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Sammanfattning

Uppsatsen syftar till att skapa en större förståelse för hur omorganisationer påverkar de

anställdas inställning och engagemang till sitt arbete. Studien utfördes inom en del av

industrin som hade varit inbegripna i ett projekt vars övergripande syfte var att höja de

anställdas arbetsengagemang för att på det sättet uppnå en högre produktivitet.

Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer vilka analyserades och tolkades genom en

metodik som inledningsvis var inspirerad av Grounded Theory. Studien har också

kompletterats med en teoretisk referensram utifrån det empiriska materialet. Den bärande

teoretiska ramen utgår ifrån Max Webers rationalitet som till viss del kompletteras med Karl

Marx`alienationsteori.

Resultatet från studien visar att det undersökta ALF- projektet inte upplevdes ha påverkat de

anställdas arbetssituation i någon högre grad. Studien belyser olika faktorer som bidragit till

den upplevelsen. Studien påvisar att företagets och de anställdas skilda målsättningar

tillsammans med ett likartat rationellt handlande bidrar till att engagemanget och inställningen

till förändringsarbetet varierar hos de anställda.

Nyckelord: Förändring, rationalitet, alienation, projekt, arbetsengagemang, industri, Grounded
Theory
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1. Introduktion

1:1 Inledning
I dagens arbetsliv är fenomen som effektivitet och rationalisering en del av vardagen.

Företagens behov av att vara konkurrenskraftiga har i den globaliserade tidsandan ställt ännu

högre krav på att effektivt kunna utnyttja de befintliga resurserna inom företagen.

Målsättningen ur företagens perspektiv är att genom omorganisationerna effektivisera

verksamheten för att nå en ökad produktion och lönsamhet. En följd av det är att om-

organisationer är en del av vår arbetssituation. Mina egna erfarenheter från arbetslivet har

väckt mitt intresse för hur omorganisationerna påverkar individerna och det intresset ligger till

grund för mitt val av uppsatsämne.

De senaste årtiondena har höjda prestationskrav och förändringar i arbetslivet satts i samband

med den ökade arbetsrelaterade ohälsan. En orsak till det är, enligt Lidwall m.fl. att de ökade

kraven på effektivitet har överstigit individernas förmåga att hantera sin arbetssituation.1 Den

arbetsrelaterade ohälsan innebär höga ekonomiska kostnaderna för samhället, för företagen

och individen och utgör på så sätt ett hot för välfärdssystemets överlevnad. Den

arbetsrelaterade ohälsan bidrar förutom detta också till ett personligt lidande för individen och

hennes sociala nätverk. Det finns därför också ett samhällsintresse av ytterligare studier som

kan generera kunskaper om hur arbetslivet och dess organisation påverkar individens

välbefinnande. Det finns också ett behov av kunskaper om hur arbetslivets och individens

villkor kan förbättras för att tillfredställa samhällets och företagens behov av arbetskraft utan

att detta leder till negativa konsekvenser för individen.

Omorganisationer är inget som är typiskt för just vår tid, utan de har i den moderna tiden varit

en del av arbetslivet. Däremot har metoderna förändrats utifrån den syn man har haft på de

anställda. Tidigare har man genom en yttre kontroll, följda av belöning och straff, försökt höja

effektiviteten hos de anställda. Idag vill man genom omorganisationerna oftast nå en

förändring av de anställdas känsla för arbetet så att de själva höjer sin effektivitet.2

Projekt är tillskillnad från omorganisationerna ett modernt fenomen, som inte tidigare

förekommit i arbetslivet i den omfattning som vi ser idag. Projekten på våra arbetsplatser

införs för att klara tillfälliga arbetsuppgifter eller kanske mer vanligt för att prova nya

arbetssätt och arbetsformer. Projekten är enligt sociologen Anthony Giddens en följd av

globaliseringen och den ökade reflexivitet som kännetecknar vårt högmoderna samhälle.

Reflexivitet innebär enligt Giddens en reflektion över de hot och möjligheter som uppstår

genom de snabba förändringarna i det högmoderna samhället till följd av globaliseringen. De

1 Lidwall,U., Marklund,S,Skogman Thoursie,P. 2004,191
2 Johansson,J. & Sandkull,B.2000,15
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hot som företagen verkar under, innebär att de ständigt måste granska och utvärdera sin

verksamhet för att upptäcka möjligheter att utveckla sin produkt, sina arbetssätt och sänka

sina kostnader för att överleva i den internationella konkurrensen. Globaliseringen har på

detta sätt lett till risker för företagen, där de är tvungna att välja hur de skall bemöta de hot

som konkurrensen medför. Men enligt Giddens innebär också globaliseringen att företagen

genom en ökad insyn i andras verksamheter har fått en större kunskap om hur dessa risker kan

hanteras. Något som är kopplat till detta är att man i allt högre omfattning experimenterar med

olika modeller för att höja lönsamheten. Dessa experiment utförs ofta i form av olika

tidsbegränsade projekt. Projekten är ett sätt att ytterligare höja kunskapen genom att

reflektera/utvärdera i vilken grad dessa experiment har lett till en högre effektivitet.3

Jag fick genom en personlig kontakt kännedom om ALF-projektet på SSAB i Oxelösund som

nu ligger till grund för den förestående uppsatsen.

Den hierarkiska ledningsmodellen, där arbetsgivaren leder och fördelar arbetet har i allt högre

grad i dagens arbetsliv fått lämna utrymme för en syn på ledningsmodell som poängterar de

anställdas eget inflytande och medbestämmande över arbetet. De så kallade ”platta”

organisationerna anses idag av de flesta gynna både företagens intressen av effektivitet och de

anställdas välbefinnande på arbetsplatsen. Grundtankarna i ALF- projektet är att främja ett

aktivt deltagande och en känsla av ett eget ansvar för arbetsuppgifterna hos de anställda, det

vill säga ett ökat engagemang. Jag är intresserad av att i denna uppsats undersöka i vilken mån

organisationsförändringar leder till ett förändrat engagemang hos de anställda inom industrin.

Och i så fall vilka faktorer anser de anställda vara bidragande till detta förändrade

engagemang?

1:2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att ur de anställdas perspektiv upptäcka och beskriva vilka

faktorer/åtgärder som upplevts vara positiva och negativa för arbetssituationen under ALF-

projektet. Vidare vill jag genom studien beskriva vilken betydelse ALF- projektet har haft för

de anställdas inställning och engagemang till arbetet.

Frågeställningar:
Hur har ALF- projektet förändrat de anställdas arbetssituation?

Hur har detta påverkat de anställdas upplevelse av sin arbetssituation avseende

samarbete, kompetens, engagemang, arbetstillfredsställelse och arbetsprestation?

3 Beck,U., Giddens,A., Lash,S. 2004,57-58
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2. Bakgrund
ALF – projektet är en omorganisation inom industrin som syftar till att förändra de anställdas

inställning och engagemang till sitt arbete för att nå en högre effektivitet i produktionen.

Uppsatsens syfte är att få en ökad förståelse för de faktorer och åtgärder som upplevts vara

positiva och negativa under projektet ur de anställdas perspektiv. Hur de anställdas

engagemang och inställning till sitt arbete påverkats till följd av ALF – projektet är också

beroende av vilken betydelse arbetet som helhet har för människorna i samhället. De

förväntningar och den grundinställning som människorna i samhället har till sitt arbete har

också en betydelse för om förändringarna på arbetsplatsen upplevs vara positiva eller

negativa. I det kommande avsnittet presenteras därför olika perspektiv på arbetets och arbets-

organisationens betydelse för individ och samhälle. Jag presenterar också i nedanstående

avsnitt bakgrundsfakta om det aktuella ALF- projektet. Jag redogör även för min förförståelse

för att läsaren skall ha en möjlighet att bedöma hur den har påverkat studiens resultat.

2:1. Arbetet - plikt och rättighet
Vårt svenska samhälle är historiskt präglat av ett synsätt som innebär att arbetet är det

normala sättet att leva. Även om vårt välfärdssamhälle är uppbyggt för att även de som står

utanför arbetslivet skall kunna få en skälig tillvaro genom socialförsäkringssystemen är det

lönearbetet som ligger till grund för dessa ersättningar. Det finns således en inbyggd norm i

samhället att var och en skall vara självförsörjande – den så kallade arbetslinjen har getts en

ännu högre prioritet den senaste tiden. Sänkta arbetslöshetskassor och högre krav för att

kvalificera sig till sjukpenning är några exempel på hur kravet på att människor skall försörja

sig själva fått en högre dignitet i de politiska åtgärderna.

Men arbetet kan även uppfattas vara en rättighet för människorna i samhället. Vårt boende,

vår fritid och vår övriga konsumtion är beroende av våra ekonomiska tillgångar – lön framför

bidrag ger oss större möjligheter att själva bestämma vilka prioriteringar vi önskar göra.4

Arbetet har också uppfattats vara nyttigt för människorna av andra skäl. ”Arbetet danar

människan” är en gammal norm i Sverige som syftar på att arbetet även har en funktion att

forma människornas karaktär så att de utvecklas till samhällsnyttiga medborgare.

Även idag anses arbetet vara positivt för människornas välbefinnande. Mogens Agervold

refererar till att Marie Jahoda i sina studier om arbetslöshet funnit att arbetet förutom

ekonomiskt utbyte även ger människor en tidsstruktur i vardagen, gemensamma upplevelser

med arbetskollegor, knyter samman arbetskamrater kring ett gemensamt mål, bidrar till att ge

människor status och identitet och leder till en psykisk och fysisk aktivitet.5

4 Lindqvist,R.2000,55-59
5 Agervold,M.2001,17



4

Effort-Reward modellen introducerades i början av 1990-talet av Johannes Siegrist och

fokuserar på vad arbetet kan erbjuda den anställde. Utgångspunkten är att individens

arbetsinsats ses som en social utbytesprocess, där samhället bestämmer belöningen.

Belöningarna utgår ifrån tre olika dimensioner: materiella, uppskattning (psykologiska) och

status och karriärmöjligheter (sociala). Anställningstrygghet ingår också i modellen och skär

då tvärs igenom de tre dimensionerna. En obalans mellan de anställdas ansträngning och den

utdelning som generas anses skapa en negativ emotionell belastning.6

2:2. ”Platta organisationer”
De ”platta” organisationernas intåg kan ses som en demokratiseringsprocess utifrån den

rådande samhällssynen som bland annat drivits genom fackföreningsrörelsens arbete. ”Lean

produktion” med rötter ifrån den japanska bilindustrin fick under 1970- och 1980-talet fäste

inom den svenska industrin och har spridit sig vidare inom det svenska arbetslivet.

Grundtanken med denna ledningsmodell är att flödena i produktionen skall vara effektiva och

utan onödiga tidsförluster. Detta skall åstadkommas genom att de anställda känner en större

delaktighet och ett större ansvar, inte enbart för sin egen uppgift utan för helheten inom

företaget.7

Richard Sennett är kritisk till detta på grund av att han anser att de platta organisationerna

bidrar till att individen blir ännu mer osynlig och styrd än i den hierarkiska modellen. Då alla

skall vara jämbördiga kan ingen framhäva sig, då de goda resultat som visas tillskrivs

kollektivet, medan de misstag som görs tillskrivs individen. Det innebär att individen inte kan

avancera vare sig lönemässigt eller karriärmässigt. Den platta ledningsmodellen innebär enligt

Sennett att arbetsgivaren på det sättet avskriver sig allt ansvar och endast tillägnar sig den

vinst som uppstår i företaget. Han beskriver också att dagens arbetsliv ställer krav på att

individerna ständigt måste vara flexibla på grund av de ständiga förändringarna som sker på

arbetsplatserna. Han relaterar detta till lojalitet – som han menar byggs upp genom långsiktiga

relationer. Dessa långsiktiga relationer saknas i det moderna, flexibla arbetslivet, vilket

innebär att de anställda idag inte känner lojalitet vare sig gentemot organisation eller mot

arbetskollegor.8 Det perspektivet innebär att de ”platta” organisationerna och de

omorganisationer som präglar arbetslivet leder till ett minskat engagemang hos de anställda

på grund av bristande lojalitet.

6 Allvin,M., Aronsson,G., Hagström,T., Johansson,G., Lundberg,U. 2006,142-143
7 Theorell,T. 2003,23
8 Sennett,R.1999.118-119, 124, 157-160
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2:3. Bakgrundsfakta ALF-projektet

2.3.1. SSAB Oxelösund

Järnverket Oxelösund mötte den ökade konkurrensen genom att 1978 ingå i koncernen

Svenskt Stål AB (SSAB) tillsammans med Järnverken i Domnarvet och Luleå Stålrörelse,

som ägare stod Svenska staten, Stora och Gränges. Vid bildandet av koncernen befann sig alla

stålföretagen i en djup kris. Tio år senare utfördes en omorganisation med bildandet av

moderbolag och dotterbolag där verksamheten i Oxelösund blev dotterbolaget SSAB

Oxelösund AB och det statliga ägandet avvecklades helt 1994. Verksamheten mötte också

konkurrensen genom en allt större specialisering, ”nichning”, mot framför allt kylt stål,

arbetsmetoderna har också rationaliserats så att de flesta arbetsuppgifterna har datoriserats.

Företagets strategier har hittills varit framgångsrika och de är nu världsledande inom området

”kylda stål”. Det är regionens största arbetsgivare med ca 2785 anställda inom 40 olika

yrkeskategorier.9

2.3.2. Valsningsverket

SSAB Oxelösund är uppdelat i ett stålverk och ett valsningsverk. På stålverket tillverkas

stålämnen som transporteras till valsningsverket för att bli plåt. Processen drivs genom att

fem olika avdelningar ansvarar för olika moment i produktionen, den så kallade driften. De

olika avdelningarna har skilda hytter och fikarum. För att komma i kontakt med de andra

avdelningarna under arbetets gång används kommunikationsradio. Arbetsmomenten är i

många fall datoriserade, även om vissa moment kräver manuella insatser. Arbetsmiljön på

valsningsverket varierar mellan avdelningarna, vissa är extremt varma, andra smutsiga och

bullriga. Arbetet i driften sker i skiftform, dygnet runt och de anställda är indelade i fem

skiftlag på varje avdelning. Förutom den driftpersonal som finns på de olika avdelningarna,

ingår också tekniker, underhållspersonal, administrativ personal, fem stycken linjechefer och

en produktionschef i verksamheten.

2.3.3. ALF-projektet

I februari 2006 startades ett projekt inom SSAB Oxelösund på valsningsverket. Projektet kom

att benämnas som ALF (Arbete för Likformigt Flöde) och omfattade 329 personer. Man hade

inom företaget konstaterat att det fanns stora skillnader i de olika arbetslagens prestationer,

trots att man hade samma arbetsuppgifter. Målsättningen med projektet var att jämna ut

skillnaderna i arbetssätten mellan de olika arbetslagen och på så sätt nå en ökad produktivitet,

både genom minskade störningar och genom en högre kvalitet på produkten.

9 www.ssab.com
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Till projektet anlitades en extern projektledare som tillsammans med en intern projektledare

har ansvarat för projektet. Förutom dessa har det i projektet tillsatts fem stycken internlärare

som allmänt har betecknats som ”ALF; are”. Dessa ALF; are har rekryterats från driften och

representerar de olika avdelningarna på valsningsverket.

I inledningsskedet utfördes ett antal intervjuer med de anställda, där olika problem togs upp.

Dessa sammanställdes senare och låg till grund för det senare arbetet i projektet. Det som

upptäcktes vara det största hindret för en högre produktivitet, var bristen på kommunikation

och samarbete i organisationen. Man upptäckte att de olika lagen och avdelningarna

fungerade som egna enheter och att förståelsen däremellan var låg. Projektets målsättning

blev att skapa en organisation där alla olika delar sågs som betydelsefulla för helheten. Detta

skulle genomföras genom en lärande organisation - där befintliga kunskaper från olika delar i

organisationen skulle tas tillvara och förmedlas. För att uppnå detta initierades ett antal olika

mötesformer, mellan avdelningarna, avsnitten och arbetslagen. En form av dessa möten är så

kallade handskakningsmöten. Handskakningsmötena syftade till att hitta ”smarta arbetssätt”

och att lösa de problem som uppstod i produktionen. Utifrån de problem som framkommit till

ALF-gruppen från intervjuerna och andra möten kallade ALF-gruppen senare de berörda till

handskakningsmöten.

2:4 Min relation till företaget och ämnet
Jag har ingen egen tidigare erfarenhet av företaget eller industriarbete trots att det är den

största arbetsgivaren i regionen. Däremot har jag träffat ett antal människor som är anställda

inom företaget och deras omdömen om sin arbetsplats har väckt min nyfikenhet om deras

arbetssituation. Omdömena som jag har tagit del av har varierat, men kan sammanfattas med

att man anser att lön och arbetstider är positiva. De negativa omdömena har varit att arbetet

kan upplevas vara smutsigt och monotont beroende på var man befinner sig i produktionen.

Jag har en bakgrund från arbete inom offentlig sektor, vilken har befunnit sig i ständiga

omorganisationer de senaste årtiondena. Hur omorganisationen har påverkat de anställda har

varierat och orsaken till dessa variationer i reaktionerna hos individerna har väckt mitt intresse

för området. Detta intresse var också en av anledningar till mitt val av den aktuella

utbildningen, där huvudfokus ligger på arbetsmiljöns och individens interaktion ur ett

sociologiskt perspektiv.
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3. Metod

3:1 Val av metod
Jag är i min uppsats intresserad av hur ALF- projektet har upplevts och påverkat de anställda.

Jag är vidare intresserad av att ta del av deras egen upplevelse av sin situation, med

utgångspunkt av att det är de som är berörda av fenomenet som har kunskaperna om detta.

Utifrån syftet att beskriva och förstå de anställdas upplevelser har jag därför valt att använda

mig av en kvalitativ undersökningsmetod. Genom kvalitativa intervjuer får jag en möjlighet

att under undersökningens gång, utveckla mina frågeställningar, så att det är individernas

upplevelse av vad som är relevant som behandlas.10

Då jag inte vet vad de anställda anser sig vara väsentligt har detta också präglat mitt val av

metod. Jag avser att i inledningsskedet arbeta induktivt – där de anställdas intervjusvar,

empirin är utgångspunkt för det senare arbetet. Även om en rent induktiv ansats innebär att

man inte har någon bestämd teoretisk utgångspunkt kan man inte undvika att de egna

kunskaperna och intressena har en betydelse, både när det gäller val av ämne och vilka följd-

frågor som ställs.11 För att minska risken för att teorin i alltför hög grad styr intervjuerna, har

jag valt att använda mig av Grounded Theory som inspiration och vägledning för det

kommande arbetet i inledningsskedet. Detta innebär att i första skedet upptäcka vilka faktorer

och åtgärder som de anställda upplever vara betydelsefulla i ALF- projektet och med detta

som utgångspunkt bygga upp det förestående arbetet. Jag har dock inga ambitioner att inom

ramen för denna uppsats strikt följa det regelverk som Strauss & Glaser utarbetat och som Jan

Hartman beskrivit i Grundad Teori – Teorigenerering på empirisk grund. Jag har valt att

använda mig av Hartmans litteratur på grund av att den beskriver både Strauss` och Glasers

olika tillvägagångssätt i forskningsprocessen på ett lättförståeligt sätt. Det förestående arbetet

kommer att präglas av en hermeneutisk ansats, i den betydelsen att ageranden och utsagor

tolkas utifrån min förförståelse.

3:2 Grounded Theory
Metoden arbetades fram av Barney Glaser och Anselm Strauss i början av 1960-talet. Glaser

och Strauss hade vid sina akademiska studier olika erfarenheter av forskningsmetodik och var

båda kritiska mot att den induktiva forskningen i så hög grad var styrd av en given teoretisk

ram. De ansåg att de traditionella metoder i hög grad utformades deduktivt, frågorna ställdes

utifrån redan givna teoretiska perspektiv som innebar ett hinder för nya upptäckter och

bildandet av nya teorier. Forskningen enligt de traditionella metoderna var enligt Strauss och

Glaser begränsad till att bekräfta eller falsifiera redan givna teorier.12

10 Holme, I.M. & Solvang, B.K. 1997,101,104
11 Ibid.,95
12 Hartman,J.2001,28,36



8

Grounded Theory blev ett sätt att kombinera den induktiva och deduktiva metodens styrkor i

syfte att generera en teori med utgångspunkt ur empirin. Forskningsprocessen sker utifrån tre

olika faser, ur vilka olika delar av teorin utvinns. Typiskt för den grundade teorin är att analys

och datainsamling sker växelvis under processens gång och ger upphov till nya urval.

Analysen kännetecknas av en ständig jämförelse mellan insamlad data och urvalsgrupper.

Både urval och analys sker tills dess att man nått en teoretisk mättnad, det vill säga att man

inte kan upptäcka något nytt i materialet.13

Glaser och Strauss kom senare att utveckla forskningsprocessen på något skilda sätt. Glaser

förespråkar ett mer öppet inledningsskede, där kärnkategorin urskiljs tidigare i processen än

vad de gör i den version Strauss och hans senare kollega Corbin rekommenderar. Även

relationerna mellan kategorierna och kärnkategorin identifieras i olika skeden, där Glaser

förordar att detta bör ske i den sista teoretiska fasen medan Strauss och Corbin anser att detta

bör ske tidigare i processen. Om man relaterar dessa olikheter till upphovet av den grundade

teorin verkar Glasers process enligt Hartman ha vissa fördelar framför Strauss och Corbin.

Dels att man i inledningsskedet har en större öppenhet gentemot empirin, samtidigt som det

verkar vara nödvändigt att i det praktiska arbetet ha en kärnkategori som utgångspunkt i ett

tidigt skede. Detta för att möjliggöra ett urval som kan relateras till kärnkategorin. 14

Sammanfattningsvis kan forskningsprocessen i Grounded Theory enligt Glaser beskrivas

enligt följande: Genom att förutsättningslöst utforska empirin uppstår en frågeställning eller

ett problemområde som är relevant för människorna i en viss domän, i vad som betecknas

som den öppna fasen. Ur det empiriska materialet urskiljs en kärnkategori. Genom en

konstant jämförelse söker man och väljer ut olika kategorier som kan relateras till kärn-

kategorin (selektiv fas). Man söker därefter olika dimensioner hos kategorierna som kan

förklara sambandet mellan kategorierna och kärnkategorin. Och utifrån detta skapas hypoteser

som av Glaser betecknas som en teori (teoretisk fas).15

3:3 Urval
Jag har tillämpat ett strategiskt urval i studien. Det vill säga att respondenterna som finns i

urvalet är valda på grund av att de ingår i och är berörda av det som studien avser att under-

söka.16 Urvalet har skett i flera steg. I det första skedet har jag gjort ett urval utifrån vilken

avdelning de anställda arbetar inom. De fyra avdelningar som har ingått aktivt i projektet har

valts ut tillsammans den så kallade underhållsavdelningen som kommer i kontakt med alla de

13 Hartman,J.2001,36-37
14 Hartman,J.2001,41-43
15 Hartman,J.2001,43
16 Holme,I.M & Solvang,B.K. 1997,104
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andra skiftlagen och avdelningarna. Det var en möjlighet att komma i kontakt med fler

uppfattningar och tankar om projektet ifrån de anställda. Underhållsavdelningens representant

har därför förutom sin egen medverkan i ALF-projektet som respondent i studien även en

informantfunktion om den allmänna inställningen till ALF-projektet.

Nästa steg i urvalet genomfördes genom att jag valde ut arbetslagen utifrån hur deras

arbetspass möjliggjorde ett möte under dagtid. Jag bestämde i förväg ut tre dagar då inter-

vjuerna skulle genomföras, de arbetslag som arbetade förmiddag och eftermiddag dessa dagar

ingick i urvalet. Därefter presenterades de utvalda intervjudagarna, avdelningarna och arbets-

lagen för de internlärare som ingick i projektet. De i sin tur valde ut och kontaktade en person

ur det förutbestämda urvalet, totalt ingick slutligen fem personer i urvalet.

Enligt uppgift från internlärarna valdes deltagarna i detta steg ut efter att de antingen hade

ingått i några av de möten som initierats till följd av ALF- projektet eller utifrån att de ansågs

vara ”lättpratade”. Det sista steget i urvalet kan ha haft betydelse för studiens resultat, då det

kan finnas en möjlighet att internlärarna valde ut anställda som var mer positiva till projektet

än vad som annars var allmänt förekommande hos de anställda. Men detta urval var det som

var det mest praktiskt genomförbara på grund av arbetsplatsens komplexitet, ett så kallat

bekvämlighetsurval.

I Grounded Theory sker urvalet enligt Glaser & Strauss i flera steg utifrån de olika faserna. I

den öppna fasen kan urvalet vara slumpmässigt, där problemet eller kategorierna framträder

för forskaren. Då kategorierna är definierade sker ett strategiskt urval, där de grupper som

antas kunna vara berörda av begreppet väljs ut och jämförs vilket kan resultera i ytterligare

urval, utifrån det som framkommer ur empirin. Urvalet avslutas inte förrän man nått en

teoretisk mättnad.17

I mitt eget fall har urvalet varit bestämt utifrån mitt intresse av ALF-projektet. Den första

fasens slumpmässiga urval har därför inte använts. Mitt urval har skett utifrån en urvalsram

där de olika avdelningarna inom verksamheten som varit berörda av projektet ingått.

Nästa steg i mitt urvalsförfarande utgick från att få en så stor spridning av olika avdelningar

och arbetslag som möjligt med syftet att jämföra likheter/skillnader i upplevelsen av ALF-

projektet. I det sista steget i urvalet valdes de personer ut som uppfattades kunna tillföra

information till studien utifrån deras deltagande i projektet och förmåga att förmedla detta.

När intervjuerna har jämförts har skillnader och likheter i utsagorna gett upphov till nya

frågeställningar som man genom ytterligare urval skulle kunna tänkas få besvarade. Jag har

nu begränsat mitt urval utefter de tidsmässiga ramar som finns för uppsatsens genomförande.

17 Hartman,J.2001,67-68,71
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På det sättet har studien inte uppnått en teoretisk mättnad och kan enbart ses som ett litet steg

mot en ökad förståelse av projektets och omorganisationernas betydelse för de anställda.

3:4 Datainsamling/Genomförande

3.4.1. Inledande kontakt
En inledande kontakt togs med den person som initierat ALF- projektet för att få kunskap om

bakgrunden till projektet och för att få en uppfattning om projektet var ett lämpligt uppsats-

ämne. Denna kontakt resulterade i att jag fick kontaktuppgifter till de fem internlärare som

varit involverade i ALF- projektet. Genom telefon och mailkontakt med en av dessa

internlärare bestämdes en första personlig kontakt. Jag fick då också möjlighet att närmare

presentera mitt syfte med uppsatsen. Under detta tillfälle informerade jag även om de etiska

riktlinjer som utarbetats av Vetenskapsrådet. Dessa riktlinjer har sitt upphov i att det finns ett

behov av forskning i samhället som bygger på relevanta fakta. Dessa fakta kan stå i strid med

individskyddskravet. Det vill säga att forskningen kan orsaka skada på de individer som

lämnar uppgifter till forskningen. Av den anledningen har Vetenskapsrådet utformat etiska

riktlinjer som forskaren skall beakta och ta ställning till under hela forskningsprocessen.

Informationskravet, som innebär att alla berörda skall informeras om studiens syfte.

Samtyckeskravet, deltagandet i studien skall vara frivilligt och den som deltar kan i

vilket skede som helst avböja att medverka.

Konfidentialkravet, uppgifter om de som ingår i studien skall ges största möjliga

anonymitet.

Nyttjandekravet, de uppgifter som kommer fram i studien skall endast användas för

forskningsändamål.18

Vid det här tillfället gavs jag också möjlighet att följa hela tillverkningsprocessen och fick då

en överblick av arbetsmiljöförhållandena. Jag insåg att det var nödvändigt att ha en person

inom verksamheten som kunde vara behjälplig vid urvalet och initiera kontakt med

respondenterna. Därför utsågs en av internlärarna till min kontaktperson på företaget.

3.4.2. Intervjuguide
En semistrukturerad intervjuguide upprättades för att underlätta de kvalitativa intervjuerna.

Den semistrukturerade intervjuguiden är en hjälp för att undersökningens syfte skall kunna

bearbetas, det vill säga att intervjun är strukturerad i den mån att det täcker studiens intresse-

område.19 Det underlättar också en kategorisering av respondenternas svar som möjliggör en

jämförelse mellan de olika utsagorna i analysskedet. Intervjuguiden var strukturerad utifrån

upplevda förändringar i samarbete, engagemang, tillfredställelse i arbetet, kompetens och

18 Esaiasson,P., Gilljam,M., Oscarsson,H., Wängerud,L.2004,441-446
19 Jacobsen Krag,J.1993,19



11

arbetsprestation till följd av ALF-projektet, dessa abstrakta teman konkretiserades i olika

frågeställningar. Intervjuguiden var också öppen i det avseendet att den inte behövde följas i

en viss tidsmässig ordning.

3.4.3. Deltagarna i studien
Respondenterna bestod av fyra män och en kvinna mellan 26 år och 47 år. Deras anställnings-

tid varierade mellan 6 och 27 år. Tre av respondenterna var gifta eller sammanboende och två

av dessa hade även barn. Alla bodde i den region där SSAB är beläget. Fyra av respondent-

erna hade arbetat på företaget i princip sedan de avslutat sin gymnasieutbildning. Den femte

hade en yrkesbakgrund från annat industriarbete, äldreomsorg och cateringverksamhet. Alla

hade en gymnasial utbildning men den varierade mellan teknisk, barn/fritid, restaurang och

samhällsinriktning. Fyra arbetade skiftgång (förmiddag, eftermiddag, natt) på driften och den

femte arbetade dagtid på underhållsavdelningen.

3.4.4. Intervjuerna
Den kvalitativa intervjun strävar efter ett jämställt förhållande mellan respondenten och den

som utför intervjun. Samtidigt kan man inte bortse ifrån att intervjun styrs av den som

intervjuar och då också innefattar en maktdimension, där respondenten kan uppleva ett

underläge och senare kan komma att känna sig utnyttjad.

Då det här är en C-uppsats som varken tidsmässigt eller kunskapsmässigt gör anspråk på att

”Se det alla har sett men tänka det ingen har tänkt” 20 har jag haft som ambition att utesluta

fakta som på något sätt kan tänkas skada individen. Därför informerade jag återigen om vem

jag var, vilket syfte min uppsats hade och att allt deltagande var frivilligt och när som helst

kunde avbrytas. Jag uppgav också att jag i möjligaste mån skulle bevara deras anonymitet. Av

den anledningen är min presentation av deltagarna ganska ”tunn” även om det kunde ha varit

av intresse för läsaren att själv kunna skapa sig en bild av de personer som ingår i studien.

Alla intervjuer genomfördes under de anställdas arbetstid i de lokaler som hörde till den egna

avdelningen och där vi kunde få möjlighet att samtala avskilt. Intervjuerna tog sig gestalt av

ett samtal där intervjuguiden enbart användes i slutet av intervjuerna för att kontrollera att alla

områden hade täckts. Följdfrågor ställdes till respondenterna för att nå en teoretisk mättnad

om de faktorer och processer som påverkat de anställdas upplevelse av arbetssituationen.

Teoretisk mättnad uppstår enligt Strauss & Glaser när inga nya faktorer framkommer i

materialet som kan förklara likheter och skillnader i det fenomen som studeras.21

20 Okänd tänkare om vad forskningen innebär
21 Hartman,J.2001,72



12

Intervjuerna pågick mellan 35 och 50 minuter och efter samtycke från respondenterna

användes bandspelare. Glaser avråder från användningen av att bandspelare på grund av att

han anser att det stör forskarens intuitiva förmåga att urskilja vad som är viktigt i materialet

och att mängden av datamassa gör arbetet trögt.22 Jag har reflekterat över detta men tog ändå

beslutet att använda bandspelare. Jag kunde då vara mer uppmärksam gentemot respondenten

och följa honom i intervjun. Min begränsade erfarenhet av att göra fältanteckningar kunde

också medföra att jag inte fick med det som var relevant.

Men bandspelaren visade sig också störa samtalet, i flera av intervjuerna tog samtalet ny fart

när bandspelaren stängdes av – vilket kan ses som ett stöd för Glasers rekommendation att

öva upp den egna förmågan till känslighet inför relevanta fakta.

För att underlätta bearbetning och analys transkriberades senare bandinspelningarna.

3.4.5. Bearbetning av datamaterial
Enligt Grounded Theory pågår datainsamling och analys parallellt under studiens genom-

förande. Så har även arbetet utformats i denna uppsats. Under intervjuerna framstod vid

jämförelser mellan de olika respondenterna ganska tidigt vissa likheter som associerades till

vissa begrepp. De begrepp som förenade de olika respondenterna och olika dimensioner i

deras berättelser var alienation och rationalisering.

Under datainsamlingen upptäckte jag att de anställdas upplevelse av ALF- projektet inte

kunde analyseras och förstås oberoende av den kontext som projektet och de anställda

verkade i. Upplevelsen av projektets betydelse för den egna arbetssituationen visade sig

genom mötet med empirin vara en process som var beroende av faktorer som också hade en

tidsmässig dimension. Både alienation och rationalisering hade en framträdande plats i

empirin, men genom att betrakta det i en tidsmässig ordning kunde jag fastställa

kärnkategorin till rationalisering.

Då kärnkategorin framkommit tog jag del av Webers teori om rationalisering och även Marx

alienationsteori för att få en större förståelse för begreppen. Under analysen framkom även

olika faktorer som hade betydelse för hur ALF-projektet upplevdes av de anställda. Dessa

faktorer låg till grund för valet av den tidigare forskning som jag tog del av.

Ur begreppet rationalisering kunde två olika underkategorier fastställas utifrån empirin:

Företagets rationalisering och De anställdas rationalisering

Därefter delades analysen upp i olika steg, där ALF- projektet analyserades ur de anställdas

perspektiv. Genom en konstant jämförelse mellan de olika utsagorna hos respondenterna om

inställningen och upplevelsen av hur ALF- projektets upplevts sökte jag efter olika

dimensioner och kvaliteter i deras utsagor. De anställdas rationalitet kunde slutligen ses i

22 Hartman,J.2001,64
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dimensionerna tanke, handling och social relation. Nästa steg i analysen genomfördes genom

att olika kvaliteter i tanke, handling och social relation som kunde sättas i samband med ALF-

projektet söktes i materialet. De olika kvaliteterna sorterades gång på gång för att slutligen

inordnas under tanke, handling och social relation så att ett logiskt teoretisk samband kunde

ses mellan kategorier, dimensioner och kvaliteter. För att detta skulle vara möjligt inordnades

även ALF- projektets åtgärder i en tidsföljd och kopplades till tanke, handling och social

relation.

I den andra delen av analysen gick jag tillväga på samma sätt som vid steg 1. Men nu sökte

jag efter skillnader och likheter i de anställdas upplevelse mellan företagets och de anställdas

rationalitet i den totala arbetssituationen. I företagets rationalitet fanns dimensionen

ekonomisk lönsamhet som innehöll kvaliteterna; storskalighet, hierarki, arbetsdelning,

standardisering och förändringar. I de anställdas rationalitet fanns dimensionerna materiella,

sociala och socialpsykologiska mål som innehöll kvaliteterna anställning, lön, sociala

relationer, inre och yttre erkänsla, stimulans, variation, status och karriär. De olika

kvaliteterna jämfördes och utifrån jämförelserna gjorde jag sedan mina tolkningar av de

anställdas upplevelser.
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4. Tidigare Forskning

Syftet med denna studie är att ur de anställdas perspektiv upptäcka och beskriva vilka

faktorer/åtgärder som upplevts vara positiva och negativa för arbetssituationen under ALF-

projektet. Genom studien vill jag också beskriva vilken betydelse ALF- projektet har haft för

de anställdas inställning och engagemang till arbetet. I mötet med empirin visade det sig att

för att nå en ökad förståelse för hur det aktuella förändringsarbetet upplevts av de anställda

var det också nödvändigt att ta hänsyn till de anställdas inställning till sitt arbete som helhet.

Den grundinställning som de anställda hade till sitt arbete innan förändringsarbetet visade sig

påverka upplevelsen av den nuvarande situationen. De förväntningar man hade på sitt arbete

generellt hade också en betydelse för om man uppfattade de faktorer som introducerades till

följd av förändringsarbetet som positiva eller negativa. Valet av forskningsrapporter har

därför utgått ifrån vad som framkommit ur den empiriska undersökningen och som på olika

sätt belyser de anställdas upplevelse och inställning till sin egen arbetssituation och till

förändringsarbetet på arbetsplatsen. Forskningsrapporterna anknyter till de resultat som

framkommit genom studien och belyser faktorer som påverkar förändringsarbetet på

arbetsplatserna.

Den tidigare forskning som presenteras har hämtats från Arbetslivsinstitutets vetenskapliga

publikationer på Internet och från databasen Emerald på Mälardalens Högskola.

Det har varit förvånansvärt svårt att hitta aktuell arbetslivsforskning som behandlar

industriarbetet, oftast refererar arbetslivsforskningen endast till industriarbetet i en bisats där

det ”moderna, flexibla arbetet” jämförs med det ”äldre, monotona industriarbetet”.

4:1 Arbetsengagemang och andra motiv för arbetet
Arbetslivsinstitutet inledde en surveyundersökning våren 2004 i syfte att följa människor över

en längre tidsperiod för att studera hur olika förhållanden på och utanför arbetslivet påverkar

deras inställning till arbetet. Man gjorde ett slumpmässigt urval på 5009 personer dragna ur

SCB:s register över Svenska befolkningen i åldrarna 25 – 50 år. Undersökningen utfördes

genom en inledande telefonintervju vilken senare följdes av en postenkät. I de resultat som

presenteras i den här rapporten ingår endast de som för tillfället hade anställning (2 493

personer).23 De olika sambandsanalyser som gjordes visade på ett generellt högt arbets-

engagemang hos de anställda i det svenska arbetslivet. Majoriteten upplevde att det egna

arbetet och det de utförde på arbetet var en central och viktig del av deras liv som förutom

pengar också gav dem en meningsfull tillvaro.24

23 Wikman,A.2005,12
24 Ibid.,45



15

Studien visade dock på vissa aspekter i arbetet som relaterades till ett lågt arbetsengagemang

hos de anställda. En arbetssituation som var präglat av ett lågt inflytande på när och i vilken

takt arbetsuppgifterna skulle utföras visade en stark korrelation med ett bristande engage-

mang. Man mätte även hur pass stimulerande arbetsuppgifter man upplevde sig ha och ett lågt

värde sattes i samband med ett lågt engagemang.25 Ett högt arbetsengagemang var starkt

relaterat med delaktighet i arbetet, delaktigheten innebar att vara med i arbetets uppläggning

och i den långsiktiga planeringen.26

I studien utfördes också en mätning av sambandet mellan organisationsförändringar och

arbetsengagemang. De anställdas deltagande i förändringsarbetet anses av författaren vara

centralt. Det relateras både till hur väl förändringarna anpassas till de anställdas förut-

sättningar och till den betydelse de anställdas konkreta kunskaper om arbetssituationen har i

förändringsarbetet. De anställdas deltagande anses också leda till ett högre engagemang som

bidrar till en uppslutning bakom den framtida förändringen. Om förändringarna innebär att de

anställdas handlingsutrymme minskar och medför en ökad kontroll/uppföljning försämras

sannolikheten för att förändringarna skall lyckas. Ett bristande förtroende för de anställda kan

på det sättet bidra till ett minskat engagemang.27

Resultatet visar att engagemanget är lägre i de verksamheter där de anställda haft ett lågt

inflytande och deltagande i processen. Samtidigt påpekar författaren att sambandets riktning

inte med säkerhet kan fastställas. Människor med en negativ inställning till sitt arbete kan ha

svårigheter att uttrycka sitt engagemang och att acceptera de förändringar som man väljer att

genomföra på arbetet.28 Vidare pekar man i studien på att människor som från början har varit

engagerade kan utveckla ett oengagemang genom organisationsförändringar på grund av att

man får försämrade förutsättningar att utföra sitt arbete på ett bra sätt.29

4:2 Förändringskompetens på industrigolvet
I en avhandling från Göteborgs universitet undersöks och jämförs förändringskompetensen

hos de anställda i tre olika företag utifrån olika modeller i förändringsarbetet. Syftet med

studien är att undersöka under vilka förhållanden arbetsgrupper i industriproduktionen

utvecklar förändringskompetens och vilka förhållanden som leder till passivitet. Man har

genomfört fallstudier i de tre olika företagen under åren 2001 – 2004. Varje fallstudie har

pågått under två till tre veckor utspridd över tre till fyra månaders tid. Undersökningen har

genomförts genom observationer, intervjuer och informella samtal och genom att ta del av

25 Ibid.,21 -22
26 Ibid.,24
27 Ibid.,30
28 Ibid.,32
29 Ibid.,34
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dokumentation. Totalt har 35 intervjuer genomförts med de anställda och författaren har

deltagit i 38 möten där han har genomfört medföljande observationer.30

För att genomföra förändringar har man i studien kommit fram att det behövs vissa grund-

förutsättningar i arbetsmiljön. De anställda behöver ett visst mått av handlingsutrymme för att

kunna tolka och förstå vad som skall förändras, varför och hur detta skall kunna utföras. Man

visar också i studiens resultat på att ett öppet klimat mellan chefer och anställda och mellan

olika avdelningar är fördelaktigt i förändringsarbetet. Cheferna och andra personalkategorier

bör efterfråga initiativ och ge stöd för genomförandet av förändringarna. För att de anställda

skall känna sig motiverade för en förändring bör man känna sig något så när tillfreds med sin

arbetssituation och arbetet skall uppfattas vara meningsfullt enligt studien. I gruppen bör det

dessutom finnas en kultur som är uppgiftsorienterad och gruppen bör också ge utrymme för

ett socialt stöd för att förändringsprocessen skall gynnas. Genom att gruppen har upplevt att

förändringar är möjliga skapas också en tilltro till andra framtida förändringar.31 Om de

anställda på något sätt känner sig orättvist behandlande är det ett hinder för förändringsarbetet

enligt studien. Det får till följd att de anställda svarar med final passivitet – vilket innebär att

man tar ett aktivt ställningstagande genom att inte engagera sig i förändringsarbetet.32

Författaren går vidare i sina slutsatser utifrån passiviteten som han menar får konsekvenser på

det motivationella planet. En av grupperna skapar en upplevelse av att arbetet är monotont

och att man inte är delaktig i besluten. Det får till följd att de är passiva i själva

förändringsarbetet men passiviteten hos de anställda i det företaget sprider sig också till andra

delar av arbetet. I ett av de andra undersökta företagen svarar de anställda också med

passivitet – på grund av brister i återkopplingen av information. Men i det fallet visar de

anställda sig endast passiva till förändringsarbetet i form av att de slutar att lämna förslag till

ledningen. Förklaringen till att passiviteten inte är lika omfattande som i det föregående

företaget förklaras med att de anställda i det aktuella företaget har ett tillräckligt stort

självbestämmande i sin arbetssituation och dessutom har ett komplext arbetsinnehåll.33

4:3 Osynliga kontrakt
Det osynliga kontraktet introducerades i en internationell arbetslivsstudie på 1980 – talet.

Trots att studien är 27 år gammal är den flitigt använd som referens i många av de studier som

publiceras runt arbetslivsforskningen idag, därför anser jag att den trots sin ålder har en

relevans för min studie. Syftet med studien var att undersöka synen på arbetet hos individerna

30 Börnfelt,P-O. 2006,73
31 Ibid.,197
32 Ibid.,198
33Ibid.,198



17

i samhället och vilka faktorer som kunde ligga till grund för detta. Arbetet utfördes i projekt-

form under fyra år och tillkom genom diskussioner mellan olika forskare och praktiker inom

olika områden i arbetslivet. Man kompletterade dessa diskussioner med kvalitativa studier i de

olika länderna. Studien genomfördes i USA, Japan, Sverige, Västtyskland, Storbritannien och

Israel genom kvalitativa intervjuer. I Sverige intervjuades totalt 1128 personer som var

förvärvsarbetare.34

De förändrade arbetsförhållandena på arbetsplatserna på 1980-talet medgav en större frihet för

de anställda. Men den ökade friheten för de anställda visade sig inte i en högre produktivitet,

eget ansvar och egna initiativ enligt författarna. De menar att det vanligaste osynliga

kontraktet i västvärlden är att man enbart engagerar sig i den mån att det står i rimlig pro-

portion till den ersättning man får. Däremot fanns det vissa tendenser i Sverige och USA mot

att de anställda önskar sig ett högre engagemang men att detta skall stå i proportion med den

belöning man får genom arbetet. Däremot behöver inte denna belöning vara pengar utan kan

också utgå i form av skaparkraft, utmaningar och personlig utveckling. Vad man förväntar sig

i utbyte av arbetet och därmed graden av engagemang är enligt författarna beroende av den

anställdes värderingar. De delas upp i försörjnings-, yttervärlds- och inrevärlds-värderingar.

De människor som har försörjningsvärderingar och yttrevärldsvärderingar prioriterar lön,

befordring och arbetstidens utformning, det vill säga det som regleras i det formella

kontraktet. Människor med inrevärldsvärderingar prioriterar istället personlig utveckling,

ömsesidig lojalitet och samarbete i arbetssituationen.35

De osynliga kontrakten är de ickeformella kontrakt som finns som en tyst överenskommelse

mellan arbetsgivare och den anställde. De osynliga kontrakten innehåller aspekter som

lojalitet, hänsynstagande, stöd vid personliga problem, tillgängliga chefer, öppen

kommunikation och social gemenskap. Resultatet i studien visade att engagemanget var högre

i små företag och markant lägre i företag med mer än 200 anställda, de allra sämsta

kvaliteterna på osynliga kontrakt hade stora arbetsplatser med arbetsintensiva och osjälv-

ständiga enheter. Dessutom framkom att om man saknar möjlighet till produktutveckling,

försäljning och lönsamhet var detta också en indikator som oavsett företagets storlek visade

på ett lågt engagemang.

De förväntningar man har på arbetet utifrån sina värderingar ligger till grund för det osynliga

kontraktet. Författarna kommer fram till att genom att anpassa belöningarna i arbetet till den

anställdes värderingar kan de osynliga kontrakten klart förbättras. När de osynliga kontrakten

uppfylls finns en samstämmighet mellan individ och arbete som visar sig i ett engagemang. 36

34 Busch,K.,Crona,G.,Frankel,G.,Jönsson,B.,Söderlind,I.,Winander,B.,Zetterberg,H.L.1983,förord
35 Ibid.,24
36 Ibid.,152
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4:4 Empowerment eller förslavning?
Författarna i den här studien har utfört en fallstudie på ett kontor i Hong Kong med 200

anställda. Deras aktionsforskning var inriktad på ett projekt som hade som syfte att höja de

anställdas egen makt över sin egen arbetssituation (empowerment). Projektet inriktades på att

uppmuntra de anställda att delta i diskussioner och beslut. Man baserade detta på att det var de

mest lämpliga arbetsmetoderna i det moderna informationssamhället. 37 Förutom att forskarna

deltog i projektgruppens möten och gjorde observationer utförde de också intervjuer både

genom e – mail och genom personliga intervjuer med de anställda.

Projektledaren uppmuntrade de anställda i projektet att vara kritiska och komma med förslag

och gav dem också ett visst utrymme för detta. Trots detta visade de anställda ett lågt intresse

för projektet och uttryckte sig privat (utanför mötena) att omorganisationen var projekt-

ledarens ansvar, inte deras.38 Projektledaren försökte att höja deltagarnas delaktighet i mötena

genom att vara mer påstridig. Det fick till följd att deltagarna blev ännu mer reserverade och

de blev även passiva i sitt arbete. Forskaren gick i det skedet in i gruppen och vidtog steg som

var de rakt motsatta mot att skapa delaktighet. Han gav bland annat gruppmedlemmarna

särskilda uppgifter istället för att vänta på frivilliga i arbetet – vilket bidrog till att aktiviteten

hos de anställda höjdes.39

Forskaren kommer i diskussionen fram till att man inte tagit hänsyn till de kulturella

värderingar och sociala normerna hos de anställda i företaget. De anställda hade alltid tidigare

arbetat efter förutbestämda regler. Arbetsuppgifterna hade blivit formulerade av överordnade

och det förhållandet var allmänt accepterat av de anställda. När inte projektledaren fungerade

som en auktoritet tappade han de anställdas respekt och han uppfattades att vara okänslig.

Genom att de anställda genom en livslång socialisation hade fått lära sig att respektera chefen,

bidrog de olika delarna till att de anställda enligt forskaren blev psykologiskt förslavade. Det

fick till följd att de tappade intresset för sina arbetsuppgifter och de tappade även sin

motivation för att anstränga sig utöver ett minimum. Slutligen sammanfattar författaren

projektet genom att beskriva det som naivt. Man förväntade sig att de anställda skulle bortse

ifrån sina kulturella preferenser där de hierarkistiska relationer var accepterade och de

anställda förväntades även ta en roll i arbetet som stred mot vad som ansågs passande i den

rådande kulturen. Författarna avslutar med att det i många sociala och organisatoriska

kontexter finns liknande kulturella värderingar som strider emot den allmänt accepterade

37 Davison,R., Martinsons,M.G. 2002,48-49
38 Ibid.,50
39 Ibid.,51
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tanken om de anställdas behov av empowerment. Författarna påpekar att man skall vara

försiktig med att generalisera detta resultat då det endast baseras på ett företag. 40

4:5 Solidaritet i nätverk.
I en studie från Nederländerna har man undersökt hur ett informellt och ett uppgiftsbaserat

beroende mellan de anställda påverkar deras beteende och samarbete. Man har använt sig av

två olika studier, där man i den första delen har studerat fenomenet på gruppnivå genom att ta

del av och koda de befintliga etnografiska studierna genom den befintliga litteraturen. Dessa

data har sedan utformats till hypoteser som man har prövat genom statistiska analyser.41 I den

andra delen har man studerat fenomenet på individnivå genom enkäter. I studien ingick totalt

736 anställda från tio olika organisationer.42

Ett informellt beroende definieras som relationer mellan människor som är uppbyggda på

förtroende och känslor. Målet med dessa relationer är att skapa och behålla vänskapsband och

få ett socialt stöd. Ett uppgiftsbaserat beroende innebär att man är beroende av varandra inom

arbetslaget för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.43

Resultatet visade att både ett informellt och ett uppgiftsbaserat beroende mellan de anställda

på individ och gruppnivå bidrog till att människorna visade solidaritet gentemot sina

medarbetare. Genom regressionsanalys undersöktes hur olika variabler som ålder, kön och

utbildning påverkade solidariteten. Analysen visade att kvinnor och lågutbildade i högre

utsträckning än män och högutbildade visade solidaritet gentemot sina medarbetare.

Det uppgiftsbaserade beroendet mellan de anställda bidrog till att skapa ett samarbete runt

arbetslagets uppgifter genom en muntlig kontroll mellan individerna i arbetslaget. Med ett

informellt beroende i arbetslaget innebar det att förtroendet mellan individerna bidrog till att

individerna i arbetsgruppen utförde olika uppgifter för att nå sociala tillgångar.44 Det fanns

skillnader på individ och gruppnivå då man studerade det informella och uppgiftsbaserade

beroendets inverkan på samarbetet. På individnivå kunde man se att det kunde finnas en

normkonflikt då de anställda var både informellt och uppgiftsberoende av varandra. Den

kontroll som var närvarande då man var uppgiftsbaserat beroende kunde upplevas vara ett hot

mot det informella beroendet. Men när man studerade detta på gruppnivå fanns inte de

resultaten i datamatrialet. Författarna kommer till slutsatsen att på gruppnivå kan det finnas

olika former av beroende som uppväger detta i olika subgrupper. I ett arbetslag kan det finnas

både de som har ett informellt beroende och de som har ett uppgiftsbaserat beroende. På det

40 Ibid.,52-55
41 Hodson.R,Koster.F,Sanders.K,Stokman.F.2006,117,123
42 Ibid.,125-126
43 Ibid.,119-120
44 Ibid.,128



20

sättet behöver inte de som har ett informelltbaserat beroende kontrollera varandra utan det

sker mellan de som är uppgiftsberoende av varandra.45

Slutligen kommer man i studien fram till att både det informella och uppgiftsbaserade

beroendet i arbetsgruppen är betydelsefullt för att nå ett produktivt samarbete. De anser att

cheferna behöver ge utrymme för att skapa dessa relationer. Författarna pekar dock på svårig-

heten för att skapa det informella beroendet, men man anser att man genom att skapa ett

uppgiftsbaserat beroende mellan de anställda kan stärka samarbetet. Man påpekar också att

man bör vara uppmärksam på hur det informella beroendet ser ut i grupperna. Ett högt

informellt beroende tillsammans med ett högt uppgiftsbaserat beroende inom gruppen kan

leda till konflikter i gruppen eller leda till en lägre produktivitet. Genom att sänka graden av

uppgiftsberoende i arbetsgruppen kan det undvikas enligt författarna. Om inte det är möjligt

anser författarna att man kan undvika att ett högt informellt beroende påverkar samarbetet

genom att låta de anställda cirkulera i olika arbetsgrupper.46

4:6 Sammanfattning av tidigare forskning.
Wikmans studie påvisar att människor i Sverige har ett högt arbetsengagemang som innebär

att arbetet uppfattas vara en meningsfull del av livet.47 De anställdas delaktighet är centralt för

ett lyckat förändringsarbete i både Wikmans och Börnfelts studie. Delaktigheten förutsätter en

dialog och en samverkan mellan olika befattningar på arbetsplatsen. Förändringsarbetet i sig

kan enligt dessa studier även leda till ett minskat arbetsengagemang på grund av att det kan

försvåra att utföra arbetet på ett bra sätt. Resultaten visar också att tidigare upplevelser av

förändringsarbeten påverkar hur framtida förändringar lyckas. 48

Internationell forskning visar att man också måste ta hänsyn till de kulturella och sociala

normer som finns hos de anställda i arbetslivet. Om de anställda hamnar i en konflikt med

sina egna värderingar kan det leda till en passivitet i den totala arbetssituationen.49 Detta kan

också relateras till det osynliga kontraktet som innebär att det förutom formella kontrakt även

finns outtalade förväntningar mellan arbetsgivare och anställda. Om dessa kontrakt inte anses

bli uppfyllda i arbetet leder det enligt forskningen till ett lågt arbetsengagemang. 50

I arbetsgruppen kan relationerna vara baserade på att man är informellt beroende av varandra

eller på en relation som bygger på att man är beroende av varandra för att utföra sina egna

arbetsuppgifter.51 Det uppgiftsbaserade beroendet mellan de anställda bidrar till att skapa ett

45 Ibid.,130
46 Ibid.,131
47 Wikman,A.2005,45
48 Wikman,A.2005,30, Börnfelt,P-O.2006,197
49 Davison,R., Martinsons,M.G. 2002,52-53
50 Busch.K, Crona.G, Frankel.G, Jönsson.B, Söderlind.I, Winander.B, Zetterberg.H.L. 1983,152
51 Hodson.R,Koster.F,Sanders.K,Stokman.F.2006,128
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samarbete runt arbetslagets uppgifter genom en muntlig kontroll. Ett informellt beroende i

arbetslaget innebär att förtroendet mellan individerna bidrar till att individerna i arbetsgruppen

utför olika uppgifter för att nå sociala tillgångar. Ett högt informellt beroende tillsammans

med ett högt uppgiftsbaserat beroende inom gruppen kan leda till konflikter i gruppen eller

leda till en lägre produktivitet.52

5. Teoretisk referensram
Utifrån den undersökningsmetod, Grounded Theory, som använts i studien i syftet att

upptäcka de faktorer som kunde ge en ökad förståelse för de anställdas upplevelse av hur ALF

- projektet påverkade deras arbetssituation, uppstod två centrala begrepp ur den empiriska

undersökningen, dessa var rationalisering och alienation. För att få en ökad känslighet för de

sociologiska begreppen presenterar jag i kommande avsnitt de klassiska teoretiker som

introducerat dessa begrepp. Min motivering till att använda mig av klassikerna framför de

modernare teoretiker som senare använt sig av dessa begrepp är att de senare bygger sina

teorier på Max Webers och Karl Marx` begreppsdefinitioner. För att ytterligare stärka dessa

teoriers relevans i dagens samhälle har jag relaterat de modernare teoretikerna Braverman och

Habermas till de klassiska sociologerna.

En ytterligare motivering för att använda mig av Karl Marx` alienationsteori är att han

beskriver alienationsbegreppet ur den industriella produktionens perspektiv, som också

sammanfaller med den kontext som de anställda i den aktuella studien befinner sig i.

Utifrån kärnkategorin rationalisering har jag förutom Max Webers teori om rationaliseringen

i det moderna samhället även i den teoretiska referensram som följer i nedanstående avsnitt

använt mig av Sahlins tolkning av hur projektet som arbetsform kan relateras till samhällets

rationalisering. Detta motiveras av att syftet med studien är att undersöka hur förändrings-

arbetet i form av projekt påverkat de anställda i deras arbetssituation. Denna teoretiska ram

ger även en förståelse för det moderna begreppet ”projekt”.

5:1 Arbete och alienation enligt Karl Marx
Det som enligt Karl Marx skiljer människan från djuren är hennes förmåga att reflektera och

medvetet forma sitt eget liv.53 Att vara människa innebär enligt Marx att livsaktiviteterna,

arbetet, utgår ifrån människans behov av att uttrycka sig själv i sin aktivitet och sin produkt

och inte enbart vara en aktivitet för att tillgodose de fysiska behoven.

Arbetet som utgår ifrån individens intressen är centralt i människans och samhällets

utveckling. Marx uttrycker sig som att människan producerar samhället och samhället

52 Ibid.,131
53 Marx.K.2003,64
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producerar människan.54 Människan är beroende av en för henne meningsfull aktivitet som

stimulerar kreativiteten och utvecklar hennes individuella kapacitet. Den produkt som

människan skapar genom sitt eget arbete, ger henne en tillfredställelse som hon kan glädjas

och njuta över.55 Men människan är också enligt Marx samhällelig, individens arbete är även

samhällets upphov och kittet som sammanfogar individerna.56

Människorna i det kapitalistiska samhället är enligt Marx tvingade till lönearbete för att

försörja sig, det vill säga kunna tillfredställa sina grundläggande behov av mat och bostad.

Lönearbetet innebär att vi inte kan välja vår aktivitet vare sig utifrån vårt intresse eller utifrån

våra kunskaper. Det som styr vårt arbete är hur lönsamt det är för företaget. Lönearbetet i det

kapitalistiska systemet innebär till skillnad från livsaktiviteten enligt Marx att människan

alieneras, blir till en främling för sig själv, sin aktivitet, sina medmänniskor och som

artväsende. Lönearbetet hindrar människan att utveckla sin egen kreativitet och sina egna

intressen genom att aktiviteten bestäms av ett ekonomiskt vinstintresse för företaget. På detta

sätt skapas en självalienation, människan förhindras genom lönearbetet att utveckla sin egen

inneboende kapacitet. Genom att individen producerar mer – sänks hans eget värde i

förhållande till produkten. Produkten ger en större vinst för företaget än vad individens

prestation tillför. Detta innebär att företagens makt över den anställde ökar – då han är

beroende av arbetet för sin överlevnad. På detta sätt alieneras individen också från

produkten.57

Men Marx menar att lönearbetet också alienerar henne från sin egen aktivitet på grund av att

arbetet är ett krav från någon annan. Aktiviteten i sig leder inte till att arbetaren tillfredställer

sina egna behov av kreativitet, utan aktiviteten blir ett medel för att kunna tillfredställa behov

utanför arbetet. Arbetet fyller ingen annan funktion än att tillgodose hans behov av lönen –

arbetaren lever först när hon lämnar arbetet. Den aktivitet som utförs på arbetsplatsen blir

mekaniskt, förvandlar människan till en maskin, där varken människans kunskaper eller

intressen efterfrågas, utnyttjas eller utvecklas.58

Harry Braverman har också på 1970-talet i sin klassiker Arbete och monopolkapital utgått

från Marx`teori då han beskrivit arbetsprocessens utveckling i det moderna samhället. Han

anser att trots att utbildningsnivån i samhället har ökat, så bidrar den ökade teknifieringen och

datoriseringen av det moderna arbetslivet till att allt fler yrken kräver allt mindre intellektuell

ansträngning av de anställda. Arbetsuppgifterna reduceras till att trycka på ”rätt” knapp i allt

54 Ibid.,82
55 Ibid.,67
56 Ibid.,82
57 Ibid.,58,60
58 Ibid.,61
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fler yrken.59 Braverman anser att det påverkar människornas yrkesstolthet på grund av att man

i yrkeslivet inte efterfrågar någon form av yrkesskicklighet. Samhällets krav på längre

utbildning är enligt Braverman endast ett sätt att utöva kontroll över ungdomarna, sänka

arbetslöshetssiffrorna i samhället och vara ett verktyg för arbetsgivarna att sortera ut vilka de

skall anställa.60 Han anser att arbetsuppgifterna inte kräver dessa kunskaper som man har

förvärvat genom den högre utbildningen.

Den reflektion som enligt Marx kännetecknar mänskligheten hindras när människorna

befinner sig i ett lönearbete. När man skall befinna sig på arbetet, hur uppgifterna skall

utföras och vad som skall produceras är bestämt av någon annan. Den anställdes egna tankar

och prioriteringar är då ett hinder i arbetet. Den tid som finns utanför arbetet, i form av fritid,

blir fylld med att tillfredställa de primära behoven av att äta, sova och reproducera. Denna

brist på reflektion innebär enligt Marx att människan alienerar sig från sin egen art, hon

liksom djuren tillfredställer enbart sina fysiska behov.61 Genom att människan alieneras från

sin egen mänsklighet kan hon heller inte erkänna någon annan – hon blir alienerad från sina

medmänniskor. Ett ytterligare skäl till alienationen från medmänniskorna är enligt Marx den

konkurrens som präglar arbetslivet där andra människor uppfattas vara ett hot mot den egna

säkerheten.62

5:2 Rationalitet enligt Weber
Max Weber ansåg att det som präglar vårt moderna samhälle är en allt mer uttalad

målrationalitet i både tanke och handling. Det kapitalistiska samhälle som vi lever i har enligt

Weber utvecklats genom att de traditionella tankarna och handlingarna med ursprung ur

religionen har fått ge vika för tankar och handlingar som bygger på att nå förutbestämda mål

utifrån kalkylering. Som grund för människors handlingar och tankar står nu vetenskap och

beprövad kunskap istället för som tidigare tradition och känsla.

De tidiga kristna värderingarna tog avstånd från affärsvärldens vinstintresse, det ansågs som

omoraliskt att tjäna pengar på andra och att leva i ett materiellt överflöd. Att ta ränta på

utlånade pengar uppfattades som ett egoistiskt ocker. Den protestantiska etiken bygger på den

calvinistiska trosbekännelsen: Att Gud har bestämt vem som är utvald och vem som är

förtappad. Detta innebar att människorna levde ett asketiskt liv, med hårt arbete i förhoppning

om att detta skulle visa att de var utvalda till ett evigt liv. Då arbetet utfördes till Guds ära

ansågs det inte heller vara omoraliskt med att ta ränta. Däremot skulle den vinst som uppstod

59 Braverman,H.1977,354,360
60 Ibid.,370-371
61 Marx,K.2003,62
62 Ibid.,66-67
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inte gå till egen njutning utan återinvesteras i verksamheten. Den protestantiska etiken och

den kapitalistiska andan uppstod samtidigt i västvärlden och bekräftade och förstärkte

varandra. Det hårda arbetet och återinvesteringarna medförde att verksamheten utvecklades.63

Det lade enligt Weber grunden för rationaliteten och det kapitalistiska samhället. Kalkylen

över hur medlen kunde utnyttjas mest effektivt för att nå ett bestämt mål var en förutsättning

för att uppnå en ekonomisk vinst i verksamheten.64

Weber ansåg att den traditionella tanken/handlingen (baserad på religionen) utvecklades till

en målrationell tanke/handling (byggd på kalkylering). I det skedet kunde den rationella

kapitalismen utvecklas utan stöd från religionen, samhället sekulariserades och utvecklades

genom den rationella tanken. 65 För att kunna förstå och studera hur samhälle och individ

fungerar använder sig Weber av idealtyper, som är en förenkling av den komplexitet och den

variation som finns i den sociala verkligheten.66

Weber delar upp de sociala handlingarna i:

Ändamålsrationell handling – handling som syftar till ett förutbestämt mål

Värderationell handling – handling som syftar till att nå ett mål som bygger på en

värdering

Affektiv handling – känslomässig handling

Traditionell handling – bygger på seder och bruk

Både ett ändamålsrationellt och ett värderationellt handlande utmärks av att målet med

handlingen är medvetet formulerade och att handlingen utformas för att nå detta, något som

också Habermas poängterar. Habermas anser att den ökade rationaliteten ses i både den

sociala interaktionen/livsvärlden och i samhället/systemet. Den sociala interaktionens

målsättning är att nå en förståelse genom kommunikationen vilket ligger till grund för

individernas värderingar och koordinerar deras gemensamma handlingar.67 Habermas anser

att systemets ändamålsenliga rationalitet vars målsättning är personlig vinst idag i allt högre

grad också styr människornas samspel. 68

Den värderationella handlingen bygger på att handla i enlighet med den egna övertygelsen om

vad som är rätt utifrån etiska och idealistiska värderingar. För att handlingen skall kunna

definieras som värderationell skall den ske utifrån upplevda krav riktade mot aktören.

63 Weber,M.1986,35
64 Ibid.,48-50
65 Weber,M.1985,142-143
66 Weber,M.1983,7
67Habermas,J.1984,285
68 Ibid.,1984,342
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Den målrationella handlingen kännetecknas av att handlingen utgår ifrån vad som är det mest

effektiva sättet att nå ett förutbestämt mål. Genom kalkylering jämförs olika alternativa

handlingar och medel med det slutgiltiga syftet och rangordnas och väljs utifrån detta. 69

Den ökade rationaliteten skär igenom hela samhället. Organisationer, familjeliv och individer

är enligt Weber präglade av ett målrationellt tänkande och handlande.

Det kapitalistiska samhällets målsättning är ekonomisk tillväxt och det sker genom ett mål-

rationellt handlande. I samhället ses detta som en allt högre grad av byråkratisering som

ersätter de tidigare formerna av auktoritetsutövning.70 Den tidigare auktoriteten byggde på

antingen traditioner eller på karismatiska personer medan byråkratin bygger sin legitimitet på

kunskap. Byråkratin är utformad för att vara en stabil, effektiv och formell auktoritetsform.71

I företagen utövas rationaliteten genom att kalkylera över hur arbetskraft och teknik skall

utnyttjas på det mest effektiva sättet i strävan efter syftet att nå högsta möjliga ekonomiska

vinst till minsta möjliga kostnad.72 De individuella målsättningarna hos de anställda kan dock

vara skilda från företagets målsättning. Även de anställda som individer kalkylerar över hur

deras målsättningar skall nås i arbetssituationen och anpassar sina handlingar utifrån det. Det

innebär att kalkylen utgår från i vilken mån företagets målsättning överensstämmer med den

egna och därefter anpassas handlingen. Även här utgår man efter en kalkylering till hur väl

arbetsinsatsens omfång eller kostnad motsvarar den individuella påföljd eller nytta man får.73

Men de anställda ingår inte enbart som individer i arbetet, de är del av ett socialt sammanhang

som innehåller sociala relationer. En social relation kännetecknas av Weber som att det finns

en ömsesidig anpassning gentemot den andres handlingar. Den kan bestå av både konkurrens

och samarbete.74 Den sociala relationens målrationalitet benämns av Weber som association

och utgörs av att individerna kompromissar med sina individuella intressen för att nå ett

bestämt mål. Även detta kännetecknas av kalkylering, vilken effekt kan handlingen leda till.

Detta skall skiljas från samhörighet som bygger på en subjektiv känsla av samhörighet utifrån

tradition eller affekt.75 Konsekvenserna av att känslan i allt högre grad fått ge vika för

förnuftet är att människors tillvaro avförtrollats. Allt har en rationell och förnuftsmässig

förklaring. Det finns inte längre någon mystik och spänning i tillvaron och vi saknar en

övergripande mening i vårt liv. Vi är fångar i en järnbur, där vi handlar mekaniskt och

69 Weber,M.1983,19
70 Ibid.,149
71 Ibid.,152-153
72 Ibid.,43,46
73 Ibid.,44-45
74 Ibid.,21
75 Ibid.,29
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rationellt. Det enda område som enligt Weber inte kan ersättas av förnuftet är kärlek och

erotik.76

5:3 Projekt och rationalitet
Projekt kan definieras som något som är skilt från den ordinarie verksamheten både genom

dess tidsbegränsade arbetsform, dess organisation och ofta även genom en skild finansiering.

Projektet syftar ofta till en framtida förändring av den ordinarie verksamheten.

Projekt kan ses som en del av den ökade rationaliteten i arbetslivet. Projektets utformning i

sig bär prägel av ändamålsrationalitet, det finns ett förutbestämt syfte med projektet som man

strävar efter att nå. Medlen för strategierna fastställs genom att man kalkylerar över olika

teoretiska möjligheter och därefter väljer den strategi eller projektplan som anses vara mest

effektiv för att nå projektets målsättning.77

Men projektet kan också vara rationellt i den betydelsen att det är ett sätt att nå andra mål-

sättningar än de som är formulerade i projektplanen. Det kan fungera som en övertalnings-

strategi för att exempelvis få ekonomiska bidrag till organisationen. Ett exempel på detta kan

vara de EU-projekt som är så vanligt förekommande idag. Det finns då en dold projektplan

bakom den explicit uttryckta; för att få ekonomiska bidrag måste man framställa ett annat mål

med projektet trots att det verkliga syftet är att få ekonomiska bidrag till verksamheten.78 Det

finns också andra dolda projektplaner som kan relateras till ändamålsrationaliteten. Till

exempel så kan projekten vara ett medel för att nå egna individuella karriärmässiga

målsättningar eller ge organisationen en möjlighet att skapa nätverk och goodwill. Förutom

detta kan projektet också användas som ett beslutsunderlag, det vill säga utgöra kunskapsbas

för beslut om lämpliga strategier i organisationen.79 Projektet kan på det här sättet fungera

både som mål och medel, samtidigt som det kan tillföra de kunskaper som vi bygger våra

rationella kalkyler på.

Utvärderingen är den del av projektet där det fastställs om projektet har lett till det förväntade

målet ifrån den formella, explicita målsättningen med projektet. Ett misslyckande i att nå

dessa mål behöver inte innebära att projektet skall uppfattas vara irrationellt. Även när

projekten inte leder till det förväntade syftet uppstår sidoeffekter som kan generera

måluppfyllelse inom andra delar av organisationen.80

Sahlin beskriver också hur man trots att ett specifikt projekt inte lyckats nå sitt syfte – vilket

är vanligt- ändå fortsätter att bevilja anslag till projekt med liknande målsättningar och

76 Boglind,A.,Eliaeson,S., Månsson,P.1995,178-180
77 Sahlin,I.1996,15
78 Ibid.,39
79 Ibid.,177,248-249,252
80 Ibid.,238
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projektplaner. Hon menar att projektformen har blivit rutiniserad i samhället och fyller fler

funktioner. Exempelvis kan projektet och dess utvärdering vara ett sätt för bidragsgivare och

arbetsgivare att ha kontroll över vad som försiggår i verksamheten. Projektet kan också vara

ett sätt att visa att man försöker göra en förändring för att blidka organisation eller anställda

och på så sätt förhindra konflikter i verksamheten.81

81 Ibid.,262-263
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6. Resultat
I resultatet presenterar jag de kärnkategorier, underkategorier, dimensioner och kvaliteter

som har kommit fram genom analysen utifrån syftet att förstå och beskriva hur ALF- projektet

har upplevts av de anställda.

Resultat av analys steg 1:

Resultatet i det första steget i analysen fokuserar på hur ALF- projektets åtgärder har påverkat

de anställdas inställning och engagemang i sin arbetssituation. Resultatet beskriver även de

faktorer som av de anställda har upplevts vara positiva och negativa under ALF- projektet och

dessa faktorer relateras till ALF- projektets målsättning som var att höja de anställdas

engagemang. De åtgärder, faktorer och relationer som presenteras beskrivs genom en

jämförelse mellan de underkategorier, dimensioner och kvaliteter som framkommit genom

den kärnkategori som upptäckts i det empiriska materialet.

Resultatet av det första steget i analysen beskrivs utifrån de olika åtgärderna som initierats till

följd av ALF – projektet och relateras också till den empiriska undersökningen.

Resultatet presenteras under rubrikerna:

1. Presentation av projekt för de anställda

2. Genomförande av intervjuer med de anställda om deras problem i sin arbetssituation.

3. Återkoppling av resultat av intervjuer och åtgärder till de anställda.

4. Genomförande av olika mötesformer.

5. Utvärdering av projekt.

Därefter sker en teoretisk koppling till de anställdas tanke/handling och social relation som

den tolkats av mig utifrån intervjuerna och litteraturen. Vissa citat ifrån empirin införs i

resultatet för att läsaren skall ges en möjlighet att göra sig en bedömning om tolkningens

relevans.
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6:1 Analys och resultat steg 1. ALF-projektet

Kärnkategori: Rationalitet

Underkategori: De anställdas rationalitet Underkategori: Företagets rationalitet

Dimensioner: Tanke, handling, social relation Dimension: ALF- projektet

Kvaliteter: Presentation, intervjuer, åter-

koppling, genomförande, utvärdering

Tanke Handling Social relation
Kvaliteter: Kvaliteter: Kvaliteter:
Förväntning Anpassning Kommunikation
Pessimism Avståndstagande Mänskligt möte
Kalkylering Revir Kompromiss
Misstro Motstånd Förståelse
Kunskap/Okunskap Öppenhet Distans
Optimism Passivitet/oengagemang Trygghet/otrygghet
Misstänksamhet Aktivitet/engagemang Konkurrens/samarbete
Besvikelse Respons

1. Presentation av projekt för de anställda
De anställdas upplevelse i samband med presentationen av ALF- projektet kännetecknas av

att det möttes med misstro. Detta baserades på att tidigare erfarenheter av förändringar inte

har visat någon effekt i de anställdas konkreta arbetssituation och att man därför inte heller

förväntade sig att ALF- projektet skulle bidra med någon förändring. Utifrån denna tanke

baserades också handlingen, de anställda var passiva och oengagerade.

..först i början var det nog många som rynka på näsan åt det så, jag och vi..som
har varit med här ett tag, vi som har varit flera år här, vi har ju upplevt det här
fler än en gång, om man säger så...man går ut stort och brett och..nu ska det
hända saker och..och det händer ungefär ingenting.....(Intervjuperson 4)

Introduktionen av Alf – projektet medförde också en upplevelse av otrygghet och

misstänksamhet som baserades på erfarenheter från tidigare förändringar som hade bidragit

till försämringar av den egna arbetssituationen. Otryggheten baserades på att man inte kunde

förutse vilka effekter projektet skulle få dem själva på grund av bristande kunskaper om

projektet. Man kalkylerade därför med att ytterligare försämringar kunde ske till följd av

projektet vilket ledde till misstänksamheten. Det medförde att handlingarna inriktades på att

skydda sin situation genom att motarbeta förändringarna i betydelsen av att skapa revir och

slutenhet i det egna arbetslaget.

Först kändes det som..vad fan nu.. de spionerar – nu ska de sno våra bra grejor vi
har – försvinn härifrån, så..(Intervjuperson 1)
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Tidigare förändringar som hade gjorts på företaget hade inte heller visat någon effekt på de

anställdas situation på grund av att de överordnade inte uppfattades ha tillräckliga kunskaper

om hur verksamheten fungerade i de anställdas konkreta arbetssituation. Genom att kalkylera

över hur en verklig förändring skulle vara möjlig i framtiden drog man slutsatsen att

förändringar som kunde förväntas ge någon effekt skulle baseras på de anställdas egna

kunskaper.

Ja visst, man har, ja däruppe på huvudkontoret en helt annan uppfattning om hur
det verkligen fungerar, man drar upp riktlinjer och strategier och sen ...har de
inte en susning om hur det fungerar i verkligheten...(Intervjuperson 4)

I inledningsskedet av ALF-projektet förväntades projektet inte leda till någon nytta i den

konkreta arbetssituationen. Det förväntades snarare att i vissa fall leda till en försämring av

den egna situationen. Den uppfattningen baserades på en reflektion över tidigare förändringar,

vilket resulterade i en kalkyl där den egna arbetsinsatsen/engagemanget relaterades till den

förväntade effekten. Där effekten förväntades bli oförändrad resulterade det i passivitet. I de

fall då projektet förväntades leda till försämringar i arbetssituationen resulterade projektets

introduktion till att de anställda engagerade sig genom att skydda den egna arbetssituationen.

2. Genomförande av intervjuer med de anställda om deras problem i sin
arbetssituation.

ALF-gruppens intervjuer med de anställda väckte en optimism om en framtida förbättring av

arbetssituationen. Denna tanke byggde på att det var de anställda som visste vad som behövde

förändras i den egna verksamheten och att detta nu efterfrågades. Man fick nu också möjlighet

att kalkylera över vad projektet kunde förväntas leda till. Detta fick till följd att man delgav

idéer och förslag till ALF- gruppen. De anställda var aktiva och engagerade.

.. ..de har intervjuat oss i alla grupper då..och det är många punkter som vi tar
upp alla grupper så att säga.. det har ju kommit upp jättemycket bra förslag så,
förhoppningsvis så kommer några utav dem att genomföras och det känns ju bra
om det blir så då ... ...jag vet inte men..jag tror nog att folk börjar tro lite mer på
det här då..(Intervjuperson 4)

När förändringarna förväntades leda till en egen nytta i arbetet väcktes en optimism som ledde

till att man ansåg att det var värt att satsa en egen kraft i form av ett aktivt deltagande och

engagemang i förändringsarbetet.

3. Återkoppling av resultat av intervjuer och åtgärder till de anställda.
Då sammanställningen från ALF når de anställda är optimismen även i detta skede hög. Den

åtgärd som föreslogs i form av handskakningsmöten mellan avdelningarna i syfte att hitta

”smarta arbetssätt” förväntades förenkla det egna arbetet. Vilket medförde att man var

engagerad i förändringsarbetet i den mån att man medverkade i möten och lämnade förslag på

åtgärder.
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..ja, hon har ju varit jättebra då...hon har ju hållit oss uppdaterade hela tiden och
kommit upp till oss och snackat om vad som är på gång och...så att man har ju
känt att man varit väldigt uppdaterad och så..så det har varit bra..hon har gått in
jätteseriöst för det där. . (Intervjuperson 4).

I andra fall har inte sammanställningen nått till de anställda. Responsen på deras insatser har

uteblivit. Detta bidrog till en besvikelse hos de anställda. ALF- projektet relaterades till de

tidigare förändringarna och förväntades inte leda till någon nytta i den egna arbetssituationen.

Avsaknaden av information bidrog till en okunskap som begränsade möjligheten att förutse

vad projektet skulle få för konsekvenser för den egna arbetssituationen. Besvikelsen över den

uteblivna responsen visar sig genom att man tar avstånd från projektet.

...men jag vet inte hur de har kommit vidare med alla resultat och så som de har
fått fram..genom intervjuerna och så.. ..det är en person som sitter uppe på
kontoret och hjälper cheferna.....nej, men...det är ungefär så det känns...
(Intervjuperson 5)

Skillnaderna i de anställdas upplevelse av projektet i detta stadium varierade mellan optimism

och pessimism. Det kan relateras till i vilken mån kommunikationen med de anställda hade

fungerat och i vilken mån man ansåg att den egna insatsen hade medfört någon effekt.

Avsaknaden av respons bidrog till passivitet. Det påverkade den sociala relationen genom att

den anställde tog avstånd från ALF;aren som beskrivs som chefens hjälpreda, den sociala

relationen präglades av konkurrens. I de fall då kommunikationen hade fungerat mellan ALF

och den anställde präglades den sociala relationen av samarbete.

4. Genomförande av olika mötesformer.
Handskakningsmötena utgick från den sammanställning av problem som hade framkommit

genom intervjuerna. ALF kallade till möten mellan olika avdelningar när problem uppstod i

produktionen. Representanter från avdelningen utsågs av ALF genom att den som lämnat

förslag på förändring eller som påtalat problemet medverkade i mötet. Dessa möten

genomfördes utan chefernas medverkan. Inställningen till handskakningsmötena hos de

anställda präglas av att de i någon mån anser att mindre störningar i den konkreta

arbetssituationen har minskat. I samarbete med den närliggande avdelningen har lösningar på

problemen uppkommit genom att man delat sina kunskaper, det upplevs i viss mån ha

underlättat det egna arbetet.

..man har ju inte märkt några stora skillnader, det har man ju inte men...det är

smågrejer så..som har gjort att det funkar lite bättre...(Intervjuperson 1)

Men de anställda uttrycker också en besvikelse över att projektet inte har inneburit så stora

skillnader i produktionen som man hade förväntat sig. De förslag på större åtgärder som de

anställda själva inte kunde åtgärda på grund av bristande resurser lämnades vidare till chefer
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för beslut. Dessa initiativ upplevdes inte leda till några resultat vilket bidrog till passivitet i

den mån att man slutade att lämna förslag. Frånvaron av respons av cheferna bemöttes av de

anställda med passivitet.

Det känns som om man påtalar problem och bekymmer som finns men så fastnar

dom däruppe, de blir inte åtgärdade och sådär..(Intervjuperson 3)

Handskakningsmötena har trots detta upplevts som positiva för den totala arbetssituationen

när det gäller de sociala relationerna. Genom möten öga mot öga med anställda från den

närliggande avdelningen har irritationen mellan avdelningarna minskat. De mänskliga mötena

har bidragit till att de anställda upplever att de har fått en ökad förståelse för de andras

problem. De anställda har också fått tillfälle att uttrycka sig och förklara sin egen situation. De

anser att de mänskliga mötena innebär att det uppstår en trygghet till följd av att man vet vilka

de andra är vilket möjliggör en kommunikation som leder till kompromisser om gemensamma

målsättningar. Handskakningsmötena har inneburit ett ökat förtroende för de andra

avdelningar som medfört att man visar en större öppenhet gentemot varandra som befrämjar

att man delar med sig av sina kunskaper. Förståelsen innebär att irritationen över andra

avdelningars låga prestation minskat. De anställda upplever en större trivsel på grund av att

irritationen minskat, samtidigt som kraven på prestation från de andra avdelningarna minskat.

..man har väl öppnat upp lite fler möjligheter så att man vågar ta kontakt med
varandra så .. att man inte bara å, tja, nu skickar jag över dom här bitarna – hej
- så nu man kanske springer upp dit och visar och så ... man är lite mer öppen
mellan avsnitten (Intervjuperson 1)

Ja, det har det absolut gjort, vi vet ju att de har dåligt med personal och så
emellanåt och likadant åt avdelningen framåt så..nej. men det har man förståelse
för..(Intervjuperson 2)

De sociala relationerna innan handskakningsmötena mellan avdelningarna präglades av en

social handling som innebar konkurrens, detta har förändrats till att de präglas av samarbete.

Genom mötena har de anställda fått kunskap om vilka de andra är och om deras

arbetssituation. De kunskaperna medför att de har lättare att förutse hur de andras

arbetssituation påverkar den egna situationen. De tidigare belastningar som fanns på hög

prestation och obehag tillföljd av osämja har minskat. De kompromisser som görs innebär att

det egna intresset för hög produktion anpassas till förmån för ett samarbete då detta i

slutänden gynnar den egna situationen. Handskakningsmötena upplevs vara till nytta i det

egna arbetet och de anställda är optimistiska och positivt inställda till att mötena fortsätter.
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5. Utvärdering av projekt.
I denna uppsats ses projektet ur de anställdas perspektiv. Allmänt upplevs inte ALF –

projektet ha haft någon större effekt på de anställdas konkreta arbetssituation. Det har

upplevts som tämligen anonymt och inställningen var distanserad hos de anställda.

...men det är alltid så att vissa lag de är inte mottagliga , de säger ja,ja,ja – sen
blir det inte så iallafall..och sånt där...(Intervjuperson 2)

Projektet som helhet anses inte ha påverkat den totala arbetssituationen för de anställda i

någon nämnvärd grad. De problem som de anställda upplever som väsentliga för att underlätta

arbetssituationen har inte blivit åtgärdade på grund av att kommunikationen och samarbetet

med de överordnade och i vissa fall ALF; arna inte har fungerat. De positiva följder som de

anställda har upplevt till följd av handskakningsmötena har inte uppvägt detta. På grund av att

den egna insatsen inte motsvarades av det upplevda resultatet till följd av projektet resulterar

det i att de anställda tar avstånd från projektet och de överordnade, det vill säga visar ett

oengagemang.

6:2 Analys och resultat steg 2. De anställdas upplevelse av sin
arbetssituation
Resultatet från steg 1 i analysen visar att de anställda upplever att ALF- projektet inte har

bidragit till någon märkbar förändring av den tidigare arbetssituationen. Studiens syfte är att

söka en förståelse för de faktorer som kan förklara hur ALF – projektet påverkat de anställdas

inställning och engagemang till sitt arbete. I steg 1 framkom att de anställdas upplevelser av

sin totala arbetssituation före ALF- projektets introduktion och de anställdas framtida

förväntningar på arbetet har en betydelse för hur man upplever förändringsarbetet. Därför

fokuserar steg 2 i analysen på de faktorer som kan bidra till att förstå de anställdas upplevelse

av sin totala arbetssituation i relation till företagets rationalitet. Steg 2 i analysen syftar till att

söka en förståelse för de faktorer som bidrog till att de anställda inte upplevde att ALF-

projektet har bidragit till någon förändring av deras arbetssituation.



34

Resultat av analys steg 2:

Resultatet presenteras utifrån de anställdas upplevelse av företagets rationalitet under

rubrikerna: 1. Storskalighet 2. Arbetsdelning 3. Hierarki 4. Standardisering 5. Förändringar

Därefter sker redovisningen av resultatet på samma sätt som i steg 1.

Kärnkategori: Rationalitet

Underkategori:De anställdas rationalitet Underkategori:Företagets rationalitet

Dimensioner: Dimensioner:
1. Materiella mål Mål: Ekonomisk lönsamhet
2. Sociala mål
3. Socialpsykologiska mål

Kvaliteter; Kvaliteter;
Anställning, lön 1. Storskalighet
Social tillhörighet 2. Arbetsdelning
Inre och yttre erkänsla 3. Hierarki
Stimulans, variation 4.Standardisering
Status, karriär 5. Förändringar

1. Storskalig produktion
För att uppnå en ekonomisk lönsamhet tillämpas en storskalig produktion i företaget. Det får

till följd att företaget har ett stort behov av arbetskraft och är den största arbetsgivaren i

regionen. För de boende i regionen innebär detta en möjlighet att få en anställning. Att ha ett

arbete uppfattas av de anställda vara en förutsättning för att uppnå ett allmänt välbefinnande i

sin totala livssituation. Anställningen ger de anställda en möjlighet att genom lönen uppfylla

sina materiella mål av bland annat mat och bostad, lönen medför också att man på fritiden kan

delta i olika aktiviteter och utveckla sina intressen. Men att ha en anställning innebär också

enligt de anställda att man ”mår bra” av att arbeta - att vara arbetslös uppfattas av de anställda

leda till en sämre hälsa. De anställda upplever att man i livssituationen har ett behov av

variation och stimulans i tillvaron för att ”må bra” som tillfredställs genom att man har ett

arbete att gå till. Man upplever därmed att de egna socialpsykologiska målen blir uppfyllda

genom anställningen. Man anser också att anställningen bidrar till en variation i de sociala

relationerna genom att man genom anställningen träffar andra människor utanför familjen.

Denna variation upplevs vara en av de viktigaste förutsättningarna för att man skall ”må bra”.

Anställningen innebär på detta sätt också möjlighet för de anställda att uppfylla sina sociala

mål.

..för det första vet jag att jag har nånstans att gå, den sociala biten är ju
jätteviktig och sen .......ja, men det är ju – vi tjänar ju pengar på det här, javisst
jag får ju min lön men det är ju också ett godkännande på att man har gjort nåt
bra ...(Intervjuperson 2)
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De anställda upplever också att SSAB generellt är en bra arbetsgivare i relation till övriga

möjliga arbetsgivare. Upplevelsen baseras på en reflektion över de förmåner som man har

som anställd på SSAB och man jämför dessa med vad man kan förväntas få hos en annan

arbetsgivare. Förmånerna upplevs vara ett erkännande på att SSAB uppskattar sin personal.

Förmånerna är en yttre erkänsla som uppfyller de anställdas socialpsykologiska mål om att

vara betydelsefull. Denna reflektion innebär att de anställda visar en lojalitet gentemot SSAB

som arbetsgivare, i den betydelsen att de anställda uttrycker få planer på att i framtiden byta

arbetsgivare.

Man är mån om oss, tycker jag. De bjussar ...och hjälper oss.. vi får fruktkorgar
och bra förmåner utanför och ..jag tycker att det är en bra arbetsgivare.
Subventionerad tandvård, läkarvård allt..är betydligt bättre i jämförelse med
andra företag..(Intervjuperson 2)

De anställda reflekterar också över vilka personliga resurser i form av initiativ och arbets-

insats som skulle krävas av dem vid ett byte av arbetsplats. De kalkylerar även över vilka

risker ett byte av arbetsplats skulle medföra. SSAB;s rationaliseringar har inneburit att

företaget för närvarande gör stora ekonomiska vinster och uppfattas av de anställda som en

trygg arbetsplats, där risken över att bli arbetslös i den närmaste framtiden förväntas vara låg.

...Nej, att plugga och så där för att göra något annat det finns inte..det är inte
aktuellt.(Intervjuperson 5)

..men det är väl så med allt, jag menar det är ett stort företag och det har ju
sina fördelar, jag menar visst det är ju ett tryggt och säkert jobb..
(Intervjuperson 4)

Företagets rationalitet som innebär storskalig produktion med ett stort behov av arbetskraft

medför att även individernas målsättningar om ett eget välbefinnande uppfylls genom att

anställningen är ett medel för att nå materiella, socialpsykologiska och sociala målsättningar i

livssituationen. SSAB som arbetsgivare anses också i jämförelse med andra företag leda till

en högre materiell och socialpsykologisk måluppfyllelse i relation till den egna insatsen.

Anställningen på SSAB upplevs också uppfylla de anställdas mål om anställningstrygghet

genom de ekonomiska vinster företaget gör.

Företaget får sina behov av arbetskraft tillfredställt samtidigt som individen uppfyller sina mål

av eget välbefinnande genom anställningen. Företaget riskerar inte heller i någon större

omfattning att de anställda byter arbetsplats på grund av att de anställda upplever SSAB som

en generös arbetsgivare i jämförelse med andra alternativa arbetsgivare.

De anställdas upplevelse och inställning bygger på en kalkylering där förväntningar om

framtida målsättningar sätts i relation till den egna insatsen, kalkyleringen sker också genom

att olika alternativa arbetsgivare jämförs. De anställdas handlingar bygger på kalkylen att
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anställningen och SSAB som arbetsgivare är fördelaktiga vilket leder till att man väljer arbete

framför arbetslöshet och visar en lojalitet gentemot SSAB.

2. Arbetsdelning
De anställda upplever också företagets rationalitet genom att arbetet är utformat genom

linjeproduktion. Linjeproduktionen innebär att man i olika arbetslag utför en mindre del av

den färdiga produkten – arbetsdelning. Det är en del av företagets rationalisering för att nå ett

högt kvantitativt resultat i produktionen. För de anställdas del innebär det att de inte har

överblick över slutresultatet av deras egen arbetsinsats. De anställda upplever att

slutprodukten – plåten – inte är av så stor betydelse för den egna tillfredställelsen i sin

arbetssituation. Man relaterar i allmänhet inte slutprodukten till sin egen arbetsinsats och inte

heller till de personliga mål man har med arbetet.

..jo jag tycker ju om mitt jobb det gör jag...att få göra något med händerna ... men
plåtarna, nej..(Intervjuperson 3)

Arbetsdelningen innebär också att man arbetar avskilt ifrån de övriga delarna i produktionen.

Avskildheten medför att man inte har kunskap om de andras arbetssituation vilket leder

till en låg förståelse för de andra avdelningarnas arbetssituation. Man är trots det beroende av

de andra avdelningarna för att utföra sina egna arbetsuppgifter. Det får tillföljd att man

upplever att de andra avdelningarna ställer för höga krav på deras prestation eller att de andra

avdelningarna är lata och på det sättet försvårar den egna prestationen. Det leder till att de

anställda upplever en konkurrens och en rivalitet mellan de olika arbetslagen och

avdelningarna. De anställda upplever också att de andra avdelningarnas arbetsprestation

hindrar att man utför sitt eget arbete på ett effektivt sätt. Det innebär ett hinder för att nå de

materiella mål som den anställde har. De sociala målsättningarna som innebär att man

strävar efter en social gemenskap blir inte heller uppfyllda av de anställda på andra

avdelningar eller andra arbetslag, då det förutsätter ett mänskligt möte där man kan få

kunskap om vilka de andra är. Konkurrensen och rivaliteten mellan de olika arbetslagen

innebär också att man inte kan få sina socialpsykologiska mål om yttre erkänsla tillfredställda

av arbetskamrater utanför det egna arbetslaget, den bristande kontakten och förståelsen

medför att man inte får någon positiv bekräftelse på vare sig sin prestation eller för sin person.

..att det har blivit som fabriker i fabriken liksom...och alla månar om sitt..nu är vi
färdiga, men varför är inte ni färdiga då, vi skiter i er bara vi får göra vårat..det
har ju varit det snacket hela tiden (Intervjuperson 4)

De sociala och socialpsykologiska personliga målen hos de anställda i form av stimulans,

variation och gemenskap uppnås i huvudsak genom arbetskamraterna i den egna arbets-

gruppen. Den begränsade kunskapen om vilka de andra är och vilka arbetsförhållanden

de har innebär att man har svårt att kalkylera över hur detta påverkar den egna målsättningen.
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De anställda visar en lojalitet gentemot det egna arbetslaget och upplever att de egna arbets-

kamraterna är det bästa i arbetssituationen.

..ja, och så jobbarkompisarna, vi har roligt på jobbet, vi passar bra
ihop..(Intervjuperson 3)

Arbetsdelningen som innebär att de anställda arbetar i ”egna fabriker” försvårar också

företagets målsättning om en hög produktivitet på grund av den konkurrens som uppstår

mellan avdelningarna och arbetslagen. De olika arbetslagen skapar sina egna mål-

sättningar i sitt arbete oberoende av företagets och de andra arbetslagens målsättningar.

Vilket får till följd att det uppstår störningar i linjen då de olika avdelningarna är

beroende av att arbetsmomentet innan och efter samordnas med deras eget.

Det är olika mentalitet på lagen, tillexempel...det märks när man är ute och
jobbar extra och så där....ja, vi vill producera mycket och andra vill ta det lite
lugnare och.. det beror på personerna som är sammansatta, att man kör
tillsammans att..typ att det är bra personer man jobbar med så..(Intervjuperson 3)

I de fall man har lyckats bygga en relation som är grundat i ett samarbete mellan de olika

avdelningarna (genom ALF) upplever de anställda att de i viss mån även där kan nå sina

sociala och socialpsykologiska målsättningar. Samarbetet mellan avdelningarna innebär

också att det underlättar de praktiska arbetsuppgifterna. I dessa fall upplever de anställda en

förståelse för den andra avdelningens problem och det har medfört att klimatet på

arbetsplatsen förbättras. Man upplever däremot inget behov av att ändra sitt och lagets

arbetssätt.

....Nej , men då kan man sitta där och säga att nej, jag tycker att det kan bli lite
effektivare och så och så kan dom säga att det blir ofta problem med kran, och, ja
då förstår vi, och så, att få förklara varför det blir som det blir- ja det är ju lite
såna saker så det är ju bra...det blir mindre grinigt..(Intervjuperson 1)

Nej, jag tror man jobbar bäst på det sättet man hittar, liksom..(Om att arbeta på
ett likartat sätt, Alf-projektet)(Intervjuperson 3)

Arbetsdelningen medför att de anställda i den konkreta arbetssituationen visar en högre

lojalitet med de arbetskamrater som man träffar i det dagliga arbetet än med arbetsgivarens

målsättning om en hög produktion. Engagemanget i arbetssituationen anpassas istället till de

målsättningar som finns inom arbetsgruppen. En förklaring till det kan vara att

arbetskamraterna tillgodoser de anställdas sociala och socialpsykologiska behov av variation,

stimulans och yttre erkänsla. Det framstår som om företagets rationalisering ifråga om

arbetsdelning skapar en alienation till både den produkt man tillverkar, till andra avdelningar

och även till företaget som helhet. I den konkreta arbetssituationen verkar man i allmänhet

inte kunna relatera sin egen arbetsprestation till företagets vinst. Företagets rationalitet i form
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av arbetsdelning står i konflikt med de anställdas egna målsättningar – vilket i vissa fall

resulterar i ett lågt arbetsengegemang och en låg arbetsprestation.

Bland mina intervjuer av de anställda finns ett undantag till detta – i det fallet uppvisas ett

högt engagemang för företagets målsättning. I det här fallet kan lojaliteten och engagemanget

till företagets intressen vara relaterat till ett eget framtida socialt mål i form av en karriär.

när man ser att vinsten har blivit så pass bra och det är ju inte bara på grund av
att de här högre gubbarna som sitter och planerar.. utan det är ju faktiskt vi här
på golvet som många gånger är orsaken till att det blivit bra..
..de vill ju ha med en i olika projekt, så att man kan lära ut så att alla skiftlag
skulle köra likadant.. och det skulle jag gärna vilja göra, jag vill gärna gå vidare
det vill jag..(Intervjuperson 2)

3. Hierarki
På företaget tillämpas en hierarkisk ledningsmodell, där varje avdelning har sin egen linjechef

som närmast överordnad. Den hierarkiska modellen innebär att arbetet planeras och styrs

genom en byråkratisk organisation och att beslut om resurser och åtgärder i företaget sker via

ansvarig chef. De anställda upplever att beslutsvägarna är långa och att detta hindrar deras

utrymme för att kunna påverka sin arbetssituation för att arbetet skall kunna utföras mer

effektivt. Byråkratin medför att de materiella målen i arbetet kräver mer resurser av de

anställda. Det får till följd att man slutar att engagera sig då man upplever att det inte leder till

något resultat.

..nackdelen är att det är så stort – att det är långa beslutsvägar, mycket byråkrati
och..det upplever man många gånger..
det gör man väl emellanåt också men många gånger blir det att man skiter i det –
man rycker på axlarna och ...ja, man bryr sig helt enkelt inte emellanåt..ibland blir
man upprörd och säger ifrån men...men å andra sidan då är ju risken att man tar
det med sig hem istället så ...det där får man väl väga lite grann..(om man tar egna
initiativ när något behöver åtgärdas eller förändras) (Intervjuperson 4)

De anställda upplever att kontakten med vissa chefer är bristfällig, man saknar en personlig

kontakt. De anser att deras chef inte är delaktig i deras arbete och att de saknar stöd i sin

arbetssituation. Men man uttrycker också att man saknar ett stöd från cheferna angående

personliga problem. Enligt de anställda kan de personliga problemen senare ge en negativ

effekt på arbetsinsatsen. Man har en förväntning om att den sociala relationen till chefen skall

bidra till ett eget välbefinnande genom ett samarbete, men genom att man upplever att chefen

inte uppfyller det leder det istället till en social relation präglad av konkurrens. Chefen

uppfyller i det fallet inte någon av de anställdas målsättningar. De anställda kan då ”svara”

med en minskad arbetsprestation.

..han är inte här – såna frågor och sen om man blir sjuk man vill kunna vända sig
till nån och man kan ha personliga skäl och allt sånt där, ja det är skönt att kunna
ha nån att vända sig till för förr eller senare kan det bli jobbrelaterat..
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..chefen skickar ett surt mail till oss- ja,ja då gör vi ingenting. Ja, men då blir
man barnrumpa lite sådär. ..(Intervjuperson 1)

De anställda upplever även att de överordnade och ”kontorsmänniskor” inte förstår hur

verksamheten fungerar på grund av att de inte är nere på ”golvet” i så hög omfattning som

skulle behövas. Man anser också att det sker en dålig planering som innebär att de anställda

får en tyngre arbetsbörda på grund av att man inte i förväg vet vilket materiel som skall

produceras. Den bristfälliga planeringen leder också till en ökad tidspress. Vikarier och

nyanställda för personal som är sjuka eller som har slutat kommer in ”för sent”, upplärning av

nyanställda sker av den ordinarie personalen som samtidigt skall sköta de egna arbets-

uppgifterna. Det får till följd att man slutar att engagera sig i arbetsuppgifter utöver det som

måste göras.

Ja, just det blir ju så.. och om det kommer en fyra fem stycken som ska läras upp
under ett år då blir det ju bara åhhh och om det sen är mycket folk som är borta
så ...då blir det jobbigt då blir det så att till slut så struntar man bara i saker nej,
jag orkar inte med ansvar längre, jag går och gör mitt – det blir lite det
där..(Intervjuperson 1)

Den hierarkiska modellen innebär att de anställdas möjligheter att själva planera och påverka

arbetet är begränsat. De anställda upplever att möjligheten till att kunna påverka och planera

sitt eget arbete ger en stimulans i arbetssituationen som leder till en högre prestation.

Autonomin innebär att man når de socialpsykologiska målen om variation och stimulans

genom arbetets utförande. När man styr och planerar sitt eget arbete har man en möjlighet att

kalkylera över hur arbetet skall utföras för att man skall nå sina målsättningar på ett effektivt

sätt, man har också möjlighet att göra prioriteringar som leder till en högre personlig

tillfredställelse.

Ja, det har den definitivt gjort, ehh..förut då vi kunde tokköra sådär då var det kul
– då producerade vi massor – det tyckte vi var kul – då var vi ett bra gäng så
där, så ..(om arbetslustens förändring till följd av en minskad egen kontroll över
det egna arbetsutförandet) (Intervjuperson 1)

Hierarkin innebär också att olika befattningar har sina förutbestämda beslutsbefogenheter. De

anställda upplever att det ”riktiga” ansvaret inte tillhör deras egen yrkesroll. De flesta av de

intervjuade uttrycker heller ingen uttalad önskan om ett högre ansvar i det egna arbetet.

..jag vill vara i driften.. Nej, men det är mera ansvar och sådär uppe på
kontoret..det är skönare att vara här nere.(Intervjuperson 5)

ALF – projektet hade som målsättning att höja de anställdas engagemang genom att stimulera

de anställda att ta mer initiativ och ansvar i den egna arbetssituationen. Man hade från

företagets sida insett att den hierarkiska modellen inte längre kunde anses vara den mest

rationella. Förslag i från de anställda på mindre åtgärder som kunde genomföras av ALF-
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gruppen eller av de anställda själva, bidrog till att mindre störningar i produktionen

reducerades. Dessa åtgärder medverkade till att underlätta de anställdas arbete, vilket innebar

att de materiella målen uppfylldes med mindre resurser än tidigare. Men förslag på större

åtgärder som de anställda lämnade skulle beslutas av cheferna. De förslagen/åtgärderna som

lämnades för beslut ”fastnade” utan att de anställda fick någon respons på sin insats. De

anställda upplevde därför inte att ALF – projektet hade bidragit till någon större förändring av

deras arbetssituation.

Nej, jag tycker inte att de har gjort så himla mycket faktiskt under den tiden de
har hållt på med det där..(Intervjuperson 3)

Hierarkin i företaget upplevs av de anställda begränsa deras möjligheter att ta initiativ

som leder till att de kan förbättra de brister de upplever i sitt arbete. De materiella

målen kräver en större arbetsinsats än vad de skulle behöva göra. Det får till följd att de

anställda i viss mån sänker sin egen prestation. Den hierarkiska modellen innebär också

att beslutsbefogenheterna sätts i samband med ansvarstagandet. Då de anställda har ett

begränsat beslutsutrymme påverkar det också deras motivation för att ta ett eget ansvar.

Det finns heller inte någon uttrycklig önskan om ett högre ansvar, utan man relaterar ett

högre ansvar med en högre befattning. Man upplever att distansen och frånvaron av

cheferna påverkar deras förmåga att göra ett bra arbete. Avsaknaden av kommunikation

och personliga möten upplevs vara ett hinder i sig för arbetets utförande och för

välbefinnandet. Det leder till att de sociala relationerna mellan de olika befattningarna

präglas av konkurrens och alienation.

4. Standardisering
Arbetets utförande sker utifrån förutbestämda rutiner och arbetsmallar. Det är en del i

företagets målsättning att nå en hög kvalitet och kvantitet i produktionen genom att arbetets

utförande skall ske på ett förutbestämt sätt. De anställda upplever att arbetets utförande inte

kräver några större kvalifikationer eller reflektioner av dem själva. Utförandet av arbetet

upplevs som mekaniskt och upplevs inte ge någon större stimulans eller variation för de

anställda. De anställda utför arbetsuppgifterna för att nå sina materiella mål i form av lönen.

På grund av detta finns det ett behov av att arbetets utförande skall ske med minsta möjliga

ansträngning.

.. Det är egentligen så där enkla saker så gör man som man ska göra – eller som
vi har de här k-normerna så – eller arbetsinstruktioner går man efter dem så då
gör man – ja rätt..
...man kommer ner och sätter sig på en stol och trycker på ett par knappar och
väntar och kör lite kran och så trycker man på ett par knappar så sitter man och
väntar på en plåt – så det är ganska bekvämt tycker jag (Intervjuperson 1)
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Frånvaron av reflektion verkar också påverka det egna initiativtagandet i den totala

livssituationen. Man upplever att man inte aktivt väljer att vara kvar i det nuvarande arbetet

utan att man ”blir kvar”.

Åren bara går och går, man tänker att man kanske ska ta tag idet där nu och så
gör man aldrig det..Man går kvar här det blir bara bekvämt, det blir någon cirkel
man går runt i bara la,la,la...man får se vart man styr upp det (Intervjuperson 1)

Standardiseringen innebär att arbetets utförande sker mekaniskt utan att man behöver

reflektera över den egna prestationen. De anställda når de materiella målen med en liten egen

insats i form av egna intellektuella resurser, vilket de uppfattar vara positivt då de kan nå sina

mål med en låg arbetsinsats. Men detta verkar också påverka de anställdas förmåga till att ta

egna initiativ i deras totala livssituation. Detta kan tolkas som att de anställda alieneras från

arbetets utförande och från sin egen förmåga till reflektion.

5. Förändringar
I företagets rationalitet ingår att ständigt utveckla och förändra verksamheten för att nå en

ekonomisk lönsamhet. De anställda upplever förändringarna från företagets sida som

resurskrävande, det ställer högre krav på den anställde i fråga om att lära sig nya arbetssätt

och att anpassa sig till förändringarna. De anställda upplever också att motstridiga krav från

företaget motverkar varandra, vissa förändringar kräver att man reflekterar och tar egna

initiativ medan andra samtida förändringar medför att man arbetar under tidspress vilket

försvårar reflektionen. De anställda har svårt att nå den kunskap som ligger till grund för

kalkylen, vilket innebär att de inte kan förutse konsekvenserna av förändringarna – vilket

leder till en otrygghet. Det vill säga de anställda kan inte förutse om förändringar kommer att

leda till att de i framtiden kan förvänta sig att nå sina egna sociala, socialpsykologiska och

materiella målsättningar. De upplever att tidigare förändringar inte har resulterat i några

sådana resultat vilket innebär att kalkylen också baseras på den tidigare erfarenheten. Det får

till följd att de anställda visar ett lågt engagemang i förändringsarbetet. De upplever också att

en lång anställningstid medför att man är mindre benägen att ändra sitt arbetssätt. Det kan

tolkas som att ju fler förändringar man har upplevt som inte har bidragit till en förbättring av

den egna arbetssituationen leder till ett lägre engagemang i förändringsarbetet.

..det är ju jätte svårt man har ju haft samma problem med samma saker hur länge
som helst det är så svårt liksom att komma med nån förändring – för sen när det
kommer en förändring då är det jättejobbigt för alla - helt plötsligt istället.
(Intervjuperson 1)

...dom vill ju bara producera, producera, producera...det är ju där pengarna
ligger..de vill ju köra rekord, på rekord, på rekord...(Intervjuperson 3)
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Förändringar i företaget utgår ifrån målet att nå en högre produktivitet. De anställda

upplever att deras målsättningar i arbetet inte uppfylls av företagets förändringsarbete.

Förändringarna upplevs också i vissa fall leda till en otrygghet som baseras på brist på

kunskaper om hur förändringarna kommer att påverka de egna målsättningarna med

arbetet i framtiden. Motstridiga krav i företaget försvårar också de anställdas förmåga

att genomföra förändringarna. Det leder till att de anställdas engagemang minskar med

antalet upplevda förändringar. I de fall man förväntar sig att det egna arbetet skall

påverkas negativt kan engagemanget vändas till att motarbeta företagets förändrings-

arbete.

Sammanfattning av resultatet:

Resultatet visar att ALF- projektet inte har förändrat de anställdas arbetssituation i

någon nämnvärd grad. De anställda upplever inte heller att deras engagemang och

inställning till sitt arbete har förändrats till följd av företagets förändringsarbete. De

faktorer som anses ha påverkat detta är en bristande kommunikation och samverkan

mellan olika befattningar och arbetslag. Resultatet visar också att en orsak till att

företagets förändringsarbete misslyckas är att de anställdas tidigare erfarenheter av

förändringar på arbetsplatsen påverkar det aktuella förändringsarbetet.

Dessutom påverkar de anställdas grundinställning och förväntningar på arbetet som

helhet deras upplevelse av förändringsarbetet och påverkar även företagets möjligheter

att förändra arbetsförhållandena. De arbetsförhållanden och den organisation som finns

i företaget begränsar möjligheten för de anställda att vidta de konkreta åtgärder som

anses vara nödvändiga för att förändringsarbetet skall lyckas. Det finns alltså ett

ömsesidigt beroende mellan företagets strategier/organisation och de anställdas

engagemang/handlingar för att ett lyckat förändringsarbete skall vara möjligt.

Resultatet visar att den övergripande förståelsen för hur ALF- projektet och

arbetssituationen har upplevts av de anställda kan förklaras utifrån den rationalitet som

kännetecknar både företagets strategier och de anställdas handlingar. Det likartade

tankesättet hos både företag och de anställda ger på grund av skilda målsättningar i

arbetssituationen upphov till att företagets och de anställdas handlingar motverkar

varandra vilket i sin tur leder till att förändringsarbetet misslyckas.
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7. Slutdiskussion

Uppsatsens syfte var att ur de anställdas perspektiv undersöka vilka faktorer som har upplevts

vara positiva och negativa för deras arbetssituation till följd av ALF- projektet. Studien

syftade även till att beskriva hur de anställdas inställning och engagemang har påverkats av

ALF- projektet. Resultatet visade att ALF- projektet inte upplevdes ha förändrat vare sig de

anställdas arbetssituation eller deras inställning och engagemang i någon högre grad. Studien

fokuserades på de faktorer som bidrog till den uteblivna effekten av förändringsarbetet och på

de faktorer som ur de anställdas perspektiv var nödvändiga för att åstadkomma förändringar. I

den kommande slutdiskussionen relateras studiens resultat till den teoretiska referensramen

och till den tidigare forskningen. Slutdiskussionen presenteras under olika rubriker som har

kopplingar till den kärnkategori- rationalitet som framkom under studien. De två första

rubrikerna relateras till dimensionerna ”de anställdas rationalitet” och ”företagets rationalitet”

och ger en förklaring till vad dessa dimensioner innehåller samt hur rationaliteten påverkar

den grundinställning som de anställda har till sitt arbete. Under rubriken diskuteras även hur

denna grundinställning påverkar de anställdas tillfredställelse i arbetssituationen. Under de två

följande rubrikerna diskuteras konsekvenserna av företagets och de anställdas målsättningar

när de sammanfaller och när de är i konflikt med varandra och besvarar studiens syfte att

beskriva hur de anställdas inställning och engagemang och arbetsprestation påverkas till följd

av förändringar på arbetsplatsen. Under nästkommande rubrik diskuteras hur ALF- projektet

kan relateras till rationaliteten och hur det i sin tur kan kopplas till företagets och de anställdas

rationalitet. De följande fyra rubrikerna beskriver olika faktorer som bidrog till att ALF-

projektet inte lyckades uppnå sitt syfte. De besvarar frågeställningen hur de anställdas

samarbete, kompetens, engagemang, arbetstillfredställelse och arbetsprestation påverkas till

följd av förändringsarbetet och de faktorer som satts i samband med detta. Under den

avslutande rubriken diskuteras konsekvenserna av den ökade rationaliteten i det moderna

samhället.

Den empiriska undersökningen visade att det fanns olika omständigheter i arbetssituationen

som påverkade hur projektet och omorganisationerna uppfattades av de anställda. Studiens

resultat visar att förståelsen för hur omorganisationer påverkar de anställdas inställning och

engagemang är beroende av företagets rationalitet och de anställdas rationalitet. Denna

rationalitet innebär att företaget och de anställda anpassar sina handlingar utifrån den

befintliga kunskap man har för att på det sättet uppnå sina målsättningar på ett effektivt sätt.

Målsättningarna hos de anställda och i företaget kan dock vara olika, vilket påverkar de

anställdas och företagets möjligheter att uppnå sina respektive målsättningar. I vissa fall kan
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de olika målsättningarna sammanfalla och leder då till att förändringsarbetet upplevs vara

positivt och bidrar då också till att de anställda är engagerade och delaktiga i

förändringsarbetet. Men i de flesta fall står företagets och de anställdas målsättningar i

konflikt med varandra och leder då till en passivitet hos de anställda som bidrar till att

förändringsarbetet upplevs vara misslyckat.

7.1. Företagets rationalitet

Företagets rationalitet innebär att man genom att effektivisera produktionen både genom

teknisk utveckling, organisationens uppbyggnad och genom att höja de anställdas prestation

strävar efter en ekonomisk lönsamhet i företaget. Den ekonomiska lönsamheten är nödvändig

för att företaget skall kunna bemöta den internationella konkurrensen som uppstått genom

globaliseringen. Enligt Anthony Giddens bidrar globaliseringen till denna konkurrens men

leder också till en större kunskap om hur företaget skall kunna bemöta dessa hot, genom att ta

del av andra företags strategier för att nå en ekonomisk lönsamhet.82

De anställda på SSAB upplever företagets rationaliseringar genom en storskalig produktion,

arbetsdelning, en hierarkisk organisation, standardisering och genom de förändringar av

arbetssituationen som införs av företaget med syftet att höja lönsamheten.

Syftet med ALF-projektet var att höja de anställdas inflytande och ansvar i arbetet för att på

det sättet öka produktiviteten. Det kan relateras till Lean production som poängterar att de

anställdas delaktighet och egna ansvar över helheten i företaget leder till effektiva flöden

inom produktionen.83 Målsättningen är att arbetskraften skall arbeta så effektivt som möjligt

för att nå en ekonomisk vinst för företaget, vilket enligt Karl Marx kännetecknar det

kapitalistiska samhället.84 Den hierarkiska modellen har i studier visat sig vara ineffektiv på

grund av att de anställda visar ett lågt engagemang i arbetet, exempelvis genom Wikmans

rapport om arbetsengagemang. Den visar att anställda med ett lågt inflytande över sin

arbetssituation och en låg delaktighet i arbetet också visar ett lågt arbetsengagemang.85

7.2. De anställdas rationalitet

De anställdas rationalitet utgår ifrån ett likartat tankesätt som företagets rationalitet, det vill

säga, att genom ett effektivt utnyttjande av de egna resurserna uppnå sina egna målsättningar.

Både företagets och de anställdas rationalitet kan härledas till Max Weber`s teori om att det

kapitalistiska samhället kännetecknas av att tankar och handlingar i allt högre grad utgår ifrån

82 Giddens,A.1996,25
83 Theorell,T.2003,23
84 Marx,K. 2003,58
85 Wikman,A.2005,30,31
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att man kalkylerar över hur man skall nå vissa förutbestämda mål på det mest effektiva sättet.

Till grund för kalkyleringen ligger kunskap och vetenskap till skillnad mot tankar och

handlingar som utgår från känslor och traditioner.86 Men tillskillnad från företagets

övergripande målsättning om ekonomisk vinst har de anställda fler målsättningar med sitt

arbete. De delas i mina resultat upp i materiella, sociala och socialpsykologiska målsättningar.

Dessa målsättningar uppfylls genom lön och materiella förmåner, genom social gemenskap

med andra människor och variation, stimulans och erkänsla. Det kan relateras till

Effort/reward –modellen som redovisas av Allvin m.fl. där arbetet beskrivs som en social

utbytesprocess där de anställdas ansträngningar belönas genom pengar, uppskattning, status

och karriärmöjligheter och anställningstrygghet.87

7.3. Konsensus mellan företagets och de anställdas målsättningar.

Den empiriska undersökningen som ligger till grund för det här arbetet har visat att arbetet har

en central betydelse för människorna, vilket också Wikman har konstaterat i sin studie.88

Anställningstryggheten värderas oftast högre än den konkreta arbetssituationen på grund av

att den fyller en funktion för att människorna skall uppnå en tillfredställelse i sin totala

livssituation. Arbetet är ett medel för att få materiella behov tillgodosedda genom lönen,

dessutom ger arbetet människorna en social tillhörighet och en variation och stimulans i

tillvaron som relateras till ett allmänt välbefinnande. Det stödjer Marie Jahodas studier om

arbetslösa, där arbetet har visat sig ha andra funktioner än enbart de materiella för

människorna.89 Karl Marx har i sin alienationsteori beskrivit lönearbetet som en orsak till att

människor alieneras från varandra och sig själv.90 Min empiriska undersökning har visat att

lönearbetet är en arena där man också skapar och upprätthåller viktiga relationer till sina

arbetskamrater och genom det uppnår ett personligt välbefinnande, vilket kan uppfattas att i

viss mån motsäga Marx`teori. Man kan också relatera anställningen till de normer som finns i

samhället där arbetet ses som en plikt och en rättighet för människorna.91 Det kan vara så att

anställningen uppfattas vara betydelsefull på grund av dessa härskande normer. Arbetslöshet

och bidragsberoende innebär att man ställer sig utanför det som av samhället anses vara

normalt och som därmed bidrar till ett utanförskap. Det synsättet skulle stödja Marx`teori om

86 Weber,M.1985,142-143
87 Allvin,M.,Aronsson,G.,Hagström,T.,Johansson,G., Lundberg,U.2006,142-143
88 Wikman,A.2005,45
89 Agervold,M.2001,17
90 Marx,K. 2003,66-67
91 Lindqvist,R.2000,55-59
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att människorna i det kapitalistiska samhället omedvetet tillägnar sig den härskande klassens

normer och därmed uppfattar lönearbetet som det enda möjliga sättet att leva.92

SSAB´s rationalitet som innebär en storskalig produktion för att nå en hög ekonomisk

lönsamhet och människornas upplevda behov av anställning har i min empiriska under-

sökning visat sig leda till en måluppfyllelse för både de anställda och företaget. Anställningen

på företaget upplevs vara trygg för de anställda med fler förmåner än vad andra möjliga

företag kan erbjuda. På det sättet uppfylls både företagets behov av arbetskraft och

människornas behov av anställning. De anställda visar också till följd av detta en lojalitet

gentemot företaget som innebär att de inte har för avsikt att avsluta sin anställning.

Stabiliteten i företaget ger de anställda en anställningstrygghet som leder till en lojalitet. Det

kan relateras till Richard Sennet som beskriver att dagens flexibla arbetsliv innebär att de

anställda visar en lägre grad av lojalitet till företaget och till arbetskamraterna på grund av

kortvariga relationer.93 Han anser att dagens arbetsliv kännetecknas av att föränderligheten

anses vara något eftersträvansvärt i sig. Ovissheten som grundas på att man inte kan vara

säker på att företaget kommer att vara kvar leder enligt Sennet till att människorna kräver en

omedelbar belöning av sin prestation, annars söker man sig vidare. Då man har en

anställningstrygghet leder det till att belöningen för arbetsinsatsen kan skjutas på framtiden.94

SSAB är ett företag som lyckats behålla sin verksamhet under lång tid samtidigt som

människorna i regionen har haft långa anställningar i företaget, vilket möjliggjort långvariga

relationer som bidragit till lojaliteten.

7.4. Konflikt mellan företagets målsättning och de anställdas målsättning

Företagets och de anställdas målsättningar står ofta i konflikt med varandra det dagliga

arbetet. De anställda i studien upplever att man genom anställningen uppnår sina materiella

behov i form av lönen. Genom den rationella tanken skall det målet nås med minsta möjliga

ansträngning i förhållande till den belöning man kan förvänta sig. Företagets målsättning är

att de anställdas prestation skall överstiga den ersättning man skall betala. Det finns därför ett

behov ifrån de anställda att arbetsuppgifterna skall kunna utföras så effektivt som möjligt för

att det skall uppfattas vara rationellt, vilket också sammanfaller med företagets målsättning.

De socialpsykologiska och sociala målsättningarna i form av social tillhörighet, variation,

stimulans och erkännande nås i huvudsak genom arbetskamraterna i den egna arbetsgruppen.

De anställda upplever att arbetskamraterna är det mest positiva i arbetssituationen, vilket får

till följd att de anställda prioriterar den egna arbetsgruppens gemensamma målsättningar. Det

92 Marx,K.2003,112-113
93 Sennet,R.1999,157-160
94 Ibid.,133,136-137
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kan relateras till Marx som beskriver att solidariteten mellan de anställda uppstår då de inser

att de har ett gemensamt intresse av att förändra det härskande systemet.95

Arbetsgruppens målsättningar kan enligt min studie både innebära en hög produktion som

leder till att företagets och de anställdas målsättningar sammanfaller, men de anställdas

målsättningar kan också baseras på att man prioriterar den sociala gemenskapen framför en

hög produktivitet, vilket leder till en konflikt med företagets intressen om en hög prestation.

Studien av Hodson m.fl. där man undersökt hur informella och uppgiftsbaserade beroenden

mellan de anställda påverkar arbetsprestationen, har visat att i vissa fall kan arbetsgrupper

med ett högt informellt beroende mellan de anställda leda till att man prioriterar att nå sociala

mål i arbetsgruppen framför den uppgift man är anställd för.96 Prioriteringen av arbetslagets

målsättning är en form av rationalitet som Weber benämner som association. Man

kompromissar då med sina egna intressen för att nå ett annat förutbestämt mål i den egna

arbetssituationen.97 I det här fallet kan det vara så att man inte uttrycker missnöje med

arbetslagets prestation i syfte att nå den stimulans som samvaron med arbetskamraterna

förväntas ge. Man kalkylerar över vilken handling som kan förväntas ge den största möjliga

individuella tillfredställen och prioriterar sedan handlingen utefter detta.

7.5. ALF-projektet som en del av rationaliteten.

Projektet är utformat utifrån en rationell tanke där det övergripande målet är att öka

produktiviteten i företaget genom att höja de anställdas engagemang i syfte att nå en högre

arbetsprestation. Företagets mål var att förändra de anställdas känsla av sitt arbete för att de på

det sättet skulle höja sin prestation, något som enligt Sandkull och Johansson är typiskt för

omorganisationerna i det moderna arbetslivet.98 Genom att höja de anställdas medvetande om

att deras arbetsinsats är betydelsefull för deras egna behov av anställning och lön, vill man på

det sättet uppnå ett personligt engagemang som bidrar till att de anställda själva kontrollerar

sina handlingar.

Projektet genomfördes genom att man kalkylerade över hur man skulle kunna uppnå målet

och man upprättade en projektplan utifrån den befintliga kunskapen om arbetsengagemang

och prestation som senare utvärderades. Projekten är enligt Anthony Giddens en form av

experiment som är kännetecknande för det reflexiva samhället. Projekten bidrar enligt

Giddens till att höja företagets kunskaper om hur deras målsättningar om lönsamhet skall

nås.99 På det sättet bidrar projekten till den kunskap som ligger till grund för den rationella

handlingen. Projekten kan enligt Sahlin också vara ett medel för att nå andra individuella och

95 Marx,K.2003,136,141
96 Hodson,R.,Koster,F.,Sanders,K.,Stokman,F. 2006,131
97 Weber,M.1983,29
98 Johansson,J & Sandkull,B.2000,15
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organisatoriska målsättningar som till exempel egen karriär eller vara ett medel för att blidka

företagets anställda i syfte att förhindra konflikter.100

Även om ALF-projektet var en del av företagets rationalitet med det övergripande syftet att

höja företagets produktivitet kan också ALF- projektet uppfattas som en del av de anställdas

rationalitet. Genom att ALF- projektet utgick ifrån de anställdas upplevda behov av för-

ändringar i sin arbetssituation var projektet också ett medel för de anställda att uppnå sina

målsättningar i arbetssituationen. Genom projektet kunde de få en möjlighet att åtgärda de

brister i sin arbetssituation som de upplevde försvårade möjligheten att nå sina individuella

sociala, psykosociala och materiella målsättningar. Projektet innebar på det sättet en möjlighet

för de anställda att kunna utföra arbetet med färre personliga resurser än tidigare.

Resultatet av min studie visar att ALF-projektet inte har inneburit någon positiv förändring

av de anställdas arbetsengagemang och att de anställdas inställning till projektet som helhet är

relativt distanserad. Det resultatet sammanfaller med Sahlins uppfattning om att projekten

oftast inte visar sig ha några större effekter vad det gäller förändringsarbetet på

arbetsplatserna utan att projekten har blivit en rutin i arbetslivet som fyller andra syften än de

uttalade.101

7.6. Faktorer som påverkade att ALF-projektet inte bidrog till någon förändring

Projektet hade som syfte att höja de anställdas delaktighet i sin arbetssituation, vilket också

var av ett visst intresse för de anställda. Det innebar att företagets och de anställdas intressen

sammanföll. Men samtidigt fanns det ett begränsat utrymme för de anställdas delaktighet på

grund av arbetsplatsens utformning, vilket medförde att projektet inte lyckades nå företagets

målsättning om ett höjt engagemang hos de anställda. Det bidrog inte heller till att de

anställda upplevde att projektet underlättade deras arbetssituation i någon nämnvärd grad.

Standardiseringen av arbetsuppgifter innebar att arbetets utförande var utformat genom

arbetsinstruktioner som inte medgav några egna initiativ, arbetsdelningen innebar att

kommunikationen och samarbetet begränsades på grund av man var låst till den egna

arbetsplatsen och arbetsuppgiften. Dessutom begränsade den hierarkiska ledningsmodellen att

de anställda kunde besluta och vidta de åtgärder som man upplevde var nödvändiga.

De arbetsvillkor som finns inom industrin med små möjligheter att påverka sitt eget arbete

och en låg variation i arbetets utförande relateras i studien av Wikman till ett lågt

engagemang.102

99 Beck,U.,Giddens,A.,Lash,S.2004,57-58
100 Sahlin,I.1996,262-263
101 Ibid.,262-263
102 Wikman,A. 2005,21-22
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Dessa arbetsvillkor kännetecknar enligt Braverman allt fler yrken i samhället idag,

arbetsuppgifterna kräver enligt honom ingen större yrkesskicklighet på grund av den ökade

teknifieringen av arbetsprocessen. Detta leder enligt Braverman till att arbetet upplevs vara

meningslöst.103 Även Marx har relaterat arbetsdelningen, standardiseringen och hierarkin till

de anställdas alienation. Han menar att när människorna enbart utför de arbetsuppgifter och

den produkt som andra har beslutat om blir hon en främling för både sin uppgift och sin

produkt som leder till att människans förmåga till reflektion upphör.104 En avsaknad av

reflektion medför också en begränsad initiativförmåga i arbetssituationen, men vissa resultat i

min studie antyder också att den påverkar individens totala livssituation genom att man

upplever att man ”blir kvar” på arbetsplatsen. Valet av arbetsplats är då inte ett resultat av ett

aktivt val från den anställdes sida.

Frånvaron av chefernas engagemang i projektet upplevdes vara en av de största orsakerna till

att projektet inte hade bidragit med några större förändringar. En bristande kommunikation

och återkoppling på de anställdas initiativ under ALF- projektet har under processen bidragit

till ett sänkt engagemang hos de anställda. Studiens resultat visar också att antalet upplevda

förändringar som inte leder till ett förväntat resultat sänker de anställdas engagemang. Dessa

resultat kan relateras till den avhandling som genomförts av Börnfelt där han menar att vissa

faktorer i omgivningen bör vara uppfyllda för att motivera de anställda att delta i förändrings-

arbetet. Han kommer i sitt arbete fram till att frånvaron av kommunikation och samarbete

mellan de olika befattningarna kan leda till att de anställda blir passiva i förändringsarbetet

vilket i sin tur kan leda till att kommande förändringar på arbetsplatsen försvåras. 105De

anställda upplever att det egna engagemanget i form av egna initiativ och ett utökat ansvar bör

stå i relation till det förväntade resultatet, om det inte gör det väljer man att vara passiv. Detta

kan uppfattas vara synonymt med Webers ändamålsrationalitet i det moderna samhället, där

man prioriterar olika handlingar utifrån den förväntade måluppfyllelsen.106 Samtidigt kan man

ifrågasätta sambandets riktning mellan de anställdas engagemang och förändringsarbetet. Ett

tidigare lågt engagemang hos de anställda kan också leda till att förändringsarbetet misslyckas

eller att resultatet av förändringarna negligeras, vilket också påpekas i Wikmans rapport om

arbetsengagemang.107 Man kan också ifrågasätta hur ett ökat arbetsengagemang hos de

anställda påverkar de anställdas totala livskvalitet. I min studie framkommer att de anställda

upplever att ett alltför högt arbetsengagemang inkräktar på deras välbefinnande på fritiden

och på det sättet riskerar ett ökat engagemang att sänka deras totala livskvalitet.

103 Braverman,H.1977,370-371
104 Marx,K.2003,62
105 Börnfelt,P-O.2006,197-198
106 Weber,M.1983,19
107 Wikman,A.2005,32
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7.7. Omorganisationer och samverkan mellan befattningar

En bristande samverkan mellan olika befattningar framstår genom min studie vara en central

faktor som bidragit till att de anställda inte upplever att ALF-projektet har visat några

konkreta förbättringar. Det kan också relateras till den koppling Weber gör mellan

rationaliteten och de sociala relationerna. Han menar att människor anpassar sina egna

handlingar utefter de förväntningar man har på den andra människans handlingar.108

Distansen mellan de överordnade och de anställda kan enligt min studie också leda till att krav

från cheferna bemöts med en lägre prestation i arbetssituationen.

För att nå ett samarbete bör det finnas en förståelse mellan de olika befattningarna om deras

arbetssituation enligt min studie. För att skapa den förståelsen behövs vissa faktorer vara

uppfyllda enligt empirin. Man uppger att mänskliga möten skapar en trygghet på grund av att

man får en kunskap om vem den andre är vilket i sin tur bidrar till att man vågar uttrycka sina

åsikter. Förståelsen mellan de olika avdelningarna leder till att man anpassar sina krav efter

den andres förutsättningar vilket minskar osämjan och därmed det obehag som man upplever

till följd av detta. Genom mänskliga möten och kommunikation skapar man gemensamma

målsättningar som leder till att arbetet kan utföras mer effektivt samtidigt som man uppnår en

större variation i de sociala relationerna. När man har en kunskap om vem den andre är och

hur hans situation ser ut, får man också en möjlighet att kunna förutse och kalkylera över hur

den andres handlingar och arbetssituation kan påverka det egna välbefinnandet och den egna

arbetssituationen i framtiden. Kunskapen om andra människor är på det sättet kopplat till en

egen trygghet. Utifrån den kunskapen kan man anpassa och prioritera sina egna handlingar för

att nå sina målsättningar, vilket motsvarar Webers målrationalitet.109 De anställda hade också

förväntningar på att cheferna skulle vara ett stöd i arbetet och i privatlivet som man inte

upplevde infriades.

Detta kan kopplas till de osynliga kontrakt som presenteras av Zetterberg m.fl. där man

beskriver att det i arbetslivet finns vissa förväntningar mellan arbetstagare och arbetsgivare

som inte är formulerade i det formella anställningskontraktet. Från företagets sida kan det i

det här fallet vara en förväntan på att de anställda skall visa ett engagemang i arbetet och de

anställda förväntar sig att chefen skall vara ett socialt stöd även vid personliga problem. Man

relaterar i studien också uppfyllelsen av de osynliga kontrakten till de anställdas

engagemang.110 Frånvaron av det förväntade sociala stödet kan vara en ytterligare faktor som

bidrog till att de anställdas engagemang var lågt.

108 Weber,M. 1983,21
109 Ibid.,19
110 Busch,K.,Crona,G.,Frankel,G.,Jönsson,B.,Söderlind,I.,Winander,B.,Zetterberg,H.L.1983,152
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7.8. Omorganisationer och de anställdas delaktighet

De anställdas delaktighet i förändringsarbetet framstår också som centralt för att förändrings-

arbetet skall lyckas, både genom empirin men också genom den tidigare forskningen om

arbetsengagemang som presenterats av Wikman.111 Enligt min studie uppfattades

förändringarna i organisationen leda till en otrygghet och en ökad arbetsbelastning. Då de

anställda inte är delaktiga i förändringsarbetet har de heller ingen möjlighet att tillägna sig de

kunskaper som de bygger sina kalkyler på. Man kan inte skapa sig en bild över vad

omorganisationen kommer att innebära för den egna arbetssituationen i framtiden, vilket leder

till en osäkerhet hos de anställda. När de anställdas kunskaper om den nya förändringen är

begränsad bygger man istället sina kalkyler på de kunskaper man har från tidigare

förändringar. Dessa förändringar har enligt de anställda oftast inte visat några positiva effekter

i deras konkreta arbetssituation, vilket innebär att man inte anser att det är meningsfullt att

engagera sig i de nuvarande förändringarna. Weber har också beskrivit i uppkomsten

kapitalistiska samhället om hur okunskap leder till en otrygghet hos människorna. Där

relaterades osäkerheten till människans okunskap om man var utvald eller dömd till

undergång av Gud, vilket bidrog till att människorna levde ett asketiskt liv, i förhoppning om

att detta skulle visa att man var utvald.112 Människorna sökte på så sätt genom sina handlingar

efter en kunskap om deras egen framtid, som kunde minska otryggheten. En kunskap var även

här relaterat till en handling som inriktades på att påverka sin egen framtid.

De anställda har enligt min studie samtidigt ett intresse av att behålla sin anställning som

innebär att de i viss mån måste anpassa sina handlingar till de förändringar som sker inom

företaget för att kunna behålla sitt arbete. Det kan kopplas till Marx som anser att

människorna genom lönearbetet tvingas till att godta företagets krav för att kunna tillfredställa

sina egna materiella behov.113 Förändringarna leder då till en ökad arbetsbelastning, där man

upplever att motstridiga krav ifrån företaget försvårar det egna arbetet. Men det innebär också

att man inte gör mer än vad man måste för att behålla anställningen, det vill säga utan

engagemang. De anställdas delaktighet är samtidigt centralt för att kunna åstadkomma

konkreta förändringar eftersom de har de nödvändiga kunskaperna om arbetets praktiska

utförande, vilket också påpekas i Wikmans rapport.114 Men ett lågt engagemang hos de

anställda innebär också att man inte tar initiativ för att förmedla den kunskapen, vilket får till

följd att förändringarna inte leder till några konkreta förbättringar i de anställdas

arbetssituation.

111 Wikman,A.2005,32
112 Weber,M.1986,35
113 Marx,K.,2003,61
114 Wikman,A.2005,30
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7.9. De anställdas intresse av delaktighet och ledning

I empirin framkommer att de anställda i vissa fall eftersträvar att få en större möjlighet att

påverka och styra sitt eget arbete. Det gäller främst möjligheten att påverka arbetets utförande

så att det blir mer effektivt. Dessa möjligheter relateras av de anställda till en ökad arbetslust.

Men samtidigt framkommer i empirin en viss ambivalens då det gäller att ta ett eget ansvar

och egna initiativ. Man uttrycker ingen egentlig kritik mot den hierarkistiska lednings-

modellen förutom att man anser att byråkratin försvårar snabba beslut och att man saknar en

kommunikation med de överordnade. De anställda uppger att frånvaron av ansvar är en av de

positiva aspekterna med den egna arbetsrollen och man uttrycker ingen önskan om att få ett

utökat ansvar. Det kan tolkas som att det inte finns något större intresse i från de anställda att

förändra ledningsmodellen, utan att man endast har ett intresse av att de överordnade skall

vara mer effektiva i sin yrkesroll. De anställda uttrycker en kritik mot att man saknar stöd av

cheferna i det dagliga arbetet, som man anser skall planera och lösa de problem som uppstår i

arbetet. Det kan relateras till studien i Hong Kong där de anställdas sociala och kulturella

normer stred mot projektets målsättning att höja de anställdas delaktighet. Man förutsatte att

delaktighet var nödvändigt för att höja de anställdas prestation men de kulturella normerna

bidrog till att projektet istället ledde till en högre passivitet hos de anställda i arbetet.115 Det

kan vara så att de kulturella normer som finns hos de anställda på SSAB innefattar en

hierarkisk ledningsmodell som man inte upplever sig ha något behov av att förändra. Det kan

innebära att de anställdas intresse för att vara delaktiga i arbetet är begränsat och att det

begränsade ansvaret i det aktuella arbetet också är ett motiv för val av arbetsplats. Det kan

också relateras till de anställdas rationalitet, ett utökat ansvar innebär en högre

arbetsbelastning som bör motsvaras av någon form av belöning som kan vara till nytta för den

anställde.

7.10. Leder rationaliteten Järnverket till Järnburen?

Webers teori att både människornas och organisationens handlingar i hög grad utgår ifrån

förnuftet framför känslan framstår som en relevant tolkning av det moderna samhället och

detta har löpt som en röd tråd genom hela denna studie. De tolkningar som har gjorts av mig

av de anställdas berättelser har skett utifrån den kunskap jag har tillägnat mig och har bidragit

till att jag sökt efter en rationell och förnuftsmässig förklaring till hur omorganisationer

påverkar de anställdas inställning och engagemang till sitt arbete. I mina slutsatser kommer

jag också fram till att de handlingar som företaget och de anställda visar är målrationella.

Innebär det också att vi är fångar i den järnbur som Weber talar om?116 Har våra rationella

115 Davison,R., Martinsons,M.G. 2002,52
116 Boglind,A.,Eliaeson,S., Månsson.P. 1995,178-180
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tankar bidragit till att vi lever i en tillvaro utan mystik, spänning och utan en övergripande

mening?

Nej, jag tror inte det - eller vill kanske inte tro det, vilket var ett annat av Webers bidrag till

vetenskapen - att den skall beskriva samhället som det är och inte hur det bör vara.117

Jag väljer ändå att fortsätta att tro på att människors tankar och handlingar också präglas av

känslor som inte enbart är inriktade på egen vinning och nytta. I min uppsats kom jag fram till

att de anställda prioriterar gemenskapen med arbetskamraterna framför företagets målsättning

– för att det ger en personlig vinning i form av erkänsla, variation och stimulans. Men

resultatet kan också tolkas som att mänskliga möten ger en spänning och variation i tillvaron

på grund av att människorna inte är lika förutsägbara som tekniken – det vill säga att

människan också är irrationell och oförutsägbar. Weber påpekar också att hans teorier baseras

på idealtyper, som gör det möjligt att studera samhället – verkligheten är alltför komplicerad

och mångfacetterad för att kunna beskrivas i sin helhet.118

8. Reflektion

Mitt arbete med uppsatsen börjar närma sig sitt slut och det kräver en reflektion över hur jag

lyckats genomföra mitt arbete.

Mina resultat från studien har visat att de anställda upplever att ALF-projektet inte har

påverkat deras inställning och engagemang till sin arbetssituation i någon nämnvärd grad. I de

flesta fall har detta kunnat förklaras och förstås utifrån rationaliteten i det moderna samhället.

De anställdas engagemang har varit ett återkommande tema som har visat sig vara beroende

av en mängd olika faktorer som också bekräftats genom tidigare forskning.

Men jag har också i mötet med empirin och den tidigare forskningen kommit att ifrågasätta

begreppet engagemang. I vårt samhälle och i mitt tidigare arbetsliv är engagemang ett positivt

laddat begrepp som har varit så självklart, att det har hindrat min reflektion över att det också

kan uppfattas vara en belastning för individen och att man därför aktivt kan välja att inte

engagera sig. Kan ett begränsat arbetsengagemang också bidra till att livskvaliteten höjs på

grund av att arbetet inte inkräktar på fritiden? På samma sätt kan också delaktigheten ifråga-

sättas – finns det inom arbetslivet människor och kulturer som inte strävar efter att ta egna

beslut i alla lägen och som har valt ett arbete just på grund av detta?

Valet av Grounded Theory som metod visade sig kräva både disciplin och ett fritt tänkande

som många gånger under arbetes gång har kolliderat. Jag utgick inledningsvis ifrån Glasers

117 Ibid.,141
118 Weber;M.1983,7



54

forskningsprocess, där de teoretiska kopplingarna skulle ske i den sista fasen. 119Det arbets-

sättet visade sig inte fungera i praktiken. Kärnkategorierna uppstod visserligen redan under

intervjuerna, men för att kunna urskilja dimensioner och kvaliteter insåg jag att de teoretiska

kopplingarna måste ske tidigare i processen för att göra det möjligt att sortera i data

materialet. Mängden av material var också ett problem, det blev nödvändigt att sålla bort

mycket material som var intressant, men som inte passade in under kärnkategorierna – vilket

krävde en stor mängd disciplin. Metoden innebar också att uppsatsen fick ett eget liv, som

innebar att jag blev tvungen att släppa kontrollen och låta empirin styra utformningen och

teorierna. Det innebar att mina ursprungliga frågeställningar blev styrda av empirin och min

ursprungliga tanke om att använda mig av ”mindre” teorier fick ge vika för mitt empiriska

material. Empirin styrde också mitt val av tidigare forskning, där de olika studierna belyste

olika aspekter av de faktorer som påverkade de anställdas inställning till sitt arbete och till

omorganisationer.

Mitt urval visade sig ha vissa begränsningar, det fanns i mitt urval endast en kvinna och

hennes intervjusvar skilde sig i flera fall från männens. Men det fanns också andra

bakomliggande faktorer än könstillhörigheten som kunde förklara dessa skillnader. Ett större

urval hade gett mig en större möjlighet att belysa dessa skillnader. Mitt sista steg i

urvalsförfarandet visade sig däremot inte ha någon betydelse i det här fallet, både positiva och

negativa aspekter om ALF- projektet belystes av respondenterna.

De anställda i studien uppger att en av fördelarna med arbetet är att man lämnar arbetet vid

grindarna och att man anser att det är en fördel i den totala livssituationen. Ur det uppstod

frågorna:

Är demokratiseringsprocessen inom arbetslivet som förespråkar plattare

organisationer en samhällelig norm som vi inte ifrågasätter oavsett om det gynnar

de anställda eller inte?

 Finns det skillnader i hur man upplever omorganisationer i människorelaterade

yrken som enligt min erfarenhet bygger på en värderationalitet och inom industrin

som enligt studien är präglat av en ändamålsrationalitet?

119 Hartman.J. 2001,43
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Intervjuguide

Berätta om dig själv:
Ålder
Utbildning
Tidigare arbetslivserfarenhet
Varför valde du att arbeta på SSAB?

Nuvarande position:
Anställningstid
Inom vilken del i produktionen arbetar du?
Hur ser dina arbetsuppgifter ut?
Vad anser du vara det mest positiva/negativa med ditt nuvarande arbete?

ALF - projektet
Berätta om vad detta har inneburit för dig och din arbetssituation i jämförelse med innan
projektet:

Berätta om ditt allmänna intryck av projektet – vad anses ha varit positivt/negativt.
Har ALF-projektet förändrat din allmänna inställning till ditt arbete?

Hur har relationen till arbetsuppgifterna förändrats?
Vilka faktorer anses vara orsak till en ev.förändring?

Hur har relationen till arbetskamrater förändrats, inom arbetslaget, mellan olika
delar i produktionen, till arbetsledningen?

Vilka faktorer anses vara orsak till en ev.förändring?

Hur har inställningen till det egna ansvaret för arbetssituationen förändrats?
Vilka faktorer anses vara orsak till en ev.förändring?

Vilken betydelse har detta haft för arbetslusten?
Vilka faktorer anses vara orsak till en ev.förändring?

Hur har det egna initiativtagandet i arbetssituationen förändrats?
Vilka faktorer anses vara orsak till en ev.förändring?

Har kraven på arbetsprestation förändrats?
Hur har detta upplevts?
Anser du att du utifrån din kompetens, erfarenhet och personlighet skulle kunna

tillföra mer till företaget?
Vad hindrar detta?

Hur har arbetsprestationen förändrats?
Vilka faktorer anses vara orsak till en ev.förändring?

Hur ser du på din framtid – tror du att du kommer att byta arbetsplats?
Motivering
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