Meningsskapande och praktiken 
Sambandet mellan praktiken och meningsskapandet behöver betonas (Löfberg 
1992).

Lärandet kan förstås som process genom vilken 
individen utför uppgifter. Han menar att individen är 
uppgiftsorienterad gentemot sin omgivning och att hon 
nyttjar betingelser i denna omgivning för att utföra den 
uppgift hon ser framför sig. Uppgiften, så som 
individen själv ser den, förutsätter vissa handlingar för 
att kunna utföras och individen lär i relation till det hon 

18 Philomenna Essed, , (1996). Diversity – gender, color and culture, artikel, Södertörns Högskola. 
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eller han avser att utföra. Människor formar, i samspel 
med omgivningen, olika uppgifter för sig, beroende av 
bland annat tidigare erfarenheter och kunskaper, men 
gemensamt för alla är att strävan efter att utföra 
uppgiften utgör drivkraften för att lära. Utifrån detta 
konstruktivistiska synsätt kan vi definiera begreppet 
lärande som människans förändring av sättet att tänka 
och/eller handla i relation till det hon riktar sin 
uppmärksamhet mot och avser att utföra. Inriktningen 
mot individens uppgiftshantering innebär också en 
betoning av det sammanhang, den kontext där 
uppgifterna utförs. Kontexten utgör ett socialt 
konstruerat betydelsebärande sammanhang där 
individen skapar mening åt uppgifter och där hon 
utövar sin kompetens (Löfberg i Olsson 2001). 

När individen förändrar sitt meningsskapande får det konsekvenser för 
organisationers livskraft (Avner i Sköld/von Sydow 1997). Med ett miljö-
pedagogiskt perspektiv innebär det att när individen skapar betydelse åt sin miljö 
och använder den för sitt lärande behöver villkoren för att lära i vardagen, i den 
praktik som är förknippad med arbete, undersökas.  

Att skapa mening inbegriper repetitionen 

Om dramat blir verklighet beror på om levande aktörer 
gång på gång spelar de föreskrivna rollerna. Aktörerna 
förkroppsligar rollerna och förverkligar dramat genom 
att framställa det på den givna scenen. Varken drama 
eller institution existerar empiriskt annat än när de om 
och om igen blir verkliga på detta sätt (Berger & 
Luckmann 1979). 

Bergers &Luckmanns ”rollteori” hjälper till att förklara vanans betydelse för 
utveckling. Den innefattar både vanan, typifieringar, normer och roller. Jag 
överför deras teori till min undersökning i företagsvärlden. Deras diskussion kring 
vanans betydelse, vikten av ”repetition” för att få en vana, är en viktig pusselbit. 
Vanan representerar en stor del tradition på en arbetsplats. Rollteorin inbegriper 
träningen, det som ger en vana. Det är denna vana som gör att individernas 
erfarenheter konkretiseras och därigenom skapar praxis. De medarbetare som 
finns på de arbetsplatser som jag har undersökt, är medvetna aktörer, som bidrar 
till att konstruera sin arbetsplats. Denna konstruktionsförmåga bygger på att 
medarbetaren har tid för repetition, tid för att reflektera och finna sin roll.
Bara genom sådan representation i utförda roller kan (företaget eller 
organisationen) göra sig gällande i den faktiska verkligheten. Institutionen med 
dess samling av programmerade handlingar liknar den oskrivna texten till ett 
drama. Utveckling av säkerhet i yrket samt klokt handlande förutsätter vana, 
vilken förutsätter träning. Träningen måste kompletteras med reflektion för att ett 
lärande ska uppstå (Alsterdal 2001). 
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Berger & Luckmann utgår från att människan har en naturlig lust att bilda vanor 
eftersom vanorna har en benägenhet att mildra den osäkerhet som uppstår när hon 
befinner sig på okänd mark.  

När vanorna skapar trygghet för individen kommer den reflektion som Alsterdal 
efterfrågar att kunna uppstå i situationer där det finns förnyelse (en ny upptäckt, 
erfarenhet, idé etc) att möta och reflektera över. Om förnyelsen kan tas emot och 
integreras i arbetet har en utvecklingsprocess mot nya vanor startat. 

Dagens företag är alla påverkade av det magras ideal, varför utrymmet för 
repetition minskar och därmed mindre utrymme för att skapa vanor. 

I den tid vi nu lever där yta, tempo och upplevelse (jmf MTV-trend) formar 
tillvaron förefaller det som om man ”scannar" av tillvaron snarare än undersöker 
den. Är den rådande diskursen förankrad i en verklighet? Är det så att repetition 
börjar bli ointressant? Företag som skapar system som inte ger utrymme för att 
etablera vanor går miste om sin utvecklingspotential (Jmf Furusten, Rövik, 
Pfeffer).

Berger & Luckmann diskuterar det växande antalet subuniversa och deras 
tilltagande komplexitet. När världen blir mer svåröverskådlig, vilket i dagens 
terminologi översätts till mer komplex, leder det till legitimeringsproblem. Då 
börjar det stora spelet med att hålla outsiders ute, med desammas godkännande 
och behålla dem som finns innanför gränslinjen kvar därinne. Berger & 
Luckmanns tankar kan i dagens arbetsliv innebära att medarbetare måste 
övertygas om vad som kan betraktas som rätt och gagneligt, samtidigt som 
aktieägarna hävdar ökade avkastningskrav.

Det Goda Livet 
Det finns en önskan, en vision, hos de arbetsplatser jag har studerat att de ska 
tillföra goda värden. Jag vill därför här lyfta fram Iris Marion Youngs teorier 
(1990)19 kring rättvisa och det goda livet. Hon hjälper till att synliggöra 
betydelsen av människors möjligheter att påverka sitt liv.  

Medarbetarna ska känna arbetsglädje, delaktighet och ha överblick säger 
ledningen vid de tre arbetsplatser, som jag har studerat. De uttrycker en tilltro till 
medarbetarna och menar att tillit, delaktighet och öppenhet är viktiga värden att 
förvalta och utveckla. 

Vid SYSteam Network Center bygger företagsfilosofin på att man som anställd 
ska kunna överblicka sin arbetssituation och kunna påverka verksamheten och sitt 
arbete. Det ska vara roligt att gå till jobbet, säger Vd för SNC. 

På Canon Center säger platschefen att det ska vara kul på jobbet, det ska vara 
roligt att jobba. Medarbetarna ska ha en god balans mellan arbete och familj. Det 

19Iris M Young är sociolog och feminist. Hon menar att samhällets normering bygger på en vit 
(rasism), medelålders (ålderism), fullt duglig (dugligism), heterosexuell man (sexism). Hon är 
också marxist i den meningen att hon menar att klasser finns och att underordning och dominans är 
varandras förutsättningar.
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innebär bland annat att kunna påverka sin arbetstid och också delvis sin 
arbetsplats.  

I Sif Trollhättan är det viktigt att medarbetarna är delaktiga i verksamheten och 
kan ha en balans mellan arbete och fritid. De ska kunna påverka sina arbetstider 
och i viss mån var de utför sitt arbete.  

Arbetsplatsen ska vara utvecklande och genom att skapa särskilda arbets-
förutsättningar ska medarbetarna kunna förbättra sina livsbetingelser. När jag har 
lyssnat till ledningarna och medarbetarna vid SNC, Canon Center och Sif i 
Trollhättan har mina tankar gått till Iris M Young. Hon har utvecklat teorier kring 
rättvisa och ”ett gott liv”. Hon har haft framförallt förtryckta grupper som 
utgångspunkt. Hennes teorier används här för förståelsen av delaktighetens 
betydelse.

Ett gott liv är när individen kan utveckla och utöva sin egen kapacitet och får 
möjlighet att uttrycka egen erfarenhet. Det kräver att individen kan delta i 
sammanhang som har inflytande över hennes handlingar. För att kunna delta i 
sammanhang av sådan betydelse måste individen känna sig fri och inte stå i 
beroendeförhållande till välmenande grupper eller personer. 

Young ser på människor som skapande och påverkande och blir därför intressant 
när jag undersöker förutsättningar för människors och organisationers utveckling. 
När hon talar om grupper och om individer är identifikationsprocessen och den 
dagliga interaktionen med andra människor viktig. Genom interaktionen 
identifieras och identifierar sig människorna. Människor ser sig som 
konstruktivister, vilket innebär att de deltar i och påverkar de strukturer som de 
lever och arbetar i. 20

Young har rättvisa som utgångspunkt. En rättvisa som hon definierar i relation till 
ett gott liv. Människorna måste själva definiera sitt Goda Liv. Hennes teorier utgår 
från ”de fem ansiktena”21, som hon menar är förtryckets och underordningens 
mekanismer. Som jag sade inledningsvis så är hennes teorier grundade på 
utanförskapets svårigheter men hennes slutsats om hur ett gott liv och ett rättvist 
liv kan levas är giltigt för alla. Orättvisan så som Young ser den, är relevant för 
arbetslivet idag. De som enligt Youngs definition skulle kunna känna sig orättvist 
behandlade har blivit fler (Abrahamsson 2001, Allvin 1999, Furusten 1997, Rövk 
2000). Alltfler löntagare känner att deras erfarenheter och kapacitet utnyttjas 
snarare än används i ett gemensamt syfte. Som medarbetare känner man att beslut 
fattas över ens huvud och att man hålls utanför beslutsprocessen. När ett negativt 

20 Jämför sidan 31, Löfberg(1992) 
• 21Exploatering. Vem arbetar för vem? Vem tar hand om det arbetet genererar?  
• Marginalisering. Vem arbetar inte? Varför? Vem har svårt att finna jobb? Vem får inte vara 
med? (farligaste formen eftersom man inte ha någon möjlighet att delta/påverka) 
• Maktlöshet. Vem definierar vems arbete? (Beroendeställning) 
• Kulturell imperialism. De starka gör de andra till specifika. De markeras och görs samtidigt 
osynliga. När en grupp hotar normaliteten måste den mötas. Jmf kvinnorörelsen, etniska grupper, 
homosexuellas situation. 
• Våld. .Den acceptans som finns i samhället för våldets effekter hindrar människan att utföra sina 
handlingar. 
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beroende uppstår, till exempel till en chef eller till en arbetsgrupp, blir människan 
ofri (Aronsson 1999, Rifkin 1995). 

Young berör också människors rädsla som ofta kommer av hot och våld samt om 
när människan tillmäts degraderande egenskaper. Sådana företeelser (mobbing, 
kränkning, diskriminering) bidrar till orättvisa och förhindrar därigenom 
människors goda liv. 

Rättvisa och ett gott liv blir möjligt för människan när hon själv har inflytande i 
det som påverkar hennes liv och får representera sig själv. Av detta följer att en 
majoritet inte kan besluta över de andra, minoriteten. Majoriteten kan inte se sig 
som kulturspecifik. Jag tolkar Young så, med hänsyn till hennes diskussion om 
gruppen och dess betydelse för individers identitetsutveckling, att ”inflytande i” 
ska inte sammanblandas med ”inflytande över”. Att delta och ha inflytande i de 
sammanhang där planering och beslut fattas som rör den egna arbetssituationen 
och arbetsplatsen är en del av ett ”rättvist” arbetsliv. 

Vid de tre arbetsplatser som jag har studerat är medarbetarna uttalat i centrum 
både i intervjuer och i olika dokument:  

”Individen är viktigare än teamet, teamet är viktigare än bolaget” (SNC). 
”Det som är bra för medarbetaren är bra för kunden”(Canon Center, Rissne). 
”Delaktighet och tillit är nödvändiga ingredienser i arbetet” (Sif Trollhättan). 
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Gränsöverskridande handlingar är traditionens utveckling 

Gränsöverskridande handlingar är inte i huvudsak de revolutionerande iscensatta 
idéerna utan mer vardagens aha-upplevelser som påverkar praxis i små steg. Alf 
Ronnbys (1995) teorier om praxiologi är en av de teorier som kan hjälpa till att 
förstå och se rörelsen i vardagen. Praxiologin handlar om utvecklingen av praxis, 
vilket jag översätter till ”vardagen och dess rutiner”. När jag i det här avsnittet 
diskuterar praxiologin, utveckling av praxis, så kommer jag också att belysa 
praxisbegreppet (Alsterdal 2000). 

Ronnby skapar sina teorier utifrån sina erfarenheter att mobilisera lokalbefolkning 
för olika projekt. Jag ser vissa likheter när jag studerar hur vardagsarbetet kan 
fungera som plattform för utveckling. Utveckling sker, säger Ronnby (1995), för 
att tillfredställa grundläggande mänskliga behov. Mänskliga behov handlar om 
”fysisk och psykisk hälsa, gott sinnelag, att reducera ojämlikhet och att öka 
människors frihet och självbestämmande”.  

Handlingen 
Praxiologin tar sin utgångspunkt i handlingen. Gränsöverskridandet och 
möjligheten att genomföra nya handlingar (utveckling i min definition) förutsätter 
en insikt i det som är (tradition i min definition) och föreställningar om ett annat 
förhållande (förnyelse i min definition) (Ronnby 1995, s. 219). Människors 
handlingar blir en beskrivning av handlingens relation till utveckling.

Människor utvecklar sig själva och sin värld i 
samarbete och i en och samma process. När människor 
avsiktligt förändrar sina livsvillkor förändras de också 
själva (Ronnby 1995). 

Teorin ska ses som en filosofi där teorin blir en modell som utgår från den 
mänskliga handlingen.  

Det är i mötet mellan människor, i dialogen som handlingen inleds. Det är där 
som människornas medvetande om världen bearbetas. Ett kreativt klimat skapas i 
mötet genom att samspelet sker i dialogform. Idéer och tankar möts, prövas och 
sammansmälter till nya idéer och ståndpunkter som leder fram till handlingar. En 
förutsättning är att människor delar verkligheter, till exempel en arbetsplats och 
skaffar sig därigenom gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och 
sammanhållande tankemönster. Dock - för att detta gemensamma ska uppstå, så 
krävs att de som delar verkligheten tillsammans reflekterar över det man är med 
om och drar slutsatser av det. Vanor, språkbruk och värderingar skapar ett 
kollektivt medvetande.  

Den praxiologiska handlingsteorin är en beskrivning av en lärandeprocess där 
handlingen är bearbetandet av den aktuella situationen.

Människan utvecklar sina tankar kring sin verksamhet 
under det att hon utvecklar verksamheten (Ronnby 
1995).
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Den medvetna handlingen kommer ur bearbetningen av den aktuella situationen, 
d.v.s. när man kan se vad som håller på att hända blir det möjligt att bearbeta och 
förändra den aktuella situationen. När det blir möjligt att benämna handlingar som 
gränsöverskridande så finns förutom insikt också en föreställning om ett 
annorlunda förhållande, mot vilket man vill sträva.  

Praxis kan ses som en process där rutinen genomgår en granskning och att denna 
granskning leder till att förhållanden, idéer och tankar om rutinen/vanan förändrar 
vanan. När en förändring av vanan betraktas som gränsöverskridande finns 
människornas drömmar, världsbilder och intentioner med och påverkar 
förändringen. Ett dialektiskt förhållningssätt behövs för att förnyelsen 
(drömmarna, idéerna och intentionerna) ska kunna möta traditionen (vanan) och 
leda till utveckling. Det är i det reflekterande samtalet som idéer prövas, möts och 
sammansmälter till något nytt; vanan utvecklas till ny praxis. 

Den praxiologiska handlingsteorin säger att människorna i sin vardag ser utrymme 
och möjligheter att förändra det som är. Att vara gränsöverskridande förutsätter att 
man har sin plattform i det som är och utifrån den kan identifiera möjligheter till 
en förändring. Det kreativa elementet ligger i att fullfölja och utveckla en tradition 
genom att hantera situationer som kan vara problematiska och oförutsägbara på 
nya och oväntade sätt (Alsterdal 2001). 

Ledningsambitionerna hos de arbetsplatser jag har studerat uttrycks i termer av att 
kunna mobilisera de anställda i ett lärande och kreativt arbete som utvecklar både 
företag, organisation och medarbetare.  

Två exempel på hur nya handlingsmönster utvecklas 

Gränsöverskridandet och möjligheten att 
genomföra nya handlingar förutsätter en insikt i 
det som är och en föreställning om detta 
annorlunda förhållande (Ronnby 1995). 

I boken ”Förändring och lärande” (Kronvall, Olsson, Sköldberg 1991) sätts fokus 
på det organisatoriska lärandet. Det är där som organisationens problem blir 
synliga. Det organisatoriska lärandet, menar författarna, är en social process som 
syftar till att avslöja och korrigera den kunskap som verkar hämmande på 
lärandet. Jag har tidigare i texten citerat Ronnby när han uttrycker något liknande: 
”Människan utvecklar sina tankar kring sin verksamhet under det att hon utvecklar 
verksamheten och vice versa”. Ronnby pekar på en väsentlig sak för att kunna bli 
gränsöverskridande, det vill säga för att kunna vara öppen för förnyelse. När 
organisatorisk utveckling pågår, pågår också en dialog mellan människa och 
organisation (verksamhet). Det dialektiska förhållningssättet, som innefattar 
reflektion och lärande - det som leder fram till handling, vilken i sin tur skapar 
reflektion (tankar) och lärande som leder till ny handling o s v.  
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Genom två exempel använder jag mig av praxiologins handlingsteori. Exemplen 
som jag väljer att använda är utdrag ur de observationsprotokoll som blev 
dokumentationen av två veckors observationer.  

Exempel I 
Nu fortsätter mötet och det är Magnus som har mycket att berätta. Björn 
(teamledaren) åberopar gårdagen då vi alla iakttog Magnus och hans frustration. 
Magnus fick berätta, formulera sig, ställas inför de andras frågor och också ställa 
sina egna frågor. Ett gemensamt lärande byggt på dialog och reflektion pågår. 
Henrik som också hade en särskild dag igår fick utrymme att reflektera över det. 
Alla deltar och lär. Stefan, praktikanten, får frågor om hur det går. Björn leder 
mötet och ser till att alla får utrymme. 

I dessa morgonsamtal vid en av de undersökta arbetsplatserna uppstår ett 
gemensamt lärande. Samtalet, dialogen, är grunden. En situation som omfattar 
handling och bearbetning av den aktuella händelsen uppstår. Magnus hade en till 
en början obegriplig situation med en kund. Ett fel, som var svårt att upptäcka, 
hade uppstått. Så småningom kunde Magnus härleda och lösa problemet. I det 
öppna rummet, där hela teamets åtta personer har sina arbetsplatser, utropar 
Magnus: ”Yeeppee, nu kan jag ringa Johnson (kunden)!” I morgonmötet med sin 
teamledare och sina kollegor skapas utrymme för erfarenhetsutbyte och reflektion 
över gårdagens erfarenheter. Magnus är erfaren, han är gruppens tekniske ledare 
och har en erfarenhet och rutin att luta sig mot. Enligt den praxiologiska 
handlingsteorin påverkar historia, erfarenhet, kompetens och materiella resurser 
handlandet. Drömmar, världsbild och förväntningar påverkar troligen Magnus 
handlingskraft. Den bedömningen gör jag, eftersom företaget är nytt och där finns 
en vision som handlar om frihet, öppenhet och experimentlusta. Man måste få lära 
genom misslyckande. Men har Magnus varit gränsöverskridande? Ja, Magnus 
erfarenhet gav honom en ny kunskap som förändrar vardagsrutinen. Att handla 
gränsöverskridande är att ur vardagen rikta in sig mot och forma framtiden. 
Magnus kommer att genomföra nya handlingar med en insikt i det som är och 
förställningar om ett annorlunda förhållande. 

Exempel II 
En bärbar Dell-dator är människornas arbetsverktyg här på kontoret. Där finner 
man all information, det finns många interna databaser som är viktiga att hålla 
sig a´jour med. Datorn bär man med sig till sitt hem, varifrån man arbetar ibland. 
Den är också ett stöd vid kundbesök. Man håller också på att få ett nytt 
handdatorsystem, ”Palm”. Teknikerna har haft möten kring tekniken och 
layouten, hur man ska läsa och förstå informationen i ”Palmen”. Genom den ska 
teknikerna hämta sina uppdrag. 
Teknikerna har skaffat sig ett revir, ”teknikersoffan”, maskinrummet – förstås – 
några skrivbord längst ner i lokalen, i närheten av teknikersoffan. Men det 
kommer ”besök” i soffan från övriga medarbetare och teknikerna sprider ut sig i 
lokalen.
Samtal pågår i detta öppna rum som är ett rum med 40 arbetsplatser, där ingen 
har en fast arbetsplats. Erfarenheter om jobb utbytes, information och hjälp ges 
och fås. En kundadress behövs, en maskins funktion i en speciell situation, 
särpräglade kunder eller en kund som behöver få veta mer om Canons egna 
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tillbehör är vanliga samtalsämnen. Jobbet är det gemensamma men man möts 
också på fritiden, gör därför upp om badminton- och tennistider. 

Här väljer jag att skildra en arbetskultur, jag lyfter fram atmosfären för att återge 
det jag ser och hör. Människorna som arbetar här hämtar sina frågor, det de ser 
håller på att hända, ur sin vardag. Deras erfarenheter och historia ger dem 
möjligheter att problematisera och riktar in sig mot och forma framtiden, så som 
gränsöverskridande handlingar har definierats tidigare i texten.  

Ronnby talar om hur handlingsstrategin ska bidra till att gestalta den sociala 
kontext där människorna utvecklar sig och lär sig. En bas för samarbete skapas 
utifrån gruppens gemensamma intressen. I det förra exemplet var det 
gemensamma intresset att förstå, lära och förändra handlingsstrategin. Det var i 
teamet, d.v.s. gruppen, som ”den enskilde utvecklas i samspel med den sociala 
gruppen” (Ronnby 1995). I det här exemplet är det också den sociala kontexten 
som kommer i förgrunden, samtal om arbetet pågår i olika konstellationer överallt 
och hela tiden. Den interna dialogen som uppstår i mötet bildar förutsättning för 
omkonstruktion av vardagens praxis. 

Ytterligare aspekter som bidrar till förståelsen av organisationer och dess 
förvandling
Organisationens identitet och kultur som betydelsefulla perspektiv för att förstå 
organisationers liv berör jag i det här avsnittet. 

Organisationsteoretiker väljer olika perspektiv. Een del har fokus på mål och 
resultat när de studerar systemet, dess struktur, möjligheter och begränsningar 
medan andra studerar kulturella företeelser. Problemet blir när de hävdar att det 
ena är överordnat det andra. Hur människorna upplever sin värld (här 
arbetsorganisationen) och agerar i den behöver dock vara relaterad till den 
undersökande forskarens konstruktion av världen.

När jag i de tre företagsstudierna undersöker mötet mellan organisationen och 
medarbetaren eller medarbetarna tar jag hjälp av Edgar H. Scheins teori, om hur 
organisationsstudierna behöver ske på tre kulturella nivåer, för att förstå 
beteenden och möten. De tre nivåerna är den ”arketypiska” synliga nivån, 
”värderingsnivån” som är på ett högre medvetet plan än det tredje nivån som 
benämns ”antaganden”. Den nivån betecknar saker vi tar för givna och de blir 
därigenom inte ifrågasatta eller undersökta, snarare blir dessa grundantaganden 
osynliggjorda (Hatch 1997). Med stöd av bland annat Schein diskuteras kulturens 
roll i organisationer.

Det här avsnittet inleds med reflektion över traditionens möte med förnyelsen 
utgående från det systemteoretiska perspektivet, där organisationen ses som öppen 
och därmed påverkbar, föränderlig och levande. Kulturperspektivet är ett viktigt 
redskap för att förstå skeenden i en organisation. Det synliggör kulturella idéer 
och praktiker och om de harmonierar med vald organisationslösning. 

I mina möten med medarbetare och organisation var jag intresserad av 
medarbetarnas vardagsliv och vardagens möte med nya tankar och idéer. I 
vardagslivets arbete, i traditionen, ligger att förvalta historien, vilket medarbetare 
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gör genom att utföra sina arbetsuppgifter så att de överensstämmer med 
organisationens förväntningar. I detta ligger också att förvalta sina egna 
erfarenheter och kunskaper såväl som materiella resurser. Medarbetaren förväntas 
vara lyhörd inför gällande normer och regler. I min definition av utveckling som 
också skulle kunna tjäna som en definition av organisationsstrategi (Czarniawska 
2000) ligger att se (och förstå) vad som håller på att hända, d.v.s. vad som 
kommer att påverka vardagen.  

En organisations utveckling och dess strategier är nära sammankopplade. Att 
reflektera över den strategiska verksamheten innebär att försöka att se vad som 
håller på att hända, för att utifrån det som sker rikta in sig mot framtiden och bli 
handlingskraftig

Förvandlingsakt
För att skapa ett medvetande och ett kunnande om det som sker visar Karl Weick 
(Hatch 1996) att en god hjälp är att ”iscensätta” händelserna (enactment) i en 
organisation och därefter undersöka och reflektera över dem. När de 
arbetsplatserna undersöktes studerade jag dels ytan, vad tyckte jag mig se hålla på 
att hända, och dels undersökte jag medarbetares och lednings egna föreställningar 
om sitt arbete och sin organisation. Weicks begrepp ”enactment” är användbart, 
det innebär att se organisationen som en scen skapad för att ge människor 
utrymme att utföra sina handlingar. I ett utvecklingsperspektiv ingår att 
medarbetarna ska kunna iaktta och förstå det som håller på att hända, för att 
därigenom kunna påverka scenen. Weick menar att genom ”enactment” skapar 
och omskapar människorna sin scen. Arbetets förutsättningar som handlar om 
miljö, kultur, strategi etc. påverkas genom sociala kontrakt. Verkligheten blir med 
ett sådant synsätt en social konstruktion (Berger och Luckmann 1979). Jag ska 
med hjälp av några rader från en av mina observationer av vardagslivet från en av 
arbetsplatserna synliggöra hur vardagslivet konstrueras och omkonstrueras. Med 
Weicks ord hur scenen skapas och omskapas.  

Förändra scenen
Här är på ytan tyst och lugnt men det är inte särskilt lugnt, det pågår en 
omorganisation som innebär en sammanslagning med ett regionkontor. Chefen 
här blir också det ”nya” kontorets chef. I mina iakttagelser om hur 
kodgemenskapen utvecklas ser jag att det arbete som görs ofta har en biavsikt. 
Nämligen att få människor, verksamhet och kultur att samspela. För detta finns 
”OMU”, reflektionsgrupper, jourtjänst för det andra kontoret, besök i varandras 
kontor, och gemensamma planeringsmöten. Storvideo används på försök vid 
gemensamma möten.
Det poängteras att ”vi är många nu”. Förslag kommer om att rationalisera, inte 
ha så många möten utan bilda ”beslutsgrupper” i stället. Representativ demokrati 
eller konsensusbeslut, hur mycket får demokrati och delaktighet kosta? Sådana 
förslag kommer inte från chefen utan från medarbetarna som känner att de inte 
hinner med sitt arbete. 

Det finns ett behov av förnyelse. Gränsöverskridande handlingar uppmuntras. Det 
organisatoriska lärandet (Kronvall, Olsson, Sködberg 1991) utvecklas när man 
önskar förvandling av scenen (Weick). Det ägnar sig den här arbetsplatsen åt. 
Man bearbetar och försöker förstå hur och vartåt handlingarna ska riktas. Man har 
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tankar och idéer om framtiden och hur scenen kan förvandlas. Den organisatoriska 
kunskapen ska utvecklas och man undersöker om mötet, samtalet kan ske på ett 
mindre tidskrävande sätt. 

Varje organisatoriskt system söker sin maximala form som grundas på ett för den 
organisationen rationellt synsätt. När ledningen säger att ambitionerna är att skapa 
en kultur och ett arbetsklimat som bygger på delaktighet och tillit så är det ett 
rationellt och ett strategiskt uttalande. De tre organisationerna som jag har 
undersökt uttrycker alla ett humanistiskt perspektiv där delaktighet, lärande och 
decentralisering etc. är beståndsdelar i den kulturella organisationen. Frihet och 
tillit är centrala komplementära ord, som återkommer hos dem. Kontrollsystemen 
är utvecklade eller ligger på lut bakom knuten. 

Från tradition till förnyelse
De tre organisationerna är alla traditionella organisationer i den bemärkelsen att 
det formella organisatoriska systemet är av traditionell typ. SYSteam Network 
Center (SNC) och Canon Center i Rissne har tre organisatoriska nivåer och Sif 
Trollhättan har två. Arbetsuppdelning och ansvarsområden är tydliga och klara, 
oftast individuella ansvarsområden, ibland gruppvisa.  

Ett systemteoretiskt synsätt innebär att se på organisationen som ett öppet system 
där omvärld och invärld samspelar. Där är den sociala konstruktionen 
framträdande. Det innebär en medvetenhet om att allt som kommer in i systemet 
omvandlas där för att kunna stödja verksamheten på olika nivåer (jmf Scheins 
olika nivåer). En hel del lämnar systemet i ett förvandlat skick. 
Omvandlingsprocesserna i organisationen innebär inte bara materiella 
förvandlingar, också människorna genomgår förvandlingar. Di Maggio och Powel 
(1983) menar att social legitimitet kan ses som en form av input till 
organisationen. Beroende på organisationens omvandlingsprocesser så kan social 
legitimitet bli en produkt av omvandlingsprocessen. Begreppet öppet system 
markerar att det finns något där utanför, i omvärlden, och att det också finns en 
invärld som är öppen för influenser. Graden av ”öppenhet” avgör hur 
förvandlingsbenäget, d.v.s. hur utvecklings- och lärandebenäget det öppna 
systemet är, d.v.s. hur dialogen mellan omvärld och invärld kan gestalta sig.

Jim Powell (1998) ställer (liksom Giddens) de två begreppen modernitet och 
postmodernitet mot varandra. Den postmoderna kolumnen fylls med ord som yta, 
anarki, lek, antiform medan moderniteten, d.v.s. traditionen, framställs som dess 
motsats, vilket innebär djup, hierarki, avsikt, (sluten) form. 

När tid och rum ges ny innebörd (Giddens 1994, Powell 1998) innebär det för 
många att det uppstår nya möjligheter att göra sina val om var och när man vill 
arbeta. Kulturellt kan artefakterna få ett nytt innehåll (Schein i Hatch 1996). En 
form av organisation kan vara adhocratin som ger stort utrymme för individerna. 
Genom sina osäkra arbetsformer, tillfällighetsprägeln och bejakandet av 
förändringar är det nära till hands att betrakta adhocratin som en postmodern 
organisation. Kulturen uppmuntrar ad hoc-planering, risktagande och experiment-
lusta.
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Det finns i litteraturen en diskussion om den spänning som uppstår mellan den 
traditionella och den postmoderna organisationen. I de standardiserade 
organisationskoncepten (Abrahamsson 2000, Furusten 1997, Rövik 2000) finns 
inslag av postmodernt snitt. I kritiken av sådana koncept som Balanced Scorecard 
och Just in Time framförs bristen på djup och brist på långsiktighet. Kritiken talar 
om en förförisk ”yta” (Björkman 1990, Furusten 1997). 

Identitet och handlingsmönster 
Mitt förhållningssätt till utveckling tar sin utgångspunkt i handlingen. Den 
medvetna handlingen kommer ur bearbetningen av den aktuella situationen, d.v.s. 
”att kunna se vad som håller på att hända” för att därigenom kunna bearbeta den 
aktuella situationen. När det blir möjligt att benämna handlingar som 
gränsöverskridande så finns förutom insikt också en föreställning om ett 
annorlunda förhållande mot vilket man vill sträva (Ronnby 1995). När 
gränsöverskridande handlingar blir radikala (Fiol & O’Connor 2002) kan 
individers eller gruppers identitet hotas. 

Som tidigare beskrivits får populära organisationskoncept stor spridning (Furusten 
1996, Rövik 2000) när identiteten (Essed 1996, Rövik 2000) blir en drivkraft. 
Identiteten vänder sig mot ”publiken”, som styrs av den förhärskande 
lämplighetslogiken. Omgivningen ser handlingarna ur sina särskilda perspektiv. 
Organisationen anstränger sig för att bli sedd så som den önskar att bli sedd.  

Kulturen som drivkraft
Identiteten har betydelse för organisationens möjlighet att möta förnyelsen och bli 
utvecklingsinriktade. De tre verksamheter som har undersökts är exempel på det. 
I "SYSteam" har visionsskriften ”Vår kultur” funnits i tio år som värdegrund för 
koncernen. Det är en identitet som företaget ger sig själv och sina dotterbolag. 
Man vill också visa ”publiken” hur kulturen ska påverka medarbetare och 
produkter.

Jag tar hjälp av "SYSteam" för att beskriva kulturens roll i företaget. 
Organisationskultur är en svårfångad företeelse. Kulturbegreppet kommer 
ursprungligen från antropologin där man ville besvara frågan om vad som gör oss 
till människor. Inom etnologin har man vänt på frågeställningen och menar att 
människan ständigt skapar kulturen genom sitt deltagande i samhälle och 
arbetsliv. Därför blir den intressantare frågan hur människan kan vara deltagande 
och påverkande. Organisationsforskare utgår också från att det är människorna 
som skapar kultur. Kulturen bidrar till det kollektiva minnet. Det kollektiva 
minnet förutsätter att människor delar verkligheter, t.ex. en arbetsplats. 

Begreppet kultur syftar på en grupp människors gemensamma värdesystem: 
normer, värderingar, ideal, moral, perspektiv, sammanhållande tankemönster, 
symboler och tolkningar och innebörder man ger händelser och fenomen, samt de 
uttryck som detta får genom gruppens handlande (Bringéus 1986 i Ronnby 1995).

Att ”organisationer är manifestationer av större kulturella system”, är en 
dominerande uppfattning bland organisationsforskare. Socialpsykologen Edgar 
Schein som är en av dem som har, som nämnts ovan, utvecklat en teori om 
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organisationskultur som säger att kulturen återfinns på tre nivåer. På ytan finns 
artefakterna, där under finner vi värderingar och normer som är vägledande för 
beteendet och på den djupaste nivån återfinns grundläggande uppfattningar och 
antaganden. Dessa grundläggande antaganden är osynliga av det skälet att de tas 
för givna. Det är dessa uppfattningar och antaganden som är kärnan i en 
organisationskultur. Dessa antaganden genomsyrar det kulturella livets alla 
aspekter och färgar alla upplevelser. Samtidigt är det en ”sanning” som inte kan 
diskuteras eller ifrågasättas. Antagandet om människornas förutsättningar och 
beteenden, det vi i dagligt tal kallar ”Människosyn” är ett sådant antagande som 
genom historien har präglat tillvaron, men sällan ifrågasatts och diskuterats.

I SYSteamkulturen finns grundantaganden om människan som en estetisk varelse 
(Schein) där kreativitet, frihet och ansvar är dominerande värden. När nya 
medarbetare ska inlemmas i SYSteamkulturen väljs de in mot bakgrund av att 
deras värderingar stämmer överens med kulturens. Personalchefen uttrycker det så 
här:

Jag känner att jag har vant mig vid en annan kultur här. 
Vilken skillnad det är! Jag är mån om att vi ska kunna 
behålla den kulturen. Det talar vi mycket om, när vi ska 
nyanställa och även när vi förvärvar nya bolag. Det är 
ju en risk varje gång man förvärvar ett nytt bolag att 
man får in IT-kulturer som inte stämmer. Det har hänt 
att vi har skilts ifrån förvärv vi har gjort för att det inte 
stämde. Men då har det varit viktigt att båda parter 
kunnat gå ur affären med högburet huvud. När det 
gäller anställningar är jag mån om att ta reda på vad det 
är för människor jag möter. Kunskap och kompetens är 
ju färskvara.

SYSteams företagskultur förmedlar att individen är i centrum, det är individens 
önskningar och viljor som enligt visionen ska vara styrande för verksamheten. Att 
känna glädje över att gå till arbetet kräver stort självbestämmande. Den förre 
koncernchefen menar att förutsättningen för att gott kvalitativt arbete ska uträttas 
långsiktigt är att medarbetare känner stor frihet och delaktighet. Detta är sedan 
länge ett av de antaganden som finns inom SYSteam. Detta är enligt Schein ett 
grundantagande, något som inte granskas eller ifrågasätts.

”När praxis inte blir reflekterad rinner kunskapen mellan fingrarna” (Lotte 
Alsterdal vid sin disputation 2002). Genom det uttrycket fångar hon livsnerven i 
en organisations eller en arbetsgrupps liv. Om en organisations (eller en 
arbetsgrupps) kunskap rinner mellan fingrarna så utvecklas inte praxis. Det 
innebär att tradition och förnyelse inte möts eller kan haka i varandra. 
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Metodologiska utgångspunkter 

Mitt val av metod har naturligtvis påverkat forskningsprocessen. Jag redogör här 
för förhållningssätt, tillvägagångssätt, metodval och val av arbetsplatser för min 
empiri. Min ansats är tolkande. Jag utforskar rådande kulturer med inflytande av 
både hermeneutisk och etnografisk metodologi (Alvesson, Deetz 2000). 

Jag inleder med att diskutera min egen reflexivitet. Som forskare stöter jag på 
etiska dilemman och överväganden. Jag bär på en förförståelse som påverkar mig 
och min förmåga att tolka det jag ser och är med om.  

Därför inleds det här avsnittet med en historisk återblick, en historia som också 
jag har varit del av. Jag strävar efter att ha ett interaktivt arbetssätt, vilket innebär 
att jag strävar efter att ha en pågående dialog med informanterna under 
forskningsprocessen. Tillsammans med ett interaktivt förhållningssätt har 
hermeneutiken påverkat forskningsprocessen.

Reflexivitet  

Studiens framväxt
En undersökning påverkas av den undersökandes perspektiv, historia och 
förförståelse. Uppsatsen är ett led i att öka kunskaperna om och förståelsen för det 
som håller på att hända i arbetslivet. Det här avsnittet kan ses som en beskrivning 
av den här studiens bakgrund men skulle också kunna betraktas som studiens 
framväxt. Historien, traditionen, kontinuiteten skapar mina perspektivval, det som 
påverkat både empiri och teori och därmed texten. 

Jag börjar i tidigt 70-tal. Det var en dynamisk tid då pröva och experimentera var 
honnörsord inom ledarutveckling, organisationsutveckling och personalutbild-
ning. Inom organisationsteorin utvecklades teorier och metoder som utgick från att 
organisationers utveckling var människornas utveckling. Det systemteoretiska 
synsättet (Emery 1969, 1973, Bion 1959, Argyris 1964) inspirerades av de idéer 
som grundades i en människosyn som utgick från att människan är en skapande 
och aktiv varelse som själv vill delta och påverka sitt liv22.

I Sverige pågick samtidigt en radikalisering av arbetsplatsen och politiken. 
Medbestämmandelagen skulle skapa förutsättningar för arbetsplatsdemokrati. 
Vietnamrörelsen och Kvinnorörelsen var starka politiska krafter i samhället. Nu 
gällde det att finna former som verkligen demokratiserade arbetslivet. Det skulle 
visa sig bli en lång och tålmodig process. Också för de fackliga organisationerna. 
Tidigt 80-tal pågick arbete inom forskningen för att synliggöra kvinnors särskilda 
villkor i arbetslivet. På Sif, där jag arbetade redan då, var kvinnliga medlemmar i 
huvudsak kontorister och administratörer av olika slag. När teknikutvecklingen 

22 Information och lärande var två tydliga spår som blev viktiga att förstå och separera. Att kunna 
ta till sig ny information innebar att lyssna och lära sig ”utantill”. Skolan användes som exempel. 
Men att lära innebar något annat. Sammanhanget i vilket individen kunde placera sig tillsammans 
med individens ambitioner och önskningar, innebar krav på helhetssyn och individens ansvar 
synliggjordes. Att lära sig innebar att ta ställning, att bestämma sig för vart man ville vandra och 
söka den kunskap som då behövdes. Pedagogiken innebar därför att deltagarna erbjöds en ”form”, 
där de kunde undersöka och experimentera utgående från sina egna frågor. 
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tog sig in på kontoret så var mitt uppdrag att synliggöra kvinnorna, deras 
kvalifikationer och deras uppkomna situation (Avner 1988, 1989, 
Avner/Gunnarsson 1992). Begrepp som språkspel och tysta kunskaper (Göranzon 
1984, Josefsson 1985, Polanyi 1966) behövdes för att kunna begripliggöra 
sambandet mellan kunskapsutvecklingen och den pågående datautvecklingen. 
Diskussionen handlade om konsekvenser för kunskapsutvecklingen när konkreta 
erfarenheter abstraherades, ofta föranledda av datautvecklingen. Det handlade om 
kunskaps-utveckling för individer så väl som för yrkesgrupper och på en 
övergripande nivå, företags och organisationers kunskapsutveckling. En successivt 
växande medvetenhet om kvinnors och mäns olika erfarenheter, arbetsvillkor och 
olika personliga val påverkade forskning, undersökningar, kurser och konferenser 
genom åren. Rationalitetsbegreppet bidrog flera forskare till att problematisera 
(Gunnarsson 1994, Kvande & Rasmussen 1990).  

Donald A Schön (1983) diskuterar rationalitetsbegreppet, dock utan att ha ett 
genusperspektiv. Han skriver om teknisk rationalitet som en begränsande faktor. 
Det är, säger Schön, en brist på helhetssyn som hindrar god problemlösning. Man 
förhindras i den tekniska rationalitetens effektivitet att klart definiera problemet. 
Målet, vilket ofta innebar att man hade en lösning att genomföra, är det som 
kommer först. Helhetssyn och omsorgsrationalitet, innebar att undersöka och 
belysa konsekvenserna ur både tekniskt och humanistiskt (Schöns definition) 
perspektiv, låter sig inte göras av dem som förespråkar teknisk rationalitet. 
Förändringsarbete, organisationsutveckling (Christrup 1993, Johansson 1988, 
Morgan 1986, Perrow 1986) och personalutveckling (Fromm 1978, Kegan 1982, 
Lindholm 1985) är min tradition, min kontinuitet.  

Tidsandan där talet om det magra, det flexibla, det snabba och det glada hörs 
numera över nejden. Men ord som anorexi, outcoursing, bemanningsföretag, 
global rörlighet ger associationer till ett arbetsliv som förefaller flyktigt och 
ogreppbart, till och med lite skrämmande. Nomader blir en användbar metafor för 
de rörliga löntagarna. I den tid vi finns blir också företagen nomader (Johansson 
1998). De arbetande nomaderna har ofta en fast punkt att återvända till. Det är inte 
sällan en attraktiv arbetsplats i ett kontor som mer associerar till skärgård än till 
arbete. Ångbåtsbryggan, försedd med bekväma vilstolar i en hörna av det stora 
gemensamma kontorsrummet, ska locka till reflektion och kreativa tankar (Avner 
1997).

Inledningen till den tid vi nu genomlever kom med ekonomismen med dess 
kapitalrationaliseringsteorier, där maximal avkastning på varje krona 
förespråkades (Björkman 1985). Ekonomerna gav legitimitet åt ”Just in time”– 
diskursen, som talade om reducering av ledtider, fokusering på kärnverksamhet 
och att sätta kunden i centrum. Kvalitetsbegreppet blir ett relativt begrepp 
(Bäcklund 1994, Björkman 1990). Det växte fram ett arbetsliv där den oplanerade 
”tomma” tiden skulle elimineras. Gemensamma kafferaster blev sällsynta och 
arbetstiden ökade i realiteten för dem som hade arbete. Att bristen på tom tid 
(”slack”) innebar brist på tid för reflektion och lärande diskuterades inte. Några 
medarbetare fick mer spännande och mer lärorika tjänster när verksamheten 
omorganiserades, andra fick söka sig till nya företag eller organisationer. 
Antingen renodlades verksamheten, kärnverksamhet och randverksamhet blev 
användbara begrepp vid förändringar av arbetsorganisationen. Kärnverksamheten 
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utvecklades och randverksamheten avvecklades i många verksamheter. Men där 
fanns också en utveckling som ledde i motsatt riktning. Det innebar att arbetet 
organiserades efter en idé som bygger på helhetssyn, ”från ax till limpa” var den 
framgångsrika vägen. Varje tjänst innehöll både kärn- och randverksamhet. Ett 
exempel som vi är många som känner igen är den allt mer betungande 
administrationen som lagts på handläggare och chefer. Den här senast beskriva 
lösningen innebar, menade man, en möjlighet att slippa ifrån ”slack”. Dessa två 
till synes motstridiga koncept lanserades ungefär samtidigt. I båda fallen är 
honnörsordet flexibilitet. För många löntagare finns utrymme i både tid och rum 
att skapa sig ett flexiblare arbetsliv, anpassa sig mer efter familjen krav och de 
egna fritidsbehoven. Helt enkelt skapa sig en balans i livet. Men det visade sig 
vara svårt att som löntagare, skolad i den hierarkiska, väl avgränsade 
organisationen att se möjligheter, ställa krav och bryta invanda mönster. Cheferna 
hade det omvända problemet, nämligen att kunna släppa på kontroll och styrning. 
Därför skapades inte heller incitament för mer autonoma medarbetare (Avner 
1997).

Jaget
Att studera andra är det i viss mån detsamma som att studera sig själv. Samtidigt 
som jag undersöker andras liv, begrundar jag mer eller mindre systematiskt min 
egen existens. (Ehn, Klein 2000). Det jag ser håller på att hända kan jag bara 
förstå utifrån mina egna erfarenheter och kunskaper. Det jag möter, det okända så 
väl som det kända, tolkar jag utifrån min förförståelse. Det innebär att när jag 
tolkar, analyserar och formulerar mina tankar och slutsatser i tal och skrift så 
grundar jag mig visserligen på den empiri som jag har samlat in och på den teori 
som jag använder mig av, men där finns också min egen historia som påverkar i 
alla led.23 Inom etnologin är reflexivitetsbegreppet centralt. Utgångspunkten är att 
all forskning är subjektiv. Därför ska jag som forskare vara medveten om och 
granska mig själv och min forskarroll i relation till ämnet, metodval och 
informanter. 

Det är en fördel att känna sig kompetent i den kontext man ska utforska. Men en 
sådan delaktighet och kompetens kan också förblinda. ”Vi se inte linsen genom 
vilken vi betraktar världen” (R Benedict i Billy Ehn/Orvar Löfgren 1982). 

I den processen rör jag mig mellan närheten till informanterna (intimisering) och 
avståndstagandet till dem, d.v.s. när jag tar ett steg tillbaka (distansering) och 
försöker iaktta vad som så att säga sker mellan mina erfarenheter och min text 
(Ehn, Klein 2000). 

Etik och kritik 
Intimiseringen ställer till problem för mig. Intimisering är mötet med bland annat 
Sif, varifrån jag var tjänstledig när jag gjorde studierna. Två av studierna som 
beskrivs i uppsatsen grundar sig på två utvärderingar, som båda har Sif som 
uppdragsgivare. Min relation till de två Sif-regioner som är uppdragsgivare är 
kollegial. Det innebär att jag känner människorna som arbetar där mer eller 
mindre väl, att jag har föreställningar om deras arbetssituation och de har 

23 Vår perception inordnas alltid i olika åskådningsformer (tid, rum, kausalitet). Empirin är därför 
alltid teoriimpregnerad och forskningen utgår alltid från en förförståelse (Svensson m.fl. 2002). 
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föreställningar om och förväntningar på mig. Mitt val att ha ett interaktivt 
förhållningssätt innebär återkommande möten och gemensamma tolkningar av 
mina iakttagelser. Detta arbetssätt, som jag berättar mer noggrant om längre fram i 
texten, tror jag motverkar min hemmablindhet och min medvetna eller omedvetna 
ovilja att se det som kan vara obekvämt att upptäcka. 

Intimiseringen är också det nära mötet som uppstår med informanterna genom det 
sätt jag valt att undersöka företagen. Jag har gjort observationer, intervjuer och har 
haft seminarier med informanterna. Ett sådant arbetssätt innebär återkommande 
möten med informanterna. Det innebär att jag "lever" nära dem när jag observerar, 
genom intervjuerna, som jag läser och lyssnar på om och om igen. Jag kommer 
nära mina informanter som jag tycker allt mer om. Hur upprätthåller jag ett 
undersökande och kritiskt förhållningssätt till min empiri? Jag tar hjälp av att 
medvetandegöra reflexiviteten i tolknings- och analysarbetet.

 Val av arbetsplatser 
Två av studierna är valda utifrån mina förkunskaper om dem. Jag ville studera 
goda exempel. Canon Center, Rissne och Sif Trollhättan har deltagit i en tidigare 
undersökning (Avner 1997). SYSteam-koncernen hade ord om sig att ha en 
visionär ledning där de anställda hade inflytande och fick personligt utrymme. När 
jag åtog jag mig att göra en utvärdering kände jag den ena parten i utvärderingen 
Sif Småland. Tack vare utvärderingen fick jag kontakt med SYSteams dotterbolag 
SYSteam Network Center. 
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 Begrepp - introduktion till läsningen 
För att underlätta läsningen ger jag definitioner av sådana begrepp som jag 
använder och betraktar som centrala för förståelsen. 

Dialog: Kommer från grekiskan dialogos; dia = två, logos = förnuft. Dialogen är 
ständigt närvarande i min undersökning. Jag själv är del i många dialoger; med 
informanter, med litteraturen, med kollegor och handledare, men jag är också 
observatör av många dialoger. I presentationen av 2001 års Dialogseminarier finns 
en definition av dialog: 

Det är i relationen mellan olika perspektiv och röster 
verkligheten uppstår och förändras (Bo Göranzon  
2001).

Detta är ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det dialogiska mötet mellan det 
bekanta och det obekanta är en central tanke i den moderna hermeneutiken (Bernt 
Gustavsson 2000).
Hermeneutikens verkliga rum är utrymmet ”mellan”. Mellan jag och du, mellan 
tradition och förnyelse, mellan erfarenhet och förvandling (Hans-Georg Gadamer 
1960). Mitt sökande handlar om att upptäcka och förstå förvandlingen. På vilket 
sätt sker utveckling? Svaret kan finnas i det möte, den dialog, som uppstår mellan 
tradition och förnyelse. I dialogen mellan den erfarna - hon som bär traditionen 
och den andra, hon som kommer med förnyelse – sker horisontsammansmältning, 
som leder till att gemensam mening kan uppstå. Främlingskapet behöver mötas 
med förtrogenheten (traditionen), det som Gadamer (1960) skriver om som 
dialektiken och dess förutsättningar. Ett möte uppstår mellan två förståelse-
horisonter.

Frihet: Enligt Nationalencyklopedins ordbok (1996) finns tre betydelser. 1) Fritt 
tillstånd; associeras till bland annat frihetskamp, frihetsälskande, politiska fri- och 
rättigheter. 2) Tillstånd som inte belastas med något oönskat, exempelvis 
portofrihet och straffrihet. 3) Egenmäktigt beslutad rättighet som att ta sig friheter 
att göra… 
Frihet är ett vanligt förekommande ord i texten. Det beror på att informanterna 
använder begreppet för att beskriva ett tillstånd och i litteraturen förekommer 
också begreppet som beskrivning av ett önskat tillstånd för medarbetare.
"I vår vardagliga självförståelse menar vi … att vi kan diskutera och fatta beslut 
och i denna mening ha valfrihet” (min kursivering) (Filosofilexikon 1988).

Valfrihet och individens egen vilja utgör grunden för att kunna tala om frihet. 

Förnyelse: Tillskott av nya idéer eller företeelser (Nationalencyklopedins ordbok 
1996). Förnyelse är de tankar och idéer som behöver tillföras för att en 
utvecklingsprocess ska kunna påbörjas.

Kollektivt minne: Utgångspunkten är att människor delar verkligheter, t ex. en 
arbetsplats och skaffar sig därigenom gemensamma kunskaper, värderingar, 
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erfarenheter och sammanhållande tankemönster. Dock - för att detta gemensamma 
ska uppstå, så krävs att de som delar verkligheten tillsammans reflekterar över det 
man är med om och drar slutsatser av det. 

Genom att tala om och gemensamt undersöka normer, regler, koder, budskap och 
andra företeelser så skapas ett kollektivt medvetande (Billy Ehn/Ovar Löfgren 
1982).

Vanor, språkbruk, värderingar är ofta ett uttryck för detta kollektiva medvetande. 
Ett exempel: Om du tänker på dig själv när du hamnar i en ny situation och 
försöker begripa vad som pågår. Kanske skrattas det åt något som förefaller 
fullständigt obegripligt för en utomstående. Förklaringen till känslan av 
utanförskap är ofta att de andra har ett gemensamt minne, en gemensam erfarenhet 
som ger dem möjlighet att finnas i en gemensam referensvärld och föreställnings-
värld. De som skolas in i det gemensamma blir delaktiga i den lokala 
kodgemenskapen, den som svetsar samman människor i vardagsarbetet. Men en 
sådan kodgemenskap kan också innehålla motsättningar, olika synsätt etc. 
Människor på samma arbetsplats är bärare av olika perspektiv, önskningar och 
värderingar som kan handla om kön, arbetstider, demokrati, frihet mm. 

Praxis: Praxis är det begrepp som jag använder för att synliggöra vardagsarbetet. 
Jag hämtar förklaringen från Lotte Alsterdal (2001) som använder sig av 
begreppet just så. Praxis har enligt Lotte Alsterdal två innebörder; 1) formellt 
regelföljande, där lagar och allmänna principer utgör grunden för hur vi ska bete 
oss och 2) konstitutivt regelföljande, där det närmast handlar om tumregler och 
typfall som slås fast med hjälp av exempel och erfarenheter. Denna konstitutiva 
praxis tolkas inte bokstavligt utan det gäller att lära sig att veta hur en situation 
ska uppfattas. I vardagen tränar en medarbetare sig i att urskilja likheter mellan 
exempel, vilket kräver ett utvecklat omdöme. Det ligger inget stelbent i 
regelföljande i den här meningen. Alsterdal påpekar att de kreativa inslagen finns i 
det konstitutiva regelföljandet. Det kreativa elementet ligger i att fullfölja och 
utveckla en tradition genom att hantera situationer som kan vara problematiska 
och oförutsägbara på nya och oväntade sätt. Att utveckla traditionen får till följd 
att praxis utvecklas.  

Reflektion: "Tankens krökning tillbaka mot sig själv." Enligt Kant handlar 
reflektion om förhållandet mellan ens föreställningar och ens kunskapskällor. I 
texten använder jag reflektion för att beskriva hur individen i mötet med en ny 
tanke/en ny idé får möjlighet att lära och förändra sitt beteende. Reflektionen är en 
del av en läroprocess. 

Reflexivitet: 
Hela forskningsprocessen behöver medvetandegöras hos forskaren i relation till 
hennes förförståelse, bevekelsegrunder och allianser. Begreppet reflexivitet 
hämtar jag från etnologin. Innebörden av begreppet återkommer i olika skepnader, 
inte minst genom att interaktivitet, hermeneutik och reflexivitet vävs samman. 

Tradition: Traditionen är historien, det kollektiva minnet. I arbetslivet synliggörs 
traditionen i vanan och rutinen, det som är känt och igenkännbart av alla.  
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Utveckling: Ett begrepp som vi alla använder och som sällan reflekteras över. Det 
är ett självklart ord som används i vårt vardagliga språk. Ordet utveckling anger i 
sig själv att här sker en rörelse. Nationalencyklopedins ordbok (1996) ger följande 
definition av begreppet utveckling: 

1. process varvid något förändras och ofta blir mer 
komplicerat eller värdefullt, 2. uppkomst och spridning 
av något, t.ex. rökutveckling. 

Definitionen under punkt 1 är den som ligger närmast mig. Jag vill undersöka 
processen varvid något förändras, det vill säga att jag vill undersöka det som 
håller på att hända för att ur den processen söka svaret på min forskningsfråga. Att 
kunna se det som håller på att hända (Johansson 1988, 1999) har blivit en 
övertygande ingrediens i utvecklingsbegreppet. Därför har jag följande definition 
av utveckling (väl medveten om att det finns andra definitioner): 

Utifrån det man ser håller på att hända skaffar sig individen/organisationen
kompetens som gör henne/organisationen handlingskraftig att möta det som håller 
på att hända. Detta förutsätter att individen/organisationen bär på en vision (egen 
världsbild och önskningar) som bidrar med argument till varför man 
(individ/organisation) ska handla; d.v.s. göra handlingen meningsskapande 
(Johansson 1988, Schier 1997). 
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Utgångspunkt för min empiri 
Hermeneutiken och mitt uppsatsarbete 
Även om jag intar ett hermeneutiskt förhållningssätt till empirin så är jag inte 
renodlat hermeneutisk. Jag har ett pragmatiskt perspektiv som kommer att slå 
igenom när relationer mellan organisation (system) och medarbetare diskuteras. 
Mitt etnometodologiska arbetssätt innebär att jag har arbetat empirnära och prövat 
mig fram. Hermeneutikens lockelse ligger i tolkningsprocessen. Tolkningen är 
grunden för att förstå sambandet mellan tradition, förnyelse och förvandling 
(utveckling). Hermeneutiken bidrar till att ”blottlägga det hittills fördolda” 
(Alvesson, Sköldberg 1994). Min forskning syftar till att förstå hur medarbetares 
och organisationers förvandling (utveckling) sker i dagens arbetsliv, där jag ställer 
frågan om tradition och förnyelse möts. Vad finns fördolt att synliggöra?  

Det här avsnittet diskuterar mötet och dialogens förutsättningar. Det som ägt rum i 
deltagande observationer, intervjumöten och möten och dialoger i seminarier. 

När jag öppnade boken ”Tolkning, förståelse och vetande” skriver Per Johan 
Ödman redan på de första raderna i sin bok: ”…traditionsförmedling tillhör 
hermeneutikens viktigaste uppgifter. Det gäller att få olika ’förståelsehorisonter’
att mötas och förenas.” För mig handlar det om att tolka de båda horisonterna 
”tradition” och ”förnyelse” för att också undersöka förutsättningarna för en 
horisontsammansmältning.  

”Det som är mig själv olika”, där dialogen mellan jag och den andre skapar ny 
förståelse. Vi delar varat och strävar efter konsensus (Gadamer 1960). Mötet 
mellan tradition och förnyelse blir horisontsammansmältning där ”mellanrummet” 
skapar nya tolkningar mellan mig och den andre, när jag studerar dialogen mellan 
tradition och förnyelse. Jag ställer frågor till en ”text” som ska uppfattas bildligt. 
Det undersökta företaget, dess organisation och medarbetare som blir observerade, 
deltar i samtal och ger sina berättelser, bildar tillsammans en ”text” att tolka.  

Jag uppehåller mig gärna vid vanan24 och dess betydelse för utveckling. Nedan 
använder jag ordet förvandling för att tydliggöra progressionen. Erfarenheten 
leder till ny erfarenhet och förvandling till ”den nya människan”, när den gamla 
erfarenheten lämnas. Traditionen, säger Gadamer (1960), är utgångspunkten för 
förvandling.

Jag ville tillsammans med informanterna skapa ny kunskap. Kunskap som gör att 
vi bättre förstår förvandlingens (utvecklingens) förutsättningar i en tid (kanske 
den tiden alltid är) som erbjuder möten mellan tradition och förnyelse. Ett 
interaktivt arbetssätt och ett demokratiskt förhållningssätt var vägledande för mitt 
arbete. Det interaktiva arbetssätt som jag använde mig av utgick från att forskare 

24 Jmf. sidan 32: ”Om dramat blir verklighet beror på om levande aktörer gång på gång spelar de 
föreskrivna rollerna. Aktörerna förkroppsligar rollerna och förverkligar dramat genom att 
framställa det på den givna scenen. Varken drama eller institution existerar empiririskt annat än 
när de om och om igen blir verkliga på detta sätt”(Berger & Luckmann, 1979).  

Berger & Luckmann utgår från att människan har en naturlig lust att bilda vanor eftersom vanorna 
har en benägenhet att mildra den osäkerhet som uppstår när individen befinner sig på ”okänd 
mark”.  
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och praktiker har olika roller i ett gemensamt arbete. Ett arbete som syftade till 
ökad förståelse och ökat vetande genom gemensam tolkning och reflektion. Jag 
beskriver mitt interaktiva förhållningssätt längre fram i texten. 

Hermeneutikens verkliga rum är utrymmet ”mellan”. Mellan jag och du, mellan 
tradition och förnyelse, mellan erfarenhet och förvandling (Gadamer 1960). Det 
dialogiska mötet mellan det bekanta och det obekanta är en central tanke i den 
moderna hermeneutiken, vars skapare är Gadamer (Gustavsson 2000). 

För att förstå förvandlingen, på vilket sätt utveckling sker, behöver det som bidrar 
till att samtal uppstår i ”utrymmet” mellan tradition och förnyelse synliggöras. I 
dialogen mellan tradition och förnyelse sker horisontsammansmältning, som leder 
till att gemensam mening kan uppstå. Främlingskap möter förtrogenheten 
(traditionen), det som Gadamer skriver om som dialektiken och dess förut-
sättningar (1960, s. 178-179). Ett möte uppstår mellan två förståelsehorisonter.
Två existentiella världar konfronteras där deras perspektiv är olika. Ju tydligare 
man kan framlägga sina perspektiv på sin omvärld, desto lättare blir det för 
mottagaren att förstå (Ödman 1979). 

Ett nyckelord är meningsskapande. Jag avser det som i hermeneutisk mening 
uttrycks som tolkning för ökad förståelse och vetande, d.v.s. att ge betydelse åt 
tillvaron.

Att reflektera över sin empiri i relation till sådana hermeneutiska begrepp som 
dialog, horisontsammansmältning, tolkning och förståelse relaterar till 
meningsskapandets förutsättningar, det vill säga hur gemensam mening kan 
uppstå.

Att se verkligheten med den andras ögon 
Kontexten är central för aktören såväl som för mig som åskådare. Genom att 
studera och vara åskådare till det organisatoriska livet kan jag undersöka 
aktörernas diskursiva praxis, d.v.s. att identifiera hur man som aktör 
(medarbetare) drar nytta av och utvecklar de resurser som diskursen erbjuder för 
att skapa (eller återskapa) den organisation som man tillhör (Keenoy m.fl. 2001). 
Mina iakttagelser ska sedan möta de ”iakttagna” aktörerna i en dialog för att 
utfinna gemensam mening (Gadamer 1960). 

Att välja ett etnografiskt arbetssätt med empirinära kvalitativa metoder innebär att 
jag har ambitioner att "se verkligheten med den andres ögon" (Ehn, Löfgen 1982). 
Det etnografiska arbetssättet ger forskaren utrymme att kunna förhålla sig både 
flexibelt och personligt till empirin. Ju svagare källans utsagor är desto större 
betydelse får empatin (Alvesson, Sköldberg 1994  s. 162 ff). Jag gör observationer 
i naturliga arbetssituationer och intervjuer med nyckelinformanter om bland annat 
deras livsvärld, vilket innebär att jag placerar informanterna i ett vardagligt och 
för dem bekant sammanhang, arbetsplatsen. Det hermeneutiska elementet blir 
synligt (Alvesson/Sköldberg 1994) genom mitt sätt att förhålla mig till 
informanter och empiriska data. Etnografer menar att den studerade empirin utgör 
nyckeln till resultatet, dock menar jag att tolkning i hermeneutisk mening är 
förutsättning både för att genomföra undersökningar och för att synliggöra 
empiriska resultat.  
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Att begripa att förstå 
”I tolkningen”, skriver Paul Ricoeur (1993), ”ligger den värld som ligger framför 
texten. Tolkningen av en text fullbordas av tolkningen själv”. Men vad är tolkning 
egentligen?  

Kombinationen mellan psykoanalysen25 och hermeneutiken bidrar till att skapa en 
misstankens hermeneutik. Då Gadamer talar om vår kulturs texter insisterar han 
oupphörligen på att dessa texter i sig själva har en betydelse, att det finns en 
”textens sak” som vänder sig till oss. Men hur kan man låta ”textens sak” tala utan 
at ta upp den kritiska frågan om det invecklade förhållandet mellan förförståelse 
och fördom (Ricoeur 1993)? Ehn och Löfgren (1982) menar att tolkning är en 
slags hypotes om vilken innebörd saker och ting har. Tolkning är att se något som 
något. Kanske man hellre borde se något som något annat? Det skulle innebära att 
forskaren gör sig oförstående för ”inlärda” tolkningar.

Habermas teori om hur livsvärld och systemvärld kan sammanfogas bidrar till att 
förstå skillnaden mellan förförståelse och fördom.26. Habermas talar om att man 
behöver sätta ord på det som sammanfogar livsvärlden med systemvärlden. Det 
gör man genom att giltighetspröva sammanfogningen. Han väcker tre frågor som 
ska bidra till att gå från medvetande till ömsesidighet. Det objektiva, som handlar 
om vad den andre säger – vilken överensstämmelse finns med fakta? Det sociala,
som ställer frågan om den andres legitimitet. Det subjektiva frågar slutligen om 
det den andre säger är autentiskt. Tolkning innebär att förhålla sig till dessa tre 
frågors betydelse för sammanfogningen av livsvärlden och systemvärlden. 

Men Habermas menar att det finns områden i det moderna samhället som inte 
låter sig tolkas utan att kompletteras med kritiska verktyg. Sådana områden är 
arbete och makt. I de möten som jag deltagit i under studiernas gång och som har 
”dialogiserats” kring, handlar till en stor del om just arbete och makt, där 
informanternas livsvärld kom att sammanfogas med en systemvärld. Jag ser 
likheter mellan Gadamers horisontsammansmältning och Habermas samman-
fogning av livsvärld och systemvärld. Det är i båda fallen två horisonter som 
möter varandra och i mötet uppstår ny kunskap och vidgad förståelse. Enligt 
Gadamer kan vi inte frigöra oss från traditionens makt medan Habermas alltså 
menar att för att kunna uppnå sammanfogning så krävs ett kritiskt förhållningssätt 
till traditionen och förklarar därigenom Ricouers kritik av Gadamers bortseende 
av förförståelsen. 

Gadamer menar att ”öppen horisont” är ett bra uttryck för den vidsynthet som 
krävs för att kunna ingå i en förståelsens process. Den rörelse mellan delar och 
helhet som den hermeneutiska cirkeln innebär, utrycker Gadamer: ”att öppna 
horisont”. ”Det betyder alltid att man lär sig att se utöver det som är nära och 
alltför nära, inte bortse därifrån, men för att bättre se till den större helhetens 

25 Psykoanalysen behandlar analysandens livshistorier där analytikern har som uppgift att bidra till 
att dessa livshistorier bildar en meningsfull berättelse. De enskilda livshistorierna ses som 
symboler när texten ska tolkas och ges mening. Avsikten är att ge självinsikt, förstå sin egen 
biografi, berättelsen om sig själv.  
26 Se s. 31  
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riktigare proportioner” (s. 153). Förenklat är den hermeneutiska cirkeln som en 
rörelse från del till helhet till del till helhet, där förförståelsen (traditionen) har 
betydelse för den förståelse som uppstår. Rörelsen handlar om att utgå från sig 
själv och koppla sig samman med ett större sammanhang. 

Meningsfullheten
Att ha inflytande över de handlingar som påverkar ens liv är en förutsättning för 
”gott liv” (Young 1995). Hermeneutikens tillit till dialogens, d.v.s. människors 
möjligheter att skapa förståelse och vetande genom samtalet, tilltalar mig.  

Gadamer menar att vi aldrig kommer till slutet, vi är hela tiden hänvisade till att 
tolka.

En text är inget givet föremål, utan en fas i det skeende 
som syftar till samförstånd. Texten är process, 
händelser, skeenden. Läsningen innebär att man går in i 
detta skeende, lämnar sina privata fördomar för att ta 
del i gemensam mening (Gadamer 1960).  

Gadamers ”horisontsammansmältning”, ett dialektiskt förhållande mellan text och 
läsare, hjälper till att undersöka och förstå de två förståelsehorisonterna; tradition 
och förnyelse. Det är de två horisonter som behöver finna ett dialektiskt 
förhållande, så att samförstånd uppstår och förvandling sker.  

Den hermeneutiska processen innebär att metodiskt försöka att få fatt på vardera 
horisonten och följa dess väg. Den hermeneutiska cirkeln anger inte bara en 
rörelse mellan delar och helhet. Den ger utrymme för mig att göra utfärder från 
och återkomster till informanterna. Efter varje gång har jag med mig ny förståelse, 
ny tolkning. Mina möten med informanterna förutsätter en sådan tolkningsprocess 
som innebär både egna utfärder och återkomster och gemensamma tolkningar och 
tolkningar om igen.

Handlingen lämnar spår efter sig. En handling som behöver uttolkas och 
tillskrivas mening i nya sammanhang. Jag söker det Tredje rummets skepnad, 
mellanrummet mellan tradition och förnyelse. Rummet där horisont-
sammansmältning kan ske, rummet där så att säga förvandling pågår.  

Hermeneutiken ställer krav på sin ”utövare”. Det krävs av mig att jag är lyhörd 
och nyansrik i mötet med ”det andra”. Hör jag språket som talas till mig? Kan jag 
hantera min förförståelse så att den inte hindrar mig att se utan istället hjälpa mig 
att främmandegöra det jag möter? Jag är både en åskådare som sitter på parkett för 
att studera spelet som spelas av seriösa aktörer och jag är en aktör bland aktörerna. 
Att ”allt spelande innebär att man spelas” behöver jag reflektera över i relation till 
framställningen och efterbildningen. I detta finns en igenkänning av sammanhang 
som ska bidra till att tydliggöra vad det är som är, det vill säga vad som håller på 
att hända. 
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Tillvägagångsättet, min metod 

De fyra studier som genomförts bygger metodiskt på de utgångspunkter och det 
arbetssätt som beskrivs längre fram i texten under ”Undersökningens fyra steg”. 

När jag inledde forskningsarbetet tillsammans med arbetsplatserna och 
informanterna var avsikten att undersöka betydelsen av det ”Tredje rummet”. 
Genom Berger & Luckmann (1979) och deras teorier kring vanans och 
repetitionens betydelse skapades plattformen som hjälpte mig att konkretisera 
innebörden av traditionen. Jag sökte praktikens, vardagsarbetets/traditionens 
förutsättningar att ta emot den förnyelse som behövdes för att utveckling/för-
vandling på arbetsplatsen skulle kunna bli till. 

Undersökningarna gjordes under åren 2001 och 2002. 

Jag tillbringade 14 dagar på varje arbetsplats som observatör då jag förutom att 
observera ”ytan” inbjöds att delta i olika verksamhetsaktiviteter som gruppmöten 
av olika slag och ledningsgruppsmöten. 

Jag gjorde 20 intervjuer sammanlagt, varav sju gjordes med kvinnor. Två av de 
sju kvinnorna kommer från Sif Småland och ingick i arbetsmiljösamarbetet med 
SYSteam. De arbetade således inte på någon av de tre undersökta arbetsplatserna. 
De återstående tretton intervjuade var män. Tre av dem var cheferna för de tre 
arbetsplatserna, en av dem var gruppchef, en f.d. koncernchef för SYSteam, 
personal-direktören för SYSteam och nio medarbetare från de tre arbetsplatserna.  
Alla intervjuerna bandades. 

Två seminarier hölls vid var och en av de tre arbetsplatserna som ett led i 
tolkningsarbetet. 

Vid Canon i Rissne intervjuades sex personer, varav en kvinna. Tolkningsarbetet 
skedde i de olika teamen, varför det var flera tolkningsseminarier på Canon 
Center.

Vid SNC intervjuades sex personer, varav en var kvinna.

Vid Sif Trollhättan gjordes en enkät (bilaga 1). Intervjuer gjordes med tre kvinnor 
och tre män. På grund av dålig ljudkvalitet kompletterades intervjuerna med en 
gruppintervju ett halvår senare. Undersökningen var en utvärdering som studerade 
hur organisationen kunde ta emot ett nytt arbetsområde, etnisk mångfald. Jag 
studerade vardagsarbetets förutsättningar att i verksamheten integrera ett nytt 
arbetsområde. 

Utvärderingen av samarbetet mellan Sif Småland och SYSteam gick till så att jag 
följde deras arbete genom att delta i deras projektmöten och jag diskuterade 
kontinuerligt mina tolkningar med dem. De tre personer som ingick i 
projektgruppen intervjuades. Det var personaldirektören på SYSteam och två 
ombudsmannakvinnor från Sif. Personaldirektören intervjuades för sig och de två 
kvinnorna intervjuades tillsammans.  
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Avsikten var att studera arbetet i en projektgrupp för att upptäcka mötet mellan 
traditionen, vanan och förnyelsen. Det var ett partssamarbete som under nya 
former påbörjades, där parterna hade förhoppningar om förändringar och lärande.  

Undersökningens fyra steg:
I: Deltagande observation, vilket innebar att jag fanns på arbetsplatsen under två 
veckor i följd. Vanligen görs denna sorts deltagande observationer under en längre 
tid, men även kortare nedslag kan ske t.ex. om miljön är känd sedan tidigare. Min 
ambition var att studera vardagslivet i två företag och en organisation. Mitt fokus 
var arbetets organisation. 

Under mitt besök observerade jag vad som hände, deltog i möten, kafferaster etc. 
Jag ”besvärade” ingen med frågor eller dylikt (det betyder inte att jag var stum). 
Genom att iaktta miljön, människors aktiviteter, samtal och diskussioner på möten 
ville jag få en känsla för utvecklingsklimat och hur lärande, medvetet och 
omedvetet skedde.  

Hur sker meningsskapande handlingar? Jag rörde mig mellan del och helhet, 
mellan närhet och distans. Men vems mening är det jag frilägger? I ett 
aktörsperspektiv undersökte jag hur medarbetare tolkar sin värld. Vilka värden 
och synsätt de själva gav uttryck åt. Min ambition var att ”se verkligheten med 
den andres ögon”. De föreställningar som kom till uttryck behövde jag använda 
som underlag för mer långtgående tolkningar där jag betraktade verkligheten som 
en ständigt pågående kommunikation "där tingen talar, ord och gester har 
undermeningar, handlingar och symboler är mångtydiga" (Ehn/Löfgren 1982). 
Tradition, gemenskap och tillhörighet både i livsvärld och systemvärld ville jag få 
syn på. (Exempel på dagboksanteckning, bilaga 2.) 

2. Seminarierna genomfördes vid två tillfällen där ”den inledande texten” var 
mina iakttagelser och reflektioner från observationen. Det första seminariet ägde 
rum två till fyra veckor efter den deltagande observationen och det andra 
seminariet ägde rum när samtliga intervjuer var gjorda vid de tre företagen. 
Intervjuerna baserades på den gemensamma mening som det första seminariet 
gett. Undersökningarna skedde alltså i steg där tolkningsprocessen mellan varje 
steg är väsentlig för fortsättningen. 

Jag skrev en berättelse om mina iakttagelser och mina tolkningar av skeenden, 
både individuella och organisatoriska. ”Berättelsen” var introduktionen till 
seminarium nr. 1. 

Seminarium 1, gemensamt samtal med de personer som ingått i min studie. ”Vad 
betyder detta?” är en central fråga till informanterna. En tolkning kan variera med 
perspektivet. Jag vill förstå människornas (informanternas) avsikter och mål. Jag 
skriver en berättelse om mina iakttagelser. Det blev en berättelse om ”ytan” (se 
bilaga 3-5). Berättelsen bildade underlag för ett gemensamt samtal där jag fick 
mina iakttagelser granskade och kompletterade. De kompletterades genom deras 
tillrättalägganden, reaktioner och kommentarer. Avsikten var att genom dialog 
utfinna gemensam mening. Min ambition var att förstå ”den andre” så att i 
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mellanrummet mellan mig och dem skapas nya tolkningar, våra horisonter smälter 
så att säga samman.

Arbetet med Sif-SYSteam-samarbetet gick annorlunda till. Av bilaga 10 framgår 
underlaget för det avslutande samtalet i utvärderingen. 

3. Individuella intervjuer gjordes på varje arbetsplats samt med de tre deltagarna i 
det utvärderade projektet. Ca 6 personer på varje arbetsplats intervjuades. 
Personer som jag såg som nyckelpersoner27 efter den första observerande studien 
intervjuades på de tre arbetsplatserna. Intervjun avsåg att fördjupa och vidga 
förståelsen. Utrymmet mellan jag och du, mellan tradition och förvandling skulle 
fyllas med hjälp av ett samtal där jag inspirerats av den hermeneutiska cirkeln och 
den hermeneutiska process såsom den beskrivs av Alvesson och Sköldberg (1994, 
s. 165). (Intervjuguider finns i bilagorna 6-9) 

Den kommunikativa rationaliteten kan vara ett tankestöd i intervjuerna. Habermas 
menar att dess förutsättning är att uppfattningar baseras på utsagor som är 
begripliga, att både jag och informanterna är ärliga och uppriktiga, att yttrandena 
är sanna och att de överensstämmer med de normer som gäller. 

Intervjuerna skrevs ut och godkändes av informanten. Det önskvärda hade varit att 
kunna tolka intervjun tillsammans med informanten men det utrymmet fanns inte. 
Tillsammans med tidigare tolkade texter bildade intervjuerna en gemensam bas 
för seminarium 2. 

Sif Trollhättans intervjuer hade dålig ljudkvalitet varför en kompletterande 
gruppintervju gjordes senare. 

4. Seminarium 2, var ett gemensamt samtal av erfarenheter och slutsatser med alla 
som på något sätt bidragit, d.v.s. de flesta mearbetarna. Det blev således 
ytterligare ett steg i tolkningsprocessen. 

Sif Trollhättans seminarium blev ett år senare, vilket berodde på att jag hade 
återgått i tjänst och därför inte längre kunde prioritera forskningsarbetet. 

Det som sedan följer är avhängigt dels av vad vi kommer att få veta, om där finns 
mer att undersöka och dels vad man har för intressen och behov vid respektive 
företag.
I realiteten blev detta det avslutande seminariet och därefter vidtog mitt skrivande. 
Nästa möte med företagen blir med ett färdigt arbete. 

Interaktiviteten är reflexivitetens spegel 
Jag har valt ett interaktivt arbetssätt, vilket innebär att informanten är 
betydelsefull som ett medagerande subjekt (Svensson 2002). Det innebär att också 

27 Nyckelpersoner representerar  
-makten, ledningspersonerna som intervjuats är sådana representanter,  
-traditionen, personer som varit länge anställda eller av annan anledning kan representera tradition 
och kontinuitet  
- förnyelsen, personer som är nyanställda, personer som står för ett synsätt som bryter med 
traditionen, unga personer. 
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jag som forskare blir subjekt och behöver finna undersökningsmetoder som gör 
informanten trygg i mötet, samtidigt som jag använder mig av en metodik som 
gagnar mina behov. Avsikten är att det möte som uppstår mellan 
praktikerna/informanterna och mig som forskare ska bidra till det undersökta 
företagets kunskapsutveckling, men också till att jag som forskare ökar min 
kunskap och förståelse. Resultatet ska kunna dokumenteras i skrift. 

Det interaktiva förhållningssättet kräver av mig som forskare att kunna vara både 
intim och distanserad. Jag skulle vilja beskriva forskningsprocessen så att 
dialogen intimiserar och reflektionen distanserar. Båda ska ha sitt utrymme och 
jag rör mig fram och tillbaka, mellan dem. Att vara ett subjekt i forsknings-
processen och också se informanterna som subjekt är det interaktiva 
förhållningssättets grundförutsättning. Informanterna görs på det här sättet till 
medforskande (Svensson m.fl. 2002). Svensson skiljer på olika förhållningssätt i 
forskningen, där han lyfter fram medforskandet som den kvalitativt bästa formen. 
När forskaren får tillgång till närhet och förståelse utifrån informanternas 
perspektiv, kan forskaren närma sig det önskvärda tillståndet, d.v.s. att hon ser 
världen med informantens ögon.  

Svensson beskriver fyra olika förhållningssätt till forskningsprocessen. Det finns 
en hierarki i hans beskrivning. Längst bort från informanterna (praktiker eller 
deltagare i Svenssons terminologi) finns expertsynen. Forskaren är experten och 
objektifierar praktikerna, dem som det forskas på. En tydlig åtskillnad görs mellan 
praktisk och vetenskaplig kunskapsproduktion. Kvantitativa metoder är vanligast 
förekommande i den här sortens forskning. Nästa nivå, att forska för, skulle kunna 
vara interaktiv. Men, säger Svensson (2002), det är ändå forskaren som har 
initiativet och övertaget i relationerna. Forskaren gör sina perspektivval, väljer 
metod och teori. Praktikern objektifieras därför också i den här sortens forskning. 
Ett tredje förhållningssätt beskrivs som att forska åt. Forskaren hjälper praktikerna 
att själva bilda kunskap, men det sker på praktikernas, d.v.s. beställarens villkor. 
Om företag och organisationer bestämmer frågeställningar och anger ramarna, så 
finns en risk att forskaren blir objekt för praktiska kunskapsbehov. Det fjärde 
förhållningssättet, det som Svensson (2002) menar är det sanna interaktiva sättet 
att forska, är att forska med. Jämbördiga och ömsesidiga relationer 
(subjektrelationer) skapas, där båda parter aktivt medverkar i kunskapsbildningen 
för att tillföra vetenskapen utvecklad teori samtidigt som det uppstår praktiskt 
användbar kunskap. 

En interaktiv forskning, där målet är gemensam 
kunskapsbildning, förutsätter ett nära samspel mellan 
forskaren och de berörda i hela forskningsprocessen – 
vid beslut om deltagande, i problemformuleringen, vid 
val av metoder, vid insamling av data, i analysarbetet, i 
presentationen av resultaten. Ett sådant samspel med 
deltagarna är viktigare ju mer ofullständig kunskap 
forskaren har om det som ska studeras (Svensson 
2002).
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Har jag varit interaktiv i min forskning? Jag har inte deltagit i något 
utvecklingsprojekt utan jag har undersökt arbetet och dess villkor i vardagen. Jag 
har formulerat forskningsfrågan själv och jag har valt mina undersöknings-
metoder. ”Ett samspel med deltagarna är viktigare ju mer ofullständig kunskap 
forskaren har om det som ska studeras” skriver Svensson och lämnar här en 
öppning. Det finns ett val: Samspelet mellan informant och forskare kan se 
annorlunda ut. Det problematiska blir då att Svensson menar att samspelet mellan 
informant och forskare är beroende av hur mycket forskaren känner till om det 
som ska studeras. För mig är jämbördiga relationer en respekt för varandras olika 
kompetenser och bidrag. Jag föreställer mig att jag som forskare skapar en form 
som ger trygghet. Då kan informanten fylla formen med innehåll. Vi möttes i våra 
olika kompetenser för ett gemensamt mål, nämligen att begripa lite mer av vad 
som håller på att hända.  

Min kunskap om det som skulle studeras skiljde sig åt mellan de tre arbetsplatser 
som jag undersökte. Jag visste mest om Sif, mindre om det andra och minst om 
det tredje företaget när jag påbörjade mina studier. Frågan är vad Svensson menar 
med ”kunskap”. Menar han kunskap om kontext och kultur där forskning ska ske 
eller menar han forskningsområdet? Jag valde samma metod oavsett om kontexten 
var känd eller okänd när jag påbörjade mitt arbete. Därför var det nödvändigt för 
mig att vara medveten om min egen reflexivitet. 

Det var jag som formulerade forskningsfrågan och bestämde mig för en form 
innan jag träffade informanterna på deras arbetsplats. Där berättade jag om min 
forskningsfråga, min avsikt, hur jag ville göra min undersökning och hur jag 
önskade mig deras involvering i hela processen. Efter frågor och funderingar fick 
de ta ställning till min närvaro på arbetsplatsen och sitt eget deltagande. Jag 
välkomnades av alla och alla ville vara delaktiga. Även om jag var medveten om 
deras svårighet att i det här skedet sätta sig in i hur vi skulle ha det tillsammans så 
var jag glad för det öppna mottagandet. 

Initiativet låg hos mig. Det var jag som föreslog olika aktiviteter och datum att 
mötas, gjorde en intervjuguide mm. Informanterna deltog i en djupintervju och två 
tolkningsseminarier. Närheten till informanterna och till företaget uppstod när jag 
inledde min undersökning med att under fjorton dagar vara en deltagande 
observatör på arbetsplatsen. Även om jag inledningsvis uppfattades som ”spion” 
av några personer så är jag övertygad om att det var det denna period som gjorde 
det möjligt för oss att känna oss bekväma i varandras närvaro.  

Forska för – det är ändå forskaren som har initiativet 
och övertaget i relationerna (Svensson 2002).

Forskningsmetoderna kan visserligen vara interaktiva, men när informanten blir 
ett objekt för forskaren, som genom sitt övertag förhindrar att en subjektsrelation 
uppstår förhindras också interaktiviteten, menar Svensson. Jag hade ett övertag 
genom att jag har kontrollen över forskningsprocessen. Informanternas och 
företagets makt låg i hur mycket tid och vilken information de ville ge mig. Deras 
önskan var att bidra till att vi gemensamt skulle förstå mer. Deras begränsning var 
tiden. Tid är pengar för både företag och också för de individer som hade 
prestationslön.  
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Forska åt. Forskaren hjälper praktikerna att själva bilda 
kunskap, men det sker på informanternas, d.v.s. 
beställarens villkor. Om företag och organisationer 
bestämmer frågeställningar och anger ramarna, så finns 
en stor risk att forskaren blir objekt för praktiska 
kunskapsbehov (Svensson 2002). 

Jag beskriver fyra fallstudier. Det är dels två utvärderingar som beställts av Sif i 
ena fallet och av Sif och SYSteam i det andra fallet. Sådan styrd uppdrags-
forskning, säger Svensson, försvårar ett kritiskt perspektiv. Jag delar hans farhåga. 
Jag brottas med att hålla mitt kritiska forskaröga öppet. Jag tycker om mina 
företag och informanter och kan oroas av att detta faktum ska hindra mig att se 
och kritiskt granska. Min tro är att min medvetenhet om detta samt att jag prövade 
mina tolkningar tillsammans med informanterna, ”lindrar skadorna”.  

När jag följde två företag och en organisation i deras vardag, dels genom 
observationer och dels genom intervjuer var det mina frågor och mitt perspektiv 
som var avgörande för vad jag såg och hörde. När jag mötte informanterna i deras 
arbetsgrupp eller team med mina tolkningar av vad jag sett och hört blev jag både 
korrigerad och bejakad. Informanterna kompletterade mina bilder och min 
berättelse med ny information. Interaktiviteten innebar för mig att jag var öppen 
för informanternas bidrag i alla faser av undersökningen. Svensson menar att i 
interaktiv forskning delas kontrollen lika mellan praktiker och forskare. 
Öppenheten för olika intressen för forskaren och informanten synliggör de olika 
roller som samarbetet vilar på. Rollerna i min undersökning var tydliga liksom 
förutsättningarna att delta. Informanterna hade begränsat med tid och det är mer 
en nyfikenhet på min forskningsfråga som får dem att delta snarare än att de har 
en egen fråga. Formellt skulle kontrollen mellan praktikerna, det vill säga. 
informanterna, och mig som forskare kunnat delas, men mitt övertag var mina 
förberedelser och mitt engagemang för mina frågeställningar. Ändå vill jag se mig 
som en person med interaktiva ambitioner.  
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Fyra studier 
I det här kapitlet beskrivs de studerade verksamheterna.  

 Jag har studerat två privata företag: SYSteam Network Center (SNC) och Canon 
Center, Rissne, och en facklig organisation, Sif Trollhättan. Trollhättestudien var 
en beställd utvärdering (Avner 2004). Jag har undersökt hur verksamheterna 
erbjuder en arena för medarbetarna att agera på och hur det som då sker kan förstås 
i termer av ett möte mellan tradition och förnyelse. Jag kommer i det här kapitlet 
att beskriva verksamheterna med sina medarbetare.  

I den fjärde studien har jag utvärderat ett arbetsmiljösamarbete mellan Sif Småland 
och IT-företaget SYSteam. Det var inte SYSteams och Sif Smålands verksamheter 
som undersöktes utan själva partssamarbetet och dess konsekvenser (Avner 2002).

Utvärderingarna som har särskilt redovisats i var sin rapport tas med här i de delar 
som har relevans för uppsatsen, nämligen när texten bidrar till kunskap och 
förståelse för hur ”Det tredje rummet” kan formas som ett möte mellan tradition 
och förnyelse. 

De studerade verksamheterna valdes utifrån mina förkunskaper om dem. Canon 
Center, Rissne och Sif Trollhättan deltog i en tidigare undersökning (Avner 1997). 
SYSteam AB och dess dotterbolag SNC kom jag i kontakt med genom Sif 
Småland, när de önskade få sitt samarbete med IT-företaget SYSteam utvärderat. 
Canon Center i Rissne och Sif i Trollhättan väljer enligt mina tidigare erfarenheter 
av dem sina egna vägar i större utsträckning än vad som framgår av debatten som 
brukligt bland företag idag. SNC tycktes kunna placeras in under samma hatt. 

De fyra studierna har en gemensam metodisk bas, vilket beskrivs under ”metod”. 
Syftet med dem alla är att undersöka relationen mellan traditionen, vardagsarbetet 
och förnyelsen, för att bättre förstå förutsättningarna för organisationers utveckling.

Gemensamheter
Det känns viktigt att inledningsvis peka på några avgörande gemensamheter på de 
tre arbetsplatserna. Jag undersökte förutsättningarna för utveckling. Det innebar 
bland annat att förutsättningarna för dialog och reflektion över arbetet studerades.

”Tillit”, ”frihet” och ”delaktighet” 
I sina visioner uttrycker man från de tre verksamheterna en humanistisk värdegrund 
där människan och medarbetaren sätts i centrum. Vd:arna i Canon och SNC, 
liksom regionchefen för Sif Trollhättan tror på att lusten att gå till jobbet skapar 
den goda produkten. Nyckelorden är ”tillit”, ”frihet” och ”delaktighet”. 

Sif Trollhättans värdegrund utgår till stor del från regionchefens attityder och 
värderingar, SYSteam fd VD:s vision blir företagets och dotterbolagens värdegrund 
och i Canon finns japanska "Kyosei" som formats av Ryuzaburo Kaku, en tidigare 
VD för Världskoncernen Canon. Konceptet ”WWW" – work where you want – har 
under en längre tid varit vägledande för företagets produktutveckling.
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För Canon Center i Rissne är arbetssätt och arbetsorganisation baserat på WWW – 
work where you want. De flexibla kontoren i Sif Trollhättan och Canon Center i 
Rissne kan ses som symbol för ett”fritt” arbetsliv. På SNC har medarbetarna 
internaliserat en frihetlig känsla, och tycker att man har inflytande över sitt arbete, 
om än med vissa begränsningar med hänsyn till kunderna. 

De nya organisationskoncept som beskrivs i uppsatsen är förföriska. Forskar-
kritiken använder emellanåt begreppet ”girig organisation” som beteckning för de 
företeelser som under 90-talet genomsyrat företagsutvecklingen. Skälet är den 
dolda agenda som har uppmärksammats i den platta integrerade 
arbetsorganisationens kölvatten. ”Den gränslösa organisationen” (bl.a. Ashkenas 
1995) är i själva verket ofta ett exempel på traditionellt tänkande som säger att 
människorna behöver ledas varför hierarkierna behövs, men i en modern tappning. 
Det är svårt att finna nytänkande i västvärldens företagsvärld. Fortfarande 
framträder belöningssystem (som bonussystem och nyckeltal-BSC) som särskiljer, 
karriärvägar som separerar olika grupper och därmed skapar hierarkiskt ordnade 
förhållanden (Rasmussen 1999, Abrahamsson 2000).  

Den platta integrerade arbetsorganisationen kräver 
entusiastiska och självreglerande medarbetare. Den kan 
bli en ”girig organisation” som ställer höga krav på 
ständig närvaro, på övertid och på individuell prestation 
och engagemang (Abrahamsson 2000). 

”Teamet”
De värderingsmässiga attityderna och normerna skapar idéer om samarbete och 
arbetsledning. När Canon Center och SNC organiserar sin verksamhet i så kallade 
team så uttrycks en förhoppning om att det ur medarbetarnas inflytande växer 
arbetsglädje och goda produkter. Sif Trollhättan har inte någon hierarki, 
medarbetarna och regionchefen bildar gruppen.  

De tre ledarna uttryckte på olika sätt vikten av att medarbetarna ska kunna påverka 
verksamheten. Teamet hos SNC och Canon Center liksom gruppen i Trollhättan är 
centrum från vilket verksamheten utgår. Ambitionerna är höga hos de tre cheferna. 
Medarbetarna ska ha inflytande och känna sig delaktiga i verksamheten. 

Nyckeltal, bonussystem och andra mätmetoder behövs för att medarbetaren ska 
veta, säger Canonchefen, hur han eller hon ligger till i förhållande till sina mål och 
till verksamhetens mål. SNC hade inte utvecklat något ändamålsenligt system för 
återkoppling och mätning, men ambitioner fanns och arbete pågick. Sif har inga 
sådana system. 

Koncernberoendet
Canon Center ingår i koncernen Svenska Canon AB, SYSteam Network Center 
ingår i SYSteamkoncernen och Sif Trollhättan ingår i fackförbundet Sif. Företags- 
och fackförbundstillhörigheten innebär en självklar identitet med huvud-
organisationen. Även om företagscheferna och regionchefen i Sif har befogenheter 
och eget ansvar för verksamheten finns där ett beroendeskap. En av 
företagscheferna uttrycker det så här: 
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- Ja, vi är ju helägda, och min chef är koncernens VD, 
det är honom jag rapporterar till. 
- …och han sätter din lön? 
- Ja... det gör han, vi är ju samma bolag, fast jag driver 
ju det här som ett eget bolag.
- Ni är en grupp som lyder under VD, så ni är en grupp 
som du träffar ibland… eftersom ni också är ett nätverk? 
- Ja, vi är ju ett antal bolagschefer i landet. 
- Vilka är dina ekonomiska och befogenhetsmässiga 
begränsningar?  
- Jag kan inte bestämma mig för att lägga ner den 
verksamheten och ta upp den verksamheten utan att jag 
är överens med VD om det… Jjag kan inte köpa in ett 
nytt ordersystem t.ex., som jag är bra sugen på att 
göra… Det är moderföretaget som beslutar om sådana 
investeringar.
- Om jag till exempel tänker köpa datorer eller renovera 
lokaler måste jag ta upp det i budgeten, får jag OK så 
har jag fria händer. Får jag inte OK så får vi bråka om 
det en stund… Vinsten är ju egentligen en utbruten 
resultaträkning, det är samma bankkonto, det är samma 
organisationsnummer så man kan säga att vår vinst det 
är nedre halvan av deras resultaträkning (ur intervju med 
en av ledarna). 

Sif är en ideell och demokratiskt uppbyggd organisation där verksamhets-
inriktningen bestäms av beslutande församlingar. Som kommer att framgå av 
följande har beslut från Sifs förbundsstyrelse och förbundskansli om organisations-
förändringar påverkat Sif Trollhättans möjligheter, liksom beslut från moderbolaget 
SYSteam och Canon Svenska AB får konsekvenser för dotterbolagen.  

I detta koncernberoende ligger att regelbundet möta ledning och övriga chefer inom 
de två koncernerna och inom Sif för att utbyta erfarenheter, följa upp, utvärdera 
och planera framåt i linje med koncernens ambitioner och strategier. 
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Studie 1, Canon Center i Rissne 
Företagspresentation
Canon Center i Rissne är ett av de sex försäljningscenter som finns inom Svenska 
Canon AB som dotterbolag. Till dessa kommer ett stort antal försäljningsbolag som 
är franchaisebolag och därför inte har samma knytning till moderbolaget.

Försäljnings- och marknadsföringskampanjer, datorstöd och utbildning är i 
huvudsak organiserade från moderbolaget. Centrets uppgift är att sälja och ge 
service. Den största verksamheten är att sälja och underhålla kopiatorer, alltmer 
avancerade sådana. De svartvita kopiatorerna är fortfarande vanliga, men 
datoriserade färgkopiatorer som innehåller många funktioner, där textdokument 
eller en bild är slutprodukten, finns bland produkterna. Man har utökat sina 
produkter genom samarbete med andra leverantörer så att telefonväxlar, datorer, 
skrivare m.m. ingår i den helhetslösning som Canon håller på att utveckla. 
Kunderna är mest små och medelstora företag samt organisationer. 

En medarbetare beskriver den nya verksamheten: 

”Solution business” är en helhetslösning för kunden. 
Vårt nya arbetssätt ska underlätta för kunden att arbeta 
med sin kärnverksamhet. Ett kontor som sysslar med 
tjänster till exempel, ska inte behöva ha kontakt med 40 
olika leverantörer. Vi erbjuder en kontakt, oavsett 
produkt. Vi sparar tid åt kunden, helt enkelt. Vi kan 
leverera IBM eller HP och alla möjliga, det är lite 
beroende på vad kunden vill ha. Om man ser till olika 
typer av maskiner så är det ju datorer, det är skrivare, det 
är kopiatorer, det är telefonväxlar, det är olika typer av 
smarta mjukvarulösningar som vi gör för att underlätta 
deras tillvaro. Hur lösningen ska se ut för kunden kan 
man bara ta reda på tillsammans med kunden.  

Den lokala kodgemenskapen 
1988 beskrev Ryuzaburo Kaku sin idé ”Kyosei” för att förklara sin globala 
affärsfilosofi. Kaku var Canons Vd under tiden 1977 – 1989, den tid då Canon 
utvecklades från att vara ett kameraföretag till att blu ett globalt företag som 
producerar och säljer maskiner för kontoret över hela världen. ”Kyosei” betyder: 
leva och arbeta tillsammans för det gemensamma goda (Canon Chronicle okt-nov 
2001).

På väggarna på kontoret i Rissne hänger rött lysande texttavlor. Det är texter som 
kommer ur företagets gemensamt framtagna vision om arbetet på Canon Center i 
Rissne. ”På Canon Rissne ska vi gör affärer som är bra för både kunden & 
Canon!”, ”Canon Rissne ska vara en rolig och stimulerande arbetsplats” och ”Vi 
på Canon Rissne ska vara öppna för nya sätt att arbeta i syfte att ständigt förbättra 
oss och de produkter vi jobbar med" lyder tre av texterna. 

”Kyosei” och de lokala visionerna i Rissne kommunicerar med varandra. 
Affärerna, kunderna och medarbetarna är vararandas förutsättningar.
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Kyosei är ett viktigt kärnvärde, en grundvärdering som 
ska prägla det vi gör, det är inte bara en floskel, eller ett 
sätt att marknadsföra sig, säger platschefen.  

När man anställs här ingår ”Kyosei” i introduktionen. 
Det ”Japanska arvet” skiljer ut Canon från t.ex. 
amerikanska bolag. Platschefen fortsätter; Relationen till 
medmänniskorna, kollegor här – man ska alltid möta den 
person som kommer fram till dig så som man själv 
skulle vilja bli bemött – är viktigt. Kärnvärdet är trivsel 
på arbetsplatsen, så lever vi, och det ska alla också göra. 
Vi sätter en grundnivå om hur man är som Canon-
medarbetare. Sedan förvaltas det här vidare genom att vi 
har kick-offer för hela landet, där får man en känsla för 
Canon - familjen och Canons värderingar, Canon-
gemenskap och såna här saker som självklart finns i 
företagskulturen.

Inte minst viktigt är alla system och databaser, vi lär folk 
snabbt, att man inte behöver ha allting i huvudet, det 
viktiga är att hitta det när du behöver det. Det är en del 
av det kollektiva minnet, det som ligger i burken. Det är 
många faktorer tror jag, som bygger upp det kollektiva 
minnet och gör att blir möjligt att förvalta. Vi är därför 
redan från början vid varje nyanställning noga med 
introduktionen.

”WWW” lanserades av Canon i mitten av 90-talet. "Work where you want" - arbeta 
var du vill. De 50 personer som arbetar här är praktiskt taget aldrig här samtidigt. 
De arbetar "WWW". Det finns 40 arbetsplatser, kontoret är en mellanstation.  

En av teknikerna säger till mig när vi möts i cafeterian en dag: om han skulle byta 
jobb så blir han inte nödvändigtvis tekniker. Här har han lärt sig att vara kreativ, 
pådrivande och se värdet av förändringar. Han tycker att han har mycket att lära ut 
som ligger utanför själva teknikområdet. 

Visionen
När kontoret var nyöppnat 1995 och WWW lanserades som ett förhållningssätt till 
arbete var dåvarande kultur stödjande för maximal egen frihet. Det innebar att 
fysiska möten togs över av digitala databaser och att nyckeltal utvecklades för att 
kunna kontrollera medarbetarna. Medarbetarna kände att de deltog i ett 
uppmärksammat experiment och var positiva till arbetssättet och sin arbetsplats 
(Avner 1997). 

2002, efter sju år, säger nuvarande platschefen att WWW passar väl med arbets-
sättet, men naturligtvis har det ett kommersiellt syfte. Ca 10% av nuvarande 
medarbetare var med när kontoret öppnade 1995. Det mötesfria kontoret finns inte 
kvar. De fysiska mötena anses nu lika nödvändiga som välutvecklade databaser. 
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Canon Center Rissne har skapat sig ett rykte som ett framåtföretag med 
entreprenörsanda. Man har tagit till sig nya idéer och varit först att pröva saker. 

Ambitionen nu är att flytta Rissne, från att ha varit det experimenterande men lite 
ekonomiskt tveksamma exemplet, säger platschefen, till att bli det goda exemplet i 
alla avseenden. Därför har en vision om Canon Center Rissne formulerats som det 
goda exemplet. Det innebär att man ska vara en attraktiv arbetsgivare och den IT-
leverantör som kunderna långsiktigt väljer. Långsiktigheten innebär respekt för 
kunderna. Affärer som görs ska vara bra för både kunden, Canon och 
medarbetaren. Canon Centre i Rissne ska vara ett framgångsrikt företag. I Canon-
världen ska Canon Center i Rissne vara ett av dem som lyser bäst. På några års sikt 
ska man inom Canon Svenska AB ta Rissne som ett exempel: ”gör som dom 
gjorde, det fungerade, dom är framgångsrika”.  

Vi har en klar bild av vad vi ska ha för typ av människor 
när vi nyrekryterar. ”Krängartyper”, ”krokodiler” med 
för stor käft och inga öron, dom är inte vi intresserade 
av, det fungerar inte långsiktigt (Platschefen, intervju 
2002).

Ett förändrat arbetssätt och ett förändrat synsätt på kunden krävs när man säljer 
lösningar. Då måste man lyssna på kunden och föreslå den lösning som passar 
kunden bäst. Det är framgångsreceptet som kräver en ”ny sorts” person, både 
erfarenhets- och kompetensmässigt, säger platschefen. 

Teamorganisation
De knappt femtio anställda på Canon Center i Rissne är uppdelade i så kallade 
team: tre försäljningsgrupper, en teknisk servicegrupp och en grupp med de som 
arbetar i butiken och utställningen, med innesäljarbete och eftermarknad. Varje 
grupp leds av en teamledare. 

Det är en manligt dominerad arbetsplats, där drygt 10% av de anställda är kvinnor. 
En av säljarna är kvinna, två kvinnor är innesäljare och en kvinna är 
servicetekniker. Receptionisterna är män. De ansvarar också för butiken och 
utställningslokalen, som visar alla produkter och tekniska nyheter inom företaget. 
En kvinna arbetar med marknadsföring, en kvinna med kundutbildning och en 
kvinna är tillsammans med en man som företagets administratörer. Chefen är man. 

Personalomsättningen varierar mellan yrkesgrupperna. Teknikerna är trogna 
Canon, fem personer är relativt nyanställda, 1-2 år, 13 personer har arbetat mer än 
10 år, varav 3 har arbetat 15-17 år. Teamledaren för teknikerna har arbetat på 
Canon i 20 år. Camilla, den enda kvinnan, är barnledig.  

Av de drygt 25 säljarna har majoriteten ett halvt till ett och ett halvt års 
anställningstid. Flera av teamledarna har dock ett längre Canon-förflutet, inklusive 
platschefen. Tre av kvinnorna har arbetat mer än 10 år på företaget. 
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Verksamheten leds av platschefen, som tillsammans med teamledarna bildar 
företagets ledningsgrupp. 

Öppenheten är styrningen 
Den information som finns i databaserna på intranätet är den som behövs för att 
alla ska veta vad de ska göra, hur de ligger till i förhållande till sin egen planering, 
nyckeltal, budget och täckningsbidrag. Den individuella informationen om var och 
en är offentlig. Teammöten har detta som en stående punkt på agendan, vars och 
ens insatser i relation till målen diskuteras. Dessutom exponeras resultaten på 
väggen. Där kan alla se hur väl var och en klarar sina mål.” Det är klart att jag vill 
påverka min lön, det är anledningen till att jag jobbar här”, sade en av säljarna.  

Tävlingar en del av kulturen 
Tävlingar är en annan stående punkt på agendan när teamen har sina gruppmöten. 
De är stimulans för ytterligare ansträngningar. En del tävlingar är individuella, 
andra kollektiva. Vinsten är ofta en resa. Kommer kontoret att komma till 
Riksgränsen? Alla kan se de rör som ska fyllas med tennisbollar om man närmar 
sig målet. Två av teamcheferna ställer röret väl synligt vid kafeterian och lägger i 
de första tennisbollarna. När röret är fullt har man sålt den kvot som sattes upp. Det 
här är en tävling enbart för kontoret, en sporre som ska få försäljningen att öka 
rejält från januari till maj månad. Den kollektiva sporren, att nå det uppsatta målet, 
är en skidresa för alla. En annan tävling som är aktuell samtidigt är individuell och 
priset är en resa till Aten. I den tävlingen kan bara säljare delta. Den är utlyst av en 
leverantör. Man tävlar med varandra och med andra försäljare av samma produkter 
på andra företag. 

Finns det en konflikt i att å ena sidan finnas i en kultur som vill få medarbetaren att 
känna frihet, tillit och delaktighet och å andra sidan locka med metoder som ska få 
medarbetaren att anstränga sig ytterligare? 

Det öppna rummet – en arena för möten 
Lokalen inbjuder till möten och samtal. Den fysiska miljön speglar företaget. 
Kontoret präglas av skrivborden, arbetsplatserna som finns orgelbundet placerade i 
rummet. Ett rum som egentligen består av två rum avskilda från varandra men ändå 
med kommunicerande öppningar emellan. Där finns 40 arbetsplatser för femtio 
anställda. På måndagar, som är mötesdagen för de flesta team, gäller det att vara 
tidig om vill vara säker på att få en arbetsplats. Umeå står det på ett skrivbord, 
Sundsvall på ett annat. Varje arbetsplats kan identifieras med namnet på en svensk 
stad. Arbetsplatsen är en höj - och sänkbar bordskiva. Eluttag och sladdar finns för 
att koppla in sig. Egna tillhörigheter, papper, pärmar och dylikt härbärgeras i en 
rullhurts. Den ska ställas på ett därför avsett ställe, det så kallade garaget, när man 
lämnar arbetsplatsen. Hurtsarna verkar vara mycket lite i användning, de flesta 
hurtsar står kvar  i sitt garage, trots att ägarna har tagit sig en arbetsplats. De som 
använder hurtsen blir lite mer privata på jobbet. De har till exempel bilder på sina 
barn uppsatta. Det är inte tillåtet att lämna något kvar på ett oanvänt skrivbord 
längre än två timmar. En bärbar Dell - dator är människornas arbetsverktyg. I den 
finns all information, bland annat de många interna databaserna som är viktiga att 
hålla sig ajour med. Datorn bär man med sig hem, varifrån man arbetar ibland. Den 
är också stöd vid kundbesök.
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För teknikerna håller ett nytt handdatorsystem på att introduceras. Teknikerna har 
haft möten kring tekniken och layouten, hur man ska läsa och förstå information i 
”Palmen”. Genom den får de nu sina uppdrag. Teknikernas samlingsplats, är 
”teknikersoffan”, som står i närheten av maskinrummet, ett rum som alltid är fyllt 
av framför allt kopieringsmaskiner som ska repareras längst bort från butik och 
utställning. Besöken i soffan från övriga medarbetare är täta och teknikerna sprider 
ut sig i kontoret när de behöver en arbetsplats.

Samtal pågår i detta öppna rum, det så kallade flexibla kontoret. Erfarenheter om 
jobb utbytes, information och hjälp ges och fås. En kundadress behövs, en maskins 
funktion i en ny situation diskuteras, särpräglade kunder ”varnas” för och kunder 
som behöver få veta mer om Canons produkter och tillbehör tipsas om. Jobbet är 
det gemensamma, men man gör också upp om badminton- och tennistider. 

Kontoret erbjuder ingen avskildhet, förutom ett ”tyst” rum, som alltid är upptaget.    
Det är svårt att vara osynlig och anonym här. Vilka samtal rings här och vilka 
väljer man att ringa från hemmet? Många samtal rings och tas emot vandrandes 
omkring i lokalen. 

Två reflektioner som observatör i det öppna rummet: 

Jag ser unga män i bomullsskjorta och slips, frisyren 
är Tintin-klippt. Den här uniformen är säljarnas. 
Säljcheferna som är några år äldre har inte 
nödvändigtvis Tintin-looken. Teknikerna har ett friare 
förhållningssätt till sitt yttre. Att gå in i ett maskinrum 
eller kopieringsrum kräver en bra verktygslåda 
snarare än en snygg slips, är kanske den praktiska 
bakgrunden.

Skymd bakom mittenpelaren sitter platschefen med 
fötterna på bordet. Han kommer inte in med glada 
tillrop, precis. Hälsar inte på vare sig på mig eller på 
Ingela, som han ändå inte träffat tidigare den här 
veckan, vad jag vet. Han talar högt och tydligt i 
telefonen. Samtalet handlar om huvudkontorets 
överkörning. Han är envis och tydlig, läser tidigare 
dokument högt. Det handlar om tipsbonussystemet 
som har sin modell här, men som föreslås ska ändras 
för att se lika ut i hela landet. Han flyttar sig till 
soffan medan diskussionen pågår. Han kommer inte 
att ändra det system som finns här. Samtidigt som vi 
alla kan avlyssna chefens samtal ser alla ut som de 
inte hör och fortsätter sitt jobb. Inga blickar utbytes, 
alla ansikten är riktade mot den egna datorn. Samtalet 
avbryts, men återupptas igen och samtalet avslutas i 
sämja. Vi får också veta att chefen har varit uppe och 
torkat spyor hela natten efter ett magsjukt barn.28

28 Medarbetarna reagerade på detta när vi diskuterade mina observationen. Man är van vid chefens 
chargong, man lyssnar inte. En förutsättning för att kunna arbeta i ett öppet kontor är att kunna 
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Den fysiska miljön här är kulturbärande och sänder sina budskap effektfullt när 
händelser, beteenden och ting tycks existera utanför oss som något självklart och 
oreflekterat.

Kontoret är en mellanstation 
Människorna kommer in och ger sig av under hela dagen. Det är inte ovanligt att en 
person återkommer flera gånger under samma dag. Men det kan också gå flera 
dagar mellan besöken på kontoret. 

Glada hälsningar och återseenden är vanligt här. Det är lätt att ha barn på dagis, 
berättar en av medarbetarna. En stor del av kunderna finns nära, därför blir 
restiderna inte så långa. Kunddistrikten är uppdelade mellan de olika Canon 
Centren.

En av teknikerna kommer sent till mötet, han har haft sju 
jobb på morgonen. Senare lämnar två av teknikerna 
kontoret. De ska troligen på kundbesök. Klockan är 
tjugo i två och tekniker nummer tre passerar med ett 
paket under armen. Han hämtar med sig en pappersrulle 
också. Det är viktigt att en tekniker inte lämnar en 
smutsig maskin efter sig (ur mina noteringar 24 januari-
02).

Utställningslokalen är ett labb 
Både tekniker och säljare rör sig ofta i utställningslokalen, ensamma eller två och 
två.

En av säljarna håller på med en kopiator och 
praktikanten tittar på. Nu kommer en av männen från 
butiken och assisterar. En tekniker finns också i 
utställningen, han diskuterar med någon i telefon och har 
tre dataskärmar igång. Hur många funktioner kan vara 
igång samtidigt? Nu kommer en ytterligare en tekniker, 
jag känner igen honom på hans särskilda släntrande 
gång och tunga boots. Han frågar vad som pågår, går 
iväg och kommer tillbaka med en skruvmejsel som han 
erbjuder sin kollega (ur dagboksanteckningar den 24 
januari).

Utställningslokalen är ett labb för de anställda. Tekniker och säljare kan mötas runt 
en ny produkt. Utställningslokalen används dels för att testa olika saker när kunden 
har problem, utbildning av nya produkter och till gemensam träning. Det finns en 
gräns för hur mycket den kan användas. ”Den ska vara snygg och fräsch när en 
kund kommer in och vill se en produkt, men visst tillför den mycket som inte bara 
är att visa saker för kunden” (ur intervju med platschefen). 

stänga av omgivningen. Men det finns också uppföranderegler som bland annat innebär att man 
ska ta hänsyn till sin omgivning och anpassa sitt röstläge därefter. 
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Yrkesgemenskapen är närvarande och tar sig uttryck i arbetssamtal runt 
produkterna som man säljer, lagrar och ger service på. 
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Studie 2, SYSteam Network Center 
Företagspresentation

SYSteam Network Center (SNC) ingår i SYSteam AB – koncernen och är ett av 
koncernens ca 50 bolag. I koncernen finns ca 800 anställda, varav 22 % kvinnor i i 
huvudsak i administrativa befattningar. SYSteam är etablerat på ett 40-tal orter i 
Sverige, Danmark, Norge och Finland. Det är ett tjänsteföretag i IT - sektorn. 
Företaget bildades 1986 av tre personer29. De tre grundarna är fortfarande 
huvudägare, men från och med 1999 är Investmentbolaget Bure delägare till 30 % 
med en option att öka till 48 %. Diskussioner har förekommit om att introducera 
sig på börsen. Hittills har grundarna valt att inte göra detta. Försäljningen till Bure 
var ett led i att skapa stabilitet och ett långsiktigt ägande.

SYSteam AB vilar på en vision som sätter medarbetaren i centrum. Det har visat 
sig vara ett framgångsrikt koncept. Till det kommer jag att återkomma i mina 
analyser och diskussioner om hur tradition och förnyelse inverkar på utveckling. 
Tillväxt och lönsamhet har hållit i sig i SYSteam, trots den stora nedgången i 
branschen i övrigt. 

Ett av Systembolagen är SYSteam Network Center (SNC) där det arbetar 26 
personer. 22 män och 6 kvinnor, varav två kvinnor är barnlediga. Det är SNC som 
jag studerar. Det finns en nära relation mellan moderbolaget och dotterbolagen, 
därför kommer också SYSteam som moderbolag och som kulturbärare att 
återfinnas i diskussioner och analyser. I SYSteams vision ligger att medarbetarna 
ska ha nära till beslutsfattare och själva känna att de har möjlighet att påverka. Det 
är ett av skälen till att man har valt att dela ett bolag när det blir för stort och för 
spretigt i sin verksamhet. SNC är ett servicebolag vars affärsidé är att hyra ut 
driftstjänster och utrustningar för datadrift. SNC bildades år 2000. SNC kommer ur 
ett annat bolag, Datakonsult, där man varit en driftenhet sedan 1995. Sedan 2001 är 
man ett eget bolag med 26 anställda, varav fem är kvinnor. Två av kvinnorna är 
barneldiga, en blir snart. Medelåldern är 30 år. Antalet anställda har fördubblats 
sedan 2001. 

SYSteam AB är ett småländskt bolag där man inte handlar på kredit. Snarare 
poängteras vikten av att ha buffertar, reserver för oförutsett. Varje team har 
resultatansvar. Detta verkar vara ovant på SNC och man söker förhållningssätt och 
rutiner. Tjänster mellan teamen debiteras. Där finns svårigheter. Det tycks saknas 

29 ”En av grundarna är inbiten tekniker, en av dem är administratör, och jag möjligen då 
visionären, när jag ritat lösningen på servetten på restaurangen är det klart och jag är också den 
förre koncernchefen. Ingen av de andra två vill vara koncernchef. Vi kompletterar varandra väl, 
bättre än vi anande när vi startade SYSteam. Vi har vidmakthållit goda relationer, nej jag skulle 
säga att vi har en mer fördjupad relation till varandra idag. Jag har avgått som koncernchef, 54 år, 
för att jag tycker att det ska ske en generationsväxling. Vi har redan från början bestämt att det inte 
ska bli ett familjeföretag. Vi ska inte sitta kvar här och dega som 70-åringar. Men vi känner en oro 
kring nya ägares förvaltning av företagets värden och livskraft. Därför var mitt huvudalternativ att 
splittra bolaget och dela ut det till de anställda. Då hade det varit upp till dem i varje enhet att 
förvalta det. Men det var nog för djärvt. Det blev svårt att enas kring. Kanske för tidigt väckt fråga. 
Jag kommer inte att ha en dominerande roll här efter 60- års ålder, i alla fall.” (ur intervju med 
förre koncernchefen, juni-02). 
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välutvecklade rutiner och frågor uppstår kring vad som ska debiteras, hur mycket 
och varför. Hur blir ett pris ett pris? 

SNC säljer datadrift på distans, därför har man tillgång till kundens databaser eller 
också hyr kunden in sig i SNCs datahallar. Affärsidén är att kunden ska hyra sig fri. 
SNC är ett callcenter med helpdeskfunktion, en driftavdelning och konstruktörer 
och uthyrare av så kallade webbhotell för företrädesvis små- och medelstora 
företag. SNC är en serviceorganisation, där uppgiften varierar beroende på kunden. 
Medarbetarna är tekniker med olika bakgrunder, sällan akademiker. Företaget är 
fortfarande i ett uppbyggnadsskede vilket innebär många nyanställda (som inte är 
bärare av SYSteamkulturen) och sökande efter rutiner och gemensamma normer. 
För att utöka kundunderlaget har en marknadsansvarig man nyligen rekryterats.  

SNC ingår i ett nytt affärsområde tillsammans med uppköpta kollegan i Uppsala, 
före detta UDAK. 

Devisen ”Hyr dig fri” som syns på reklamaffischer för SNC är också giltig för den 
egna verksamheten. Kundtjänst hyr man in från från ”Shared Services”30 liksom 
ekonomichef och ekonomifunktioner. Personalfunktionen är koncerngemensam. 
De olika SYSteam-bolagen (inklusive SNC) har en stor intern marknad.  

Uppdrag kommer från andra leverantörer, från ”marknaden”, men också internt 
från andra SYSteambolag. Eftersom bolagen inom koncernen är många och 
specialiserade innebär det att det finns en inre marknad för flera av bolagen. SNC 
köper ekonomi- och andra administrativa tjänster av Shared Services, ett 
SYSteambolag som säljer administrativa tjänster. Personalarbetet stöds av 
koncernens personalenhet i den utsträckning som bolagen väljer att använda dem. 

Teamorganisation
SNCs organisation följer SYSteams riktlinjer och man har organiserat sig i fyra så 
kallade team. Vd leder företaget och har till sin hjälp tre teamchefer (en chef är 
ledare för två team). SNCs bolagsstyrelse är inte bildad ännu, men där kommer att 
finnas representanter för koncernledningen. 

SNC ingå i affärsområdet IT Partner där VD:n är SNCs VD:s chef. SNC ingår 
tillsammans med nyinköpta UDAK i Uppsala i affärsområdet IT Partner. UDAK 
och SNC har likartade verksamheter och kommer att samarbeta.  

Inledningsvis var SNC uppdelat i två arbetsgrupper: helpdesk samt teknik. Från 
och med 2001 har verksamheten delats upp i fyra kundteam, där varje medarbetare 
successivt blir mer av generalist. Under 2002 förändrades organisationen och man 
har nu tre kundteam. Det utvecklas olika kunskaper i de olika teman eftersom 
kunderna ser olika ut och har olika behov av SNC. VD möter teamcheferna en gång 
i veckan. 

30 Ett administrativt dotterbolag i SYSteamkoncernen 
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Att ordna för dialogen 
Möten i olika konstellationer pågår regelbundet. Genom en tydlig möteskultur har 
man skapat uppföljnings-, informations-, inflytande- och reflektionsarenor. 

Varje team möts en gång i veckan. Dessutom har teamen ett kort morgonmöte för 
att följa upp gårdagen och planera dagen. Möte med driftsansvariga sker en gång i 
veckan med de två personer som har det övergripande ansvaret för driften samt 
driftledaren vid varje team. 

Det finns också andra grupperingar av mer temporär art. SNC skiljer sig från 
övriga SYSteam. Mest med anledning av själva verksamheten. En driftavdelning 
kan inte vara särskilt flexibel i tid och rum, säger VD. Arbetstiden är reglerad, man 
har jourverksamhet och arbetsuppgifterna är återkommande, ofta med en viss 
periodicitet. Det är viktigt för lärande och för att bryta det rutiniserade arbetet att 
medarbetarna deltar i utvecklingsarbete, säger VD. Det sker i grupper både inom 
och utanför SNC. Utanför SNC samarbetar man med medarbetare från olika 
SYSteambolag. 

VD träffar övriga SYSteambolagschefer en gång i kvartalet tillsammans med 
koncernledningen. Tills för en kort tid sedan träffades man en gång i månaden. 

SNCs lokala kodgemenskap 
Hur skolas man in i och blir delaktig i den gemensamma koden?  

Det här är en jeans - och tröjkultur. Färgat hår, blekta slingor och kortklippta 
frisyrer ser jag på de unga männen här. Teamledarna är äldre. Här finns en 
teknikeridentitet snarare än en konsultidentitet, anar jag.

Jag gillar att skruva och mecka, därför jobbar jag här, 
säger en av de anställda. 

På samma sätt som jag känner igen utomstående besökare här, igenkänns troligen 
SNCs medarbetare i andra delar av huset. Hur vill man bli igenkänd? 

När jag sitter i SNCs arbetsmiljö kommer jag att tänka på när jag skjutsade min son 
med datorn, skrivbordstolen, madrassen, coca colan och chipspåsen till ett garage 
dit nio andra killar anlände med samma attiraljer. Starkast blir detta hos team 
Infrastruktur som samsas i ett litet rum med gallerförsedda fönster (p.g.a. läget och 
stöldrisken). Det här rummet känns verkligen instängt. Litet, tätt mellan 
arbetsplatserna, breda persienner som är halvt fördragna. Det finns inte blommor i 
fönstren (trots att syrebidraget från dem kunde behövas) och inga bilder av 
flickvännen, sambon eller barnen. Skrivborden pryds av rader av röda coca-
colaburkar. Det finns en hockeytröja på en vägg som en privat markering. 

Kick-off planeras. Den handlar mycket om öl och ormar. Snusdosan vandrar 
mellan kollegorna på mötet. 
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Att begära pappaledigt ”glömdes bort”, men nu är det gjort. Det var inget problem. 
När en medarbetare annonserar att han måste gå lite tidigare för att hämta barn, tas 
det inte riktigt på allvar utan skojas med: ”Har du inte en fru?”. 

Flexibiliteten har inte riktigt slagit igenom på SNC. Friheten har sina 
begränsningar.

Teknisk support leds av en av de få kvinnorna. Hon tas i anspråk och åtnjuter stort 
förtroende från alla sina manliga kollegor.  

Individen är viktigare än teamet, teamet är viktigare än bolaget, bolaget är 
viktigare än SYSteam  
I SYSteam finns ett värdesystem som i sitt uttryck liknar de förföriska, men av 
flera kritiserade koncept som under 90-talet och fram till nu har rest och reser 
omkring bland företag och organisationer (Abrahamsson 2000, Furusten 1996, 
Rövik 2000). SYSteam är inte för det giriga företag som ”suger ut” medarbetarna, 
även om där finns ingredienser som jag också återfinner i de populära 
standardiserade koncepten. 

Individen är viktigare än teamet, teamet är viktigare än bolaget, bolaget är viktigare 
än SYSteam, är ett känt uttryck inom SYSteamkoncernen. De tre grundarnas 
erfarenheter från sina liv i arbete och uppväxt har de noga analyserat och format en 
vision som genomsyrar SYSteamkulturen. Erfarenheterna som har gett denna 
trojka en övertygelse om att grundbultar är arbetsglädje och tillit. Det ska vara kul 
på jobbet.

SYSteamkulturen formas av visionen att det är medarbetarnas frihet som grundar 
företaget, vilket innebär att organisationen byggs underifrån. Det kan bli spretigt 
och oordnat, säger förre koncernchefen, men om medarbetaren tar befälet över sin 
egen situation kan oordningen balanseras. Och man ska ha roligt på jobbet. Om 
medarbetarna har en personlig frihet och är delaktiga i och kan påverka 
verksamheten så menar koncernens visionär (en av de tre företagsgrundarna) att 
detta blir möjligt. Denna koncernövergripande kultur ska också genomsyra SNC. 
SNC kommer ur ett annat SYSteambolag, Datakonsult, och bär med sig 
SYSteamkulturen. De många bolag som köps upp har sällan en liknande kultur och 
man säger från koncernledningens sida att det är viktigt att övriga bolag på sikt 
anammar SYSteamkulturen. 

Företaget går bra, trots IT-branschens nedgång. En nedskriven och tryckt 
företagspolicy, ”Vår kultur”, som skrevs 1989 av förre koncernchefen delas ut till 
nyanställda, men också till kunder och andra intressenter. I den, kallad ”bibeln” av 
koncernens personalchef, är medarbetaren i centrum. Det är människans lust som 
blir drivkraften i företaget. Vinsten ska vara rimlig. Med det vill man poängtera att 
uthållighet och långsiktighet förhindrar ett synsätt som leder till maximering av 
vinsten. SYSteam ska vara företaget som leds och utvecklas utifrån medarbetarnas 
viljor och ambitioner.  

SNCs VD lägger till: Så länge vi är lönsamma. 
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Frihet
Frihetsbegreppet intar en särställning i SNC. I mina intervjuer, i dokument, i 
personalutbildningar och i företagets möte med media är medarbetarna i centrum. 
Jag konfronteras med frihetsbegreppet oavsett vem jag möter eller lyssnar till inom 
SYSteam, varav de flesta är medarbetare på SYSteam Network Center. Det finns 
en SYSteamkultur, ett språkbruk som ska bära företag och koncern framåt. ”En 
kultur som ska bära fram medarbetarna och deras viljor och förmågor” om jag 
använder förre koncernchefens ord. Denna vision är en skapelse framför allt av en 
av grundarna, den förre koncernchefen, den som betraktas som den visionäre av de 
tre. Visionen ”Vår kultur” är fortfarande efter mer än 10 år ett viktigt 
företagsdokument. Den förre koncernchefen är fortfarande en betydelsefull person 
för företaget och medarbetarna. Jag deltog i en personalutbildning där han inledde 
och lade grunden för fortsättningen. Han är karismatisk som talar om friheten och 
om hur en organisation behöver byggas underifrån. ”Då kan det bli oordning och 
det kan bli spretigt,” säger han till deltagarna. ”Därför behövs medarbetarnas 
förmåga att ta befälet över sin egen situation. Var och en måste bli 
handlingskraftig”.

I en artikel i DN (20021018) skriver Sven–Erik Liedman om begreppet frihet 
utifrån filosofen Philip Pettits bok ”A Theory of Freedom”.  

Liedman synliggör frihetsbegreppets koppling till att kunna göras ansvarig, En 
människa är fri när hon kan inhösta klander eller beröm för det hon gjort. Den som 
enbart följer sina spontana önskningar är en lekboll för impulser. Med ansvaret i 
centrum blir det möjligt att slå en brygga mellan individ, samhälle och företag. Det 
är i relation till andra människor som en människa har ansvar. Hon har förmågan 
att inför andra människor argumentera för sin sak. 

När jag läser artikeln går mina tankar till SYSteam. När jag i min intervju med 
förre koncernchefen frågar honom om detta med frihet och om inte många egna 
viljor och önskningar kan bli en svårighet svarar han: 

Om jag ska må bra så måste jag ha en arbetssituation där 
jag känner en trygghet. En trygghet jag vill ha är att jag 
känner att företaget överlever. Där har du kopplingen till 
ekonomin. Sedan vill jag ha någon form av kvittens på 
att det jag gör och det mitt team gör är tillräckligt bra i 
förhållande till andra. Man vill känna, utan 
tävlingsmoment, att man är bättre än genomsnittet av 
branschens kollegor. 

Det finns ju inget bra mått på det, det finns ju bara 
ekonomi att mäta sig mot andra. Sundhetsbevis som 
man behöver. Om du frågar i organisationen så tror jag 
att de upplever att vi är ganska tuffa i vår ekonomiska 
styrning. 22-åringar tänker kanske inte på långsiktighet 
eller överlevnad, men vi är ytterst måna om ekonomin. 
Samtidigt är jag mycket riskbenägen. Men man kan inte 
utsätta så många människor som valt att jobba här för 
vilka risker som helst. Eller hur? Det jag brinner för är 
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att möta ett antal brinnande ögon i korridoren, känna att 
det inte finns några väggar mellan oss. 

Talar de om samma frihet Philip Pettit och förre koncernchefen på SYSteam? 
Nämligen den frihet som är sammankopplad med ansvar. Det förespråkas inte en 
enda organisationsform, den är inte given, men på SYSteam menar man att det är 
nödvändigt att veta vilken struktur man väljer och varför för att kunna vara 
konsekvent. Igen handlar det om trygghet. Jag tolkar det så att om man finns i en 
form som inte förvirrar och skapar oro, så blir det möjligt att vara fri att handla och 
ta ansvar.

Varje organisationsform har sina för- och nackdelar men 
det viktiga är att vara konsekvent. Förvirring och 
otrygghet ska undvikas. Det förefaller som om team-
organisation håller på att bli standard på bolagen, säger 
förre koncernchefen.

Den nya koncernchefen går i den tidigares fotspår:

Beslut som fattas i koncernledningen som går tvärs 
emot vad en bolags-vd vill skapar oro. I en 
utvecklingsintensiv verksamhet måste friheten för 
individen finnas. 

Trenden bort från rutinarbete mot mer kreativitet, informations- och 
individfokuserade aktiviteter skapar en ledning som överlåter allt mer av kontrollen 
över arbetsprocessen till medarbetaren. Ledningen måste försäkra ömsesidig tillit 
(Thompson & Warhurst 1998). 
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Studie 3, Sif Småland och SYSteam AB 
Presentation av Sif Småland och SYSteam 

Jag inleder med att kort beskriva bakgrunden till det utvärderade samarbetet samt 
verksamhet och medarbetare hos de två parter som utvärderas. Det är i den här 
studien inte verksamheter som studeras utan ett samarbete mellan två 
verksamheter, den fackliga organisationen Sif Småland och IT-företaget 
SYSteam. Därför skiljer sig den här redovisningen från de tre övriga.

Utvärderingen finns i rapportform: ”Arbetsmiljö som drivkraft för partsgemen-
samt arbete. Utvärdering av ett samarbete mellan Sif Småland och SYSteam AB” 
(Avner 2003). 

Bakgrund
IT-företaget SYSteam ville utöka sitt nätverk när det gäller arbetsmiljöområdet. 
Det fanns sedan tidigare goda relationer mellan Sif Småland och SYSteam. 
Relationerna var av två slag, dels kände den dåvarande koncernchefen och en Sif-
ombudsman varandra sedan den tid då de var arbetskamrater och kollegor i ett 
företag i Husqvarna och dels fanns goda arbetsmässiga erfarenheter av att 
samarbeta med Sif. Personalchefen ger utryck för det samarbetet när han berättar 
om Sif som bollplank och rådgivare i olika arbetsrättsfrågor sedan flera år.

Två centrala begrepp återfinns i nämnda rapport: ”Att vara part” och 
”Livskvalitetsprojektet”. Skälet är att det är partsförhållandet tillsammans med 
SYSteams Livskvalitetsprojekt som är grunden för samarbetet. Det är den fackliga 
organisationen Sif som inbjudits och det är kring utvecklingen av 
Livskvalitetsprojektet som SYSteam bjöd in Sif som samarbetspartner.  

Sifs intresse av att delta i samarbetet vilar på flera ben. Arbetsmiljö är ett prioriterat 
område inom hela förbundet Sif. Man söker former för hur gott partssamarbete kan 
utvecklas. IT-branschen har inom Sif fått ett särskilt nationellt projekt som ska 
stimulera samarbete och lärande om branschen. IT-branschen är en viktig 
rekryteringsbas för Sif. Det finns en lokal projektledare för IT-området i Sif 
Småland. Hon är en av ombudsmännen i arbetsgruppen som utvärderas. Det var 
den lokala historien, de goda relationerna mellan Sif Småland och SYSteam som 
ledde till att Sif och SYSteam möttes i ett samarbete kring arbetsmiljö.  

SYSteam är inte medlem i någon arbetsgivarorganisation och de flesta 
medarbetarna inom koncernen är inte organiserade i någon lokal Sif-klubb eller 
annan facklig organisation. I endast ett av de drygt 50 bolagen som ingår i 
koncernen, finns en Sif-klubb. Sif-medlemmarna var inledningsvis få, knappt 50% 
av de anställda var fackligt anslutna och Sif-medlemmar. 

Utvärderingsuppdraget preciseras inte mer än som ett behov hos Sif och SYSteam 
att få sitt samarbete utvärderat. ”Det är bra om någon kan följa och utvärdera 
projektet.”. Däremot uttrycker båda parter en förhoppning om ett lärande knutet till 
arbetsformen och det partsgemensamma. 
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Det samarbete jag har utvärderat är snarare en tillfällig arbetsgrupp som möts runt 
en gemensam fråga än ett projekt. Intresset för arbetsmiljöfrågan hos deltagarna i 
gruppen är gemensam. Deras roller i samarbetet är olika. Tidsplanering och 
tidsramar är vaga. En utgångspunkt är att det i allt samarbete finns åtaganden. 
Dessa åtaganden är stundtals otydliga för deltagarna i gruppen.

I rapporten diskuteras hur dessa åtaganden blivit synliga eller lämnats därhän. 
Samarbetet har varit framgångsrikt. Sif har fått fler medlemmar, diskussioner 
påbörjades om att sluta ett så kallat hängavtal31 och Sif har kunnat påverka 
SYSteam arbetsmiljöarbete. 

Sif Småland 
Sif är en facklig organisation som organiserar anställda inom den privata kunskaps- 
och tekniksektorn. Sif Småland är ett av 20 regionkontor i Sif. Inom varje Sif-
region finns en avdelningsstyrelse som består av förtroendevalda Sif-medlemmar. 
Avdelningsstyrelsen är regionchefens uppdragsgivare. Avdelningsstyrelsen inom 
Sif Småland är under ombildning. Sif Småland har under år 2002 bildats genom en 
sammanslagning av tre regionkontor och deras avdelningsstyrelser. I Sif Småland 
arbetar efter sammanslagningen regionchefen samt 30 personer, varav 20 är 
kvinnor. På kontoret i Jönköping, som samarbetar med SYSteam, arbetar 13 
personer, varav 7 är kvinnor. Tre av kvinnorna är ombudsmän medan de övriga har 
administrativa tjänster. 

Arbetsuppgifterna inom Sif fördelar sig på några stora områden; förhandlingar, 
medlemsstöd, utbildning och information i olika fackliga frågor. Arbetet är stor del 
efterfrågestyrt och anses därför inte så lätt att planera. 

Sifs medlemsantal i regionen har ökat marginellt och trenden inom Sif är också 
sådan. Den lokala klubbverksamheten minskar i hela Sif men stämmer inte på 
Smålandsregionen, där lokal facklig verksamhet fortsätter att öka om än i andra 
former än de traditionella. 

SYSteam AB 
Företaget SYSteam bildades 1984 av tre personer. År 1990 var man 60 anställda. 
De tre grundarna är fortfarande delägare. Från och med 1999 är Investmentbolaget 
Bure delägare, ett ägarskap som från och med mars 2002 är 48 %. Dessutom ägs 10 
% av medarbetare. Nettoomsättningen har ökat med ca 50 % från år 1999 till år 
2001 och uppgick för koncernen till 953 miljoner kronor år 2001. I Bures 
årsredovisning för år 2001 säger man om sitt engagemang i SYSteam: ”SYSteam 
är en strategisk partner med helhetssyn och förmåga att delta i kundens egen 
affärsutveckling.”

I koncernen arbetade år 2001 ca 800 personer, varav 22 % var kvinnor. De flesta 
kvinnorna arbetar i administrativa befattningar. Koncernens ekonomichef var den 
enda kvinna och ingick i koncernledningen. Medelåldern i SYSteam är 36,2 år. 
Koncernen, som består av drygt 50 bolag, finns etablerat på ett 40-tal orter i 
Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sju av bolagen finns i Husqvarna, där finns 

31 Ett kollektivavtal som sluts lokalt mellan två parter, där arbetsgivaren inte är organiserad i en 
arbetsgivarorganisation.  
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också huvudkontoret med koncernledningen. Från 1999 fram till idag har antalet 
bolag i koncernen mer än fördubblats. Bolagen ingår i något av affärsområdena IT 
Partner, Enterprise Solutions, Hälsa och sjukvård eller Enterprise Applications. 
Varje affärsområde har en områdesansvarig chef. 

Entreprenörskap och delaktighet ska vara drivkrafter i företagskulturen. Inom varje 
bolag skapas därför en teamkultur, där varje team ska begränsas i antal 
medarbetare. I mindre arbetsenheter menar man att dialogen stimuleras och 
delaktighet i verksamheten underlättas för medarbetarna. 

SYSteams vision talar om medarbetaren i centrum och om rimlig vinst vid sidan av 
mer tidstypiska begrepp som kundtillfredsställelse och kvalitet. Visionen blir synlig 
i omsorgen om medarbetarna samt att man inte tar några stora ekonomiska risker. 
Det sägs inom koncernen bland de anställda att en av anledningarna till att 
företaget inte drogs med i spekulationsvågen, som åsamkade många IT-bolag 
problem, var obenägenheten att spekulera och ta stora risker.  

Attitydmätningar sker regelbundet. Mätningarna ser man som en hjälp till att 
identifiera svårigheter som uppstår. Nyckeltal mäter individens resultat. Som 
konsult i SYSteam ska man ha minst 70 % av sin arbetstid betald av kund. Bonus 
betalas ut till både individ och team. Teamledaren ser sig som ”coachen i laget.” 
Hon eller han (10% av teamledarna är kvinnor) deltar bland annat i återkommande 
så kallade träningsläger för teamledare.  

I varje bolag finns en styrelse, en VD samt ett antal team som består av en 
teamledare och teammedarbetare. En sådan organisation av verksamheten ska bidra 
till att SYSteamandan upprätthålls, vilket bland annat innebär att medarbetarnas 
viljor och önskningar ska kunna påverka verksamheten. Koncernledningen 
utformar riktlinjer och policy som ska stödja den kultur man önskar upprätthålla. 

Samarbetets förutsättningar 
Sif och System inledde sitt samarbete om SYSteams Livskvalitetsprojekt hösten år 
2001. Inledningen till samarbetet var ett möte som den dåvarande koncernchefen 
vid System och personalchefen bjöd in Sif Smålands regionchef och en Sif-
ombudsman till. Man möttes våren år 2001 för att diskutera ett gemensamt 
arbetsmiljöprojekt mellan Sif och SYSteam. Tanken var att Sif med sina kunskaper 
och erfarenheter skulle kunna bli en stödjande partner till SYSteams eget 
Livskvalitetsprojekt. Sif å sin sida accepterade inbjudan därför att man såg en 
möjlighet att bidra till god arbetsmiljö för medlemmarna på SYSteam. Eftersom 
anslutningsgraden till Sif32 var låg inom IT-branschen och också inom SYSteam så 
uppstod en möjlighet för Sif att förbättra anslutningssiffrorna genom att bli 
synligare inom bolaget. Båda parter utryckte ambitioner om ett lärande inom 
arbetsmiljöområdet. 

32 Anslutningsgraden till Sif, det vill säga hur många av de möjliga medarbetarna inom IT-
branschen som är Sif-medlemmar, var våren 2000 under 50 % (vilket är ca 30 % lägre 
anslutningsgrad än i övriga branscher). Det gällde också SYSteam. Nu har medlemsantalet ökat 
med ca 20 % i SYSteamkoncernen, vilket motsvarar den ökning som skett av medlemmar i 
branschen som helhet. Ökningen av Sif-medlemmar i IT-branschen skulle kunna hänga samman 
med den ökade otryggheten på arbetsmarknaden kombinerat med Sifs nya inkomstförsäkring, som 
ger ett bättre skydd än enbart arbetslöshetskassan. Men Sifs engagemang i SYSteam har troligen 
varit en bidragande orsak för den snabba ökningen där.
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De fyra från SYSteam och Sif såg sig inledningsvis som en styrgrupp och ansåg att 
ett sådant samarbete, som de ville påbörja, behöver följas och utvärderas. 
Samarbetsprojektet kom så småningom att av arbetsgruppen döpas till ”Må bra på 
och av arbetet”, vilket är namnet på den broschyr som beskriver Sifs 
arbetsmiljövision. Styrgruppens medlemmar är koncernchefen, personalchefen i 
SYSteam, Sif Smålands regionchef samt en Sif-ombudsman. Det operationella 
ansvaret delegerades till en arbetsgrupp vars medlemmar var personalchefen vid 
SYSteam samt två Sif-ombudsmän. Efterhand så framstår den så kallade 
styrgruppen mer som en tillfällig idégrupp som inte har sammanträtt efter det första 
mötet våren 2001.

Samarbetet i arbetsgruppen var inte tidsbestämt och gruppen hade inte ett tydligt 
uppdrag som de gemensamt hade tolkat och formulerat som sitt uppdrag. Men en 
arbetsgrupp fanns och ett arbete pågick. Jag uppfattade gruppens avsikt och de 
inbördes rollerna så att Sif skulle vara ett stöd i SYSteams arbete med 
Livskvalitetsprojektet. Gruppen och jag blev därför överens om att kalla samarbetet 
som jag utvärderade just ett samarbete som skedde i en därför sammansatt 
arbetsgrupp.

Varför valde Sif och SYSteam att samarbeta, vilka önskningar om resultat fanns 
och hur gjorde de sina önskningar kända för varandra? En sådan fråga fokuserar 
dialogen, samtalet, som utvecklades i gruppen och hur man reflekterade och lärde 
av sina erfarenheter tillsammans och var för sig. Jag började söka förklaringar till 
den otydlighet jag upplevde i samarbetet. Jag fann snart att SYSteamkulturen 
stödde en mindre ordnad tillvaro. I ”Vår kultur” finns flera beskrivningar av hur 
kreativitet, utveckling och individers frihetsgrad föredras framför ”ordning och 
reda”. Den nuvarande koncernchefen säger i sann SYSteamanda: 

Vi vill ha så lite regler som möjligt – bara så mycket att 
det ger trygghet för individen att själv agera, engagera 
sig och handla. Vi skapar bolaget utifrån individens 
önskningar.

Postmoderna organisationsteorier använder begrepp som ”den gränslösa 
organisationen” och introducerar nya organisationsformer som nätverksmodeller 
och virtuella organisationer (Hatch 1997). 33 Personalchefen vid SYSteam bygger 
sin verksamhet genom att skaffa sig ett nätverk inom de områden han behöver 
kunskap och stöd på olika sätt. Sif har blivit en sådan nätverkspartner. Han berättar 
att hans nätverkspartners får både roliga och tråkiga uppgifter: 

Vi bygger nätverk runt SYSteam med duktiga, pålitliga, 
bra samarbetspartners som kan stödja oss i en 
helhetsbild som skapar en arbetsdag, en livskvalité dit 
man går och där det är bra för att man har själv varit 
med och påverkat väldigt mycket. Så finns det saker 

33 Postmodernisterna menar att kunskap produceras i så många olika delar och på så många olika 
sätt att kunskap med nödvändighet blir fragmentariserad. Detta sker i en sådan utsträckning att 
man inte kan förvänta sig att någonsin komma fram till en enhetlig och integrerad uppfattning 
(Hatch 1997). 



85

man inte kan påverka, men som händer. Trafikolyckor 
och skador och vad det nu är för tråkigheter. Vi har bra 
beredskap för att möta de här tråkigheterna, som 
kommer förr eller senare och det möter vi med ett bra 
nätverk som ska minimera skadan.34

Göran Brulin (2002) är en förespråkare för nätverkskulturer och diskuterar i sin 
bok ”Faktor X, arbete och kapital i en lokal värld” förändrade maktförhållanden. 
Han menar att det är de enskilda människornas kompetens och samarbetsmönster 
som bestämmer företagens framgångar. Dynamiska lokala och regionala miljöer 
ersätter de stora företagens fabriker som drivkraft i ekonomisk och social 
utveckling (Brulin 2002). 

I ett nätverk kan en organisation vara mer central än andra, det hänger samman 
med hur många kopplingar den har med andra delar av nätverket. Det 
”samarbetskontrakt” som ändå finns (outtalat) mellan Sif och SYSteam utgår från 
ett nätverkstänkande. När någon i nätverket behöver stöd av någon annan, agerar 
den stödsökande. Med ett sådant förhållningssätt är det svårt att göra upp en 
tidsplanering. Agendan blir oviktig därför att skälet till att man möts redan är klart. 
Frihet från en förutbestämd dagordning ger också utrymme för associationer och 
spontana erfarenhetsutbyten som uppstår i arbetsgruppen. I det samarbete som har 
utvecklats är det framför allt SYSteam som varit initiativtagare till möten, det vill 
säga har känt behov av stöd. Det är SYSteams Livskvalitetsprojekt som är 
utgångspunkten för samarbetet. I det outtalade samarbetskontraktet ingår att 
initiativet kommer från personalchefen vid SYSteam. 

Sif-ombudsmännen kommer från en annan tradition än personalchefen vid 
SYSteam. I Sif är utgångspunkten för samarbete med arbetsgivare ofta grundade på 
oenighet och ett förhandlingsklimat, där det gäller att vinna kampen för 
medlemmen. Därför är avtal och regler viktiga i arbetet. ”Ordning och reda” 
handlar också om roller, normer och värderingar. Det tillhör en ombudsmans 
vardag. Inledningsvis under hösten 2001 var det lite diffust för de två Sif-
ombudsmännen vilken uppgift de hade i samarbetet. Den här arbetsgruppen var 
annorlunda jämfört med deras tidigare erfarenheter. Det är två erfarna ombudsmän 
som säger det. Men successivt så fick arbetet större betydelse också för Sif. Ett 
glädjeämne som Sif-ombudsmännen återkommer till är den öppenhet och den 
välkomnande attityd som SYSteam har visat dem. Det är SYSteam som efterfrågat 
deras närvaro och kompetens. En vanlig erfarenhet Sif-ombudsmännen bär med sig 
när de vill komma och besöka ett företag är att de inte är välkomna eller bjuds in 
med ”armbågen”; ”Ni kan komma halv fem på fredag ” är ett alltför vanligt svar till 
ombudsmännen som arbetar i Sifs BIT35-projekt.  

Att vara part  
Upplevelsen av varandra som ”part” och ”icke-part” får konsekvenser för 
samarbetet. Sif inbjöds att samarbeta med IT-företaget SYSteam därför att 
ledningen för koncernen ansåg att en facklig organisation kan bidra med både 

34 Jämför med Sifs definition av trygghet, där tryggheten ligger i att ha ett bra stöd utanför 
arbetsplatsen i form av specialister, försäkringsbolag, fack etc. när olyckan är framme. 
35 BIT = Bransch IT 
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professionella erfarenheter, formellt korrekta kunskaper och också med moraliska 
aspekter på hur arbetsmiljöarbetet kan och bör bedrivas. I det samarbete som 
beskrivs i rapporten finns ett partsförhållande som är en del av bakgrunden till 
utvärderingen. Partsrelationen blir en av frågställningarna i utvärderingen.

Det partssamarbete som synliggjordes i samarbetet mellan Sif och SYSteam vilade 
på vikten av samverkan, där dialogen mellan parterna var dess förutsättning. Från 
SYSteam finns en positiv förväntan på Sif som en kunnig och professionell partner 
i olika frågor som rör medarbetarnas villkor i arbetet. Inte sällan anlitas 
ombudsmännen vid Sif Småland i olika arbetsrättsfrågor. SYSteam är inte medlem 
i Almega36. Inom SYSteam-koncernen finns Sif-klubb på ett av de drygt 50 
bolagen. Ett skäl till den låga fackliga aktiviteten inom SYSteam-koncernen kan 
vara en uppfattning som den förre koncernchefen ger uttryck för när han säger att 
det i ett tjänsteföretag inte finns ett partsförhållande mellan arbetsgivare och 
anställd. Han menar att den anställde och arbetsgivaren har samma drivkraft, 
eftersom SYSteam producerar kunskaper och att individen mår bra om han har 
kunskap som efterfrågas.

När SYSteam vill diskutera arbetsrättsfrågor, avrekrytering37 eller arbetsmiljö-
frågor har det blivit naturligt för både personalchef och ledning att vända sig till 
Sif. SYSteam ger på olika sätt uttryck för att en förtroendefull relation har 
utvecklats under de senaste åren mellan SYSteam och Sif Småland.  

Sif har som tradition att samarbeta med arbetsgivare via sina medlemmar som ofta 
är lokalt organiserade i en Sif-klubb. De två Sif-ombudsmännen i arbetsgruppen 
uttrycker en ambivalens i att inte veta vad medlemmarna tycker om Sifs 
engagemang i SYSteam. Sif-ombudsmännen sade att de kände sig som inkräktare, 
när de inte hade ett forum, till exempel en facklig Sif-klubb på företaget, för att tala 
med medlemmarna om sitt samarbete med SYSteam. De kände att deras roll som 
part blev otydlig, när de hade svårigheter med att vara medlemmarnas budbärare.  

När dialogen sker med företagets ledning i ett nära och tillitsfullt samarbete utan att 
där finns en parallell kontakt med Sif-medlemmarna, har ett arbetssätt utvecklats 
som skiljer sig från ”det traditionella”. Om ett nytt arbetssätt håller på att utvecklas 
för partsgemensamt arbete, så tolkar jag de två ombudsmännens frustration så att 
Sif behöver känna att ett sådant arbetssätt ryms inom den demokratiska tradition 
där medlemmarna är uppdragsgivarna. Att samarbeta med den som i dagligt tal 
inom Sif kallas motpart, innebär att pröva sig och sin roll som part. Sif får allt fler 
medlemmar, samtidigt som arbetsplatsklubbarna minskar i antal. Partsförhållandet 
uppfattar jag är mer komplicerat för de två Sif-ombudsmännen än för 
personalchefen för SYSteam.  

Ser vi början till en ny arbetsform där Sifs regioner tar på sig en ny roll i sitt 
uppdrag som medlemmarnas uppdragstagare? 

36 Den arbetsgivarorganisation som organiserar IT-branschens företag. 
37 personalchefens definition av att dra ner på arbetskraft. I detta ligger att förbereda för att 
medarbetaren inte hamnar i arbetslöshet. 
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 Livskvalitetsprojektet 
När Livskvalitetsprojektet startades var målsättningen att vara föregångare, att 
upprätthålla en god miljö på arbetet men också ge förutsättningar för medarbetarna 
att skaffa sig en hälsosam fritid. Målet för SYSteam är friska människor. 
Människors hälsa, säger förre koncernchefen, är visserligen deras ensak, men det 
får konsekvenser också för arbetet och företagets kostnader. Samarbetet mellan Sif 
och SYSteam kring Livskvalitetsprojektet startades för att motverka sjukdom och 
för att få långtidssjuka tillbaka i arbete. En aktuell fråga man vill diskutera med Sif 
handlar om vilken rätt arbetsgivaren har att se medarbetarnas fritid och privatliv 
som delar av ett hälsoarbete. Hur kan ansvaret för individens hälsa fördelas? 
”Helhetssyn och livskvalitet hänger ihop” konstaterar personalchefen på SYSteam 
och får medhåll från Sif. Förre koncernchefen tänker gärna i otraditionella vägar:  

Om otraditionella lösningar ska kunna prövas, är det 
viktigt att ha den fackliga parten med från början. Jag 
hade en egen bild om hur ett sådant här problem med 
långtidssjukskrivna skulle kunna ansättas. Då kom 
tanken på Sif, för om man nu skulle behöva passera 
några gränser så underlättar det om det finns ett 
samarbete med Sif (förre koncernchefen juni 2002). 

Sifs förbundsledning mötte SYSteams ledning i oktober 2002. Då talade den nye 
koncernchefen om vikten av att ha en arbetsmiljö som stödjer människorna i den 
livscykel de befinner sig. Han exemplifierade med familjefäder där han ville se att 
familjen blir en balanserande kraft för yngre medarbetare. Den äldre konsulten, 
+55, bör ha en arbetssituation som stämmer med hans/hennes ambitioner och ork. 
Två grupper av medarbetare pekades således ut av ledningen som i behov av 
särskild omsorg. SYSteam behövde finna former som stödjer deras välbefinnande. 
Ingen av dessa grupper skulle arbeta ”för mycket”.  

Livskvalitetsprojektet har samlat fyra områden; friskvård, arbetsmiljö, jämställdhet 
och kompetensutveckling, och har därigenom blivit det projekt inom SYSteam som 
ska stödja visionen om välutbildade och friska medarbetare. Nästan alla anställda 
väljer att ingå i projektet i alla dess delar, några få medarbetare har valt ut sådana 
delar som de känner passar dem. Jag redogör kort för de fyra områdenas inriktning 
och ambition.  

Friskvård var inledningsvis fritidsaktiviteter som finansierades av den egna 
arbetsgruppen, teamet kallat inom SYSteambolagen. Nu, ett år senare, har ett 
koncept utvecklats som prövas på ett av bolagen, SYSteam Network Center, SNC. 
I detta koncept ingår utbildning i friskvård, kostkunskap, stresshantering m.m. 
Medarbetarna som deltar får möjlighet att genomgå olika tester. Träningskort och 
sluta-röka-hjälp ingår också i friskvårdssatsningen. Aktiviteterna sker delvis på 
arbetstid och delvis på fritid. Träningskort är subventionerade av SYSteam. En 
hälsoombudsman per 100 anställda hade planerats. Den idén byttes ut mot att 
anställa en friskvårdskonsulent på heltid (dock inledningsvis 50 % arbetstid). Målet 
för SYSteam var att bli friskvårdscertifierad.  

På dotterbolaget SYSteam Network Center (SNC) berättades om att. 60 % av 
medarbetarna skulle springa ”Maran” i Göteborg kommande vår. En av de få 
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rökarna hade slutat att röka och viktminskningar har skett på fler håll. 
Medvetenheten om kostens betydelse hade påverkat alla som jag talat med. 
Kostens betydelse föreföll vara ett område som få tidigare hade reflekterat över. 
Pommes frites och hamburgare blev allt mer sällsynt som lunchmat. Många tränade 
regelbundet. ”After work” blev också gemensam träning i gymmet. 

Att inriktningen på projektet Livskvalitet är så brett hänger samman med att man 
inom SYSteam anser att problem sällan enbart är arbetsmiljöproblem. Det krävs en 
helhetssyn på människan för att komma tillrätta med ohälsa, menar man. Det är inte 
bara arbetet som gör människan sjuk. När samhället anser att arbetsgivaren ska 
vara med och finansiera sjukdagar, samtidigt som man inte har ”tillgång till hela 
personen”, uppstår en svårighet, anser man från SYSteam. Eftersom företaget inte 
har rätt att komma åt det som kan vara de verkliga symptomen. Förre 
koncernchefen skulle gärna vilja att de individuella utvecklingssamtalen handlade 
om hela människan. Obalans i människors liv är ett växande problem, säger han. 
Att kunna arbeta med hela människan, både hennes hälsoprofil och hennes 
utveckling och lärande, det vill man på SYSteam. Sif betonar i sin vision om den 
goda arbetsmiljön, arbetsplatsens betydelse för människors välbefinnande. För 
detta krävs balans mellan arbetsliv och privatliv, vilket ställer krav på både företag 
och individ, säger också Sif. 

Visioner
En vision är en beskrivning av de högre mål och önskningar som visionsskaparen 
vill få förverkligade i en framtid. Både Sif och SYSteam har formulerat sina 
visioner om hur livet bör levas på arbetet för att arbetsglädje och hälsa ska infinna 
sig.

SYSteams skrift ”Vår kultur” har formulerats av koncernledningen. Det är en 
visionär policyskrift om ”företagets själ”. Sifs vision ”Vi ska må bra på och av 
arbetet” har formulerats av Sifs förbundsstyrelse. Det är tio år mellan visionerna. 
SYSteams vision skrevs 1992 och Sifs 2001. SYSteam har genom sitt samarbete 
med Sif kommit i kontakt med Sifs arbetsmiljövision. Som ett avstamp för 
Livskvalitetsprojektet har man valt att dela ut Sifs arbetsmiljövision till sina 
medarbetare. Gemensamt för Sifs och SYSteams visioner är önskan om ett uthålligt 
arbetsliv och långsiktighet, liksom lärande och utveckling av medarbetare. 
Kreativitet och nytänkande är viktiga ingredienser för att människorna ska må bra 
på arbetet. Det goda livet förutsätter inflytande i det som påverkar individens liv på 
jobbet och på fritiden.  

De många små bolagen är en del av förutsättningarna för att visionen ska bli 
möjlig. ”Individen är viktigare än teamet, teamet är viktigare än bolaget och 
bolaget är viktigare än koncernen” är ett centralt budskap i SYSteamvisionen.  

Den här svåra frågan med livskvalitet kräver att det blir 
möjligt att se till helheten. De som angriper arbetsmiljön 
när människors hälsa diskuteras, kommer inte att lyckas 
mer än i ett fåtal fall. Ohälsa är en kombination av 
händelser (förre koncernchefen, juni 2002). 
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SYSteams värdesystem liknar i sitt uttryck de organisations- och management-
koncept, som av bland annat Staffan Furusten (1996) benämns som förföriska38,
därför att de lovar framgång och snabba lösningar. Dessa koncept som under 90-
talet och fram till nu har rest och reser omkring bland företag och organisationer 
kritiseras av flera forskare (Abrahamsson 2000, Furusten 1996, Rövik 2000). 
SYSteams förföriska lockrop om frihet och flexibilitet lockar också Sif. 

I den filosofi som formar SYSteamkoncernen med sina många små bolag finns en 
tro på entreprenörskap. När människor får fria händer och uppmuntras till att 
använda sin nyfikenhet och kreativitet uppstår ovanliga lösningar. Små enheter 
(team) menar man ger medarbetaren möjlighet att känna arbetsglädje och 
delaktighet och att ha överblick. Personalchefen trycker på att ”kraften underifrån” 
är avgörande för att dynamiken, arbetsglädjen och demokratin ska infinna sig. Tron 
på entreprenörskap, på medarbetarna och på småskalighet parad med en 
ekonomisyn som inte har påverkats av ”nya ekonomin” har fram till nu skapat 
drygt 50 små bolag. Företagsfilosofin bygger på att man som anställd ska kunna 
överblicka sin arbetssituation och kunna påverka verksamheten och sitt arbete. 
Därför skapar man små enheter. Bolagstanken bygger på autonomin. Enheten 
måste garanteras självstyre. Men de ekonomiska styrsystemen griper in om man 
inte lever upp till de ekonomiska mål som beslutats i bolagets styrelse eller om man 
inte producerar god kvalitet. ”Styrelsen i mitt bolag har kollen, där sitter 
koncernledningen”, säger ett bolags Vd. 

Det gemensamma intresset är friska medarbetare 
Samarbetet med SYSteam skiljer sig från tidigare erfarenheter av partssamarbete, 
säger Sif-ombudsmännen. De beskriver hur de i mötet med SYSteam har upplevt 
ett förtroendefullt, öppet och samtidigt kravlöst samarbete. SYSteams personalchef 
talar om personkemin om en god konstellation av människor. De berättar om en 
lärande och rolig samvaro. 

Det finns en ambivalens som Sif-ombudsmännen då och då gav uttryck för. Ena 
gången fanns ett förtroendefullt samarbete att berätta om, en mentor-
mentorrelation, en annan gång behövde de markera att samarbetet skedde utanför 
gängse ramar. De funderade över var medlemmarna fanns som var deras 
uppdragsgivare, på vems mandat och på vems uppdrag de egentligen fanns i 
samarbetet. 

Det gemensamma intresset var friska medarbetare, säger Sif-ombudsmännen. 
Genom att Sifs och SYSteams ledning tillsammans definierade ett behov, 
synliggjordes det gemensamma intresset. Det som särkilt gladde Sif-
ombudsmännen var att det var SYSteam som var initiativtagaren. SYSteam hade en 
vision och ett mål som stämde överens med Sifs.  

I ett senare möte med hela arbetsgruppen diskuterades de särskilda kriterier som 
tagits fram för samarbetet. Kriterierna utökades med trivselfaktorn. Att man har 
roligt ihop och vill träffas igen, är viktigt, sade SYSteams personalchef och 

38 Begrepp som flexibel, delaktig, helhetssyn, frihet med flera begrepp, förekommer inom 
koncernen. I de så kallade standardiserade organisations- och ledningskoncept som sprids i 
västvärlden och som kritiseras av många forskare (Abrahamsson 2000, Fursten 1997,Rövik 2000, 
Rifkin 1993) återfinns samma begrepp.  
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fortsatte: Dessutom känner vi respekt och visar lojalitet gentemot varandra, vilket 
bidrar till trygghet och öppenhet i gruppen och här finns en vilja att utveckla något 
tillsammans.  

.Sammanfattningsvis sade de tre deltagarna i arbetsgruppen efter ett och ett halvt 
års partsgemensamt samarbete att grunden för samarbetet vilar på ömsesidig 
respekt och tillit, gemensamt intresse och engagemang för frågan. 

Samarbetet mellan SYSteam och Sif planeras att fortsätta dels i en mer 
formaliserad arbetsgrupp och dels genom ett kollektivavtal mellan Sif och 
SYSteamkoncernens alla bolag. 



91

Studie 4, Sif Trollhättan 

Den här studien finns beskriven i i rapporten ”Etnicitet som drivkraft för förändring 
av organisationen? Utvärdering av Sif Trollhättans förutsättningar att ta tillvara ett 
nytt projekt och lära inom ett nytt arbetsområde” (Avner 2004). 

Studien grundar sig på ett utvärderingsuppdrag som innebar att undersöka hur Sif-
organisationen i Trollhättan kunde lära om ett nytt arbetsområde genom att ett 
etniskt mångfaldsprojekt placerades mitt i verksamheten. Den övergripande frågan 
i utvärderingen var hur organisationen lär av och förvaltar sitt nya arbetsområde.  

Presentation av Sif Trollhättan 
Sif Trollhättan önskar lära om och finna former för att arbeta med Etnisk 
Mångfald. Ett mångfaldsprojekt startas därför. Initiativtagare till projektet var 
regionchefen i Sif Trollhättan. Han ansåg att det mångkulturella Sverige måste ta 
sig in i Sif. Sif behöver både fler anställda och fler medlemmar med utländsk etnisk 
tillhörighet. Sif ska kunna stödja arbetsplatser att bli mer mångkulturella, i det 
ligger att kunna känna igen och kunna motverka diskriminering. Därför behöver Sif 
lära sig mera om hur man kan bidra till och stödja en antidiskriminerande 
utveckling på arbetsplatserna. 

13 (14 personer från 2003) personer arbetar i Sifs Trollhättekontor: 
platschefen/regionchefen och tolv medarbetare. Sif Trollhättan är ett av 20 
regionkontor inom Sif. Arbetsuppgifterna på kontoret bestäms i stor utsträckning 
av den direkta efterfrågan från medlemmarna, men de bestäms också av de 
demokratiska beslut som fattats av Sifs kongress. Den regionalt valda 
förtroendemannastyrelsen har ett övergripande verksamhetsansvar. Det innebär att 
följa verksamheten, att initiera och att följa upp kongressbeslut. Regionchefen har 
två uppdragsgivare, den regionalt valda styrelsen och förbundets kanslichef39 som 
finns på förbundskansliet i Stockholm.  

Avdelningskontorets uppgift är att stödja medlemmar och lokala klubbar i 
förhandlingar, vara deras rådgivare, utbilda dem i och informera om olika 
arbetsrätts- och arbetsmiljöförutsättningar. Flera av medarbetarna deltar i 
utvecklingsprojekt som kan vara initierade regionalt eller centralt. Mångfalds-
projektet är ett regionalt projekt vars huvudfinansiär är Sifs Framtidsfond som Sifs 
förbundsstyrelse förvaltar och beslutar om.  

Sif-kontoret är centralt placerat i Trollhättan och man arbetar i ett så kallat flexibelt 
kontor40. Det innebär bland annat att medarbetarna kan välja själva var och när de 
utför sitt arbete med de begränsningar som arbetsuppgiftens art, gemensamma 
möten och aktiviteter innebär. 

39 Kanslichefen är anställd av Sifs förbundsstyrelse att leda verksamheten i hela Sif, såldes både 
förbundskansli och förbundsavdelningar. 
40 Det vill säga ett kontor där man inte har en fast arbetsplats. Tillhörigheter förvaras i en rulllbar 
hurts. När man är på kontoret tar man den arbetsplats som är ledig och kopplar upp sig på datorn 
som finns där. Arbetssättet uppmuntrar distansarbete. De flesta av medarbetarna kan välja att sin 
arbetsplats; arbeta hemifrån, från bilen, från ett företag/klubb eller åka till kontoret. Jmf. Canon 
Center i Rissne som har en liknande kontorslösning. 
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Under 2002 slogs verksamheten samman med Sif Skaraborgs regionkontor. 
Regionchefen är också chef för det kontoret, som finns i Skövde. Verksamheterna 
slås ihop, men inte geografiskt. Kontoren i Skövde och Trollhättan blir kvar, 
liksom de två förtroendevalda styrelserna.  

Antalet anställda har i Trollhättan ökat från åtta till tretton personer under de 
senaste fem åren. Med Skövdekontorets medarbetare är man nu 23 personer. Tack 
vare videokonferensteknik kan möten och kommunikation upprätthållas mellan de 
två kontoren. 

I Sifs Trollhättekontor arbetar fem kvinnor och nio män, fyra som administratörer 
och sex som ombudsmän. Två kvinnor är ombudsmän och en man administratör, 
med ansvar för IT-samordning och webbredaktion. Ombudsmännen arbetar med 
medlems- och partsfrågor. Det innebär att de ofta finns ute på företag där det finns 
Sif-medlemmar för att lösa tvister eller arbetar med utbildnings- och utvecklings-
aktiviteter. Administratörerna arbetar oftast på kontoret med rådgivning, ekonomi, 
medlemshantering, arbetslöshetskasse- och försäkringsfrågor. I den 
omstrukturering av hela Sif som nu pågår ska mindre kontorsarbete göras på 
förbundsavdelningen och mer så kallat fältarbete utvecklas. Sif-klubbarna ska få 
mer besök på arbetsplatsen. Det innebär en förändring framför allt för 
administratörerna. 

Studien
I utvärderingsuppdraget ingick inte att utvärdera själva mångfaldsprojektet. Ett 
projekt som leddes av en projektanställd person, en svensk man, som är född och 
uppvuxen i Pakistan. Det hade betydelse för ledningens förväntningar på resultatet. 
Fenomenet exotisering diskuteras därför i rapporten (Avner 2004). Ledningens 
förväntningar på mötet mellan den egna organisationen och projektet grundar sig 
på föreställningar om hur en arbetsgrupp kan påverka utvecklingen av en 
mångkulturell arbetsplats. I Trollhättan förväntas den projektanställde genom sin 
närvaro bidra till kontorets lärande. Det vill säga genom att kontoret så att säga 
exotiseras, ska ett lärande uppstå.

Undersökningens fokus är på hur mångfaldsprojektet kan ”ta sig in i”, påverka och 
utveckla Sif-kontorets verksamhet. Jag har undersökt hur mötet mellan tradition 
och förnyelse kan samverka för att bidra till utveckling av organisation och individ. 
Därför har jag studerat vardagen, kontorets praxis, för att kunna förstå hur 
medarbetarna i sin vardag, i sin tradition, kan ta emot förnyelsen och därmed 
utveckla organisationen. I den här studien representeras förnyelsen av etnisk 
mångfald och det mångfaldsprojekt som startats.  

 Det öppna kontoret 
Det pågående Mångfaldsprojektet förväntades bidra till ett lärande i vardagsarbetet 
tack vare det öppna kontoret och att den kultur som utvecklats där för att stimulera 
spontana möten (Avner 1997, Avner 2004). Dessutom finns de så kallade 
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tisdagsmötena41. Jag ska kort beskriva Sifs Trollhättekontors särprägel och 
potential för det planerade och oplanerade lärandet. 

När jag var där, kunde kontoret kännas tomt och tyst även om det alltid fanns några 
personer inne på kontoret. Några var upptagna i telefonsamtal och andra satt 
fördjupade framför datorn. Jag hade min arbetsplats i det flexibla kontoret under 
två veckor. Jag sammanfattar här mina iakttagelser. Jag inleder med en text från en 
tidigare utvärdering, när Sif Trollhättan omorganiserade och skaffade sig det så 
kallade Flexibla kontoret, vilket de fortfarande har, men i andra lokaler. Följande 
text hjälper till att synliggöra Trollhättekontorets särprägel och potential för att ta 
tillvara ett nytt arbetsområde. 

Det egna rummet har bytts ut mot ett gemensamt rum. 
Emellanåt byts arbetsplatsen ut mot ett utrymme i 
hemmet, eller i bilen ibland. I det tidigare kontoret 
fanns ingen möjlighet till överblick. Där visste man 
sällan vem som var inne och vad kollegorna sysslade 
med. Nu både ser och hör man varandra på ett sätt som 
ökar informationen om varandra och också närheten 
till varandra. Reviret kan omdefinieras. Hurtsen har 
blivit det egna. Flexibiliteten ökar och den individuella 
rörligheten stimuleras när man inte har fasta 
arbetsplatser anser några av de anställda. De menar 
också att den ”intellektuella rörligheten” ökar liksom 
det gemensamma ansvarstagandet (Avner 1997). 

Både arbetsuppgifter, arbetstakt och nya arbetskamrater (i Skövde) ställer krav på 
medarbetarna. Rummet tas inte i anspråk på det sätt som traditionen skapat. Var 
och en har en stor arbetsbörda och man sätter sig vid en arbetsplats och jobbar på, 
helt enkelt. Det är viktigt att kunna lämna varandra i fred och vara lyhörd inför när 
det går att störa. 

Enskilt och gemensamt lärande är en del av traditionen 
Trollhättekontoret och Skövdekontoret sökte gemensamma arbetsformer för att lära 
känna varandra. Ambitionen var att genom samtal där olika värderingar och 
perspektiv bröts närma sig varandra och därigenom skapandet av en gemensam 
organisation. Jag deltog i sådana möten när jag fick närvara i reflektionsgrupper (se 
nedan) och en ombudsmannautvecklingsgrupp (se nedan) som möttes med hjälp av 
videokonferensteknik.

I Trollhättan prioriterade man den nya reflektionsgruppen. Chefen är med och man 
slår sig ner framför TVn. I Skövde fanns en person, så småningom var de två. 
Kvinnodagen till ära åt vi tårta i Trollhättan. Ingen hade tänkt på det i Skövde. 
Reflektionsgruppen verkar vara i sin början, man trevar och letar. Att lära känna 
varandra är viktigare inledningsvis än att ha en reflekterande och lärande dialog. 
Och att träffa många. I reflektionsgrupperna byts deltagarna ut varje gång.

41 På Sifs Trollhättekontor har tisdagsmötena blivit en institution. Det är där man möts, diskuterar 
gemensamma frågeställningar och fattar gemensamma beslut. På tisdagar fram till lunch varje 
vecka är kontoret stängt. Så har det varit i åtminstone sex år. Medarbetarna prioriterar detta möte.  
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Reflektionsgrupperna var hösten 2004 en del av organisationen. Den avstannade en 
period, utvärderades och återuppstod, nu alltid med en i förväg gemensamt bestämd 
agenda.

Tisdagsmötena bär fortfarande upp traditionen att lära av varandra. Man tar mötet i 
anspråk för diskussion av ett arbetsproblem, att skapa gemensamma förutsättningar 
för bra arbete och arbetsmiljö på det egna kontoret.  

Internutbildning i Stockholm på förbundskaliet är en annan kunskapskälla, liksom 
att gå på en fempoängskurs på högskolan eller att få utbildning av en kollega i ett 
nytt datasystem. 

De individuella ärenden där medlemmen har behov av Sif hopar sig och blir gärna 
en del av ett kafferastsamtal. ”Gå i väggen” är ett återkommande utryck som jag 
hör vid kafferaster och annars om medlemmar som tar kontakt med Sif. 

Mångfaldsprojektet på kontoret 
Medarbetarna uttryckte inledningsvis förhoppningar om samarbete och lärande.  

"Går det att se och påvisa det vi känner inom oss?" Den frågan innehåller en 
undran över regionchefens ambition att var och en ska bli varse sin egen 
främlingsrädsla. Man är i huvudsak positivt inställd, glad och lite förvånad över att 
man fick chansen till att starta projektet. Ett par medarbetare uttryckte dock en mer 
avvaktande hållning. Många var överens om att man behöver den här kompetensen, 
då frågor dyker upp ute på företag och i jouren kring anställning av människor med 
annan etnisk bakgrund. Genom ”Mångfaldsprojektet” hoppades man alltså på en 
möjlighet att utöka sin kompetens. Men det fanns en osäkerhet om man som grupp 
skulle komma att orka/vilja. Tiden (15 månader) ansågs vara knappt tilltagen. Det 
ger organisationen för lite tid och sätter projektledaren i en svår situation, ansåg 
flera av medarbetarna. Som facklig organisation har man en skyldighet att ha 
kunskaper om alla typer av diskriminering på arbetsmarknaden,  var en allmän 
uppfattning.

Flera såg inledningsvis samverkansmöjligheter med projektet.Då handlade det om 
att knyta kontakter och försöka skapa nätverk. Om projektet upprättar 
kontaktvägarna kan en grund läggas för att integrera mångfaldsarbetet i vars och 
ens dagliga arbete. Man hoppades att tillsammans med projektledaren kunna 
integrera medlems- och klubbarbetet i vardagsarbetet. Vardagen är en känd 
verklighet som man förfogar över och därför kan planera in nya delar i. 
Medarbetarna i Trollhättan uttrycker ett behov att ringa in "det nya" genom att 
manifestera sin vardag.  

Under mitt besök på kontoret pågick ett rekryteringsarbete för att ersätta en person 
som skulle byta tjänst inom Sif Trollhättan. Det fanns flera sökande med utländsk 
bakgrund. Hur skulle de komma att stå sig i konkurrensen? Hur påverkade 
mångfaldsprojektet valet av nyanställning? Det blev en svensk ung man som fick 
den nya administrativa tjänsten med IT-samordningsansvar. Det var också viktigt at 
bryta könsmönstren poängterades det i det avslutande seminariet, där utkastet till 
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rapporten diskuterades. En tre månaders praktiktjänst på kontoret för en utom-
europeisk manlig ingenjör ledde senare för honom till en anställning som tekniker 
vid Vattenfall. 

På kaffebordet ligger ett tidningsurklipp med projektledaren för 
Mångfaldsprojektet på stor bild. Det finns fler tidningsurklipp. Sif har genom 
projektet fått god publicitet för sitt arbete med mångfald. Projektledaren är noga 
med att berätta om sitt arbete och hur det framskrider på de gemensamma 
tisdagsmötena. När han inte deltar finns inte mångfaldsfrågorna på agendan. 

Under förstudien hade projektledaren tillsammans med en projektassistent ett 
projektrum utanför Sifs lokaler. Projektledaren rörde sig mellan detta kontor och 
Sif-kontoret. Det påverkade det gemensamma lärandet och delaktigheten för övriga 
på kontoret. Från våren 2003 sitter projektledaren och projektsekreteraren (som är 
en ny projektanställd person) i Sif-kontoret. 

 En önskan om ett mångfaldigare Sif 
Under våren år 2000 undersökte regionchefen för Sif Trollhättan möjligheterna att 
få ett mångfaldsprojekt finansierat genom centrala medel. Han ville projektanställa 
en person med utländsk bakgrund för att under ett antal månader driva ett 
mångfaldsprojekt i regionen. Regionchefen är av den uppfattningen att det ofta är 
arbetsgruppen som hindrar människor med utländsk bakgrund att komma in på 
svensk arbetsmarknad. Sverige är numera ett mångkulturellt land och Sif behöver 
skaffa sig kompetens för att kunna både stödja och möta det mångkulturella 
arbetslivet, ansåg regionchefen. Det regionala mångfaldsprojektet i Trollhättan 
skulle uppfylla två särskilt uttalade förväntningar.

Den ena var att arbetsgruppen på Trollhättekontoret i mötet med en person som har 
en annan etnisk tillhörighet än övriga på kontoret skulle få möjlighet att undersöka 
sig själva och sina egna reaktioner i relation till ”det främmande”. Därigenom 
skulle de också få möjlighet att diskutera och lära av det. Regionchefens tes om 
arbetsgruppens betydelse för att skapa en mångfaldig grupp skulle kunna 
undersökas och läras av. Man har i Sif Trollhättan utvecklat ett förhållningssätt för 
lärande som utgår från att lära genom att göra. Sifs Trollhättekontor håller på att 
utveckla en tradition kring sitt lärande42. Det skapas därför möjligheter och 
situationer i vardagsarbetet som innebär att medarbetarna skaffar sig egna konkreta 
erfarenheter. Mångfaldsprojektet sågs av regionchefen som en sådan möjlighet.  

Den andra förväntningen var att mångfaldsprojektet skulle bidra till att man 
gemensamt kunde bygga kunskap kring ett nytt arbetsområde och finna former för 
hur man ska stödja lokalt fackligt arbete med mångfaldsfrågor.  

42 Följande citat kommer ur en tidigare utvärdering när Sifs Trollhätteorganisation övergick från 
traditionellt till så kallat flexibelt kontor. 
 ”Vid mitt första besök med de anställda dök begreppen ’teamwork’ och ’teamledare’ upp. 
Regionchefen har löpande initierat diskussioner, för att stödja grupputvecklingen på kontoret. 
Flera av de anställda har deltagit i veckokurser som handlar om individ- och grupputveckling… En 
annan betydelsefull länk är att idéerna till organisationsförändringar väckts av medarbetarna. När 
vi ser på hur medarbetarna beskriver ’teamwork’ faller flera stenar på plats. Känna 
gruppgemenskap, känna sig delaktig, arbeta mot gemensamma mål uttrycks av några.” (Avner 
1997). 
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Ett komplext sammanhang 
För att sätta in utvärderingen i sitt sammanhang ger jag här en kort historik över 
Trollhättekontorets erfarenheter av utvecklingsarbete och det så kallade ”Flexibla 
kontoret”, och pågående organisationsförändringar. 

I mitten av nittiotalet behövde Sif Trollhättan finna nya ändamålsenliga lokaler. 
Ambitionen från ledningen var att också förbättra arbetsklimatet. Det var således 
inte bara lokaler som behövdes. Ett förändringsarbete startades som ledde till nya 
lokaler som utformades till ett så kallat flexibelt kontor (Avner 1997). Genom detta 
arbete utvecklades ett synsätt bland de anställda och ledningen som kan beskrivas i 
ord som öppenhet, respekt, delaktighet och gemensamt lärande. Det har utvecklats 
ett arbetssätt och ett synsätt som genomsyrar verksamheten och som är en 
förvärvad gemensam praktik. En tradition har blivit till. Mångfaldsprojektet fick 
inte det stöd som skulle ha gjort det möjligt för det att finna sin plats i den här 
traditionen. 

Strax efter att beslut hade fattats om mångfaldsprojektet och en projektledare hade 
anställts så beslöts att Sifs Trollhättekontor skulle slås samman med Sifs 
Skövdekontor. Regionchefen för Sif Trollhättan blev också Skövdekontorets chef. 
Två arbetsplatser med likartat uppdrag skulle finna sina samarbetsformer och 
integreras till en organisation. Kontoren ska dock finnas kvar med sina 
medarbetare. Det är tio mil mellan Skövde och Trollhättan. Sammanslagningen 
inverkade på Mångfaldsprojektets möjligheter att bli ett lärande projekt för 
organisationen.

Ytterligare en organisationsförändring påverkade verksamheten. Det var en 
förbundsövergripande organisationsförändring, ”URVEN”43, som pågick parallellt 
med den regionala förändringen och Mångfaldsprojektet. ”URVEN” innebar att 
arbetsuppgifter knutna till arbetslöshetskassan och medlemsadministrationen skulle 
centraliseras. En förändring som berörde flera av de anställda på kontoret. Ingen 
skulle sägas upp utan de personer som frigjordes skulle få möjlighet att utbilda och 
utveckla sig för att bidra till ökad medlemskontakt. Om Mångfaldsprojektet skulle 
ha kunnat bidra i en sådan utveckling, så prövades inte detta. 

Etnisk mångfald har genom åren funnits som en svag länk i Sifs ambitioner. Redan 
för tio år sedan motionerades till Sifs kongress44 och det beslutades om ett så kallat 
Invandrarprojekt. Projektet producerade skriften ”Handledning för klubben i 
invandrarfrågor” som blev liggande i sina kartonger. 1997 beslöt Sifs 
förbundsfullmäktige45 att ett projekt skulle startas på temat ”Etnisk mångfald”46.

43 ”Förkortning för Utredningen av Sifs Regionala verksamhet 
44 Kongressen är den högsta beslutande församlingen inom Sif, sammanträder vart fjärde år för att 
besluta om riktlinjerna för de kommande fyra årens verksamhet. Kongressdelegaterna är valda 
ombud för Sif-medlemmarna. 
45 Förbundsfullmäktige är beslutande i avtalskrav och är den (till Förbundsstyrelsen) rådgivande 
församlingen mellan kongresserna. Också den bestående av valda ombud. Förbundsfullmäktige 
sammanträder vid behov, vanligen 2 – 3 gånger per år, mellan kongresserna.  
46 Projektgruppen formades under våren 1998. Ett stödmaterial för regioner och klubbar togs fram 
i form av en skrift (Avner 2000) och en video. Den nyanställde mångfaldsombudsmannen i 
Trollhättan fick i uppdrag att förvalta det centrala projektets material och idéer, under tiden den 
person (undertecknad) som ansvarat för det arbetet var tjänstledig.  
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Sif-kongressen år 2000 underströk Sifs ambitioner genom att både i idéprogram 
och handlingsprogram peka på mångfaldsfrågorna. Inför kommande kongress i 
november 2004 ses etnisk mångfald tillsammans med jämställdhet och 
internationella frågor som övergripande frågor som ska genomsyra all verksamhet.  

Sif Trollhättan är föregångare. Den projektanställde ombudsmannen för mångfalds-
frågor i Trollhättan är den första person inom Sif som på heltid ägnar sig åt det här 
området. Han projektanställdes för 15 månader, vilket med hjälp av externa medel 
kunde förlängas till 24 månader. Med stöd av Sifs Framtidsfond förlängdes tjänsten 
först 10 månader och sedan ytterligare 12 månader. Projektet avslutades i december 
2004. Det planerade 15-månadersprojektet blev således ett nästan fyraårigt projekt. 
Hur har det påverkat verksamheten och kunskapsutvecklingen? Mångfaldsprojektet 
undersökte förutsättningarna för och initierade arbetsplatsanknutet arbete med 
mångfaldsfrågorna.  

Fack och företag i en mångkulturell arbetsvärld, ett regionalt Sif-projekt 
som främjar etnisk mångfald i arbetslivet. 
Jag beskriver här kortfattat mångfaldsprojektets uppläggning och samarbetsaktörer. 
En förstudie gjordes i två steg. Steg ett var en undersökning av 112 företag och 120 
Sif-klubbar där man med hjälp av Statistiska Centralbyrån frågade om deras 
engagemang och arbete inklusive kommande planer inom området mångfald. 
Enkätresultatet berättade att intresset för att arbeta med mångfald är litet hos 
majoriteten av de undersökta företagen, både hos personalchefer och hos Sif-
klubbar. Men det fanns positiva röster, vilka följdes upp med en 
intervjuundersökning. Avsikten med denna vara att undersöka om intresse fanns för 
att delta i ett projekt tillsammans med Sif. Majoriteten av de företag som enligt 
enkätundersökningen hade planer för framtiden när det gäller mångfaldsarbetet 
visade sig vara intresserade av att delta. Ett traineeprogram för personer med 
utländsk bakgrund som sedan skulle få praktikplats på deltagande företag och ett 
mentorprogram för Sif-representanter som vill pröva på att vara mentorer till dessa 
personer planerades tillsammans med högskolan i Trollhättan och Borås. 

Projektets fortsättning, steg två, blev att skapa och genomföra ett trainee- och ett 
mentorprogram. Till sin hjälp hade man den lokala arbetsförmedlingen som hjälpte 
till att rekrytera personer till traineeprogrammet. Högskolan i Trollhättan och Borås 
utvecklade utbildningar för både traineedeltagare och mentorer. De personer som 
rekryterades till traineeprogrammet skulle vara välutbildade utomnordiska 
personer. Mentorerna skulle vara Sif-medlemmar och förtroendevalda vid företag 
som ville delta i projektet och ge praktikplatser till de traineeutbildade. 
Mentorernas roll är att med sin arbetslivserfarenhet stödja de utbildade trainee-
personerna och introducera dem i svenskt arbetsliv. Företag som skulle delta 
erbjuder praktikplats till så kallade trainees. Företagsrepresentanter, mentorer och 
trainees skulle bilda ett nätverk som skulle bli en mötesplats för intressenter i 
projektet. Där skulle också andra personer som hade intresse i projektet delta, t.ex. 
arbetsförmedlare, högskolans involverade personer och Sif-anställda. Nätverket 
skulle bidra med idéer för projektverksamheten såväl som med utvärdering av den.  

I projektet deltog ytterligare tre Sif-regioner: Sif Borås, Sif Värmland och Sif 
Göteborg. Deras ambitioner var att följa projektet och lära av det. Medfinansiärer i 
projektet var ESF, Integrationsverket och Länsarbetsnämnden. Det fanns 
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svårigheter för projektet, berättade projektledaren. Arbetsmarknadssituationen hade 
försämrats och de tidigare intresserade företagen blev mer tveksamma, varför det 
har varit svårt att hitta praktikplatser. Men i projektets slutskede, hösten 2004, hade 
nio personer fått traineeplats. 

Inkräktare och underlättare i vardagsarbetet 

I Sifs Trollhätte- och Skövdekontor har det tillkommit ett antal nya grupper i 
samband med sammanslagningen av de båda kontoren. Förutom att mötas för att 
lära känna varandra var gruppernas uppgift att bidra till reflektion och lärande. 
Frustrationen kring veckomöten ("tisdagsmötena") hos de anställda bottnade i 
svårigheten att se värdet med de nya grupperna om inte samtidigt de traditionella 
"gamla" grupperna förändrades. Vad som skulle behandlas på vilket möte och 
varför, samt vilka som skulle delta i vilket möte och varför, behövde redas ut. 

Att ordna för dialogen 
Sif Trollhättan har varje tisdagsförmiddag klockan åtta till halv tolv ett arbetsmöte. 
Då stängs kontoret. Tisdagsmötet är som nämnts tidigare en institution som 
prioriteras av medarbetarna.  

Kontorets sammanslagning med Sif - kontoret i Skövde krävde att organisationen 
förändrades. Som ett led i sammanslagningen har ett antal grupper skapats. 
Gruppdeltagarna finns både i Skövde och Trollhättan. De möts med hjälp av 
videokonferensteknik. Medarbetarna på de båda kontoren möts yrkesuppdelat i 
"Servicegruppen" och "OMU" (ombudsmannautveckling)-gruppen för att utveckla 
sina yrkesroller. Man diskuterar arbetsproblem och planerar för gemensamma 
projekt. Någon kan ha fått i uppdrag att förebereda en diskussion på ett särskilt 
tema etc. I "Servicegruppen" möts administratörerna från de båda kontoren och i 
"OMU-gruppen" möts ombudsmännen. Reflektionsgrupper skapades för att 
medarbetarna skulle lära känna varandra över regiongränserna. Att vårda och 
bygga vidare på den gemensamma koden, den kultur som har utvecklats, blir allt 
svårare när man växt från sju till tjugotre personer.  

Vi behöver bygga den gemensamma bilden, man märker 
inte hur väl den fungerar – det är först i mötet med 
andra, utanför den egna arbetsplatsen som det märks 
(regionchefen). 

Regionchefen talar om ”den lokala kodgemenskapen", den som utvecklats genom 
vardagens rutiner, mötesformer och förhållningssätt. 

På ett regionalt Sif-kontor är en stor del av verksamheten styrd av medlemmarna 
och deras behov. Inte sällan är det behovsstyrda arbetet akut. En medlem eller en 
Sif-klubb som har hamnat i trångmål behöver hjälp omgående. 

Från tradition till förnyelse
I Trollhättan uttrycker regionchefen en ambition att organisationens medarbetare 
ska lära mer om sådant som är knutet till det mångkulturella Sverige och 
omvärlden. Skälet är att den egna inre världen, Sif-organisationen, behöver 
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utvecklas för att möta det nya. Det fanns en idé om hur kunskaper kunde tas in och 
omvandlas för att bli ett stöd i verksamheten. Den idén utgick från att traditionen, 
den praxis som har utvecklats på kontoret, kunde förändras och utvecklas. 
Regionchefens lyhördhet för omvärldens förändring, till det mångkulturella 
Sverige, visar att han ser vad som håller på att hända. Hans ambitioner med 
mångfaldsprojektet ledde dock inte till en handlingskraftig organisation när det 
gäller etnisk mångfald. Varför?  

Mångfaldsprojektet marginaliserades. Sakfrågan "etnisk mångfald" hade fått en 
underordnad betydelse trots ledningens tal om betydelsen för organisationens 
framtid och medarbetarnas önskan att lära. Det tycks finnas ett glapp mellan talet 
om vad man vill åstadkomma och vad man faktiskt gör. Var det en slump att det 
handlar om etnicitet?  

”Vid rekryteringen verkade det vara särskilt viktigt att den annorlunda etniska 
bakgrunden skulle synas” sade en medarbetare. 
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Det tredje rummet 
Betydelsen av det kända, den gemensamma praxis som finns på en arbetsplats för 
utveckling av praxis kommer avslutningsvis att summeras. 

Mer forskning behövs för att pröva ”Det tredje rummets” giltighet. Mina studier 
visar att det finns ett samband mellan hur traditionen, det vill säga historien och 
vanan, utvecklas genom mötet, dialogen med förnyelsen och om förnyelsen 
uppvisar likheter med traditionen, det vill säga att det finns ingredienser som kan 
haka tag i rådande praxis.  När ”det nya” uppvisar likheter, finns också en 
gemensam förståelsegrund ur vilken dialogen i mötet kan utvecklas. Det vill säga, 
traditionen bildar basen för utveckling (Klintberg 1993). 

Att synliggöra behovet av vardagens rutin i ett alltmer uppskruvat arbetstempo är 
en nödvändig utmaning. 

Utveckling av praxis ser ut som en strategisk fråga hos de studerade företagen. 
Inte nödvändigtvis medvetet strategisk, men i undertexten finns en idé som ska 
förändra. Den säger att medarbetarnas uppgifter ska utgå från medarbetarna. Detta 
är olika starkt budskap hos de undersökta arbetsplatserna, men förhoppningen och 
syftet med delaktighet är att utveckling ska åstadkommas.   

Utrymmet mellan 
”Det tredje rummet” har jag hämtat från konsten. Våren 2001 besökte jag Ars- 
utställningen på Kiasma (Moderna Museet) i Helsingfors. Jag var då alldeles i 
början på mina forskarstudier och på väggen i entrén till muséet hängde en text 
som fångade min uppmärksamhet. Då formades rubriken för mitt fortsatta arbete. 
Texten handlade om ”The third space”, en text som utvecklades i katalogen till 
utställningen. Jag citerar delar ur texten: 

Behind the concept of  “Third space” lurks nothing more 
or less than a fairly extensive and crucially critical 
aproach to traditional philosophy and the belief in 
Enlightenment. 
In other words, the third space is examined from starting 
points which have recently moved from the marginal to 
the centre. In the background are ethical and aesthetical 
issues, critical theory, feminism as well as post - 
colonialism.  
This means a break with sharp contrasts. These basic 
attitudes of western philosophy include, for instance, the 
contrast between opposing couples, such as man-
women, human- nature, reason-emotion and subject-
object, which are perceived as clear-cut. According to 
the critical point of view, none of these couples can be 
denied by an either-or attitude. This, however, does not 
mean differences are denied, instead, it most of all 
means the inevitable reciprocity of any pair of 
definitions. It is a question of both-and – how each of 
the pair influences the other. 
And in such a case, a new door or path opens up on the 
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bases of very diverse needs and objectives. Third space 
can be approached, for instance, via identity, translation, 
thematic or space. 
-------------
Here it is advisable to point out that because of its 
flexibility, the concept “Third Space” is somewhat 
undefined. One should not, however, be deterred by that. 
On the contrary, it offers the means for searching the 
necessary perspective and an opportunity for warm 
irony. Thus we come close to the concepts which the 
third space does refer to.  
The idea itself is not an amazing novelty. Already in the 
1920s Paul Klee (painter) described the relationship 
between a viewer and a work of art using the term “the 
space in between”. That is the space, situation and 
opportunity, which can open up between two persons, 
or, for instance a viewer and an object. It is most of all a 
question of encounter, which possibly creates the third 
space. An event, which simultaneously belongs to both 
parties (katalogtext ARS 2001). 

Texten fick mig på spåret genom att lyfta fram till synes motstrida företeelser och 
påstå att de behöver mötas i ett utrymme ”emellan” för att bilda en ny enhet och 
för att utvecklas. Spänningen mellan det traditionella arbetslivet och det förnyande 
erbjuder sådana möjligheter.  

De förnyande koncepten
Solution Business”, ”Hyr dig fri”, ”Livskvalitet” och ”Mångfald” är rubriker 
bakom vilka ligger önskade förändringar.  

När SNC ska leva upp till ”Hyr dig fri” krävs dels av medarbetarna att de kan 
uppfylla alla traditionella krav på backup, underhåll och helpdesk och dels att de 
tänker in helheten av det förnyande konceptet ”Hyr dig fri”. Vilka nya uppgifter 
behöver utvecklas och erbjudas för att kunden ska känna sig ”fri”? Medarbetarna 
tränar och reflekterar gemensamt över sina vardagliga uppgifter i det relativt nya 
bolaget. Sådana reflektioner leder vidare till förändrade rutiner, utveckling av 
praxis. Man blir bättre på att utföra sina uppgifter och man hittar nya sätt att 
hjälpa kunden.

När Vd säger att det behövs utvecklingsprojekt så att medarbetarna inte fastnar i 
rutinen, är han kanske inte medveten om hur rätt han har, fast tvärtom. Det är tack 
vare medarbetarnas trygghet i vardagens rutiner som de får kraft och utrymme att 
reflektera över och delta i arbetets utveckling. 

Canon Center har skapat en trygg form genom sina databaser. Tack vare kända, 
inarbetade rutiner kan medarbetarna ägna sig åt att utveckla och förbättra sina 
egna arbetsresultat (som man följer i datorn) och rutiner (som när teknikerna 
skaffade sig ett nytt datoriserat beställningssystem), ägna sig åt problemlösning 
med sina kollegor (bland annat i utställningshallen). ”Solution business” kan bli 
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ett utvecklingsprojekt för alla. Platschefen är kanske inte riktigt medveten om 
utställningshallens betydelse för utveckling och lärande, när han kommenterar 
min iakttagelse att utställningslokalen används av medarbetarna som ett ”labb”: 
Den är i första hand till för kunderna. Där får inte bli för mycket folk och oordnat, 
menar han.  

I Trollhättan finns (liksom hos SNC och Canon Center) en möteskultur där 
arbetsuppgifter, planering och uppföljning av arbete granskas och diskuteras.
Den önskan hos regionchefen som fanns att skapa en organisation som tar in 
etnisk mångfald i verksamheten ledde till att ett projekt startades, dock under 
förutsättning att finansiering kom från Sif centralt47. Området sades beröra alla. Är 
det kontorets praxis, tradition, att delaktighet ska bidra till verksamhetsutveckling, 
som hindrat mångfaldsprojektet att komma in i verksamheten? Delades inte 
ambitionen av medarbetarna? Vardagsarbetets praktik gav inte utrymme för ett 
möte med förnyelsen, mångfaldsfrågan. Det tycktes vara svårt att få mångfalden 
att ”kroka i” Sif-kontorets praxis. Den gemensamma förståelsegrunden uteblev. 

I samarbetet mellan SYSteam och Sif Småland fanns en ambivalens hos Sif-
ombudsmännen. Ombudsman är per definition att vara ombud för organisationens 
medlemmar. Traditionen säger att samarbetet med arbetsgivaren sker via medlem-
marna, som ofta är lokalt organiserade i en Sif-klubb. När dialogen sker med 
företagets ledning i ett nära och tillitsfullt samarbete, utan att där finns en parallell 
kontakt med Sif-medlemmarna (som inte har en Sif-klubb på företaget), har ett 
arbetssätt utvecklats som skiljer sig från det traditionella. Finns det en motsättning 
i det här samarbetet och uppdraget att bidra till medarbetarnas bättre Livskvalitet? 
Håller en ombudsmannaroll på att utvecklas i en tid när olika lokala fackliga 
lösningar står för dörren? 

Den kända verklighetens vardag 
Vanor utvecklas i ett sammanhang där meningen med denna ansträngning är 
tydlig. Meningsskapande är det som ger en känsla av sammanhang. I 
hermeneutisk mening har det tidigare i uppsatsen uttryckts som tolkning för ökad 
förståelse och vetande, det vill säga att ge betydelse åt tillvaron.  

Traditionen
Det som i uppsatsen har diskuterats och lyfts fram som vardagen representeras av 
den träning, repetition, som var och en ägnar sig åt för att åstadkomma vanor och 
rutiner i sitt arbete. När medarbetaren känner sig trygg i sin vardag blir det möjligt 
för henne/honom att möta nya idéer och införliva dem och utveckla sin 
verklighets vardag. 

Vanan och traditionen fick hjälp att utvecklas på Canon Center i Rissne och Sif i 
Trollhättan i det öppna, flexibla kontoret. Där kunde vanan, traditionen, som ofta 
handlade om rutiner möta förnyelsen och ny praxis utvecklades. 

För medarbetarna hos SNC var det teamens rätt trånga rum med sina 
morgonmöten och närhet till varandras arbete som  skapade goda förutsättningar. 

47 Sifs förbundskansli förfogade över medel som kunde sökas av Sifs olika regioner för särskilda 
 projekt. 
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Vid Canon Center i Rissne har vanor utvecklats. Användningen av databaserna 
har blivit en vana, en tradition. All information finns i datorn. Den egna 
individuella informationen, teamets, hela kontorets och den information som man 
behöver från moderbolaget, Canon Svenska AB. Datorn är alltid närvarande. Vid 
interna möten kopplar chefen den till kanonen och all information ligger öppen för 
alla. Ett effektivt hjälpmedel som alltid kan ge alla samma information. 

I den kända utställningslokalen exponeras den förnyande tekniken Rummet lockar 
till möten. Teknikerna och försäljarna undersöker och diskuterar tillsammans eller 
man undersöker och prövar var för sig. Maskiners kapacitet och bidrag till 
helhetslösningar för kunden kanske undersöks. 

Vid SNC sker större delen av all kommunikation med kunderna med hjälp av 
nätet eller telefonen. Förutom en helpdeskfunktion installerar man och sköter 
underhåll. SNC ansvar för driften av ett företags hela datorverksamhet eller delar 
av den. 

Om dramat blir verklighet beror på om aktörer gång på 
gång spelar de föreskrivna rollerna. Aktörerna 
förkroppsligar rollerna och förverkligar dramat genom 
att framställa det på den givna scenen. Varken drama 
eller institution existerar empiriskt annat än när de om 
och om igen blir verkliga på detta sätt (Berger & 
Luckmann 1979). 

Scenen som också jag finns på (när jag är deltagande observatör på de tre 
arbetsplatserna) är tydlig och begriplig. Aktörerna finns här, rollerna är givna.

Man utför sitt jobb som ofta kommer som ett problem från en kund via datorn och 
som också löses och kommuniceras med hjälp av datorn eller genom att man talar 
i telefon med kunden. Inte sällan är en del av problemlösningen ett samtal med en 
kollega. SNCs särskilda affärsidé, "hyr på distans”, synliggörs här. 
Föreställningen spelas om och om igen, dramat bekräftar SNC, men också teamets 
uppdrag och den enskilda medarbetaren.  

I Sif Trollhättan kan scenen vara ett ganska tomt kontor eller ett välfyllt mötesrum 
på tisdag förmiddag. Numera sker mötet tillsammans med Skövdekontoret med 
hjälp av videoteknik. Vanan i Trollhättan tränas och upprätthålls genom 
rådgivning och telefonjour, genom förberedelsearbete och genomförande av 
förhandlingar, kurser och seminarier. Nya frågor, förhållningssätt formuleras 
genom mötet med medlemmarna. I mötet med kollegor uppstår dialogen för att 
utveckla och förbättra vardagsarbetet.

Det får inte bli rutin 
Det finns en allmänt utbredd rädsla för rutinen i vårt samhälle och arbetsliv. 
Många är uttrycken som visar på faran med rutin. Till exempel ”Vanans makt” 
som vi läser som att vanan förkväver och hindrar kreativitet.
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En tanke med ”det flexibla kontoret”, sade en av cheferna i undersökningen, var 
att man inte skulle slå sig till ro. Rörelsen och omväxlingen som framtvingas av 
att man inte har en fast arbetsplats skulle enligt detta synsätt hålla igång 
tankeverksamhet och kreativitet. När arbetet riskerar at bli för mycket rutin (vem 
avgör det?) behöver utvecklingsprojekt skapas för att göra arbetet mer intressant, 
sade en annan av  cheferna. 

Jag har gått en liten promenad i korridoren. Vid bordet 
och fåtöljerna i hörnan mellan två av teamen sitter tre 
kollegor inbegripna i ett samtal. Lite till höger vid 
whiteboardtavlan (på väg in till ett av teamen) står tre 
personer och diskuterar något. En av dem skriver på 
tavlan. Här inne håller den driftsansvariga på att guida 
en kollega i datorn. Jag saknar två av medarbetarna här. 
De var här för en stund sedan. Men det var en 
främmande man i sammanträdesrummet, han stod och 
telefonerade. Kanske har mötet nu fortsatt. Här känns 
kreativt och intensivt, trots att klockan snart är halv fyra 
på fredagseftermiddagen (dagboksanteckningar från 
den arbetsplats där chefen var orolig för att arbetet 
skulle bli för mycket  rutin). 

Att möta det man ser håller på att hända 
Det räcker inte med en trygg vardag för utveckling. Definitionen av utveckling 
som jag beskrivit i uppsatsen, ställer krav på handling utifrån några kriterier.

Utifrån det man ser håller på att hända skaffar sig individen/organisationen 
kompetens som gör henne/organisationen handlingskraftig att möta det som 
håller på att hända.

Samtliga fyra studier visar att där fanns ambitioner att möta det som håller på att 
hända.

Vid SNC och Canon Center såg man att det var helhetslösningar som kunderna 
efterfrågade. De planerade därför för att bli handlingskraftiga i detta. SNCs ”Hyr 
dig fri”-koncept och Canon Rissnes ”Solution Business”-koncept är tecken på det. 
Sådana kundbehov är ofta uttryck för att man inte längre själv kan förfoga över 
och förvalta helheten. Företagen har styckats upp, en del av verksamheten har 
rationaliserats bort och nu köper man in sådana tjänster som kan ersätta 
bortrationaliserade arbetsuppgifter. SNCs och Canon Centers kunder har troligen 
implementerat något eller några av de organisationskoncept som spridits och 
genomförts i västvärlden under de senaste 10-15 åren och som har beskrivits i 
uppsatsen.

I SYSteam såg man att människor i organisationen behövde få hjälp med att hålla 
sig friska. Människor tenderar att arbeta än mer, arbetsorganisationens mindre 
resurser ställer högre krav på medarbetarna. SYSteamkoncernen förökar sig 
framför allt genom uppköp av bolag. Nya kulturer kommer till företaget. Man är i 
SYSteam också medveten om de ökade kostnaderna för företaget som 
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sjukskrivningar och rehabiliteringar medför. Det tidigare goda samarbetet med Sif 
ger förhoppningar om stöd i arbetet. 

Sif Småland har i uppdrag (från Sifs förbundsstyrelse och kongress) att prioritera 
arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna och också att öka medlemsrekryteringen från 
IT-branschen. Medlemmarna blir sjukare; IT-branschens medarbetare är 
svårflörtade som medlemmar. Att ingå ett samarbete med ett stort IT-bolag om 
arbetsmiljön stämmer därför väl med Sifs strategi och vad man ser håller på att 
hända.

Sif Trollhättan såg att mångfaldsfrågan kommer att bli en viktig facklig uppgift. 
Det mångkulturella Sverige behöver få en facklig förankring för att 
arbetsmarknaden ska spegla samhället i övrigt. Därför startas ett mångfalds-
projekt.

Individen/organisationen bär på en vision (egen världsbild och önskningar) 
Visioner fanns nedskrivna och de levde mer eller mindre i företagen och 
organisationerna.

SYSteams vision är också SNCs, dock säger Vd för SNC att man vill finna sin 
egen ”dialekt”.  

Sif Småland grundade sin vision i samarbetet med SYSteam på Sifs arbetsmiljö-
vision. som  har blivit användbar och har påverkat arbetsresultatet. 

Canon Rissnes vision grundar sig delvis på världskoncernen Canons vision, men. 
handlar också om att byta identitet från att ha varit det experimenterande, men lite 
ekonomiskt tveksamma exemplet till att bli det goda exemplet i all avseenden.

I Sif Trollhättan fanns ett arbetssätt som skulle kunna ses som en vision. Kanske 
man kan uttrycka det så att vardagens praxis var visionen. I Sif finns ett 
Idéprogram som kan liknas vid en vision. Det programmet stödde 
mångfaldsprojektets idé. Visionsdokument var inte lika levande i Trollhätte-
studien som i övriga studier. 

Argument till varför man (som individ/organisation) ska handla, det vill säga 
göra handlingen meningsskapande. 
Argumenten var för samtliga både ”affärsmässiga” och organisationsstödjande. 

Argumenten från Canon Center var att företaget måste gå bra för att överleva och 
(få) finnas kvar i koncernen. Därför ska man utvecklas i en riktning som skapar 
kundunderlag. ”Hur lösningen ska se ut för kunden kan man bara ta reda på 
tillsammans med kunden” (ur intervju med en säljare från Canon Center).

SNCs argument var att utvecklas för att hitta de tjänster och produkter som 
kunderna åtrår. Förutsättningen för bolagets överlevnad sade Vd, är att företaget 
går bra. Men enligt ”SYSteam-andan” är den meningsskapande handlingen den 
som medarbetaren väljer av egen lust. Visionen som säger att medarbetaren är 
viktigare än bolaget som är viktigare än koncernen sätter en viss press på 
medarbetaren, eftersom hon eller han (ca 20 % är kvinnor) förväntas vara innovativ 
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och bidra med idéer och nya lösningar. Här anar man att visionen har sina 
begränsningar.

Sif Trollhättans argumentation anslöt sig till en traditionell facklig ideologi som 
säger att nu är Sverige mångkulturellt, det behöver också arbetsplatserna bli genom 
att diskriminering motverkas och fler personer med utländsk bakgrund anställs. Vi 
ska först lära oss själva, sen ska vi bidra till förändringar på arbetsplatsen.  

SYSteams och Sif Smålands samarbete bygger på en argumentation om friskare 
arbetsplatser. De har också båda argument för själva samarbetet. SYSteam får en 
facklig organisations synpunkter på sådant de vill förändra. ”Om otraditionella 
lösningar ska kunna prövas, är det viktigt att ha den fackliga parten med från 
början” (ur intervju med f.d. koncernchefen). Sif vill pröva en arbetsmodell för 
partsgemensamt arbete för arbetsmiljö och vill öka rekryteringsgraden på företaget. 

Avslutande frågor 
Vid de arbetsplatser som jag har besökt, har medarbetarna en närhet till arbetet. 
Det finns en ”sinnlighet” för arbetet. Som besökare smittas man av detta. Allvins 
tes att separera individ och organisation är svårt att få bekräftad.

Jag argumenterar för att utveckling sker när vi tar oss tid, när vi anstränger oss för 
att formulera frågan och söka svaret. ”Värdefull kunskap har det genomlevdas 
tyngd, kunskap går inte att rationalisera” (Liedman DN 2001).

Nedanstående frågor har på olika sätt berörts i uppsatsen. Men de behöver 
undersökas ytterligare.

• Utgår de undersökta företagens och organisationens agerade från en 
företags-filosofi som säger att företag växer och utvecklas när 
människorna får påverka sina livs- och arbetsbetingelser och att 
människorna ges och tar denna möjlighet? 

Varje organisatoriskt system söker sin maximala form som grundas på ett för den 
organisationen rationellt synsätt. När ledningarna på olika sätt i studierna som 
uppsatsen bygger på, säger att ambitionerna är att verka i en kultur och ett 
arbetsklimat som bygger på delaktighet och tillit så är det ett rationellt och ett 
strategiskt uttalande. Man är dock inte alltid trogna sina ambitioner och bevekelse-
grunder och kompetens för att göra detta behöver undersökas ytterligare. 

• Vilka gränsdragningar ställs de studerade företagen och den studerade 
organisationen inför som kan vara avgörande för om man blir en girig 
organisation eller en lärande?

Strategisk förändring bär på en inneboende dynamik. Strategi handlar om 
förflyttningen av organisationen från dess historia (tradition) in i framtiden 
(utveckling/förvandling) (Melin i Czarniawska 2000). Det sker en kamp, menar 
Melin, mellan historien (traditionen) och det framtida möjliga (förnyelsen). 
Kampen mellan att bevara, befästa och tänka om; kreera nytt. 
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Att se på utveckling som ett strategiskt förhållningssätt är inte en kamp idag. Den 
svårighet som företag ställs inför och som också kan vara en svår gränsdragning 
för de studerade verksamheterna är när idérikedomen, ”det snabba och vackra”, 
blir tongivande och historien/traditionen och praxis får ge vika. Man strävar inte 
efter ett möte dem emellan eller en ”horisontsammansmältning”. I hermeneutisk 
anda skulle strävan efter horisontsammansmältning inte heller betecknas som en 
kamp. 

Den amerikanska strategiforskningen kännetecknas av metodologisk rigiditet. I de 
standardiserade organisationskoncept som reser runt i världen (Furusten 1997, 
Rövik 2000) som ofta har trebokstavsbeteckningar finns en inbyggd idé om 
standardlösningar för att kunna hantera framtiden. Denna föreställning att det 
finns lösningar på hur framtiden ska mötas kan forcera fram beslut som gör 
organisationen ”girig” gentemot sina anställda.  

Naturligtvis finns svårigheter eftersom fokus blir in i framtiden, om vilken vi 
inget säkert vet. Det är svårt att inte veta, men intressantare är att begripa varför så 
mycket energi läggs på strategiska överväganden som negligerar historien och den 
kunskap och erfarenhet som finns att tillgå.  

När det går att identifiera en utvecklingsprocess (se tidigare definition) 
identifieras också mänskliga möten där lärande sker, som kan ge fingervisningar 
för ”det framtida möjliga”. Men man kan man inte få tag i framtiden.  

• Finns exempel  i studierna på att nya idéer blir värderade och exponerade 
i kontakt med den tradition och historia som finns etablerad på 
arbetsplatsen?

Ja, några har lyfts fram i texten. Men vardagens praxis behöver sättas in i sitt 
helhetssammanhang på ett djupare sätt än vad som hittills har gjorts (Jmf Scheins 
tre nivåer).  

• Går det att ringa in mötet mellan tradition och förnyelse på ett sådant sätt 
att förutsättningarna för mötet kan synliggöras och beskrivas? 

Denna avslutning tar tag i kapitlets inledning: De till synes motstrida företeelserna 
behöver lyftas fram. De behöver mötas i ett utrymme ”emellan”, där modet att ta 
vara på historien och traditionen utgör grunden för att planera för framtiden. Då 
kan ”en ny enhet” bildas och utveckling ske. Spänningen mellan det traditionella 
arbetslivet och det förnyande erbjuder sådana möjligheter.  
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Bilagor
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Bilaga 1 
Utvärderingsprojektet Etnisk mångfald; - möjligheter och svårigheter för 
arbetsgruppen
Nedan ställer jag några frågor till dig som jag ber dig besvara så utförligt du kan. 
Det är du som avgör längd och innehåll på din svar. Jag ställer frågor under tre 
rubriker som motsvarar de tre nivåer vi talade om när vi sågs; individ, d.v.s. du 
själv, grupp som är kontoret och dess alla medarbetare och SIF-projektet som 
handlar om ämnet, Etnisk mångfald och arbetet med själva projektet. 
Som vi talade om när vi sågs kommer alla svar att behandlas konfidentiellt. 
För mitt arbete är det viktigt att jag har fått ditt svar senast den 27 september.
Det individuella 

1. Nä blir du nyfiken på personer som är olika dig?  
(Kan vara annan nationalitet men också på annat sätt olika, t.ex. i värderingar, 
yrkesval, klädsel, kön) Hur visar du din nyfikenhet? Har du något exempel på ett 
sådant möte som du vill berätta om?. 

2. När väljer du att undvika det som är olika? Berätta varför och hur du undvek att 
möta det ”olika”. 
Gruppen

3. Vad var din inställning inför projektanställningen av en person med annan 
bakgrund än svensk till Trollhättekontoret?  

4. Vad såg du för för- och nackdelar med en sådan anställning? 
5. Tycker du att någon eller några av dina förhoppningar och/eller farhågor har 

besannats? Berätta. 
6. Är du intresserad av att lära dig mer inom området etnisk mångfald, rasism och 

diskriminering? Gradera ditt intresse från 1 = svalt intresse till 5 = stort intresse. 

SIF-projektet
SIF Trollhättan har bestämt att skaffa sig mer kunskaper och erfarenheter om hur 
mötet med det annorlunda kan bli en produktiv kraft för arbetet. Dels i 
arbetsgruppen på kontoret och dels som en lärprocess i en ny fråga. Så talade vi 
om projektet inför anställningen. Nu har en projektledare anställts. 

7. Vad är din bild av hans arbetsuppgifter?
8. Hänger hans arbete ihop på något sätt med dina arbetsuppgifter? Berätta hur. Om 

inte, varför och skulle du vilja ha det på annat sätt? 
9. Känner du dig involverad alt. inte involverad i mångfaldsprojektet? Varför/varför 

inte? 
10. Vad tycker du om att SIF gör ”Etnisk mångfald” till ett eget arbetsområde? 
11. Vad tycker du om att det har anställts en person med annan etnisk bakgrund som 

ansvarig för det jobbet hos er? 

Särskilda frågor att besvaras av projektledaren 
Jag tycker att Javed kan svara på de flesta frågorna. Men några har jag formulerat 
om lite.  
6 b. Vilket intresse känner du från kollegorna på kontoret för ditt arbete. Gradera 
från 1 till 5, där 1 är svalt intresse och 5 stort intresse.
7 b. Hur tror du att dina kollegor i Trollhättan ser på dina arbetsuppgifter? 
8 b. Hur hänger ditt arbete ihop med annat arbete på Trollhättekontoret? Skulle du 
vilja ha det på något annat sätt? Berätta. 
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Bilaga 2 
Exempel på dagbok från en dags observation.
Åkte tidigt för att inte missa några möten. Kom också i god tid, kvart i åtta.   Men 
jag var inte alls först. Människorna stod i par eller flera. Det jag uppfattade 
handlade om upplevelser under helgen, bl a Cosmonova med barnen.  
Jag kollade mötestider och det visade sig att Ss säljenhet möts först kl. nio. Där har 
jag bett att få vara med.  
Andra enheter har också möten nu, men eftersom jag blivit anvisad "S" och "A" 
håller jag mig till dem. 
Jag sitter idag långt fram i lokalen med utsikt över entren, butik, kafeteria.  Det var 
möjligt att få en sittplats trots att så många är här idag, mötesdagen. 
Jag hälsar på den nye praktikanten som ska vara här tio veckor. Han blir nu 
introducerad av ställföreträdande platschefen och presenterad för alla. Nu är det 
nog fullt här.  Det är trevligt att komma hit, människor hälsar och någon frågar hur 
det är och vi utbyter några ord.
 Snett framför mig sitter en nyanställd säljare. Han kom fredags, också han från 
Canon i Uppsala.
Noterar ett par som kom tillsammans. En slump ? 
Nu har jag deltagit i två enhetsmöten. Först med Ms grupp och sedan med Ss.  
Detta berodde på att M har bokat rummet  där S tidigare alltid huserat .

Agendan för de båda grupperna är lika även om den exponeras olika.  

Fokus är på försäljning, antal nya och antal begagnade. Mycket av det som sägs 
begriper jag inte .Men allt ligger på data, allas  jobb diskuteras. För många 
offerter? nära avslut? Läget i relation till prognos och budget ? 
Vem behöver stöd och hjälp ?  
Tävlingar annonseras på agendan. Det vet jag inte vad det är. Är det golftävlingar 
eller säljtävlingar eller.. ? 

M visade tre tävlingar varav en handlade om att få inteckning i Slipsen. Säljtävling 
alltså.

Medan S visade  enbart en tävling "Riksgränsen". Kanske man får åka till Riks-
gränsen om man är framgångsrik ?? 

Bra säljresultat av M applåderas på initiativ av S. 

Man har fokus på sina produkter.  På chefsgruppens möte var fokus på samarbete 
över enheterna. Affärsidén är at kunna erbjuda helhetslösningar med både mjuk- 
och hårdvara. Hur ser var och en sig i relation till det affärsmålet ? Projektledare 
finns säger informationen. SB s uppgift ? 

Vilka är människornas avsikter och motiv ?  

Nu är klockan snart ett. Jag har varit med på kundbesök. Vi åkte i hennes bil till 
Kista och besökte ett elektronikföretag.  Vi parkerade i  Kistagaraget. Letade oss 
fram genom Kista centrum till rätt adress och vi togs emot av en man som var 
kontorschef. Vi satte oss i ett litet sammanträdesrum. Mannen sade genast att han 
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inte hade så mycket tid. Den kvinnliga försäljaren  tog emot det,  berättade och 
frågade på ett  professionellt  sätt. Fick veta mycket om företaget, maskinpark. 
Hon  fick en ny kontaktperson och lovade hjälpa  till med ett videoprojekt genast. 
Eftersom företaget dragits med i Ericsson-nedgången så var inga investeringar 
aktuella. Men när vi gick därifrån var försäljaren optimistisk. De hade en förfärlig 
maskinpark…framåt sommaren kanske… man hyr ju.. 
Det här besöket var bokat av ett callcenter som Canon anlitar.  
När vi gick därifrån skrev hon upp ett annat företag som fanns i trappuppgången 
för framtida besök. 
Hon berättade om sitt jobb, hade börjat här i april, kom från dataföretag. Ibland 
händer det att hon som kvinna upptäcker att personen - mannen - på ett företag kan 
få ett annat intresse av henne. Därför är hon nog med att vara korrekt klädd och har 
alltid sitt hår uppsatt vid kundbesök.  

När jag kom tillbaka åt jag min medhavda lunch som jag tillsammans med I 
värmde i mikron. Vi satt i det lilla lunchrummet tillsammans med D, tekniker och 
den nya praktikanten J som är kurd . D och I minns när kontoret startade,  Jonas 
som var chef då mm. 

Jag  fick en anteckningsbok av L, en sån som Canon ger sina kunder.  
Bredvid mig sitter K idag.   
Teknikerna är trogna Canon, många har jobbat i många år medan det är större 
omsättning på säljare. Säljare är så oroliga, de behöver röra på sig, få nya 
utmaningar tror en medarbetare som berättar detta. 
I, S samt två till går just nu på sin engelska kurs. Det kommer en lärare hit.
C och U sitter i kafeterian och planerar något. U studerar några dokument och  jag 
förstår det så att U som är säljstödjande i kampanjer och dylikt diskuterar m C 
någon säljaktivitet. 

A kom och undrade om det går bra.  B är här och sitter i  telefonen. Det finns 
ytterligare en kvinna här Å jag tror att jag nu vet vem hon är. Det är numera bara 
strök under i butiken. Den ska f.ö. stängas i april. Den första dagen jag var här var 
inte typisk, alltså. 

Nu plockar Uppsalakillen som ska sälja telefonväxlar ur diskmaskinen. Runt 
honom går en annan person och talar i telefonen. 
En datatekniker kommer och undrar om det är rent eller…kan jag ställa min kopp 
här …just - handslag ! 
Nu är de två som plockar in i maskinen, den andre är en av de" äldre" teknikerna. 
Men Uppsalakillen avslutar. Han är omsorgsfull och ordentlig. 

M får kundbesök och ska demonstrera produkter, tror jag.  Men i så fall börjar de  i 
sammanträdesrummet som f ö ser likadant ut som för  fem år sedan, med samma 
gula fåtöljer. 

I Canon tidningen ( world wide) står att läsa om en nyligen avliden fd VD (77-89 
Canonchef) och hans filosofi, Kyosei, leva och arbeta tillsammans för det 
gemensamma bästa , fortsätter, skriver tidningen, att var bas för Canon aktiviteter. 
Av artikeln att döma var det denne man, som nu avlidit, som är grunden till 
Canons olika produkter och världsomspännande verksamhet. 
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Ofta hör man telefonsamtal där någon kollega ringer och får hjälp med 
vägbeskrivning till någon kund. 
Just nu hämtade en kvinna kaffe och hon drack på bit. Ingen som jobbar här, tror 
jag.
C kopierar och pratar i telefon. 
Ett par kunder vid affärens disk. Där jobbar nu tre personer,  A, J och J. När 
butiken stängs ska J och A bli säljare.

Om jag använder Ehn/Löfgren  "vad människorna här säger och gör har ofta andra 
och kulturellt mer intressanta innebörder än vad de själva är medvetna om", vad 
ser jag då.

Nu är klockan halv tre, två tekniker ger sig av med sina tunga väskor och ett 
silverklätt paket tillsammans. Det är ”fjolårets medarbetare” och den kille som jag 
trodde kunde komma från Rönninge. 

Den nyanställde som sitter snett framför mig blir bjuden av teknikerna att följa 
med på företagsbesök. Han tas om hand av C som informerar honom, ger honom 
material, chefen som tar med honom på kundbesök och teknikerna som också 
inbjuder honom till… nu påbörjar chefen Morten en introduktionsutbildning vid 
datorn. Han tar sin stol och rullar iväg till chefen. Jag ser dem inte, de finns i andra 
delen av rummet. 

Här är fritt och verkligen arbete under ansvar.  Man kommer och går, sitter 
tillsammans med någon kollega men mest sitter var och en vid sin dator och 
jobbar. Kanske skriver de offerter, mailar med kunder… teknikerna fikar ihop och 
tror jag i mest möjliga mån också äter ihop. 
När jag gick in på mailen idag var det kanske 20 säljtips. Tipsaren får bonus . Hur 
mycket vet jag inte. 

Nu kommer en kvinna som har varit sjuk och hälsas av två säljare med: hej,  är du 
inte sjuk ? Jo, men jag kan väl vara här för det ! Ett samtal utspinner sig  om 
halsont och bot.  Den ene var J, en av cheferna han verkade förbereda ett möte. Jag 
är genast vid mötesrummet.  Det visar sig att det är ett grupparbete för  en 
utbildning i marknadsföring som flera går, bl a Joakim och den "sjuka" kvinna 
som kom. Det kommer även kvinnor och män utifrån som ska delta i grupparbetet. 
Canon  Business school är utbildaren. 

Ståfika med I och A i kafeterian. Vi äter torkade aprikoser och A berättar att de 
växer i trädgårdarna  där han kommer ifrån i Slovenien.  Egentligen har han förätit 
sig på färska  aprikoser.
Sen talar vi om trafik och kollektivtrafiken.   Jag förvarnar om att jag kommer att 
åka kommunalt och komma senare i morgon. 
L kommer, tar en snabbfika på väg till sista kundbesöket för dagen. Åker direkt 
hem från kunden. Talade om hur bra det är att jobba här. Fritt och bra stämning. I 
bilen tidigare talade hon om hur bra och generös utbildning hon fick. Så även om 
Canon ligger lite lågt lönemässigt, så ser hon utbildningen som en löneförmån. 
Sture håller på att utbilda nyanställde N på en maskin. 
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Nu närmar sig N den andre nyanställde, de är på olika grupper. Uppsala killen har 
problem med att skriva ut. N kan inte hjälpa till. Nu kommer BS chefen och drar 
fram en stol.  Han börjar förklara om de olika systemen och hur de finns i datorn. 
U går omkring med sin telefon.  
Det pågår ett intensivt arbete där mellan datorn, F och den nyanställde 
Uppsalakillen.  Man stirrar in i skärmen, lägger pannorna i djupa veck, talar tyst 
och tänker. 

Nu hämtar J, som går marknadsföringskursen,  en apelsin. Vatten och frukt går åt 
kanske mer än kaffe. Cola - apparaten  bredvid mig frekventerades livligt i morse.  

Nu är kl. kvart i fyra. Nu ger jag mig för idag. 
Berit talar i telefonen, säljer OH-material och snett framför mig ligger pannorna 
fortfarande i djupa veck.
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Bilaga 3 
”Hyr dig fri ” - kundens frihet skapar mening för SNC ? 

Organisation i vardande 
Här på SYSteams dotterbolag SYSteam Network Center (SNC) är uppgiften att 
jobba med drift på distans, läser jag på affischer på väggarna i lokalerna. Kunden 
”hyr sig fri”. Vad är det här för en verksamhet? Är det ett callcenter med 
helpdeskfunktion, är det en driftavdelning för olika företag, är det en 
konsultorganisation med krav på beläggning eller är det som namnet antyder en 
serviceorganisation där uppgiften varierar beroende på kunden.
Företaget är fortfarande i ett uppbyggnadsskede vilket innebär många nyanställda 
(som inte är bärare av en SYSteamkultur) och sökande efter rutiner och 
gemensamma normer. För att utöka kundunderlaget har en marknadsansvarig 
nyligen rekryterats.
SYSteamkulturen - visionen är att det är medarbetarnas frihet som grundar 
företaget, organisationen byggs underifrån. Det kan bli spretigt och oordnat men 
om medarbetaren tar befälet över sin egen situation kan oordningen balanseras. 
Och man ska ha roligt på jobbet. Om medarbetarna har en personlig frihet och är 
delaktiga i och kan påverka verksamheten så menar koncernens visionär (en av de 
tre företagsgrundarna) att detta blir möjligt. Denna koncernövergripande kultur 
ska också genomsyra SNC. 
Det här ett småländskt bolag där man inte handlar på kredit. Snarare poängteras 
vikten av att ha buffertar, reserver för oförutsett. Varje team har resultatansvar. 
Detta verkar vara ovant och man söker förhållningssätt och rutiner. Tjänster 
mellan teamen debiteras. Där finns svårigheter. Det tycks saknas välutvecklade 
rutiner och frågor uppstår kring vad som ska debiteras, hur mycket och varför. 
Hur blir ett pris ett pris ? 
Devisen ”Hyr dig fri” är också giltig för den egna verksamheten. Kundtjänst är 
hyrd från Shared Services liksom ekonomichef och ekonomifunktioner. 
Personalfunktionen är koncerngemensam. De olika SYSteam-bolagen (inklusive 
SNC) har en stor intern marknad.  
SYSteam är ett företag som inte vill vinstmaximera, man nöjer sig med en 
”rimlig” vinst. I ett sådant synsätt uppfattar jag att det finns inbyggt att 
hushållning med resurser skapar långsiktighet.  

Dilemma
”Ska du nu fatta ett av dina fem-sekunders-beslut ?” säger en av medarbetarna till 
Vd. Jag tänker att en snabbtänkt, kreativ Vd behöver ge sig till tåls och ”invänta” 
medarbetarna om SNC ska byggas underifrån, vilket är visionen. Demokratiska 
processer tar tid. 
Verksamheten är adhoc och operationell, den är delvis behovsstyrd och delvis 
planeringsbar.
Medarbetare på SNC är intresserade av sitt jobb. De är operationella och 
serviceinriktade. Samtidigt som kunder ska tas omhand, servrar ska få sin back up 
dagligen, flyttas, rum i webbhotellet ska byggas ska också produktutveckling ske. 
Ökad kunskap om kunder och dess behov ska samlas in och många är nyanställda 
och ska skolas in i både arbetsuppgifter och kultur. 
Ställer SYSteamkulturen särskilda krav på ledning och medarbetare som går 
utöver det vardagliga arbetet? Är morgonmöten, veckomöten, kompetensmöten, 
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driftledarmöten och ledningsgruppsmöten en medveten struktur genom vilken 
arbetsuppgifter, planering, beslut och kultur skapas och förvaltas ?

Men också en människosyn som skapar tillit och omsorg 
I SYSteams vision finns medarbetaren i fokus. Medarbetaren är viktigare än 
kunden.
En medarbetare säger "nu är det sanningens minut"…"jag är inte ett dugg orolig" 
säger teamledaren. "Då kör vi" säger han. YES, skriker han och sträcker armarna i 
luften. "jag var aldrig orolig", säger teamledaren. "Du, nej", säger han. Och det 
kommer några fler yes. ”Nu ska jag ringa till Sven, så blir han säkert jätteglad”, 
säger han och ringer. 
 Detta är ett av många exempel på tillit som jag observerade under mina två 
veckor. När samtal förs i ledningsgruppen kring ekonomi, kring nya 
arbetsuppgifter etc och medarbetarna kommer i fokus präglas samtalen av tilltro 
och omsorg om medarbetarna. Men man kan också få höra en frustrerad Vd säga : 
”Varje konsult måste kunna lämna ifrån sig varje vecka. Förra veckan två dagars 
intäkter på fem gubbar, vad gör ni ?” 

Dialogen och meningsskapandet 
”H och M står nu vid whiteboard-tavlan i entrén till Infrastrukturs arbetsrum. Ritar 
och pratar. Det finns också en whiteboard-tavla här inne, på väggen mittemot 
hockeytröjorna. H fortsätter själv att rita rutor och streck, kanske något slags 
flödesschema.
M läser högt ur ett mail. En information om en mailserver som ska bort och resten 
som också ska bort. Skrattar, "det är roligt nästan hela tiden". Ingen här känner till 
vad som menas i mailet. Radion spelar Sinatra "I´m singing in the rain". 
En kille i jeans, kortärmad tröja, metallpärlor runt halsen pratar med M, lågmält. 
När han gått kommer A och sätter sig på huk vid M. Talar om nåt jobb som 
krånglar. Man hittar inte en databas eller nåt…genom att prata med M kom han på 
hur han skulle kunna gå till väga. Höjer rösten, reser sig upp och går beslutsamt 
tillbaka till sin plats. Nu har radion tystnat. Har någon stängt av ? Nej, det är en 
mer lågmäld musik, hör jag nu. Klassiskt.” (Observation en 22 april) 

Samtalets betydelse för ”det kollektiva minnet”, d.v.s. det gemensamma lärandet 
som skapas och förvaltas, synliggörs i samtal mellan medarbetare, i morgonmöten 
och i andra möten. 
Den 19 april avviker inte så mycket från andra dagar, därför blir den ytterligare ett 
exempel på dialogens betydelse på SNC; 

”Alla på plats kvart över åtta när jag kommer. Sitter upptagna framför sina datorer 
Stefan ställer sig mitt i rummet och ber om hjälp. En diskussion om det är möjligt 
eller inte, om man gör si eller så, knepig fråga, verkar det som. Nu börjar 
morgonmötet. Man står och hänger på hurtsen med sina huvuden in mot mitten, 
nära. G sitter på stolen. Teamledaren börjar med att följa upp gårdagens 
kvällsaktivitet, en kundutbildning. Ett positivt samtal medan man väntar på en 
medarbetare som är på fem trappor och fixar en skrivare. Inte så många som deltar 
men känslan är OK och en förväntan på fortsättningen. 
Han kommer med mackor och Cola. Han lever på Coca-Cola.
Nu fortsätter mötet och det är M som har mycket att berätta. Teamledaren 
åberopar gårdagen då vi alla iakttog M och hans frustration. M fick berätta, 
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formulera sig, ställas inför de andras frågor och också ställa sina egna frågor. Ett 
gemensamt lärande byggt på dialog och reflektion pågår. H som också hade en 
särskild dag igår fick utrymme att reflektera över det. Alla deltar och lär. S, 
praktikanten, får frågor om hur det går. Teamledaren leder mötet och ser till att 
alla (andra) får utrymme.” (Ur observation 19 april)

Genom dessa morgonsamtal uppstår ett gemensamt lärande. Samtalet, dialogen är 
grunden för jobbet. Det som slår mig när jag sitter i ett rum här på SNC är att det 
pågår samtal hela tiden. Till största delen är det telefonsamtal med kunder. 
Samtalen mellan medarbetare är liksom många av kundsamtalen ofta konsultativa 
samtal som bidrar till kunskapsutvecklingen. Det finns medarbetare som blir mer 
tagna i anspråk än andra. Troligen för att de är mr erfarna, har arbetat längre eller 
har en särskild erfarenhet eller kunskap.

Nu är det ganska pratigt här. Hos M sitter sen en stund en "stöddig" man. Han har 
gjort överflyttningar som har något att göra med H jobb också och H är här. L 
kommer och deltar liksom K. Samtidigt pågår samtal mellan några bakom min 
rygg. H telefon ringer käckt och den besökande mannen börjar dansa. Den 
besökande är stor och rumlig, känd av alla. Han går nu. Nu sitter L hos M och H 
går därifrån och sätter sig på sin plats. Det verkar vara mycket som man ska kunna 
här. Ska de kunna både teknik och programvara ? Går det att särskilja ? Vad är 
Datakonsults del av jobbet ? 
Nu är det en kille här hos H (F?) och en kvinna kommer och vill ha hjälp med 
något.
K packar upp en ny skrivare som han installerar där ute i korridoren. Folk går 
fram och tillbaka, pratar och skrattar, det är fredag eftermiddag. Här inne jobbas 
det för fullt. Teamledaren är på möte i sammanträdesrummet, åtminstone gick han 
in där och stängde dörren för en stund sedan.
M läser högt på anslagstavlan till höger om mig ett telefonnummer. Ringer och 
frågar om problem som kan ha uppstått i går hos en kund. Nu ringer M upp SL 
som hade anmält fel igår, och de kan inte förklara det fel som de anmälde igår.  
Jobbet här verkar skötas genom detektivarbete parat med kreativitet, 
teknikkunskap och ett bra personligt nätverk. Tålamod och nyfikenhet är nog bra 
egenskaper tillsammans med kreativitet. Den sociala kompetensen tränas. P och G 
"slänger käft". Min känsla är att här pågår problemlösning nästan hela tiden. Vad 
är rutin och vana här ? Är det formen? Frågor och problem?
(Ur observationsnoteringar den 19 april) 

Telefonen är ett viktigt hjälpmedel i samtal med kunden. Jag tänker att det måste 
vara roligt att ringa hit och prata med dessa glada och tillmötesgående personer. 

Kodgemenskap
Hur skolas man in i och blir delaktig i SNCs lokala kodgemenskap ? En 
gemenskap som ibland kan utestänga andra. De införstådda skämten, talesätten, 
hänvisningar till personer och gemensamma upplevelser, en kommunikation som 
kanske till stor del är gester och kroppsspråk är delar av en sådan kodgemenskap. 
Det yttre i form av klädsel och utseende kan också inbegripas här. 
Det här är en jeans- och tröjkultur. Färgat hår, blekta slingor och kortklippta 
frisyrer a la Tin-Tin ser jag på de unga männen här. Teamledarna har oftast 
skjorta. Här finns en teknikeridentitet snarare än en konsultidentitet, anar jag.
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Jag gillar att skruva och mecka, därför jobbar jag här.

På samma sätt som jag känner igen utomstående besökare här, igenkänns troligen 
SNCs medarbetare i andra delar av huset. Hur vill man bli igenkänd ? Hur möts 
tradition (de som kom från Datakonsult och är bärare av en SYSteamkultur) och 
förnyelse (de nyanställda som kommer från högskolan) ? 

Killmiljö
När jag sitter i SNCs arbetsmiljö kommer jag att tänka på när jag kör iväg min son 
med datorn, skrivbordstolen, madrassen coca colan och chipspåsen till ett garage 
dit nio andra killar anländer med samma attiraljer. Starkast blir detta hos 
Infrastruktur som samsas i ett litet rum med gallerförsedda fönster. 
 Det här rummet känns verkligen instängt. Litet, tätt mellan arbetsplatserna, 
gallerförsedda fönster. Dessutom är det breda persienner som är halvt fördragna. 
Det finns inte blommor i fönstren (trots att syrebidraget från dem kan behövas i 
denna datormiljö) och inga bilder av flickvän, sambo eller barn. Skrivborden 
pryds av rader av röda coca-colaburkar. Men här finns hockeytröjor på en vägg 
som en privat markering.  

Planeringen inför ”Kick-offen” handlar om öl och ormar.  

Snusdosan vandrar mellan kollegorna på mötet. 

Att begära pappaledigt ”glömdes bort”, men nu är det gjort. Inga problem.  
När en medarbetare har en begränsad tid för mötet för att hämta barn, tas det inte 
riktigt på allvar, skojas med: ”har du inte en fru?” 

Men den kvinnliga tekniksamordnaren är det tekniska stödet och auktoriteten för 
männen.  
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Bilaga 4
Lugnt och tyst … vad är i annalkande ?

Björkstammarna försvinner upp i taket, måsarna svävar och västkusten är nära.  
När jag sitter i det flexibla kontoret så känns det tomt och tyst.. Var är alla ?  
Jourtelefonen ringer, det finns två tillfällen per vecka för ombudsmän att vara på 
kontoret, det är jouren och tisdagsmötet. För administratörerna är det annorlunda, 
de förväntas finnas där också när de inte har jouren i servicegruppen.

Här är på ytan tyst och lugnt men det är inte särskilt lugnt, det pågår en 
omorganisation som innebär en sammanslagning med ett regionkontor som ligger 
i Skövde, 10 mil härifrån. Chefen här blir också det ”nya” kontorets chef.

I mina iakttagelser om hur kodgemenskapen utvecklas ser jag att det arbete som 
görs ofta har en biavsikt. Nämligen att integrera människor, verksamhet och 
kultur. För detta finns ”OMU”(ombudsmannautvecklingsgrupp), reflektionsgrupp, 
jourtjänst för det andra kontoret, besök i varandras kontor, och gemensamma 
planeringsmöten.  Storvideo används på försök vid gemensamma möten.  

Utbildning i Stockholm, på universitetet och av varandra (datasystem)  pågår och 
samtidigt hopar sig individuella ärenden där medlemmen har behov av Sif. ”Gå i 
väggen” är ett återkommande utryck som jag hör vid kafferaster och annars om 
medlemmar som tar kontakt med Sif. 

Det poängteras att ”vi är många nu”. Förslag kommer om att rationalisera, inte ha 
så många möten utan bilda ”beslutsgrupper” i stället. Representativ demokrati 
eller konsensusbeslut, hur mycket får demokrati och delaktighet kosta? Sådana 
förslag kommer inte från chefen. Han vill något annat. 

En annan intressant och reflekterande diskussion som jag lyssnade till var när 
någon i  OMU - gruppen sa: ”här ha vi en konflikt mellan juridik och moral”. 
Genom att sådana här samtal pågår där olika värderingar och perspektiv bryts 
uppstår nya tankar. 

Efter att ha deltagit i en reflektionsgrupp och en ombudsmannautvecklingsgrupp  
skriver jag i mina anteckningar den 8 mars: 

 ”Det känns som makten finns i Trollhättan, tårtan finns här, chefen finns här, 
makten över tiden finns här, närvaron är bättre här. Skövde böjer sig och väntar…. 
Är videokonferensen ”OMU” varannan måndag och varannan gång tisdag? 
Riskerar videokonferensen  att bli det kunskaps-kapande rummet istället för det 
kunskaps-skapande ?” 

På tisdagsmötena finns en ambition att lära av varandra, ta mötet i anspråk för 
diskussion av ett arbetsproblem, att skapa gemensamma förutsättningar för bra 
arbete och arbetsmiljö på det egna kontoret.  Hur bestäms vad som är 
betydelsefullt? Många frågor kan behandlas på tisdagsmötet, men inte 
”arbetsmiljö”, eftersom det kräver samtligas närvaro. Reproduktion av kunskaper 
och idéer sker här.
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Reflektionsgrupp verkar vara i sin början, man trevar och letar. Att lära känna 
varandra kanske är viktigare inledningsvis än ha en reflekterande och lärande 
dialog.  Eller att träffa  många eftersom grupperna inte är tänkta att vara desamma. 

När chefen kommer till kontoret är det som det blir lite mer liv och rörelse, lite 
mer skratt och glam. Kafferast en stund efter lunchen är en gemensam pratstund. 
Då avhandlas både jobb och privata berättelser. Emellanåt kommer några 
besökare, några få till A-kassan, några få ”sammanträdesbesökare”.  

Jag har problem med min dator och när alla försökt att hjälpa mig så säger de ”vi 
får vänta på F”, det hörde jag ofta under mina två veckor på kontoret. F är på 
utbildning för att bli RAMO, kontorets allt-i-allo försvinner. Vem ska kunna 
ersätta  F?  Det pågår ett arbete för detta. Ska bli spännande och se hur de sökande 
med annan bakgrund än svensk står sig i konkurrensen. Att projektledaren för 
Mångfaldsprojektet finns på kontoret kanske påverkar ett sådant beslut. Hans 
projektarbete föranleder inte annars så många frågor och diskussioner. När 
projektledaren inte deltar på tisdagsmötet finns inte mångfaldsfrågorna med. 
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Bilaga 5

Närhet och distans, episoder från en studie på ytan …
”Har promenerat omkring en stund, mest för att jag började bli nyfiken på hur 
hurtsarna används. De som är här idag använder inte hurtsar i någon större 
utsträckning. Jag pratade med K och ”konto-N”. K använder hurtsen och blir lite 
mer privat på jobbet. Har bilder på barnen och annat privat. 
Lokalerna här inbjuder till möten och samtal. Sitter jag i förnyelsen och var finner 
jag då traditionen? Eller har hurtsarna blivit tradition? I går talades om att kontoret  
är fem år gammalt och att ombyggnad planeras.  
Den fysiska miljön är kulturbärande och sänder sina budskap mer effektfullt än 
ordet, just därför att tingen tycks existera utanför oss som något självklart och 
oreflekterat.”

(Ur mina noteringar 16 januari) 

Värderingar – den lokala kodgmenskapen  
1988 beskrev Ryuzaburo Kaku sin ide´ ”Kyosei” för att förklara sin globala 
affärsfilosofi. Kaku var Canons Vd under tiden 1977 – 1989, den tid då Canon 
utvecklades från att vara ett kameraföretag till ett globalt företag som producerar 
och säljer maskiner för kontoret över hela världen. Kyosei betyder: leva och arbeta 
tillsammans för det gemensamma goda läser jag  i ” Canon Chronicle” (oct-nov 
2001).

På väggarna på kontoret i Rissne hänger här och var idag rött lysande texter. En 
lyder ”På Canon Rissne ska vi gör affärer som är bra för både kunden & Canon!”  
Den här texten beskriver affärsetiken. Andra texter handlar om arbetsplatsens 
dragningskraft,  om kvalitet och ärlighet,  om produktutveckling, om miljö-
stödjande arbete och om kompetensambitioner.  
”WWW”, lanserades av Canon i mitten av 90-talet. Man ville sprida budskapet att 
med rätt teknik kan man arbeta var man vill -  work where you want. Här arbetar 
50 personer. De är praktiskt taget aldrig här samtidigt. De arbetar WWW. 

När jag sitter i ”det flexibla kontoret” i Rissne och ser mig omkring, ser jag unga 
män i bomullsskjorta och slips, frisyren Tintin-klippt. Den här uniformen är 
säljarnas, lär jag mig så småningom. Är man chef har man inte nödvändigtvis 
Tintin-looken. Teknikerna har ett friare förhållningssätt till sitt yttre. Att gå in i ett 
maskinrum eller kopieringsrum kräver en bra verktygslåda snarare än en snygg 
slips, är kanske den praktiska bakgrunden. 

En av teknikerna säger till mig när vi stå och äter russin tillsammans i kafeterian 
att om han skulle byta jobb så blir han inte nödvändigtvis tekniker. Här har han lärt 
sig att vara kreativ, pådrivande och se värdet av förändringar. Han tycker att han 
har mycket att lära ut som ligger utanför själva teknikutvecklingen.

Det öppna rummet – en arena för möten 
Rummet där jag sitter präglas av själva skrivborden som finns orgelbundet 
placerade i rummet som egentligen består av två rum avskilda från varandra men 
ändå med kommunicerande öppningar emellan. Det är kanske 30 skrivbord som 
knappt femtio personer ska samsas om.  På måndagar som är mötesdagen kan det 
ibland vara svårt att få en arbetsplats. Då gäller det att vara tidig om vill vara säker 
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på att få en arbetsplats. Umeå står det på mitt bord en dag, Sundsvall en annan dag, 
varje skrivbord har ett namn, en svensk stad. 

Arbetsplatsen är en höj- och sänkbar bordskiva. Eluttag och sladdar finns för att 
koppla in sig. Egna tillhörigheter, papper, pärmar etc härbärgeras i en rullhurts. 
Den ställer man på ett därför avsett ställe när man lämnar arbetsplatsen. Men 
hurtsarna verkar vara mycket lite i användning, de flesta hurtsar står kvar i ”sitt 
garage”. Det är inte tillåtet att lämna något kvar på ett skrivbord längre än två 
timmar. En bärbar Dell-dator är människornas arbetsverktyg här på kontoret. Där 
finner man all information, det finns många interna databaser som är viktiga att 
hålla sig a´jour med. Har alla en egen dator, några tekniker ser jag vid den 
stationära datorn där de kan gå in och läsa sin e-post och kolla informationen i 
databaserna. Kanske de har lämnat den hemma? Datorn bär man med sig till sitt 
hem, varifrån man arbetar ibland. Kanske den också kan fungera som stöd vid ett 
kundbesök. Man håller också på att få ett nytt handdatorsystem ”Palm”. 
Teknikerna har haft möten kring tekniken och layouten, hur man ska läsa och 
förstå informationen i ”Palmen”, som de säger. Genom den får de sina uppdrag. 
Teknikerna har skaffat sig ett revir, ”teknikersoffan”, maskinrummet – förstås – 
några skrivbord längst ner i lokalen i närheten av teknikersoffan. Men det kommer 
”besök” i soffan från övriga  medarbetare och  teknikerna sprider ut sig i lokalen.

Samtal pågår i detta öppna rum. Erfarenheter om jobb utbytes, information och 
hjälp ges och fås. En kundadress behövs, en maskins funktion i en situation, 
särpräglade kunder eller en kund som behöver få veta mer om Canons egna 
tillbehör är vanliga samtalsämnen. Jobbet är det gemensamma, men man möts 
också på fritiden, gör därför upp om badminton- och tennistider t ex. 

Här finns ingen avskildhet. Det är svårt att vara osynlig och anonym här.  Vilka 
samtal rings här och vilka väljer man att ringa från hemmet ? Många samtal rings 
och tas emot  vandrandes omkring i lokalen. 

Friheten – en fråga om tid och plats 
Rörligheten är påtaglig. Människor kommer och går. Det tar tid för mig att 
identifiera och känna igen människorna eftersom det kan gå flera dagar innan 
personen dyker upp igen.   Glada hälsningar och återseenden är vanligt här. Det är 
lätt att ha barn på dagis när man arbetar här, berättar en av medarbetarna. 
Människorna kommer in och ger sig av under hela dagen.  Det är inte ovanligt att 
en person återkommer flera gånger under samma dag. Eftersom en stor del av detta 
kontors kunder finns rätt nära så blir restiderna oftast inte så långa. Norrtälje och 
Bålsta undantagna. 

 ”D kommer sent till mötet, han har haft sju jobb på morgonen. Nu går J och J. De 
är tekniker som kanske ska på kundbesök. Klockan är tjugo i två och S passerar 
med ett paket under armen.. Han hämtar med sig en pappersrulle också. Det är 
viktigt att en tekniker inte lämnar en smutsig maskin efter sig.” (ur mina noteringar 
24 januari) 
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Pappa teamledaren 
”Klockan fyra idag ringer jag er alla och hör var ni befinner er”, säger A 
(skämtsamt) på ett fredagsmöte. ”Och så gäller det att vara hel och ren! Men 
framför allt : hjälpa varandra med surdegar, leva upp till målen.” 
Teknikergruppen är den största enheten. De håller ihop, äter lunch tillsammans , 
fikar i soffan och talar om jobbet.

Öppenheten är   styrningen 
Den information som finns på intranet är den som behövs för att alla ska veta vad 
de ska göra, hur de ligger till i förhållande till budget och till TB… Gruppmötena 
har också detta som en stående punkt på agendan, vars och ens insatser i relation 
till målen. Dessutom exponeras resultaten på väggen. Där kan alla se hur väl var 
och en klarar målen.   ”Det är klart att jag vill påverka min lön, det är anledningen 
till att jag jobbar här” sa en av säljarna.

”Skymd bakom mittenpelaren sitter platschefen med fötterna på bordet. Han 
kommer inte in med glada tillrop, precis. Hälsar inte på vare sig på mig eller I, som 
han ändå inte träffat tidigare den här veckan, vad jag vet. Han talar högt och tydligt 
i telefonen. Samtalet handlar om huvudkontorets överkörning. Han är envis och 
tydlig, läser tidigare dokument högt. Det handlar om tipsbonus-systemet som har 
sin modell här, men som föreslås ska se lika ut i  hela landet. Han flyttar sig till 
soffan medan diskussionen pågår. Han kommer inte att ändra det system som finns 
här. Samtidigt som vi alla kan avlyssna chefens samtal, ser alla ut som de inte hör 
och fortsätter sitt jobb. Inga blickar utbytes, alla ansikten är riktade mot den egna 
datorn. Samtalet avbryts, men återupptas igen och samtalet avslutas i sämja. Vi får 
också veta att chefen har varit uppe och torkat spyor hela natten efter ett magsjukt 
barn.” (Ur mina noteringar den 17 januari)

Riksgränsen eller Aten 
Tävlingarna är också stående punkter på agendan. En stimulans för ytterligare 
ansträngningar och hur nära man kommer Riksgränsen kan alla se i de rör som ska 
fyllas med tennisbollar som A och M sätter upp. Det är långt till målet. 

Olikheternas potential
Kontoret i Rissne är en könsuppdelad arbetsplats. Kvinnorna är få och endast två 
kvinnor finns inom samma arbetsområde som männen.  Här finns de som arbetat i 
mer än 15 år och de som kom igår. Som praktikant finns nu en irakisk kurd. Ändå 
blir mitt intryck ett homogent kontor. 

Utställningslokalen ett labb 
Både tekniker och säljare rör sig ofta i utställningslokalen, ensamma eller två och 
två.

”M håller på med en kopiator och praktikanten tittar på. Nu kommer J och 
assisterar efter att M vänt sig till honom. J finns också i utställningen, Han 
diskuterar med någon i telefon och har tre dataskärmar igång. Hur många 
funktioner kan var igång samtidigt? Nu kommer H, man känner igen honom på 
hans särskilda släntrande gång och tunga boots. Han frågar J vad han gör…går 
iväg och kommer tillbaka med en mejsel som han undrar om Johan behöver.”(Ur 
mina noteringar den 24 januari) 
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Lära och läras 
Samtal och reflektion är goda ingredienser i lärande.
En tydlig form att finnas i kan också bidra till kunskapsutveckling. 
En nyfikenhet och en lust att både lyssna och dela med sig kan stimulera lärande. 

Mr Jim och bakarna – hur hänger de ihop med  www och med den lokala 
kodgemenskapen ? 
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Bilaga 6 
Intervjuguide; medarbetare, Canon Center, Rissne 
Persondata

Företagshistoria…när ? karriär ? varför Canon? 

Ambitioner och lust i jobbet ?   

Vad är Canon för dig ?  

Vilka är dina  stötestenar ?  Glädjeämnen? 

Vem vill du vara som tekniker/försäljare på Canon/? Hur lyckas du  med det ? 

Du är en av dem som har arbetat här länge här. Varför tror du att det är så ? (när 
frågan var relevant) 

Det här kontoret präglas av en stor frihet i tid och rum.  Styrningen sker i form av 
fokus på budget och TB… finns det annat styr dig i ditt jobb? 

Vad vill du förändra här? (utveckla  eller avveckla ) 

Hur upplever du den vardagliga samvaron här på kontoret? Hur förvaltas den 
kunskap som ni delar?  

Hur skulle du vilja beskriva den ”inskolning” som sker för att bli delaktig i den 
lokala kodgemenskapen? 

Vad betyder kontinuitet för dig? 

Är Canon mer än den här arbetsplatsen  för dig?  

Var  hämtar du lust och energi? 

På vilket sätt utvecklas du här? Vad krävs av dig för detta? Hur relaterar du den 
utvecklingen till Canon? 

Vilka svårigheter, dilemman eller stötestenar kan du se att Canon har att tackla? 

Hur ser du på tradition och förnyelse i relation till arbetet? 
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Bilaga 7 
Intervjuguide; SYSteam network Center
Persondata

SYSteam-historia…när ? karriär?  

a)Du är en av de nyanställda här. Varför sökte du dig hit? 

b)Du har jobbat här länge, varför är du kvar? 

Ambitioner och lust i jobbet? Var  hämtar du din energi? 

Vilka stötestenar  och glädjeämnen har du upptäckt? 

Vem vill du vara på jobbet? Hur lyckas du  med det? 

Det här kontoret ska enligt visionen präglas av en stor frihet. Vad styr dig i ditt 
jobb ? 
Hur definierar du din frihet och dina möjligheter att påverka  ditt arbete?  

Vad skulle du vilja förändra här? (utveckla  eller avveckla ) 

Hur upplever du den vardagliga samvaron här på kontoret ? Hur förvaltas den 
kunskap som ni delar?  

Hur skulle du vilja beskriva den ”inskolning” som sker för att bli delaktig i den 
lokala kodgemenskapen?   

Vad är SYSteam för dig?  

SNC är nytt SYSteam-företag som jag uppfattar fortfarande befinner sig i ett 
uppbyggnadsskede.  Är det också din uppfattning? Berätta. 

På vilket sätt utvecklas du här? Vad krävs av dig för detta? Hur relaterar du den 
utvecklingen till SYSteam ? 

Vilka svårigheter, dilemman eller stötestenar kan du se att SYSteam har att tackla 
?
Hur skulle du vilja beskriva mötet mellan  tradition och förnyelse  här på SNC? 
Hur skulle ett sådant möte kunna relateras till ditt arbete ? 
Hur viktigt  är kontinuitet (t ex vana och rutiner) för dig ? 

Hur går det till att utveckla SNC:s arbetsorganisation i en demokratisk riktning och 
samtidigt utveckla produkterna så att kunden verkligen känner sig fri när den hyr 
SNC:s tjänster?   Kan dessa två processer stödja varandra?  Hur då? 
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Bilaga 8 

Intervjuguide; Sif,  mars 02/gruppintervju okt 02
Persondata

Sif-historia…när ? karriär ?  
a)Du är en av de nyanställda här. Varför sökte du dig hit? 
b)Du har jobbat här länge, varför är du kvar ? 
Ambitioner och lust i jobbet ?   
Vad är Sif för dig ?  
Stötestenar  och glädjeämnen i vardagen? 
Vem vill du vara på jobbet ? Hur lyckas du  med det ? 
Det här kontoret präglas av en stor frihet i tid och rum. Vad styr dig i ditt jobb ? 
Vad uppskattas här och vad anser du borde förändras? (utveckla  eller avveckla ) 
Hur upplevs den vardagliga samvaron här på kontoret ? Hur förvaltas den kunskap 
som ni delar ?  
Hur skulle du vilja beskriva den ”inskolning” som sker för att bli delaktig i den 
lokala kodgemenskapen (normer och regler mm)?  Hur blir det t ex synligt i det 
integrationsarbete med Skövde som pågår ?  
Regionchefen talar om att odla den gemensamma bilden…förvalta den också i 
relation till andras bilder.  Vilket är ert ”kollektiva minne”, er gemensamma bild 
att vårda och förvalta? 
Hur skulle ett möte mellan  tradition och förnyelse te sig här…
Vad betyder kontinuitet för er? 
Vilka svårigheter, dilemman eller stötestenar kan ni se att Sif har att tackla ? 
Hur ser du på tradition och förnyelse i relation till arbetet ? 
Är Sif mer än Sif Trollhättan ?  
Var  hämtar man sin lust och energi för jobbet, tror ni ? 
På vilket sätt utvecklas man här? Vad krävs av var och en för detta?  
Kan en sådan utveckling relateras till utvecklingen av Sif Trollhättan/Sif? 
Om vi tar mångfaldsfrågorna som ett exempel på förnyelse,  hur relaterar de till 
kontorets utveckling ?
Hur anser ni att Sif arbetar med etnisk mångfald? Är det   ett efterfrågat område ? 
Kommer t ex många frågor på jouren ? 

(Till den person som var fadder)  
Hur har du som fadder kunnat stödja projektledaren i hans roll som 
mångfaldsombudsman?  
Vilka svårigheter har du stött på? 

(Till regionchefen) 
Du har stött projektledaren i hans ambition att starta ett projekt som avviker från 
den idé som fanns när han anställdes. Du hade en vision om att det i ”mötet med 
det främmande” skulle skapas en dynamisk kraft och ett lärande, direkt och 
konkret. Du vill lära om hur man kan förstå och stödja utvecklingen av 
mångkulturella arbetsplatser. Hur har det blivit?  
Nu har han varit här drygt 15 månader och fått förlängt kontrakt t o m år 2003. 
Projektet tog en annan riktning än det som beskrevs vid anställningen. Hur kom 
det sig? Fördelar eller nackdelar för kontorets lärande? 
Har era erfarenheter påverkat er och era attityder i någon mening?  Hur? 
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Hur har det gått att utveckla kontoret i ”mångfaldsriktning”? Finns särskilda 
händelser att  berätta om? 
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Bilaga 9 
Intervjuguide; Vd, SNC 
(intervjuerna med Canon Centers chef och Sif Trollhättans chef liknar denna, dock 
med lokala anpassningar) 
Persondata

SYSteam-historia…när ? karriär?  

Du har jobbat här länge, varför är du kvar? 

Ambitioner och lust i jobbet? Var  hämtar du din energi? 

Vilka stötestenar  och glädjeämnen har du upptäckt? 

Vem vill du vara som Vd för SNC? Hur lyckas du  med det? 

Du upplevs som en handlingens man. En person som fungerar intuitivt, är kreativ 
och tar snabba beslut.
-Vilka för- och nackdelar upplever du i relation till  vad du vill uppnå med SNC? 
-I relation till den vision som vi har hört förre koncernchefen  prata om och som 
finns beskriven i SYSteams vision?  

Det här kontoret ska enligt visionen präglas av en stor frihet. Vilka uttryck tar 
denna frihet sig för dina medarbetare? Hur understöder du en sådan frihet? Vilka 
svårigheter kan förknippas med ett sådant synsätt? För dig? För företaget? För 
medarbetaren? 

Vad skulle du vilja förändra här? (utveckla  eller avveckla ) 

Hur upplever du den vardagliga samvaron här på kontoret ? Hur förvaltas den 
kunskap som ni delar?  

Hur skulle du vilja beskriva den ”inskolning” som sker för att medarbetarna ska 
bli delaktiga i den lokala kodgemenskapen?   

Vad är SYSteam/SNC för dig?  

SNC är  nytt SYSteam-företag som jag uppfattar fortfarande befinner sig i ett 
uppbyggnadsskede.  Är det också din uppfattning? Berätta. 

På vilket sätt utvecklas du här? Vad krävs av dig för detta? Hur relaterar du den 
utvecklingen till SYSteam? 

Vilka svårigheter, dilemman eller stötestenar kan du se att SYSteam har att tackla 
?

Hur skulle du vilja beskriva mötet mellan  tradition och förnyelse  här på SNC? 
Hur skulle ett sådant möte kunna relateras till ditt arbete ? 
Hur viktigt  är kontinuitet (t ex vana och rutiner) för dig, för SNC ? 
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Hur går det till att utveckla SNC: s arbetsorganisation i en demokratisk riktning 
och samtidigt utveckla produkterna så att kunden verkligen känner sig fri när den 
hyr SNC: s tjänster?   Kan dessa två processer stödja varandra? Hur då? 
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Bilaga 10 

Underlag för samtal i Sif-SYSteam- gruppen ”Må bra i och av arbetet” den 
15 november 2002 

Samarbetet är ju i sina konturer rätt otydligt. Vad är fördelarna med det?  
Nackdelar?
Vem har initiativet?    
Varför ett Livskvalitetsprojekt just nu?   
Kan man tala om att  otraditionella roller håller på att utvecklas: 
konsult –klient
Mentor – mentor 
Hur gagnar ”rollerna” ert samarbete? 

Bo talar om avrekrytering som ett område att utveckla tillsammans med Sif. Hur 
går det? 
På vilket sätt påverkar frågans art mötet?  (Förhandlingar är t ex bannlyst i ert 
samarbete) 

Den konstruktivistiska syn som utgår från människornas lust at själva vara med att 
skapa, hur har den påverkat gruppens arbete? Vilka särskilda erfarenheter och 
lärdomar kan ni dra?    
Hur har Livskvalitetsprojektet utvecklats tack vare det här samarbetet?  Har det 
fått återverkningar på andra delar/frågor inom SYSteam? 
Hur har Sif kunnat ta tillvara erfarenheterna från det här samarbetet i sin 
verksamhet?  

Sif har blivit överraskade av det gensvar och den öppenhet med vilken man bjuds 
in på SYSteam. Vilka fler överraskningar har ni varit med om tillsammans och var 
för sig? 

När vi sågs senast i oktober så skrev Bo på tavlan
Sif + SYSteam = sant 
Vad ligger i en sådan kärleksförklaring?  Vad kan finnas som begränsar relationen 
för Sif? För SYSteam?  

Hur går det med den fråga som då väcktes av koncernchefen med en facklig 
kontaktperson för hela koncernen och en lösning som nämndes från  Sif var en 
koncernklubb? 

Kan ni beskriva gruppens status idag och jämföra den med inledningen av ert 
samarbete? 
Kan ni gemensamt lyft fram några stötestenar? Glädjeäämnen? 

Vilka avgörande kriterier anser ni behöver vara uppfyllda för att  ett samarbete av 
det här slaget ska var framgångsrikt? 



132

Referenser 
Abrahamsson, Lena, 2000. Att återställa ordningen. Könsmönster och förändring i 
arbetsorganisationer. Doktorsavhandling, Institutionen för Arbetsvetenskap, Luleå 
tekniska universitet. Boréa bokförlag 
Alsterdal Lotte, 2001. Hertig av ovisshet – aspekter på yrkeskunnande, avhandling 
Kungliga tekniska högskolan i Stockholm  
Allvin, Michael, 1997. Det individualiserade arbetet, om modernitetens skilda 
praktiker Brutus Östlings Bokförlag Symposion 
Allvin Michael mfl, 1999. Frikopplad eller frånkopplad, Arbetslivsinstitutet 
Alvesson Mats, Sköldberg Kaj, 1994. Tolkning och Reflektion, Studentlitteratur
Alvesson Mats Deetz Stanley, 2000. Kritisk samhällsvetenskaplig metod, 
Studentlitteratur
Alsmark Gunnar (red) 1997. Skjorta eller själ? Studentlitteratur 
Aronsson, Gunnar och Sjögren, Angelica, 1994. Samhällsomvandling och 
arbetsliv. Omvärldsanalys inför 2000-talet. Arbetslivsinstitutet.
Argyris, Chris, 1990. Overcoming Organizational Defenses: Facilitating 
Organizational Learning, Allyn & Bacon  
Avner Eva/Gunnarsson Ewa, 1992. I människans tjänst, Nordiska Ministerrådet. 
Avner Eva, 2002. Arbetsmiljö som drivkraft för partsgemensamt arbete, 
utvärdering av ett samarbete mellan Sif Småland och SYSteam AB, Rapport /Sif/ 
Arbetslivsinstitutet 
Avner Eva, 2004. Etnicitet som drivkraft för förändring av organisationen?, 
Rapport Sif/Arbetslivsinstitutet 
Avner/Johansson/Broman/Carlsson mfl, 1999. En tankeställare om det 
försvinnande organisatoriska lärandet i dagens arbetsliv, internt dokument, Sif,  
Avner Eva, 1997. Numera sätter jag inte på datorn före frukost på söndagar – en 
debattskrift om tid och rum i nya arbetsmönster, Sif  
Ashkenas, Ron 1997. Den gränslösa organisationen. Studentlitteratur 

Banaka William H, 1981. Djupintervju, teknik och analys. Natur och Kultur 
Barlebo Wenneberg Sören, 2000. Socialkonstruktivism, Liber 
Berger Peter L, Luckmann Thomas, 1979. Kunskapssociologi, Wahlström & 
Widstrand 
Bion W R, 1959. Experiences in groups, Basic Books
Braverman Harry, 1977. Arbete och monopolkapital. Stockholm, Rabén & 
Sjögren
Brulin Göran, 2002. Faktor X, Carlssons förlag 
Brulin Göran, 1998. How to Shape Creative Territorial Energy: the case of the 
Gnosjö Region, Concepts and Transformation Vo. 3, no 3 
Bäcklund Ann-Katrin, 1994. Just in time, hur industriella rationaliseringsstrategier 
formar arbetsdelning och kompetens, avhandling kulturgeografi, Lunds universitet

Castells Manuel 1996.The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers. 
Czarniawsaka Barbara, red. 2000. Organisationsteori på svenska, Liber Ekonomi 
Christrup Henriette, 1993, Konflikt og Kärlighet i Adhocratiet, Samfundslitteratur 



133

Ellström Per – Erik i Lennerlöf, Lennart (red), 2000. Avveckla eller utveckla? En 
antologi om verksamhetskonsekvenser i magra organisationer. Stockholm: Rådet 
för arbetslivsforskning 
Ellström Per–Erik, 1992. Kompetens, lärande och utveckling i arbetslivet, Publica 
Ellström Per-Erik, 1996. Arbete och lärande, Arbetslivsinstitutet 
Ehn Billy/Klein Barbro (red), 1989. Etnologiska beskrivningar, Carlssons förlag 
Ehn Bily/Orvar Löfgren, 1982. Kulturanalys, Liber 
Emery F E, 1969. Systems Thinking, Penguin  
Essed Ph, 1996. Diversity – gender, color and culture, artikel, Södertörns 
Högskola.

Furusten, Staffan, 1996. Den populära managementkulturen – om produktion och 
spridning av populär "kunskap" om företagsledning. Stockholm: Nerenius & 
Santérus förlag.
Fältholm Ylva, 1998. Work, cooperation and professionalization, a multiple case 
study, avhandling, avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå Universitet 

Gadamer Hans-Georg, 1960. Sanning och Metod, Daidalos AB 
Gilje Nils, Grimen Harald, 1992. Samhällsvetenskapernas förutsättningar, 
Daidalos AB 
Giddens Anthony, 1996. Modernitetens följder, Studentlitteratur 
Gunnarsson Ewa m.fl., 1998. Känsla och regelverk i balans, Arbetslivsinstitutet 
Gunnarsson Ewa, 1994. Att våga väga jämt! Avhandling 1994:157 D, Luleå 
Universitet
Gustavsson Bernt, Kunskapsfilosofi, 2000. Wahlström & Widstrand 
Göranzon, Bo (red), 1984. Datautvecklingens filosofi: Tyst kunskap och ny 
teknik, Carlssons förlag 

Hatch Mary Jo, 1997. Organisationsteori, moderna, symboliska och postmoderna 
perspektiv, Studentlitteratur 
Hoebeke Luc, 1994. Making Work Systems better, John Wiley & sons 

Johansson Jan A, 1988. Pentagrammet, att diagnostisera organisationer. Synapses 
AB
Johansson Jan A, 2001. Fiolbyggaren, artikel till Krilonseminarium, aug. 2001, 
Synapses AB
Josefsson Ingela, 1985. Språk och erfarenhet, Carlssons förlag.

Kegan Robert, 1982. The Evolving Self, Harvard Univeristy Press 
af Klintberg Bengt 1993. Fluxus Games and Contemporary Folklore: on the Non-
Indvidual Character of Fluxus Art,  Konsthistorisk tidskrift volLXII:2 1993 
Kronvall, Olsson, Sköldborg 1991. Förändring och lärande, Studentlitteratur 
Kvande Elin, Rasmussen Bente, 1990. Nye kvinneliv. Kvinnor i mens 
organisasjoner, ad Notam Arbetslivsbiblioteket, Oslo 

Lindgren Gerd, 1999. Klass, kön och kirurgi. Relationer bland vårdpersonal i 
organisationsförändringarnas spår, Liber. 
Lennerlöf Lennart (red) 2000. Avveckla eller utveckla? Rådet för 
Arbetslivsforskning



134

Liedman Sven-Erik, 2001.  Kunskapen finns i tankeflykten, artikel i Dagens 
Nyheter, 20021018 
Lyth Ragnar, 2001.Handelsresanden som vägar dö, debattartikel i Dagens 
Nyheter, 20010522 
Löfberg Arvid i Ohlsson Jon, 2001. ”Forskaren som kritisk reflektör”, Artikel till 
HSS- konferens 2001 
Melucci Alberto 1992. Nomader i nuet, Daidalos AB 
Morgan Gareth, 1986. Images of organization, Sage Publicatons Inc 

von Otter Casten (red.), 2003. Ute och inne i svenskt arbetsliv, i serien Arbetsliv i 
omvandling 2003:8, Arbetslivsinstitutet 
Oswick, C., Keenoy, T. and Grant, D. 2001. Artikel:Dramatizing and Organizing: 
acting and being, Journal of Organisational Change Management, 14:3 

Pfeffer Jeffrey i Lennerlöf, Lennart (red), 2000. Avveckla eller utveckla? En 
antologi om verksamhetskonsekvenser i magra organisationer. Stockholm: Rådet 
för arbetslivsforskning
Pfeffer Jeffrey, 1998. The Human Equation: Building Profits by Putting People 
first, Harvard Business School Press 
Powell Jim, 1998. Postmodernism for Beginners, Writers and Readers Publishing. 
Inc. New York 
.
Reich, Robert, 1991. The Work of Nations. Preparing ourselves for 21st-century 
Capitalism. New York, Random House. 
Rifkin, Jeremy, 1995. The End of Work. The Decline of the Global Labour Force 
and the Dawn of the Post-Market Era, New York, Random House 
Ricoeur Paul, 1993. Från text till handling, Brutus Östlings bokförlag 
Ronnby Alf 1995, Den lokal kraften, människor i utvecklingsarbete, Liber 
Utbildning
Røvik, Kjell-Arne 2000. Moderna organisationer. Trender i organisations-
tänkandet vid millennieskiftet, Liber.  

Sandberg, Åke (red), 1997. Ledning för alla? Om perspektivbrytningar i 
företagsledning. 3:e upplagan,  SNS Förlag.
Schreurs Chris, 1997. Strategy and competence, artikel till IOD-programmet 
Organizational development and leadership. 
Schön A. Donald, 1983, The reflective practitioner, Maurice Temple Smith LTD, 
GB
Sköld/von Sydow, 1997. Människan, jobbet och den nya industrin, antologi, Sif 
Svensson Lennart m fl, 2002. Interaktiv forskning - för utveckling av teori och 
praktik, Arbetsliv i omvandling 2002:7, Arbetslivsinstitutet 

Tamm Hallström, Kristina, 2000. Kampen för auktoritet – standardiserings-
organisationer i arbete. Doktorsavhandling, Handelshögskolan i Stockholm 
Thompson, Paul and Warhurst Chris, 1998. Workplaces of the Future, Macmillan 
Press.

Westberg Hanna, 1996. Kvinnor och män märks, könsmärkning av  arbete 
- en dold lärande process, avhandling Pedagogiska institutionen, Stockholms 
universitet, Arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie, Arbetslivsinstitutet 



135

Young Iris M, 1990. Justice and the politics of difference, kapitel 2 ”Five faces of 
oppression”, artikel etnologiska institutionen, Södertörns högskola, Stockholm 

Ödman Per-Johan, 1979. Tolkning förståelse vetande AWE/GEBERS 
Öyvind Bastöe Per och Dahl Kjell 1996, Organisationsutveckling i offentlig 
verksamhet, Utbildningshuset Studentlitteratur 








