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SUMMARY 
 

SUMMARY 
 
This study was carried out in a medium sized company in the food industry. This company, is 
a part of a global group, and is exposed to both internal an external competition. In order to 
become a more efficient company the management group wants to reach a “family morale” 
amongst the employees. 
 
The goal is to get employees with capability that voluntarily takes responsibility. One way is 
to create an increasing trust between the management group and the employees and get the 
employees to be acquainted with the changing business conditions in the surrounding world. 
The means is to reach an improved communication between the different groups in the 
company. The factory management feels that the communication with the blue-collar workers 
union in particular could work better. 
 
The discussion in the practical and theoretical sections has led to a modified version of a 
theoretical model I created in an earlier study at the company. That model discussed the 
concept of communication, motivation and trust and how they affected the possibilities to 
develop “conscious employee-ship”. The modified theoretical model highlight the interaction 
between small talk, resistance to changes and identity and how this effect communication in 
the company. An essential factor that I have added in to the model is small talk, i.e. the talk 
between the employees talking place on a daily basis.  
 
The purpose of the thesis is to highlight the interaction between identity, resistance to 
changes and small talk and how this effect communication. I have chosen to use an 
ethnographic methodology in an attempt to listen to what employees talk about and get a grip 
of the nuances in the employee’s opinions. I have carried out observations in participations at 
meetings with management group, in work groups, at union negotiations and followed the 
blue-collar workers in their everyday work. The interviews are made with the management 
group, white-collars and blue-collars workers.  
 
The extensive empirical material does confirm the management group’s feeling that there are 
shortages within the communication. Several of the good ambitions initiated by the 
management group have led to formalized musts.  
 
The analysis shows that communication in the meaning of mutual exchange of opinions still 
is not particularly well developed. Often work groups talk about other groups, rather than 
with other groups. The “family morale” is questioned as a phenomenon and several 
employees searched for a more evident and visible leadership. The analysis also showed the 
importance of paying attention to everyday talk. Small talk works like a filter through which 
opinions, viewpoints, suggestions and ideas are trickled and valued. The conclusion is that 
the management group should focus more upon the small talk, since it is an important nuance 
of the communication. Therefore, a focus on the small talk in the organisation might result in 
a more competitive company.   
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SAMMANFATTNING 
 

SAMMANFATTNING 
 
Undersökningen genomfördes på ett medelstort livsmedelsföretag i Mellansverige. Företaget, 
som ingår i en globalt verksam koncern, är utsatt för konkurrens både internt och på 
marknaden. För att bli ett mer effektivt företag vill företagsledningen utveckla medarbetarna 
och skapa en mer ”familjär anda”. Målet är att få mer engagerade medarbetare som har både 
förmåga och vilja att ta ett ökat ansvar. En väg är att skapa ett ökat förtroende mellan ledning 
och anställda samt öka förståelsen för omvärldssituationen. Medlet att nå fram är förbättrad 
kommunikation mellan de olika grupperna i företaget. Ledningens upplevelse är att 
kommunikationen med de anställda och framförallt de kollektivanställdas fackliga 
organisation är bristfällig.  
 
Resonemanget i den praktiska och teoretiska genomgången har lett fram till en utveckling av 
den teoretiska modell jag formulerade i en tidigare undersökning på företaget. Den modellen 
behandlade begreppen kommunikation, motivation och förtroende samt hur de inverkar på 
möjligheterna att nå ett medvetet medarbetarskap. I en nu utvecklad teoretisk modell, där 
tonvikten ligger på småprat, motstånd och identitet, visar jag hur de olika faktorerna kan 
påverka varandra och ha betydelse för kommunikationen i företaget. En viktig faktor som 
förts in i modellen är småprat, dvs. det vardagliga pratet som dagligen pågår mellan de 
anställda. Modellen har jag sedan använt som utgångspunkt i analysen. 
 
Syftet med undersökningen är att belysa samspelet mellan identitet, motstånd mot 
förändringar och småprat samt hur de påverkar kommunikationen. För att försöka fånga vad 
det pratas om i företaget samt få ett grepp om de nyanser som finns i uppfattningar hos de 
anställda och har jag valt att genomföra undersökningen med ett etnografiskt angreppssätt. 
Jag har genomfört deltagande observationer på möten med företagsledning, arbetsgrupper, 
fackliga förhandlingar och följt de kollektivanställdas dagliga arbete. Intervjuer har gjorts 
med såväl företagsledning, tjänstemän och kollektivanställda. 
 
Undersökningen har genererat ett omfattande empiriskt material vilket bekräftar 
företagsledningens uppfattning att kommunikationen inte fungerar riktigt bra. Flera av de 
goda ambitioner som ledningen har haft har successivt utvecklats till formaliserade måsten.  
 
Analysen visar att kommunikationen i betydelsen ömsesidigt utbyte av uppfattningar 
fortfarande inte är särskilt väl utvecklad. Oftare pratar de olika grupperna om och till 
varandra istället för med varandra. Den ”familjära andan” ifrågasätts som företeelse och flera 
anställda efterlyser en tydligare och rakare ledning. Analysen visar också på vikten av att det 
dagliga pratets funktion uppmärksammas. Småpratet funderar som ett filter genom vilket 
uppfattningar, synpunkter, förslag och idéer vaskas och värderas. Slutsatsen är att ledningen 
bör sätta mer fokus på småpratet eftersom det är en viktig nyans av kommunikation. Fokus på 
småpratet i organisationen skulle således kunna resultera i ett mer konkurrenskraftigt företag. 
 
 
 
 
 
 



FÖRORD 
 

FÖRORD 
 
Vilken intressant resa det har varit!  
 
Att ge sig in i en undersökning av denna storleksordning slukar en hel del tid och 
tankeverksamhet. Drivkraften har varit att finna en bra balansgång mellan högskolans och 
företagets krav och att bidra till att någon kanske stannar upp och reflekterar.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till dig som i egenskap av kollektivanställd, tjänsteman, 
funktionschef och fabrikschef varit min medresenär under undersökningsperioden. Din 
kunskap, erfarenhet och samarbetsvilja har betytt väldigt mycket både för att nå uppsatsens 
syfte men även för mig personligen. Hos er alla har jag dessutom mött stort tålamod och 
mycket intresse. Flera har oavsett funktion på företaget frågat efter denna uppsats och visat ett 
genuint intresse för att hitta ett sätt att förbättra sin arbetssituation och få en effektiv fabrik. 
 
Johan Gaddefors, som medresenär har du varit inspirerande, irriterande, förtroendeingivande, 
tålmodig, krävande, vägledande och allt det där som du i egenskap av handledare ska vara för 
att få mig att finna mitt bästa jag. Stort tack! 
 
Undersökningen har genererat ett stort empiriskt underlag. De kan säkert upplevas väl mycket 
för dig som läsare men samtidigt har företagets medlemmar uttryckt en önskan om att de vill ha 
mycket empiri för att ta del av det ”prat” och de berättelser som förekommer i företaget. Så håll 
i hatten för här kommer en stor portion ”prat” … 
 
 
 
Monika Nyman Wik 
 
Gävle, 2007-04-25 
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INLEDNING 
 
1 INLEDNING 
 
Det inledande kapitlet innehåller en praktisk problemdiskussion och en teoretisk 
problemdiskussion som tar upp tankegångar och teorier kring begrepp som kommunikation, 
globala förändringar, motstånd, identitet och kultur. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte. 
 

1.1 Praktisk problemdiskussion 
 

”Det känns så nära… det skulle kunna gå att skapa en unik fabrik… Jag skulle vilja uppnå en fabrik 
med mer familjär känsla eller, för att dra paralleller till sportens värld, skapa en laganda där 
människor hjälper varandra och strävar efter att skapa en bra stämning och nå ett gemensamt mål.”  

 
Orden kommer från fabrikschefen på detta medelstora företag i Mellansverige. Här genomförde 
jag under 2005 empiriska undersökningar som resulterade i uppsatsen ”En medveten 
medarbetare eller en kugge i maskineriet - röster från fabriksgolvet”. Den handlar om att ”ett 
medvetet medarbetarskap förutsätter att det finns en äkta tvåvägskommunikation inom 
företaget mellan ledning och operatörer. Det skapar i sin tur ett förtroende mellan ledning och 
operatörer och ger näring till motivationen. Sammantaget ger detta förutsättningar för att 
utveckla det medvetna medarbetarskapet ” (Nyman Wik, 2006). Kommunikation, förtroende 
och motivation samt samspelet däremellan är således viktiga faktorer för att utveckla 
arbetsengagemang och ett medvetet medarbetarskap. Undersökningen visade något om vilka 
brister som fanns i tvåvägskommunikationen samt i förtroende och motivation (Nyman Wik 
2006:48).  
 
Vid ett möte med personalchef och fabrikschef berättade de att de båda vill gå vidare med att 
skapa förtroende mellan ledning och anställda. Drömmen är laget som här står som en symbol 
för en kultur där alla hjälper varandra, vilket i förlängningen ska ge ökad effektivitet. Som jag 
tolkar diskussionerna med företagsledningen vill de få tankeställare om vad de skulle kunna 
göra för att komma närmare förtroende och förståelse. Vägen dit är inte helt oproblematisk. I 
förra uppsatsen fann jag indikationer på att operatörerna hade bristande förtroende för 
ledningen. En möjlig orsak till detta kan vara att kommunikationen inte fungerar bra mellan 
ledning och övriga grupper i företaget. Utifrån den självbild olika grupper har samt den kultur 
som byggs och har byggts upp i företaget under lång tid diskuterar och värderar medarbetarna i 
sina egna grupperingar det som företagsledningen förmedlar. Eftersom förtroende och 
kommunikation ger näring åt varandra kan detta skapa hinder för att såväl kommunikationen 
som förtroendet kan växa. 
 
I de inledande samtalen med fabrikschef och personalchef berör de förtroendet mellan 
personalavdelningen och kollektivanställda. De tror att det ligger kvar gamla föreställningar om 
att personalavdelningen inte bör ha någon närmare koppling till produktionen även om 
uppfattningen inte är lika stark idag. Är detta en innebörd av företagskulturen påverkar det 
sannolikt möjligheterna att bygga förtroende mellan ledning och kollektivanställda. Ett annat 
återkommande ämne är att det är svårt att hitta en bra relation med kollektivanställdas fackliga 
organisation. ”Vi har ingen bra dialog med de kollektivanställdas fack i dagsläget - vi kommer 
bara längre och längre ifrån varandra”, säger de och söker få svar på hur facket tolkar budskap 
och vilken roll de tar. Frågan är varför inte kommunikationen fungerar. Dels kan det bero på att 
den upplevs som alltför enkelriktad, dvs. de överför information snarare än kommunicerar. Det 
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INLEDNING 
 
kan bero på ett medvetet eller omedvetet motstånd mot att ta till sig information eller att aktivt 
delta i kommunikation.  Dels kan det bero på orealistiska förväntningar på vad man kan uppnå. 
Fabrikschefen vill som nämndes inledningsvis skapa en ”familjär anda” och kultur som syftar 
till en gemensam identitet för att främja kommunikation och förtroende. En rådande kultur är 
dock svår att förändra. En förutsättning för att kunna påverka den är förståelse för varandras 
handlingsmönster, vilka normer som råder och vilket motstånd man kan tänkas möta eller 
förutse. Finns det ett reellt intresse av att bryta vi-och-dom och nå vi-och-vi? Betydelsen av det 
vardagliga pratet ska inte förringas. För att belysa detta ur fler än företagsledningens synvinkel 
är det intressant att ta reda på vad man pratar om i företaget och hur det uttrycks av ledning, 
tjänstemän och kollektivanställda.  
 
1.1.1 Fabriken 
 
Många anställda har lång anställningstid inom företaget och deras berättelser har gett en bra 
beskrivning av hur företaget utvecklats över längre tid. Företaget som är föremål för denna 
undersökning är beläget i Mellansverige. Detta medelstora livsmedelsföretag är i grunden ett 
över hundra år gammalt familjeföretag med personal som varit anställda i större delen av sitt 
yrkesmässiga liv. Under 60- talet skapade dåvarande VD en ”familjär laganda” där personalen 
var stolt över att jobba för ett företag med ”kvalitet och god service” (Forselius, 1995:55).  Den 
familjära andan återkommer i berättelserna från förr men historierna handlar även om hur 
makten och kontrollen låg hos företagsledningen. Tiderna har förändrats genom åren och under 
70-talet blev företaget uppköpt av ett amerikanskt företag och är än i dag en del av denna stora 
koncern. För trettio år sedan låg huvudkontoret med bland annat marknadsavdelningen på 
orten, samt att det fanns tillverkning av annan varugrupp.  Nu ligger huvudkontoret på annan 
ort och nedskärningar i personalstyrkan har blivit en realitet eftersom tillverkningen blivit allt 
mer tekniskt rationaliserad och automatiserad. De tidigare över trehundra anställda är nu 150. 
Personalstyrkan består till största del av kollektivanställda vilka jobbar med tillverkning, 
paketering och underhåll, från råvara till färdig produkt. Personalnerdragningarna, förändrade 
arbetsrutiner och ökad arbetsbelastning är faktorer som har lett till att pressen på den enskilde 
individen har ökat och 2002 gjordes en kartläggning av stress, kost och motion. Företaget har 
sedan fortsatt sin satsning på friskvård.  
 
Det finns nu tre hierarkiska nivåer ovanför arbetarna: teamledare för mekaniker, elektriker och 
operatörer, funktionschefer samt fabrikschef. Fabriksledningen har föryngrats och de försöker 
med fabrikschefen i spetsen bryta och förnya rådande handlingsmönster vilket både välkomnas 
och möts med misstro. Nuvarande ledningen säger sig ha goda intentioner att vilja sudda ut 
gränser mellan produktion och tjänstemän. De ser sig själva stå för ett nytt sätt att leda.                                  
 

”Det har pågått ett generationsskifte i ett par år. Jag tycker att det är bättre. Nu är det flera 
gröngölingar som vågar testa. Förr var det traditionsstyrt med få starka ledare.” Lars funktionschef 
 
”Det är svårt att fortsätta arvet och få folk att se trygghet i nya ledningen. På något sätt måste man få 
ut att det är allas ansvar att vi ska kunna överleva. Förr litade man på att ledningen löste alla 
problem. Man måste få med alla på något vis. Fabrikens övergripande mål måste brytas ner så att 
alla känner sig delaktiga.” Markus funktionschef 
 
”Det är mer frihet nu när den gamla stammen (ledare) är borta. Nu är det frihet under ansvar. Det 
gamla ledarskapet med att peka med hela handen är borta. Samtidigt tycker jag att omställningen är 
på lite lösa boliner.” Tore kollektivanställd 
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INLEDNING 
 

”Förr kändes det som om det var lite toppstyrt i ledningen men nu känns det inte så.” Petter 
tjänsteman 
 

Företaget betraktas i interna fabriksjämförelser som en bra fabrik med hög kvalitet, ordning och 
reda och trevlig personal. Detta bekräftas av såväl tjänstemän som kollektivanställda. 
 

”Det är en bra arbetsplats. Jämställdhetsarbetet har kommit långt. Företaget är bra på etik, moral och 
att följa lagar och regler. Vi har bra program för internrekrytering och kompetensutveckling.” Siv 
funktionschef  
 
”Jag tycker att det är bra här. Det är bra produkter och bra läge på fabriken med en stor lokal 
marknad. Lägesmässigt bra för vi har ingen konkurrens av andra företag. Jag känner inte direkt 
hotet. Nackdelen är att vi inte får så mycket nya produkter eftersom vi ligger som vi ligger. Det är 
bra att vi ingår i en stor koncern. Man har lyckats hitta en bra balansgång mellan det stora och det 
lilla.” Markus funktionschef 
 
”Jag trivs bra. Det är ett varierat arbete och självständigt arbete. Det har varit omorganisationer och 
folk har kommit och gått men nu känns det stabilare.” Tove kollektivanställd 
 

Med den ökande globaliseringen ligger dock konkurrenter och lurar runt hörnet och för att möta 
detta krävs effektivisering av verksamheten. I koncernen finns det flera fabriker och de som är 
effektivast har störst möjlighet att bli kvar. Vid nedläggning av en fabrik i Danmark flyttades 
produktionen till Fabriken eftersom det skulle löna sig att ha en fabrik som gick dygnet runt, 
istället för två. Man fick dock inte göra några nyinvesteringar och komplexiteten i 
produktportföljen skulle minskas. Syftet med flytten var att bli mer konkurrenskraftiga. 
Förändringar som skett senaste åren beskrivs dock ha skett på bekostnad av motivation och 
engagemang och många funderar över fabrikens framtid.  
 

”Det jag tycker och känner är att framtidstron har försvunnit. Man känner att det är en oro på gång. 
En väntan på att något ska ske. Visst finns det dom som är negativa men när det är flera oberoende 
av varandra som säger att de inte tror på framtiden beror det nog inte bara på det. Jag tror att man 
kan känna att vi inte är unik på det här, det kan gå fort.” Oscar tjänsteman 

 
De flesta av fackföreningarna representanter har arbetat många år på företaget. Tjänstemännens 
representanter uppfattas av företagsledningen som samarbetsvilliga medan relationen med 
kollektivanställdas representanter inte löper lika smidigt. Förhandlingarna mellan fack och 
företagsledning beskrivs som utdragna procedurer och dessa skapar oro och spekulationer om 
vad som väntar. Kollektivanställda upplever att de får ta smällarna vid neddragningar och 
effektiviseringar.  
 

”Det tar aldrig slut någon gång. När man förändrat något kommer nästa. Folk undrar om det ska bli 
något tok och det maler. När en förhandling är klar så ska skiften ses över.” Gunnar 
kollektivanställd 

 
Företagsledningen vill uppmuntra till flexibilitet och kompetensutveckling medan de 
kollektivanställda anser att det inte går att få den produktivitet i produktionen som 
företagsledningen vill på grund av personalbrist. Skillnaden i uppfattningar har enligt många 
anställda påverkat förhållandet mellan företagsledning och anställda på ett negativt sätt. 
 

”Folk har blivit brända för många gånger. Det finns en upplevelse att det pratas bredvid mun både 
mellan operatörer och från chefers sida och det skapar misstroende.” Fredrik kollektivanställd 
 

Fabriksledningen å andra sidan tycker att förhållandet mellan företagsledning, avdelningar och 
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medarbetare blir bättre och bättre, men fabrikschefen vill förbättra förhållandet ytterligare. 
Tidigare ledning initierade ett återkommande möte ute i produktionen där avsikten var att bjuda 
in kollektivanställda till dialog och få input från fabriksgolvet till ledningen samt skapa en 
relation mellan avdelningarna. Med tiden har det kommit att bli mer av ett avrapporteringsmöte 
än ömsesidig kommunikation och dialog. 
 
Sammanfattningsvis innebär den praktiska problematiseringen följande: Företaget är 
konkurrensutsatt med effektivitetskrav som följd. För att bli produktivare vill fabriksledningen 
med en medarbetarskapsinriktad ledarstil skapa en ”familjär anda” där alla på företaget hjälper 
varandra. De vill skapa förtroende mellan anställda och öka förståelsen för 
omvärldssituationen. Kommunikationen mellan de anställda och framförallt kollektivanställdas 
fackliga organisation upplevs dock som bristfällig. Frågan är var man ska mötas och hur 
förutsättningarna ser ut för att mötas.  

1.2 Teoretisk problemdiskussion 
 
Medarbetarperspektivet innehåller begrepp som medvetet medarbetarskap, förtroende, 
öppenhet och dialog och enligt Tamm & Luyet (2006:16,71) börjar företag inse värdet av att 
bygga goda relationer med medarbetare. För att bygga ett samarbete krävs dock en icke 
försvarsinriktad närvaro. Försvarsmekanismer som bottnar i att dölja en rädsla eller obehag 
sker ofta omedvetet. Invanda handlingsmönster och identiteter ifrågasätts vilket kan leda till 
motreaktioner. Genom att bli observant på detta beteende underlättar det att förstå våra 
reaktioner.  
 
Edelman (2001:15) skriver att såväl offentliga som privata företag har genomgått turbulenta 
organisationsförändringar de senaste decennierna. Hon beskriver hur ”företagsgurus” har 
inspirerat till att se över företagsstrukturer och försök att förändra kultur har fått fokus. Genom 
olika former för samarbete inom företagen vill man få företagsledning och anställda att komma 
närmare varandra och därmed komma bort från den starkt inrotade uppdelningen mellan 
företagsledning och anställd. Men förändringar får alltid konsekvenser för alla inblandade 
parter och uppfattas därför inte alltid som positiva av alla. Därför kan man inte bortse från att 
det uppstår ett aktivt eller passivt motstånd mot förändringar som uppstår när ledningen 
försöker förändra kulturen i ett företag (Roberts 1997 ur Edelman 2001:15). En annan 
konsekvens av struktur- och organisationsförändringar är personalindragningar och förändrade 
arbetsrutiner (Sverke & Hellgren 2002:17). Företagen vill få en effektivare organisation där 
synen på den anställde har gått från att anses ha stort behov av styrning till att den anställde ska 
bli en aktiv, motiverad och ansvarstagande medarbetare (Tengblad 2003:135f). Samtidigt finns 
en tendens att bortse från negativa effekter som till exempel bristande engagemang och lojalitet 
hos kvarvarande personal vid rationaliseringar och personalneddragningar (Pettersson & 
Isaksson 2002:149). I små subgrupper kan människor tillgodose sina sociala behov inom 
arbetsgruppens ram, men när arbetsgruppernas storlek minskar finns inte denna möjlighet i 
samma utsträckning (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005:42f). Synen på anställda har således 
mer och mer gått från att den anställde har stort behov av styrning till ett medarbetarperspektiv 
där den anställde ses som en ansvarstagande medarbetare. Många företag har genomgått 
organisationsförändringar och personalneddragningar vilket lett till missnöje hos kvarvarande 
personal samt att medarbetartanken granskas noggrant av anställda, som håller fast vid den 
hierarkiska uppdelning de är vana vid. 
 
De personalindragningar som sker vid organisations- och strukturförändringar ställer krav på 
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större flexibilitet, ett begrepp som Nyström (2000:48f) menar fungerar som en bred 
sammanfattning av förändringar i arbetslivet. Flexibilitet innebär större öppenhet och 
följsamhet mot omgivningens krav och ökad kompetensutveckling med livslångt lärande. Även 
om många företag talar för öppenhet och dialog är det inte så lätt att uppnå detta i praktiken 
(Isaacs 2000:294). Det händer att människor i denna öppenhet väljer ett tyst samförstånd om att 
var tysta för att inte utmärka sig och störa ordningen.  Tengblad (2003:161) menar att problem 
och missförhållanden blundas för och istället uppstår ”skitprat” eller skvaller vilket ofta leder 
till en vi-och-dom-situation där det anses vara andras fel att problem inte löses. Denna brist på 
öppenhet kan bero på oförmåga att ta och ge feedback (Andersson och Lindeberg 2002 ur 
Tengblad 2003:161). Oförmågan hos medarbetare att ge varandra uppskattning och erkännande 
för ett bra jobb kan ibland bottna i “Jantelagen” och de driftiga möts med illvilja och 
misstänksamhet (Tengblad 2003:162). Överdriven inställsamhet och bristande respekt för 
olikheter kan också vara bidragande orsaker till att öppenheten inte får önskad effekt. För att 
möta omgivningens krav lyfts flexibilitet, öppenhet gentemot förändringar och vikten av dialog 
fram. Detta innebär att invanda handlingsmönster måste omvärderas vilket får till följd att 
begreppen inte är lätta att leva upp till i praktiken.   
 
När det gäller fackföreningarnas roll och identitet har globalisering och mer flexibla 
produktionssystem betydelse. I de flesta industrialiserade länder har medlemsanslutningen 
försvagats vilket lett till problem för fackföreningsrörelsen (Allvin & Sverke 2002:85). ”Det 
innebär att de kollektiva referensramarna vilka en gång tjänade som grund för identitetsbildning 
och klassgemenskap, successivt förlorar sin betydelse till förmån för en mängd olika 
identifieringskällor, mer autonoma attityder till institutioner och en tro på det egna jagets 
förmåga” (Allvin & Sverke 2002:86). I Sverige har inte medlemsraset varit så stort vilket 
författarna anser bero på att facket är så integrerat med det institutionella livet i den svenska 
välfärdsstaten. Fackförbunden tenderar att ta sig själva och sitt stöd för givet. Samhällets 
individualisering är en bidragande orsak till att ”den traditionella uppgiften för fackföreningar 
håller på att brytas isär” (Allvin & Sverke 2002:99). För att försöka släta över motsättningar 
mellan arbetsgivare och arbetare har arbetsgivare använt sig av begreppet medarbetare och 
medarbetarskap (Tengblad 2003:171f). Tengblad anser att medarbetarskap skulle ha kunnat 
utvecklas till en facklig strategi för att stärka sammanhållningen på arbetsplatser och lyfta fram 
medarbetarskapets betydelse. Begreppen har istället förts fram av arbetsgivare och 
organisationskonsulter. Den fackliga passiviteten i detta avseende tolkar han som att det finns 
en rädsla för att mer aktiva och kompetenta medarbetare skulle kunna innebära ett minskat stöd 
för kollektiva handlingsmönster. Jacobsen (2005:157) skriver att det inte går att säga något 
generellt om hur fackföreningar fungerar i samband med förändringar men menar att det ”kan 
se ut som om de försvårar mer omfattande förändringar men att de kan fungera som en positiv 
drivkraft vid mer anpassningspräglade förändringar”. Medarbetartanken stöter på patrull då den 
ska omsättas från ord till handling. Individen lyfts fram och slår omkull de djupt inrotade 
kollektiva föreställningarna som fackliga organisationer byggt sin identitet på.  
 
Döös (2003:2) skriver att ledningar och förändringsagenter ofta använder sig av modeord och 
lyfter fram dialog och lärande som ofta missbrukade ord. Förändringar i och med 
omorganiseringar sker, menar hon, men lärandet går om intet. Hon menar att om det sker för 
många förändringar och omgrupperingar inverkar och tär detta på ambitionsnivån. Ledningen 
kräver delaktighet och att alla ska vara med och ta sitt ansvar medan utrymmet för lärande 
minskar. Ord och handling går inte hand i hand och istället för att flytta runt folk så bör man ta 
vara på det kunnande som finns, ”Titta in i lärmaskineriet och förse det med olja och  
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förebyggande underhåll” (Döös 2003:3). Lärandet sker i små steg och beskrivs av Döös 
(2003:5) som tankenätverk som sakta förgrenas i och med att erfarenheter och handlande 
kopplas samman. Ofta är dessa kunskaper dolda och tas kanske för givna men hon menar att 
varje individs kunskaper är en källa av lärande och problemlösning för andra att ösa ur. Döös 
(2003:7f) använder sig av begreppet relationik som organisationsbegrepp och lyfter därmed 
blicken från relationen mellan två individer till organisationens nivå. Detta är viktigt ur 
lärandeaspekten eftersom den gemensamma kunskapen som byggts sällan är synlig.  Människor 
investerar i varandra och bygger i samspelet och kommunikationen upp kunskap och detta 
kräver tillit och förtroende. I den lärande dialogen kan man synliggöra olika perspektiv och se 
sin del i helheten (Döös 2003:9). Den tysta kunskapen och lärandet kommer i skymundan när 
fokus ligger på förändringar och omorganiseringar. 
 
Kommunikation syftar till att forma värderingar, attityder, kunskaper och beteenden och skapa 
ömsesidigt förtroende. Ofta initierad av företagsledning eller chefer vars budskap ska passera 
genom gruppernas egna normer och uppfattningar. Grint (2000 ur Bryman & Bell 2005:30) 
anser att ledarskap är ”en social företeelse som bygger mer på medarbetarnas subjektiva 
tolkningar och uppfattningar än på enskilda ledares konkreta handling. Ledarnas uppgift är 
därför att skapa ett tänkt kollektiv som medarbetarna kan uppleva sig vara en del av. Allt detta 
beror på konstruktion av en identitet och en narrativ (berättelse) som kan utnyttjas för att skapa 
mening i det som händer i organisationen – tidigare, i nuet och i framtiden.” Ofta dras det 
paralleller till idrottsvärlden och idrottslaget som karakteriseras av en känsla av en kollektiv 
identitet (Eisele 2003:198). Det gäller alltså att skapa generella budskap som upplevs som 
positiva av den breda massan men samtidigt ska de upplevas som meningsfulla för att 
medarbetarna ska kunna identifiera sig med företaget och vilja ställa upp för det. Det kan 
uppfattas som inspirerande och välkomnande med även inkräktande på den personliga 
integriteten. Det kan kännas hotfullt, att det ställer nya krav, kullkastar invanda beteenden, 
hotar egen bekvämlighet och till exempel påverkar egen formell eller informell position. Såväl 
småprat som prat i mer offentliga sammanhang är således viktiga ingredienser i ledarskapet 
(Müllern & Stein, 2000; Sjöstrand & Tyrstrup, 2000 ur Alvesson 2001:167). Alvesson 
(2001:167) menar att ”ledaren är inblandad i ett slags förhandlingar snarare än att han/hon 
påtvingar folk nya eller reviderade inriktningar”. Han anser att ”en förutsättning för att förändra 
kulturen är att man anknyter till den” (Alvesson 2001:169). 
 

1.3 Preciserat problem 
 
Den legitimitet som företagsledningen ges i problemdiskussionen lägger nivån på förtroendet 
mellan grupperna. De scenarier som utspelas är avhängigt av vilka som sätter scenen och vilka 
som får de framträdande rollerna. Låter sig aktörerna regisseras och deltar de aktivt för att 
skapa en positiv och förtroendefull atmosfär? Eller blir det en föreställning där rollinnehavarna 
agerar utifrån gamla invanda beteendemönster och föreställningar om vad den egna och andras 
roller och identitet står för? Det i sig kan innebära att det uppstår ett medvetet eller omedvetet 
motstånd mot förändringar. Och i stället för att kommunicera om det man borde kommunicera 
om ”gömmer” man sig bakom ”vi får inget veta”, ”för lite personal”, ”för lite 
medbestämmande”, ”för dåligt betalt”, ”maskin som inte fungerar” men lika ofta “här är det 
högt i tak” och ”här har vi goda intentioner”. Baserat på de begrepp som aktualiserats i de 
praktiska och teoretiska problemdiskussionerna finns ansatsen till utveckling av den teoretiska 
modell (se figur 1) som nämndes i inledningen av den praktiska problemdiskussionen. 
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Modellen (Nyman Wik 2006:35) visar ”samspelet mellan kommunikation, förtroende och 
motivation som väsentliga faktorer för att utveckla arbetsengagemang och ett medvetet 
medarbetarskap. Modellen visar att kommunikationen påverkar både förtroende och 
motivation. Dessutom finns i modellen en ömsesidig påverkan mellan faktorerna.  Modellen 
visar även att förtroende och motivation är förutsättningar för att nå till ett medvetet 
medarbetarskap”. 

 

Figur 1. Medvetet medarbetarskap (Källa: Nyman Wik 2006:35) 
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Tamm & Luyet (2006:168) skriver att vår verklighet består av berättelser som vi hittar på om 
händelser i våra liv. De anser att det är värdefullt att utforska dessa historier för att öka vår 
förståelse och ta mer ansvar för oss själva. Det är alltså en väsentlig fråga i undersökningen att 
belysa innehållet i de berättelser och det prat som förekommer i företaget. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att belysa samspelet mellan identitet, motstånd mot förändringar och småprat samt hur 
de påverkar kommunikationen. 
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2 TEORI 
 

I kapitlet görs en teoretisk genomgång av faktorer som tagits upp i problemdiskussionen.  
Kapitlet avslutas med en egen teoretisk modell som ligger till grund för den empiriska 
redovisningen och analysen. 
 

2.1 Organisationskultur 
 
Hofstede & Hofstede (2005:17) beskriver kultur som ”den kollektiva programmering som 
särskiljer de människor som tillhör en viss grupp eller kategori från andra”. Kulturer utvecklas 
i ett socialt samspel och måste tolkas som en levande och pågående process (Morgan 
1999:159). Kulturbegreppet kan användas för att ge en viss bild av organisationen och de 
gemensamma föreställningar och referensramar den står för (Alvesson & Björkman 1992:24).  
 
Kulturen presenteras ofta utifrån ett ledningsperspektiv som om den enkelt skulle kunna 
kontrolleras men kulturen påverkas av andra gruppkulturer i organisationen som kanske går 
mot vad ledningen hävdar (Alvesson 2001:73). Linstead & Grafton- Small (1992 ur Edelman 
2001:14) skiljer på företagskultur, som erhålls av ledningen som försöker att sprida idéer och 
värderingar ut i företaget och organisationskultur, som är arbetarnas tolkning av den av 
ledningen initierade företagskulturen. Detta synsätt lyfter fram maktförhållanden mellan 
grupper. Alvesson (2001:8) menar att företagskultur hör samman mer till ”affärs- och 
managementsidan” medan organisationskultur ger en bredare bild av ”kulturella yttringar inom 
organisationen”. Det är därför viktigt att ha förståelse för att kultur inte kan förenklas och fokus 
bör ligga på hur exempelvis andan eller beteendenormer skulle kunna påverkas på arbetsplatsen 
(Alvesson 2001:75). Normerna i sig kan inte återge en kultur utan det som är intressant är vad 
som ger näring år normerna (Alvesson 2001:77). Schein (1985 ur Ekman 2003:64) beskriver 
organisationskultur som ”ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunna, upptäckta eller 
utvecklade av en viss grupp efter hand som den lärt sig bemästra sina problem med extern 
tillpassning och intern integration – som har fungerat tillräckligt bra för att bli betraktad som 
giltig, och som därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och 
känna i relation till dessa problem”. För att kunna påverka en organisationskultur är det viktigt 
att se de alldagliga processer som inte alltid är synliga och därför svåra att identifiera (Morgan 
1999:162).   
 
För att beskriva organisationskulturer använder sig Morgan (1999) av metaforer såsom 
exempelvis maskiner, organismer, hjärnor, kulturer, politiska aktivitetssystem, psykiska 
fängelser. Maskinmetaforen leder tankarna till mekaniskt tänkande och rationella system 
(Morgan 1999:22) medan kulturmetaforens styrka är att den lyfter fram hur värderingar, 
åsikter, normer kan påverkas för att skapa en gemensam mening samt insikten om att 
organisationen är socialt konstruerad (Morgan 1999:164f). Samtidigt som kulturmetaforen ger 
insikter om olika synsätt påpekar (Morgan 1999:171) att det inte finna några enkla lösningar för 
att exempelvis utöva ledarskap, att kontrollera en kultur är svårt menar han. Alvesson 
(2001:52ff) beskriver kulturmetaforer som utbytesregulator, kompass, socialt kitt, helig ko, 
regulator av känslor, oordning, och skygglappar. Kompassmetaforen ger en uppfattning om 
riktlinjer och prioriteringar (Alvesson 2001:63). I metaforen socialt kitt ses kulturen som en 
sammanhållande kraft bestående av gemensamma värderingar, åsikter, normer i en anda av 
samförstånd och gemenskap (Alvesson 2001:53f). Jacobsen (2005:149) menar att tre perspektiv 
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på kultur har blivit allt vanligare. Integreringsperspektivet ger en bild av organisationen som en 
stor sammanhållen enhet där medlemmarna delar värderingar och normer och beskrivs som en 
plats som man är beredd att göra sitt bästa för. I detta perspektiv framhålls organisationen ofta 
som ”en enda stor familj” (Jacobsen 2005:149 med hänvisning till Deal & Kennedy 1982,1999, 
Kotter & Heskett 1992). Jacobsen (2005:149f) menar att en stark kultur kan främja möjlig-
heterna till god kommunikation och motivation men samtidigt kan det vara svårt att genomföra 
förändringar då medlemmar i en stark kultur, om den inte är inriktad på flexibilitet och 
förändringar, brukar vara mindre villiga att ta till sig nya synpunkter. Differentierings-
perspektivet innebär att det finns flera olika starka kulturer inom exempelvis avdelningar inom 
en organisation. Fragmenteringsperspektivet ger en bild av en splittrad tillvaro med motsägande 
värden.  
 
Edelman (2001:4) skriver att mycket av nutida management och organisationslitteratur har 
utgångspunkten i att vi lever i en föränderlig tillvaro. Att den gamla byråkratiska ledarstilen 
sätts i kontrast till den nya mjukare ledarstilen som anses vara en förutsättning för att nå 
flexibilitet och en kultur där alla tar ansvar för produktionen. Samtidigt tar hon upp kritik som 
säger att nya mjukare managementkoncept som exempelvis TQM handlar om en ny typ av 
arbetarkontroll och disciplinering av arbetaren (Edelman 2001:5 med hänvisning till Foucault 
1995). Annan kritik hävdar att arbetaren inte kan kontrolleras i den utsträckningen utan att det 
uppstår motstånd och subkulturer som sätter sig mot denna kontroll (Noon & Blyton 1997; 
Taylor, 1997 ur Edelman 2001:5). Enligt Morgan (1999:154) kan företagskultur beskrivas som 
en ”kulturell mosaik”. Människor bildar subgrupper mellan exempelvis avdelningar och yrkes-
kategorier, mellan statusnivåer, socialgrupper, vänskapsgrupper och genom att ha olika 
lojaliteter. Den största motkulturen inom organisationer är fackföreningarna enligt Morgan 
(1999:155). Han hävdar att deras existensberättigande ligger i att det finns ett motstånd mellan 
ledning och arbetstagare. 
 
Clemedson (2006:62) menar att det finns ett utbrett missförstånd inom svensk- och 
nordeuropeisk kultur. Att det finns ett neutralt förhållningssätt mellan människor som anses 
vara till gagn för arbetslivet. Han menar att deltagarna snarare ger bristande entusiasm och 
bidrar till att vi avsäger oss ansvar genom att säga att ”det sitter i väggarna”. Vi inser inte att vi 
påverkar omgivningen negativt. Det är först när människor inser att problemen sitter hos dem 
själva och i samspelsdynamiken som de gemensamt kan förändra situationen (Clemedson 
2006:149). Jacobsen (2005:203) skriver att ”man måste vara medveten om att en 
organisationskultur ofta har en starkt konserverande effekt”. Han skriver vidare att försök att 
förändra kulturen kan upplevas som ”ett angrepp på grundvalen för gruppens själva existens” 
(Jacobsen 2005:203). 

2.2 Identitet  
 
Identitet och dess mening återfinns ofta i organisationsanalyser och spänner över individuell, 
grupp och organisationsidentitet och beroende på olika tillfällen har vi olika sociala identiteter 
som exempelvis arbetare, förälder, barn, chefer (Kärreman & Alvesson 2004:153). Lindgren & 
Wåhlin (2001:359) beskriver den individuella identiteten som en självreflektionsprocess, 
reflexiv identitet, i tid och rum. De menar alltså att människor inte styrs helt av den sociala 
kontexten den befinner sig i. Identiteten formas även av individens egna reflektioner och frågor 
som: Vem är jag? och Vart är jag på väg? (Lindgren & Wåhlin 2001:370). Enligt Johansson 
(2002:26) har människan olika självkoncept. Det innebär att människan har ett själv som är 
oberoende av andra men att det privata självet formas av andra i jämförelser med andra  
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(Johansson 2002:45). Människor har en strävan efter att förstå sig själva, andra och samhället. I 
samhället finns normer och allteftersom samhället utvecklas och förändras med tiden påverkar 
detta individen. Det innebär splittring i hur vi ska vara och hur miljön, kulturer, subkulturer och 
samhällsförändringar tillåter oss att vara. Utveckling av socialt självkoncept påverkas av 
faktorer som roller, social identitet, jämförelser med andra, succé eller misslyckanden, social 
jämförelse, omgivande kultur (Myers 2002:41). Hur vi upplever oss själva kan beskrivas 
genom att människor klassificerar sig i olika sociala kategorier för att förstå den sociala miljön 
och sin egen plats i den (Kärreman & Alvesson 2004:154). 
 
Roller är de förväntningar och beteenden som en person förknippas med i en viss situation 
(Eisele 2003:60). Det är förväntningar som andra personer har på individen och uppfattningar 
individen har om dessa förväntningar. De tillskrivs personer och är svåra att ändra. ”Roller och 
samspelsstrukturer styr människor att handla på ett sätt som anses vara acceptabelt i 
omgivningen” (Isaacs 2000:52). Pingel & Robertsson (1998:10) utgår från att ”yrkesidentitet 
uppkommer som en följd av samspel mellan det tilldelade och det upplevda” och menar att 
”identiteten förstärks om det sker ett rutinmässigt återskapande i sammantaget historiskt 
grundade uppfattningar om egen och andras identitet”. Eisele (2003:56) hänvisar till 
Christiansen (1999) vars rapport visar att ”jobbet är grundstommen för utveckling och uttryck 
av personlig identitet”. Att känna att man gör ett bra jobb eller tillhör en grupp kan bidra till 
känsla av mening och allmänt välbefinnande. Uppfattningar och känsla för vem vi är, är 
kopplat till gruppmedlemskap i olika former och därför kan förändringar i självet eller 
identiteten vara besvärlig (Eisele 2003:56). Självförtroendet har oftast stärkts av att tillhöra en 
viss grupp och man stannar gärna kvar bland dem man är van med då det utgör en del av vår 
identitet.  
 
För att förklara varför människor ansluter sig till en grupp kan man använda Turner och Tajfels 
socialidentitetsteori (Myers 2002:346). Socialidentitetsteorin innebär att människor identifierar 
sig med något som påverkar självförtroende. De antog att människor kategoriserar sig själv och 
andra i exempelvis köns - eller åldersgrupper, ras, religion, kön, utbildning, yrke eller arbets-
grupp för att säga något kort om hur denna person är. Det förenklar för hjärnan att sortera all 
information som den utsätts för samtidigt som vi själva associerar oss med en social ordning.  
Tajfel & Turner (1979 ur Hatch & Schultz 2004: 56f) pratar om ingrupper och ut-grupper. Det 
som kallas ingrupp är en grupp människor som delar någon form av tillhörighet med en 
gemensam identitet. De jämför sig själva med utgrupper och har då uppfattningar att ingruppen 
står bättre i kurs än utgruppen.  Ingrupp och utgrupp kallas även i mera vardagligt tal för vi-
och-dom. Ashforth & Mael (1989 ur Hatch & Schultz 2004:136) menar att man mycket väl kan 
ta till sig värderingar från en annan grupp utan att för den skull identifiera sig med gruppen. 
 
Begreppet organisationsidentitet menar Albert & Whetten (1985 ur Hatch & Schultz 2004:3) 
uppstår när medlemmar frågar sig: Vilka är vi? Vad vill vi bli? Detta kan uppfattas som om 
organisationer har en identitet men (Alvesson & Björkman 1992:32) menar att det är intressant 
att se hur organisationsidentitet och social identitet är förknippade med varandra. Alvesson & 
Björkman (1992:29f) beskriver att organisationsidentitet knyter an till organisationskultur och 
berör ”frågor kring helhet, tillhörighet och gemensamma föreställningar” och bör ”förstås som 
ett kollektivt fenomen”. De menar att man kan se organisationer som om de hade en identitet då 
de inte likt människor kan ha riktiga identiteter och att ”många organisationer bäst förstås i 
termer av dualistiska eller multipla identiteter” (Alvesson & Björkman 1992:31). De skriver att 
organisationsidentitet kan ses utifrån vilken utsträckning medlemmarna upplever att de 
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identifierar sig med organisationen. De anser samtidigt att identiteten inte har inflytande på hur 
människor tänker och handlar i organisationer (Alvesson & Björkman 1992:207) i alla 
avseenden. Hur individer tänker bestäms även av organisations- och arbetsförhållanden såsom 
arbetsuppgifter, regler, arbetsprocesser, värderingar, föreställningar och normer som inte med 
nödvändighet hör samman med tillhörighet och identitet. Men tillhörighet och självuppfattning 
har ändå en viss betydelse för hur människor ser på sitt arbete och omvärlden (Alvesson & 
Björkman 1992:207). Organisationens identitet är en gemensam bas som sammanlänkar 
individer och grupper i ett samarbete i organisationen (Alvesson & Björkman 1992:210f). De 
menar att uppkomsten av vi och dom reduceras och snarare återfinns utanför organisationen. 
Att anställda identifierar sig så starkt med organisationsidentiteten så att detta bidrar till att man 
arbetar hårdare finner de inte särskilt troligt men det kan vara en resurs vid påverkan, 
internalisering av värderingar, ideal, tankesätt och normer. De säger dessutom att en 
organisationsbaserad social identitet fungerar som ett tolkningsraster, en form av manual för 
hur budskap etc. ska ges olika mening.  
 
Alvesson & Willmott (2002:620f) skriver att ledarskap med inriktning mot kvalitet, service, 
innovation och kunskap ger uttryck för diskurser där det finns ett ökat intresse för anställdas 
”inre” såsom deras självbild, känslor och identifiering. De uppmärksammar hur användandet av 
språket påverkar identitet och tar exempelvis upp hur ord som ledare eller teamleader, vilka 
associeras till en positiv diskurs och återfinns i sportsammanhang, ersatt mindre attraktiva ord 
som exempelvis förman och chef. Att införa nya uttryck som exempelvis teamwork för att 
påverka rådande diskurs är dock inte helt okomplicerat och leder inte automatiskt till lojalitet 
och ökat arbetsengagemang. De menar att människor inte passivt anammar designade 
identiteter utan att de kritiskt tolkar och antar diskurser. Däremot anser de att regulatorer1 av 
identitet kan fungera som en viss kontroll eller påverkan på organisationen. Alvesson & 
Willmotts (2002:627) beskriver i figur 2 hur ”... self identity, as a repertoire of structured 
narrations, is sustained through identity work in which regulation is accomplished by 
selectively, but not necessarily reflectively, adopting practices and discourses that are more or 
less intentionally targeted at the ‘insides’ of employee, including managers”.    

Figur 2. Identity regulation, identity work and self-identity (Källa: Alvesson & Willmott 
2002:627)  

      IDENTITY REGULATION 
Discursive practices concerned with 
identity definition that condition 
processes of identity formation and 
transformation 

IDENTITY WORK 
Interpretive activity involved in 
reproducing and transforming self- 
identity 

 

                  SELF- IDENTITY 
Precarious outcome of identity work 
comprising narratives of self 

prompts

  informs

responsive or 
resistant to 

induces 

re-works accomplished through 

 
                                                           
1 ”.. identity may be a more or less direct target for control as organizing practices address the actor, the other, 
motives, values, expertise, group membership, hierarchical location, rules of the game, the wider context, etc” 
Alvesson & Willmott (2002:632). 
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Hatch & Schultz (2004:378) länkar ihop image, kultur och identitet (se figur 3).  
 

Figur 3. The organizational Identity Dynamics Model (Källa: Hatch & Schultz 2004:379) 

Identity expresses 
cultural understandings 

Identity mirrors the 
 images of others 

Culture Identity Image

Reflecting embeds 
identity in culture 

Expressed identity leaves 
impressions on others 

 
 
I modellen visar Hatch & Schultz hur organisationskultur, organisationsidentitet och image 
samspelar. Utgår vi från image, dvs. den bild som omvärlden har av organisationen så påverkar 
den organisationsidentiteten. Denna i sin tur påverkar kulturen genom de reflektioner som 
organisationens medlemmar har om identiteten och kulturen. Och kulturen i sin tur påverkar 
identiteten, som ger nya intryck på omvärlden, dvs. påverkar imagen. Hatch & Schultz 
(2004:384) skriver att ”organizational identity is neither wholly cultural nor wholly imagistic, it 
is instead constituted by a dynamic set of processes that interrelate the two”. 

2.3 Kommunikation 
 
Maskinmetaforer används ibland för att ge en beskrivning av företag och medarbetarna liknas 
vid kuggar i ett maskineri (Morgan 1999:36). Det kanske då kan vara nära till hands att tänka 
att människor reagerar linjärt. Engquist (2004:43) menar dock att människor inte fungerar 
linjärt utan ofta har ett oförutsägbart sätt att reagera.  Att försöka styra stora organisationer på 
ett generellt sätt är därför svårt. Samtidigt måste man använda sig av generella budskap och 
vaga handlingar för att de ska uppfattas som positiva av en blandad grupp med olika kulturella 
uppfattningar. Budskap blir dock lätt utslitna och ineffektiva. För att förändra kulturen lokalt är 
det viktigt att använda sig av tal och handlingar som de anställda finner meningsfullt och 
anpassat till den lokala kontexten. På företag där chefen har mer närhet med sina anställda har 
de i den dagliga kommunikationen möjlighet att påverka och kommunicera till personalen vad 
som är viktigt och mindre viktigt (Alvesson 2001:272). De ska inspirera sina medarbetare så att 
de identifierar sig med företaget och är beredd att ställa upp för det. 
 
Kommunikation betyder ”gör gemensam” vilket betyder att i en kommunikationssituation delar 
parterna bilder av verkligheten (Engquist 2004:41). Detta betyder inte att någon har mer rätt 
eller fel än någon annan utan ”alla människor utan undantag ser sin del av eller verkligheten 
genom sin personlighet, genom sitt eget raster eller sina egna färgade glasögon” (Engquist 
2004: 83). Båda bör förstå hur den andra förstår verkligheten. De behöver för den skull inte ha 
samma uppfattning men båda måste få redovisa sina uppfattningar för att åstadkomma resultat. 
Detta kan kanske uppfattas som logiskt men fungerar inte alltid i praktiken. Engquist 
(2004:43f) exemplifierar detta med att beskriva hur en dominant chef säger sig ha blivit detta 
på grund av att medarbetaren saknar konturer medan medarbetaren i sin tur anser att chefens 
dominanta beteende gör medarbetaren tillbakadragen. Båda ser sig som offer för den andras  
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beteende. Det som en gång utlöste denna relation lever kvar i ett destruktivt beteende. För att 
bryta detta kan man ändra sig själv och gå med och inte emot. Författaren anser att ”bra 
kommunikation är detsamma som en bra relation” (Engquist 2004:35).  
 
Engquist (2004:66f) skriver att alltför många företag vidtar åtgärder som är av det kosmetiska 
slaget eller att en konsult hyrs in i stävan efter att få en bättre kommunikation. Han menar att 
detta är verkningslöst och att människor behöver se meningen med hela verksamheten. Det som 
borde göras är att diskutera makt- och mandatförhållanden, andan, medarbetarnas relationer 
och skillnader i värderingar. Men ofta är det svårt att få ett svar på vilka förbättringar som en 
person vill genomföra på sin arbetsplats medan det finns många klagomål på hur överordnade 
beter sig. Isaacs (2000:28) hävdar att när företag ofta misslyckas i sin strävan att förbättra 
prestationer bottnar det i ”oförmågan att tänka tillsammans”.  Men att tänka tillsammans 
handlar inte om att uppnå en harmoni där människor ger upp sin egen personlighet. Inte heller 
om att till varje pris undvika falsk harmoni vilket kan leda till att de egna förutfattade 
meningarna orubbligt försvaras. I båda fallen menar författaren att människor slutar att tänka. 
Han menar vidare att ”minne” är en annan benämning för att ”inte tänka”. Minnen är reaktioner 
som är grundade på historiska erfarenheter med givna referensmönster. Hamnar vi i en situation 
där vi inte kan använda minnet då klamrar vi oss fast vid våra åsikter och försvarar dem.  
 
2.3.1 Dialog  
 
Dialog är en metod att tänka och reflektera tillsammans (Isaacs 2000:31). Det handlar inte om 
att försöka få andra att förstå oss utan att öka den egna förståelsen av oss själva och andra. 
Dialogen kan bidra till bättre samarbete mellan medarbetare då kulturkrockar och olikheter kan 
förstås och främja kommunikationen (Isaacs 2000:33).  Vid en förhandling är målet ”att nå en 
överenskommelse mellan parter som har skilda uppfattningar” men i en dialog är målet att nå 
en djupare förståelse, skapa mening och lyssna till möjligheter som uppstår (Isaacs 2000:40f). 
Den egna ståndpunkten blir ett steg på vägen. I diskussion ligger fokus på att fatta ett beslut 
medan dialogen öppnar upp för nya insikter (Isaacs 2000:62).  
 
Enligt Engquist (2003:95) är det ganska meningslöst att öppna en diskussion med att säga att 
man ska vara ärliga eftersom det inte automatiskt leder till att man får förtroende för varandra. 
För att skapa dialoger och lära ett beteende som främjar dialogen, anser Isaacs (2000:49) att vi 
måste lära oss att leva som vi lär och bli uppmärksammade på att vi inte alltid handlar efter det 
vi sagt. Oförmåga till reflektion, fixering och försvar av våra åsikter leder till svårigheter i såväl 
oss själva, familj, arbetsliv och samhälle (Isaacs 2000:84). Vi kan utveckla en förförståelse för 
vilka krafter, olika mål och synsätt, som verkar i samspelet med andra människor och det blir 
då lättare att exempelvis genomföra förändringar. Dialogen ska få nödvändigt utrymme så att 
det inte begränsas av vanor, normer och förväntningar som finns i ett visst samspel. När vi 
uppmärksammar dem kan vi påverka den och en grund för att bygga ett bättre arbetssätt och ny 
livsstil. 
 
Program för att uppnå medarbetares delaktighet och engagemang är sällan lyckade (Argyris 
1988 ur Isaacs 2000:182). Isaacs beskriver hur ett företag försökte skapa kontakt med sina 
medarbetare genom att ha obligatoriskt samtal med givna mål en gång i kvartalet. Det blev 
snart en rutinmässig process som genomfördes för att de var tvungna. Lennér Axelsson & 
Thylefors (2005:136) anser att många arbetsmöten tenderar att bli rena informationsmöten och 
medarbetarna känner att det inte finns möjlighet att tala om det som de vill. Det blir chefens  
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föreställning och missnöjet är då nära. 
 
För att dialogen ska fungera måste vi lyssna noga och reflektera över hur vi reagerar på det. 
Människors samspel kan beskrivas genom att se på val av språk och systemsynsätt för att 
organisera ordväxlingen (Kantor ur Isaacs 2000:198f). De som talar känslans språk ser till 
relationer människor emellan och pratar om hur de mår och frågar hur andra mår. Innebördens 
språk innebär intresse för idéer, teorier och värderingar bakom det som händer.  Handlingens 
språk talas av dem som vill gå från ord till handling utan hänsyn till innebörd och känslor. När 
människor som talar dessa olika språk kommer samman kan det bli kommunikationsproblem.  
 

”På en personalavdelning talas ofta känslans eller innebördens språk, eftersom man där 
företrädelsevis arbetar med människor. Men majoriteten av dem de rapporterar till talar handlingens 
språk. En produktionschefs ansvar beskrivs i siffror. Hans organisation ska uppnå ekonomiska mål 
som motsvarar aktieägarnas förväntningar. Produktionschefen måste koncentrera sig på handling 
och kraft. De som talar med honom på känslans språk betraktar honom ofta som om de inte hänger 
med. Som kompensation ser man ibland personalchefer som försöker tala handlingens språk, ofta 
utan att behärska det tillräckligt väl, vilket går ut över deras trovärdighet.” (Isaacs 2000:202) 
 

Öppna, slutna och oordnade systemmönster handlar om hur man sätter gränser och fattar beslut 
(Isaacs 2000:210f). Slutna system styrs av stabilitet genom tradition och härkomst, och 
kännetecknas av hierarki och kontroll. Ledare styr för hela gruppens bästa men nya möjligheter 
uppmärksammas inte. I det öppna systemet råder demokrati och samarbete där man ska lära 
genom att delta. Detta kan dock leda till begränsningar då för mycket tas in i processerna när 
alla ska ha något att säga till om. I oordnade system råder improvisation och kreativitet samt att 
individerna är i fokus. Avsaknaden av formella strukturer gör dock att detta lätt leder till anarki 
och tendensen att utvecklas mot slutna mönster. Som exempel beskriver Isaacs (2000:212) hur 
dialog mellan stålverksarbetare och ledning föll ut. 
 

”Ledningen hävdade att man vill delta i en dialog- och de menade att tala öppet om olikheter, om 
kultur och om problem som behövde lösas. Ledningen trodde dock inte att facket skulle visa 
samma öppenhet. Man ansåg att fackets kultur var mer sluten mot påverkan utifrån och styrdes av 
tradition och hierarki, dvs. ett slutet system. Trots att facket hävdade att de hade demokratiska 
värderingar, utgick ledningen ifrån att facket skulle vara ovilliga eller inte kapabla att öppet 
diskutera verkets ekonomiska svårigheter och att de bara skulle misstänka ledningen för att dra 
upp ekonomin som förevändning för att få facket att gå med på mer eftergifter. Fackets inställning 
till ledningen var en spegelbild. De ansåg att ledningen var sluten och hierarkisk. Facket ansåg att  
ledningen inte skulle vilja pröva sina vägledande antaganden, sitt kontrollbehov och sin syn på 
arbetare som människor. Enligt fackets uppfattning låg svårigheten att kommunicera inte så 
mycket mellan facket och ledningen som mellan företagsledningen och ledningen på mellannivå, 
där det fanns tillitsbrister pga. den ena gruppens hierarkiska befogenhet över den andra. Både 
ledning och fack ansåg att de var öppna och gick därför med på att föra dialog, som skulle handla 
om öppenhet. Men under press, särskilt inledningsvis, blev båda grupperna trångsynta och ovilliga 
att reflektera eller avvakta med sina uppfattningar. ”  

 
Det var först när de började kunna prata om gapet som de kunde börja lösa problem. 
Författaren menar att det är möjligt att kombinera de olika språken och systemen och att det  
kan berika dialogen och man kan lära av varandra (Isaacs 2000:213).  
 
2.3.2 Feedback 
 
Clemedson (2006:29f) anser att feedback behövs för att utveckla en effektiv organisation i en 
föränderlig värld. Detta för att individen ska ges möjligheter att lära och utveckla sig i vardag- 
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en. Clemedson (2006:73) menar att kontinuerlig feedback är ett viktigt styrmedel för att 
utveckla en företagskultur där alla tar ansvar och gör det som krävs för att nå dit. Feedback 
eller återkoppling som det oftast kallas är ett ”väsentligt bidrag till gruppens lärande och 
utveckling” och kan hämtas från källor som självvärdering, kollegavärdering och värdering 
mellan chef och medarbetare (Lennér Axelsson & Thylefors 2005:143). Tengblad (2003:162) 
menar att  positiv feedback är ett effektivt sätt att skapa trivsel på arbetsplatser om det sker 
fortlöpande. Uppskattning som bara visas vid bemärkelsedagar eller när medarbetaren slutar 
anser han vara verkningslös. Den är effektivast om den sker direkt som ”omedelbar respons på 
individens agerande” (Clemedson 2006:31).  
 
Att ge och ta feedback är inte självklart för alla. Clemedson (2006:29f) hävdar att människor i 
arbetslivet ofta följer en oskriven regel som lyder ”Ge inte dina arbetskamrater en personlig 
feedback, särskilt om du inte tror att de kommer att tycka om det du säger”. Han menar att det 
sätter människor i ett dilemma där man säger sig inte ha något att säga om exempelvis chefen 
fast man pratar om henne/honom när hon/han inte är närvarande. Man ursäktar sig med att man 
redan har sagt till personen eller att man inte vågar riskera den goda stämningen. Det finns även 
en risk för att feedback blir kollektiv eller generell något som Clemedson (2006:89) kallar för 
”hygglighetskorruption”, vilket leder till att budskapet varken tas på allvar av mottagare eller 
sändare. ”En tumregel är att det som sägs ska vara något som mottagaren behöver höra och inte 
något som avsändaren vill göra sig av med” (Clemedson 2006:105). 
 
2.3.3 Småprat 
 
Möjligheter till småprat är väsentligt för arbetsklimatet. Lennéer Axelsson & Thylefors 
(2005:138) skriver att småprata kan upplevas som tröttsamt i vissa yrken men anser att 
”småpratet är som ett kitt i en arbetsgrupp” och det är här förtroende byggs upp. Clemedson 
(2006:176) säger att det finns ett ömsesidigt samspel mellan förtroende och tillit. Öppenheten i 
en grupp planar enligt författaren ut på den social bekvämlighetsnivån. Över denna nivå anser 
öppenheten innebära att man kommer in på känsliga ämnen såsom konkurrerande behov eller 
olika arbetsförmåga mm. Människor har olika preferenser och hur mycket kontakt de vill ha 
med varandra varierar. Inget är mer rätt eller fel än något annat utan det som avgör är om man 
är flexibel, förstår varandras preferenser och på så sätt på ett icke fördömande sätt kan lösa 
problem (Tamm & Luyet 2006:130). Lennér Axelsson & Thylefors (2005:209) säger att 
”samarbete kräver en tillit både till varandras yrkeskompetens och till själva arbetsrelationen. 
Först när arbetskamrater känner sig accepterade av och trygga med varandra finns 
förutsättningar för öppenhet och konstruktiv problemlösning. Det tar tid att utveckla tillit 
eftersom den bara kan byggas på redan gjorda positiva erfarenheter”.  
 
Ekman (2003:14f) lyfter fram småpratets betydelse och att det i mångt och mycket styr 
organisationer och att det är i det som lärande och information utbyts. Han målar upp bilden av 
organisationer i termer av ”chefsfamilj” som tänker ut hur företaget ska styras och 
”medarbetarfamilj” som utför arbetet. Men Ekman menar att avståndet mellan dessa ökar i 
kapp med att arbetslivet effektiviseras och att det därför inte är självklart att det som cheferna 
planerat utförs som det var tänkt. Han väljer att illustrera detta i en figur (se figur 4) där chefens 
intentioner och de budskap han/hon förmedlar passerar ett filter. Detta filter utgörs av 
medarbetarnas småprat, där man granskar allt som chefen säger och för fram. Beroende på hur 
medarbetarna i småpratet uppfattar intentionerna anammas eller förkastas de. Ekman (2003:25) 
drar därför slutsatsen att chefer måste delta i det informella småpratet och inte försöka styra 
eller kontrollera det.  
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Figur 4. Småpratsfilter (Modifierad figur, källa: Ekman 2003:16)
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I en annan figur (se figur 5) beskriver (Ekman 2003:27) hur det kan gå till att leda 
organisationen genom småprat. Det är viktigt att förstå relationen mellan den informella och 
den formella organisationen, och att delta i småpratet utifrån ett uppriktigt intresse för 
människor. Det är också viktigt att förstå och ta hänsyn till småpratets funktioner. Ekman 
(2003:25) pratar om att chefen måste ”vara småpratets gränsryttare”. Med det menar han att 
chefen visst ska delta i småpratet för att få medarbetarnas förtroende, men för den skull inte bli 
kompis. Han anser att ledarskapet inte heller blir framgångsrikt om det bara baseras på den 
formella chefspositionen. För att skapa förtroende krävs en balansgång och ett rimligt 
deltagande på informella arenor. I småpratet finns dessutom en mängd kunskap som utbyts 
mellan medarbetarna. Chefen bör därför ”leda lärandets småprat” genom att stödja samtal 
mellan olika enheter, utan att vid varje tillfälle låta sig styras av effektivitetskrav (Ekman 
2003:26). Ekman (2003:26) lyfter i sin modell även fram vikten av att chefen är ”texternas 
företrädare i småpratet”. Det innebär att chefen både ska ”marknadsföra” texterna samtidigt 
som småpratet vägs in i formuleringar av texterna. Med ”leda kulturen” menar Ekman 
(2003:27) helt enkelt att man måste leva som man lär. ”Kultur, budskap och tankar om lärande 
måste överensstämma om chefer ska kunna bygga förtroende” (Ekman 2003:27). 
 

Figur 5. Ledarskap genom småprat (Modifierad figur, källa: Ekman 2003:27) 
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2.4 Motstånd mot förändringar 

nligt Jacobsen (2005:168) måste man ta hänsyn till minst tre aspekter för att kunna förstå 

acobsen (2005:191) menar att förändringsprocesser ofta kännetecknas av motstånd. Senge 

Figur 6. Olika faser i motstånd mot förändringar (Källa: Coetsee 1999:207-208 ur Jacobsen 

acobsen (2005:194) skriver att för att förstå varför motstånd mot förändringar är vanligt måste 

övergångsperiod upplevs som om man står med en fot i det nya och den andra i det gamla och  

 
E
förändringsprocesser. Dels är det en process som sker under en viss tid och för att förstå 
förändringen så måste man jämföra nuvarande tillstånd med hur det var tidigare. Vissa 
förändringar ger upphov till starka reaktioner medan andra inte bekommer människor. Sedan 
ska idéer gå från ord till handling. Detta är inte helt okomplicerat då organisationer sällan är 
homogena utan snarare tolkar och översätter idéer utifrån vilken gruppering de tillhör (Jacobsen 
2005:190). 
 
J
(2000 ur Lenner Axelsson & Thylefors 2005:200) påpekar att motstånd mot förändringar inte 
är konstigt eftersom de kan upplevas som hot mot det som varit, man har ingen kontroll på vad 
som väntas. Motstånd kan beskrivas genom figuren nedan (se figur 6) där FAS 1 är ett 
förhållandevis milt motstånd i jämförelse med det i FAS 4 mer aktiva motståndet.  

 

2005:191). 

Apati/likgiltighet: 
• frånvaron av positiva eller negativa känslor 
• bristande intresse 

FAS 1 

FAS 2 
Passivt motstånd: 

• negativa uppfattningar och attityder 
• negativa och kritiska synpunkter på förändringar 

FAS 3 

Aktivt motstånd: 
• Starka kritiska yttringar 
• Ifrågasättande av poängen med att fortsätta delta i processen 
• Fredliga bojkotter och protester 

 
 

Aggressivt motstånd: 
• Aktiv spridning av negativa rykten och historier 
• Vägran att verkställa förändringsåtgärder 
• Mer våldsamma strejker och aktioner 
• Direkt undergrävande verksamhet och dolt sabotage 
• Direkt förströelse och ”terrorism” 

 FAS 4 

J
vi förstå hur enskilda individer och sociala relationer påverkas. Han skriver att motstånd kan 
baseras på yrkesmässig oenighet vilket innebär att det finns oenighet om behovet av att 
förändringar måste ske. Rädsla över att förlora jobbet eller sina arbetsuppgifter eller sin 
invanda plats i den fysiska miljön kan ge upphov till motstånd. Den egna identiteten känns 
hotad. När organisationer genomgår förändringar är det nära till hands att funderingar som: 
Vilka är vi?, Vilken är vår uppgift? Vad vill vi? kommer upp (Alvesson & Björkman 1992:30). 
Enligt Jacobsen (2005:198f) finns det ofta en rädsla att inte räcka till när det under en 
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då måste dubbelarbeta och tillskansa sig ny kunskap. Han menar att det även kan innebära en 
känsla av personliga förluster i form av att förl a ett fint rum eller att möjligheterna att klättra 

ll att människor blir försvarsinriktade på ett eller 
nnat sätt.  Clemedson (2006:122) menar att de verklighetsförvrängningar, som försvar ofta 

d.« 
m dig som jag inte säger vad jag egentligen tycker.« 

s.« 
 
Han skriver t ”här är det högt i tak” ofta finns ett underförstått 

rav att inte komma med kritik som kan påverka den goda stämningen i negativ bemärkelse.  

lt 
otstånd ska ses som negativt. Han menar att det kan vara så att folk är oense om hur en 

 

or
vidare i karriären minskar. En organisationsförändring medför ofta att sociala relationer 
förändras. Jacobsen (2005:201) menar att i samspelet mellan människor utvecklas informella 
avtal, psykologiska kontrakt, som innebär ”hur man ska förhålla sig till kollegor och ledningen, 
vilka uppgifter man förväntas utföra och vilka man inte ska lägga sig i, vilka beslut man kan 
fatta och vilka man ska överlåta åt andra”. Vid förändringar måste man kanske arbeta med nya 
människor vilket betyder att nya kontrakt måste etableras och eftersom detta kan upplevas tungt 
väljer man kanske att hålla fast vid det gamla. 
 
Förändringar som upplevs hotfulla leder ofta ti
a
resulterar i, förstärks i exempelvis en arbetsgrupp. De defensiva mönster grupper bildar genom 
att projicera sina misslyckade resultat på omgivande faktorer är svåra att bryta. ”Istället blir den 
förvrängda bilden en självbekräftande »sanning« och ett betydelsefullt inslag i gruppkulturen” 
(Clemedson 2006:122). Den som försöker gå emot defensiva rutiner bestraffas samtidigt som 
samma person kan hindra någon annan från att gå emot den defensiva kultur som de 
tillsammans varit med och skapat (Clemedson 2006:147). Det sker oftast omedvetet som ett 
naturligt samspel människor emellan men leder till känslan av hopplöshet och att det inte går 
att förändra något. Detta tillstånd av inlärd hjälplöshet ligger och bromsar för förändringar och 
ofta skylls misslyckanden på ”organisationen”, ”företaget” eller att ”det sitter i väggarna” 
istället för att se sin egen del i det hela (Clemedson 2006:148). Clemedson (2006:122) hänvisar 
till Chris Argyris (1990) som använder sig av begreppet skilled incompetence (ung. inlärd 
oförmåga) och menar att vi tränas att ”blunda för aspekter av den sociala verkligheten som kan 
försätta oss själva eller andra i en pinsam belägenhet”. Vi lär oss att kringgå jobbiga situationer 
och hålla skenet uppe, så kallat fancy footwork eller ”spel för galleriet”. Detta menar han inte 
löser några problem utan skapar ett missmod som i sin tur ger acceptans för medelmåttiga 
prestationer. Författaren menar att många insatser i företag och organisationer som görs i syfte 
att öka motivationen och vi-känslan ofta är mer fancy footwork än en vilja att ta tag i det som 
drar ner effektiviteten (Clemedsson 2006:139). Man målar upp hur man ska vara mot varandra i 
hopp om att påverka defensiva rutiner. Ord på fem i topplistan som ger legitimitet åt defensivt 
beteende är enligt författaren (Clemedsson 2006:140): 

 
»Här är det högt i tak.« 
»Tonen här är rå men hjärtlig.« 
»Jag är resultatorientera
»Det är av respekt och omtanke o

 resur»Personalen är vår viktigaste

 exempelvis om att det i uttrycke
k
 
Motstånd beskrivs enligt Jacobsen (2005:210) ofta i negativa termer men han anser att inte al
m
förändring ska ske men att de är positiva till att genomföra en förändring. Börnfelt (2006:195) 
säger att företag kan effektivisera verksamheten, förbättra produktkvalitet och att anställda 
påverkar arbetsmiljön i positiv riktning genom att skapa förutsättningar för 
förändringskompetens. Förändringskompetens innebär att det finns en vilja och tilltro till att det 
går att genomföra och påverka förändringar. En förutsättning är att den anställde känner att det  
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finns motivation och mening i att genomföra e r 
dialog mellan chefer och underställda är naturlig och anställda känner sig rättvist behandlade 
underlättar.  (Börnfelt 2006:196) menar att anställda som känner sig orättvist be handlade kan 

g företagsledning eller medarbetare 
ör att utveckla en ömsesidig och förtroendefull 

ktivt deltagande från alla medarbetare har successivt utvecklats till 

  

   

 

n förändring (Börnfelt 2006:196). En kultur dä

svara med total passivitet vilket i praktiken innebär att dessa väljer att inte delta i vissa 
aktiviteter som att exempelvis ge förslag till förbättringar. 

2.5 Teoretisk modell 
Kommunikationen i företaget fungerar inte som vare si
önskar. Goda ambitioner att skapa mötesplatser f
kommunikation med a
formaliserade och strukturerade informationsträffar. Parallellt med den mer strukturerade 
kommunikationen finns det informella småpratet som en viktig faktor i företaget. Ju sämre den 
formella kommunikationen fungerar i företaget desto mer påverkar småpratet utvecklingen av 
relationerna mellan ledning och medarbetare. Småpratet är inte i sig negativt men det är 
väsentligt att förstå innehållet och lära sig småpratets spelregler och vilka konsekvenser det har 
för företaget. Småpratet påverkar kommunikationen samtidigt som det är en del av 
kommunikationen. Småpratet fungerar som ett filter genom vilket ledningens uttalanden, texter, 
beteenden ska passera och värderas. Småpratets innehåll påverkas av både identiteter i olika 
grupperingar och även av det motstånd mot förändringar som de olika grupperna aktivt eller 
passivt står för. Samtidigt påverkas både identiteter och motstånd av småpratets innehåll. I den 
utvidgade teoretiska modellen (se figur 7) visas hur de olika faktorerna samspelar och att ett 
fungerande småprat spelar en viktig roll för en fungerande kommunikation. Övre delen av 
figuren kommer från Nyman Wik (2006) och under delen är den utvidgade delen som ligger till 
grund för denna undersökning. 
 

Figur 7.  Medvetet medarbetarskap, modifierad figur. 
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Organisationskultur och organisationsidentitet överlappar varandra som begrepp. Oavsett 
begrepp bildar de en ram av värderingar, synsätt, arbetsmönster, umgängesformer etc. som
gemensamma för individer och grupperingar i företaget. Både organisationskultur och 
organisationsidentitet är resultatet av ett socialt samspel, en pågående process som på gott och 
ont påverkar både uppfattningar och beteenden.  
 
 

 är 
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3 METOD 

Mot bakgrund av problemdiskussionen belyser jag i detta avsnitt valet av metod i 
ndersökningen, fördelar med den valda metoden, hur undersökningen praktiskt har utförts 
amt metodproblem. 

3.1 Val av metod 

sats bygger på empiriskt material från ett medelstort livsmedelsföretag i 

nomfördes en global enkätundersökning för hela koncernen.  Det finns 
lltså ett omfattande kvantitativt material i företaget så att göra ytterligare en enkätunderökning 

t. När jag har valt metod har istället den kvalitativa fallstudiens fördelar varit 
ande egenskaper för kvalitativa fallstudier är att de är partikularistiska, 

s samman eller relateras till varandra. Min undersökning har etnografiskt angreppsätt 
en influeras även av andra metoder.  

teckningar av spontana intervjuer och deltagande 
bservationer (Nyhlén 2005:34). Användandet av mer än vanliga intervjuer ger en större 

 

u
s
 

 
enna uppD

Mellansverige. Företaget gör löpande attitydundersökningar och andra mätningar med 
förutbestämda och kvantifierbara svarsalternativ. När jag påbörjade min undersökning hade 
fabrikens anställda nyligen genomgått en enkätundersökning på lokal nivå och under tiden för 
min undersökning ge
a
kändes inte aktuell
avgörande. Utmärk
deskriptiva, heuristiska och induktiva (Merriam 1994:24). Det innebär att de fokuserar på 
exempelvis en händelse, en socialgrupp, en institution eller annan specifik företeelse. Den är 
beskrivande och empiriskt nära till sin karaktär och är lämplig när syftet är att bidra till en 
bättre förståelse för bakomliggande faktorer och innebörder av det som studeras. Det är ett 
försök att tolka och finna mening genom studier i den naturliga miljön (Denzin och Lincoln 
2003:4 ur Nylén 2005:11). Genom att använda mig av kvalitativ fallstudie hoppas jag kunna 
tillföra en mer nyanserad beskrivning av det som studeras än vad en strukturerad enkät hade 
gjort. 
 
Det finns inga givna regler för hur den kvalitativa undersökningen ska utföras men det 
förutsätter en god kontakt med dem som ska intervjuas. Forskaren måste ha goda 
kommunikativa färdigheter vilket innebär förmåga att lyssna och skapa en tillitsfull atmosfär 
med dem som ska intervjuas dessutom vara uppmärksam på vad kontexten representerar och att 
undersökningen kan påverkas av forskarens egna värderingar och förutfattade meningar 
(Merriam 1994:53). Nylén (2004:27) skriver att det finns olika kvalitativa forsknings-
inriktningar vars gränser kan vara svåra att identifiera och menar att olika metoder delvis 
koppla
m
 
Etnografi är en metod att hämta material från den naturliga sociala miljön som studerats och 
innebär också en berättelse ”från fältet” som i efterhand skrivs av forskaren (Nylén 2005:28). 
Alvesson (2003:171) definierar etnografin som en studie som omfattar en längre tids fältstudie 
där forskaren försöker komma nära den studerade organisationen eller gruppen och det centrala 
är att ”ha varit där”. Att skriva en etnografi innebär en balansgång mellan de studerades 
synvinkel och forskarens tolkning av kulturen (Schwartzman 1993 ur Nylén 2005:29). Empirin, 
som utgörs av en rekonstruktion av uppfattningar, värderingar och handlingsmönster, samlas in 
med hjälp av inspelningar eller an
o
empirisk bas för intressant tolkning och vidgar perspektiven i etnografiska studier (Alvesson 
och Sköldberg 1994:272).  
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Med ett etnometodologiskt angreppssätt återger empirin utförligt naturligt prat samt 
beskrivningar av den sociala situationen inhämtade med hjälp av anteckningar och inspelningar 
från naturliga miljöer (Nylén 2005:45). I etnometodologi antas den sociala verkligheten 
konstitueras genom människors vardagliga prat och samspel med varandra, dvs. ständigt 
pågående kulturella processer (Nylén 2005:44). Etnometodologerna studerar och belyser hur 
”agerande i levnads- eller vardagsvärlden styrs av (oreflekterade, aldrig ifrågasatta) 

akgrundsförväntningar, imb
studier brukar dock vara bredar

plicita regler” (Alvesson & Sköldberg 1994: 104). Etnografins 
e än etnometodologi och i större utsträckning betona kulturella 

fenomen eller beteendemönster (Alvesson & Sköldberg 1994:110). 

 förvaringsplats för tal, ett 
rråd för legitima talbeståndsdelar”. Det centrala i diskursanalys är att det är svårt att se 

, när det gäller att konstruera den sociala situationen. 
on skriver att det som är intressant för organisationsteori är att se på hur världen konstrueras 

 
Det som varit föremål för mitt intresse har varit att försöka fånga vad det pratas om och vad det 
har för inverkan på människors reaktioner och handlingar. Börjesson (2003:21) skriver att i 
studier av diskurser och sociala konstruktioner intresserar sig forskaren för att ”fundera över 
det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas”.  Diskurser beskrivs som 
”talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt 
accepterat som ’sant’, ’trovärdigt’, ’förnuftigt’, ’gott’, med mera” (Börjesson 2003:21). Han 
menar att sättet man väljer att tala styrs av sammanhanget och på det sätt diskursen tillåter. 
Czarniawska (1988:13) skriver att ”diskursen kan uppfattas som en
fö
”språkliga utsagor som avspeglingar av en yttre eller inre verklighet” (Alvesson & Sköldberg 
1994:285). Att bara analysera texten utan hänsyn till kontexten eller tvärt om kan dock 
innebära begränsningar då man bortser från hur de inverkar på varandra (Taylor & Robichaud 
2004:409). Organisation uppkommer i och genom kommunikation som sker just nu, men är 
även påverkad av tidigare händelser och vi är på så sätt med och formar, och formas av, vår 
tillvaro (Taylor & Robichaud 2004:410). 
 
Vad är då social konstruktion? Att beskriva begreppet är inte helt enkelt. När man väl har 
närmat sig begreppets innebörder så går det inte längre att med övertygelse säga att ”så här är 
det” utan verkligheten betraktas som att ”allt beror på”. Det kan låta enkelt och till en viss del 
lättvindigt, eftersom det kan uppfattas som om det inte finns några tydliga svar utan bara en grå 
massa av ”å ena sidan” som möts av ”å andra sidan”. Det är lätt att tappa fotfästet och undra 
hur verkligheten kan, bör eller ska betraktas. Czarniawska (2005:14) menar att innebörden i 
ordet social i social konstruktivism är väsentlig att förstå eftersom den sociala processen har 
större betydelse än den enskilda individen
H
och menar att ”det enda antagandet som måste accepteras för att delta i det konstruktionistiska 
programmet är att verkligheten är under ständig ombyggnad och att det inte lönar sig att leta 
efter dess essens” (Czarniawska 2005:15). Det innebär att man inte behöver etablera ideér om 
vilka egenskaper en organisation har, utan det räcker att se på hur dessa har konstruerats och 
blivit till det de är. Czarniawska (2005:28) menar att det konstruktionistiska perspektivet i 
organiserandet och dess effekter, kan fångas av det hon kallar ett ”handlingsnät”. Författaren 
gör liknelsen med ett nät eftersom hon menar att kopplingarna mellan handlingar är 
nätliknande, snarare än linjära vilket innebär att förbindelser mellan handlingar skapar aktörer 
(Czarniawska 2005: 29).  
 
Vid bruk av den narrativa metoden anses den sociala verkligheten organiseras genom 
människors berättelser (Nylén 2005:53). Enligt Czarniawska (2005:53)  strävar människor efter 
mening och i denna strävan konstruerar man och hittar innebörder i vad som händer. Vid en ny 
händelse konfronteras dessa med stickrepliker som vävs in i redan existerande ramar.  
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Författaren menar att historier och aktuella teman är sådana ramar. Om inte dessa ramar fanns 
så skulle det organisatoriska livet bli en lista av osammanhängande moment. Berättelserna kan 

ock enligt Börjesson (20d 03:77) inte sägas vara helt objektiva utan växer fram i interaktion 

 
Nylén (2005:77) förtydligar kvalitativa metodinriktningar genom att koppla ihop olika metoder 

 

ier (Modifierad bild Källa: Nylén 2005:77) 

 
 
Ny  poängterar att etnografin är svår att sätta i ett speciellt fack och därför 
återfinns i flera olika strategier. Inom kvalitativ forskning kring organisationer och andra 
sociala företeelser används ofta den sammanhållna fallbeskrivningen dvs. en tämligen 
strukturerad berättelse utifrån de empiriska aktörernas perspektiv där citat har en framträdande 
roll. Den empiriska framställningen utgörs i denna undersökning av en mix av fallbeskrivning, 
empiriskt närhet, forskarnärvaro och dialoger. Nylén (2005:15f) skriver att fördelen med att 
återge mycket empiri är att det ger undersöknin en en större trovärdighet och man kan på detta 
ätt nå läsaren. Samtidigt menar hon a  kan få läsaren att tappa intresset. Jag 
ar valt att återge ledningsgruppens, tjänstemännens och de kollektivanställdas ”prat” via ett 

mellan forskaren och intervjupersonen. Han anser att de samtidigt påverkas av det som är 
kulturellt och socialt accepterat.  

3.2 Empiriframställning  

med  fyra olika framställningsstrategier (se figur 8): den sammanhållna fallbeskrivningen, den 
självbiografiska berättelsen, det fragmenterade pusslet och den unika konversationen. Nyléns 
diskussion baseras på ett par grundläggande frågor, dels om ”förhållandet mellan texten och 
verkligheten” dels ”förhållandet mellan forskaren och texten/den studerade verkligheten” 
(Nylén 2005:63). 

Figur 8. Fyra framställningsstrateg
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lén (2005:71)

g
s tt för mycket empiri
h
omfattande empiriskt material, för att på så sätt uppnå syftet med undersökningen. 
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3.3 Undersökningens tillvägagångssätt 
 
Bekantskapen med företaget är inte ny utan år 2005 kom jag via Högskolans 
näringslivsintegrerade projekt i kontakt med detta företag som sedan kom att bli mitt 
fadderföretag under hela året. Under den perioden träffade jag fabrikschefen, personalchefen 
samt kollektivanställda. Jag genomförde även min C-uppsats här, men var då i huvudsak ute i 

roduktionen. Samarbetet fungerade bra vilket ledde till att jag denna gång fått möjligheter att 
röra mig fritt på företaget. Jag var således jan insatt i övergripande frågor, företagets 
policy, ägarförhållanden och ekonomisk utveckling de senaste åren.  Min första introduktion i 

genomförde min C-uppsats. Jag hade sett hur en 
llverkningsindustri fungerar i praktisk produktion och följt operatörer under hela 

ra anonyma. Namnen som står i empiriavsnittet är således 
ngerade. I ostrukturerade intervjuer finns det inga färdigformulerade frågor (Merriam 

se det som deltagarna själva blivit hemmablinda för, samt att får en god inblick i olika  

p
från bör

hur fabriken fungerar fick jag när jag 
ti
produktionsflödet. Förutsättningarna för ett etnografiskt angreppssätt är att forskaren har ett 
stort engagemang för en organisations vardagliga rutiner och aktiviteter (Bryman & Bell 
2005:335), detta för att med ett inifrånperspektiv få en bild och förståelse för vad som sker i 
organisationen. Genom att min kontakt med fabriken började redan våren 2005 har jag med 
tiden fått en bra bild av vardagliga rutiner samt goda förutsättningar för att kunna utföra 
deltagande observationer och intervjuer obehindrat. Innan jag började denna undersökning 
informerade fabrikschefen sina medarbetare om vem jag var och mitt syfte med vistelsen på 
fabriken. Informationen gick ut via företagets intern-information på intranätet samt genom 
anslag.  Eftersom jag varit där tidigare var det många som kände igen mig. Min uppsats låg 
dessutom ute för utlåning samt att jag och resultatet presenterades i den interna tidningen. Jag 
har alltså haft en öppen roll och har inte behövt förklara vem jag är, utan har smält in i miljön 
och behandlats som en medarbetare.  
 
Under perioden augusti till december 2006 har jag varit på fabriken och genomfört intervjuer 
med 33 tjänstemän, inklusive företagsledningen, och 43 kollektivanställda. Jag har haft ett rum 
på personalavdelningen med PC och telefon.  För att nå en så avspänd miljö som möjligt har 
jag gjort intervjuerna med tjänstemännen i deras kontorsrum och med kollektivanställda ute vid 
respektive linje samt i fikarummen. Jag har valt att skriva ner anteckningar då jag anser att det 
ger en mer avslappnad stämning än om jag hade kommit med en mikrofon och spelat in 
intervjuerna. För att den intervjuade skulle känna att de kunde säga vad de tyckte har jag valt 
att låta företaget och dess anställda va
fi
1994:88). Jag har i möjligaste mån valt att använda mig av öppna ostrukturerade intervjuer och 
låtit respondenten berätta fritt. I vissa fall har dock svaren hamnat långt utanför syftets gränser 
(exempelvis drömmen om att bli ekonomiskt oberoende och att ha en tillvaro med 
paraplydrinkar) eller så har de tyckt att det varit svårt att börja prata. Genom att då be dem 
berätta om hur de upplever arbetsplatsen, relation till chefer och andra avdelningar mm har 
samtalet kommit igång. Frågorna ska dock inte vara så styrande, att de utgör hinder för att 
alternativa tankar eller uppfattning ska komma fram (Bryman & Bell 2005:369). 
 
Insamling av data har som framgått skett genom intervjuer men även genom deltagande 
observationer och skuggning. Skuggningen innebär att följa med den observerade personen för 
att få inblick i vad det innebär att vara den personen (Czarniawska 1992:197). Under min förra 
undersökning genomförde jag skuggningar av kollektivanställda och fick då en god inblick i 
deras vardag. Denna gång valde jag att följa med fabrikschefen under en arbetsdag samt att jag 
hakade på personer under deltagande observationerna. Vid deltagande observationer kan man 
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skeenden (Merriam 1994:115). Samtidigt är begreppet deltagande observation i det här fallet 

gsblock 
och fört ner kommentarer som sagts. Jus t blev till en början mitt kännetecken. I 
personaltidningens presentation av mig står det ”Ser du någon med block och penna i högsta 

lite vilseledande eftersom jag inte utfört några arbetsuppgifter. Jag har iakttagit och intervjuat 
dem jag har träffat. Observationer har inneburit att i några timmar åt gången observera 
samspelet inom personalen. Jag har följt operatörer, elektriker, mekaniker och tjänstepersonal i 
produktionen och på kontoren, småpratat i korridorerna och receptionen, suttit i den 
gemensamma matsalen och i fikarummen.  Sättet att utföra observationerna ute i produktionen 
kan kanske bättre beskrivas med vad Ehn & Löfgren (1996:119 ur Börnfelt 2006:78) benämner 
medföljande observation. Jag har löpande skrivit dagbok och haft med mig antecknin

t blocke

hugg så vet du vem det är!”. Alla visste på så sätt vem jag var. För att i möjligaste mån smälta 
in i miljön ute i produktionen har jag i huvudsak haft lika arbetskläder som operatörerna och 
dessa har jag förvarat i eget skåp i damernas omklädningsrum.  
 
Under denna undersökning har jag varit välkommen att närvara vid olika möten. Jag har suttit 
med ledningsgruppen på 5 ledningsmöten, som äger rum varje måndag kl 10-12, 10 
morgonmöten med skiftledare, fabrikschef och funktionschefer som hålls kl 08:30 varje 
morgon ute i produktionens konferensrum. Jag har varit med på 6 träffpunktsmöten, som hålls 
kl 13:00 varje fredag ute i produktionen. De som deltar i träffpunktsmötet är fabrikschef och 
funktionschefer samt skiftarbetare. Under detta ca femton minuter långa möte är det tänkt att 
frågor kring ekonomi, kvalitet och personal som rör de olika skiften ska tas upp.  Dessutom har 
jag varit med på 8 andra möten däribland lokal förstärkt förhandling mellan företaget och 
kollektivanställdas fackorganisation samt två informationsmöten för hela fabriken. 
 
Summering av antal intervjuer, möten och observationsdagar.  
 

Aktivitet Antal 
Intervjuer 

Kollektivanställda           
Tjänstemän inkl. företagsledning 

 
43 
33    76

Möten  
Ledningsmöten 
Träffpunktsmöten 

 
5 
6 

Morgonmöten i produktionen 

Informationsmöten 
Övriga mö

10 

2 
Förhandling 1 

ten 5 
Dagar observationer  32    32
Kontakter 108

 
  

3.4 M
 
En styrka hos den kvalitativa fallstudien är m gheten till flera olika datainsamlingstekniker. 
Tendenser finns dock att det kan bli ett omfattande material. ”Alla som arbetar med kvalitativa 
m  intervjuutskrifter, fältanteckningar eller 
d an transformeras till någonting begripligt, trovärdigt och givande i den  

etodproblem 

öjli

etoder har nog någon gång frågat sig hur en bunt
okumentärt material k
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D 

färdiga forskningsrapporten
lätt att få känslan att proces

” (Nylén 2005:9). Det empiriska materialet växer snabbt och det är 
sen kan fortgå hur länge som helst. Jag kom dock till en punkt när 

t att avsluta insamlingen. Dels är perioden naturligt avgränsad av 
så en känsla av empirisk mättnad. Det är när källorna börjar ta slut eller 

 
styrka och bekräfta. Bedömningen av pålitligh t går igen i alla faser av forskningsprocessen. 

 gått 
nt och pratat med operatörer, mekaniker och elektriker. Många är fast vid sina maskiner och 

-
rupp samt andra kategorier som jag använt mig av i uppsatsen. Det är således viktigt att ha 

är viktigt,  ”God kvalitativ forskning är inget tekniskt projekt, det är ett intellektuellt sådant”.  

det kändes naturlig
kursgången men ock
endast ger lite ny information (Bryman & Bell 2005:356).  
 
Kriterier som lämpar sig för bedömning av kvalitativa data är trovärdighet och äkthet (Bryman 
& Bell 2005:306f med referens till Guba & Lincoln (1985) och Lincoln & Guba (1994)). 
Trovärdighet kan i sin tur delas i tillförlitli verförbarhet, pålitlighet samt möjlighet attghet, ö

e
När man ser på kriterierna för äkthet i en undersökning så ska man se på om den ger en 
rättvisande bild av åsikter och uppfattningar, om personer i undersökningen bidrar till att de får 
en bättre förståelse för sin och andras sociala situation och den sociala miljö de lever i, om detta 
bidragit till att de kan förändra sin situation (Bryman & Bell 2005:308f). För att fånga upp en 
så nyanserad bild som möjligt har jag aktivt sökt upp människor. I produktionen har jag
ru
jag har därför gått runt och lyssnat på vad de har att säga om sin arbetssituation. Vissa har varit 
kontaktsökande medan andra har haft ett mer avvaktande förhållningssätt, men i min strävan att 
göra så många röster som möjligt hörda har jag tagit kontakt med så många som möjligt. 
Tjänstemännen har jag gått till och bokat tider för intervjuer som sedan utförts i deras rum. 
Kritik som riktas mot kvalitativ forskning är att det bygger på det forskaren själv anser vara 
viktigt och på de personliga relationer som de etablerar med undersökningspersonerna (Bryman 
& Bell 2005:318). Visst har jag som forskare upplevt att det är lätt att påverkas av den miljö jag 
befunnit mig i. Och visst skulle det ha känts bra att öppet få tycka till i vissa situationer men det 
har inte varit min uppgift under denna period. I min kontakt med företaget har jag kommit att 
betraktats som en medarbetare. Detta sätt att komma nära de infödda, ”go native”, kan innebära 
att fastna i detaljer som gör det svårt att säga något av vidare teoretiskt intresse (Alvesson 
2003:172). Även om jag redan tidigare har genomfört en uppsats på fabriken ser jag inte det 
som ett hinder.  Med min förra undersökning i ryggen har det snarare varit lättare att förstå de 
problemställningar och berättelser som kommit fram vid mina öppna intervjuer. Men man ska 
vara medveten om att det kan föra med sig svårigheter att distansera sig från de personer och 
miljöer man är van vid. Det är lätt att bli hemmablind och kanske inte alltid uppfatta varför 
skeenden är som de är eller varför människor reagerar som de gör. ”Det gäller att finna en 
balansgång mellan att vara en ”insider och en ”outsider” (Patton 1980 ur Merriam 1994:107). 
 
Jag har valt öppna intervjuer och deltagande observationer för att försöka fånga vad det pratas 
om på företaget. I presentationen av det empiriska materialet och analysen har jag sedan valt att 
dela upp de intervjuade i tjänstemän, kollektivanställda och ledningsgruppen för att få en 
överskådlig bild av vad som sagts. Men Alvesson & Sköldberg (1994:267) menar att man 
genom att lista olika kategorier eller identiteter är med och konstruerar en viss identitet 
eftersom de inte enbart kan ses som naturligt givna utan även som diskursiva konstruktioner. 
"Genom att intervjua någon i egenskap av ”kvinna” eller få någon att beskriva sitt 
förhållningssätt till ”chefen” konstrueras en viss identitet” (Alvesson & Sköldberg 1994:267).  
Det torde alltså även gälla vid min uppdelning av tjänstemän, kollektivanställda och lednings
g
förståelse för faktorer som inverkar på det empiriska materialet. Alvesson & Sköldberg 
(1994:369) anser dock inte att det är val som är avgörande för om undersökningen kan 
betraktas som god eller inte, utan det är medvetenhet och förmåga att tolka på olika nivåer som 
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Författarna ser reflektion som kärnan i forskning och med reflektion menas att se utanför en 
viss bestämd referensram och se vad den inte säger (Alvesson & Sköldberg 1994:323). 
Förmågan att reflektera styrs alltså av forskarens förförståelse. För att öka min förförståelse har 
jag sökt information på Internet, i bibliotek och i högskolans databaser, löpande under 
undersökningsperioden. Jag har löpande gjort litteraturgenomgångar kring ämnen som 
arbetspsykologi, medarbetarskap, identitet, kultur, motstånd, kommunikation, kvalitativa 
metoder mm. 
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4 EMPIRI 

Detta kapitel innehåller en inledning av undersökningen där jag beskriver några möten och, 
nder tiden för undersökningen, aktuella händelser. Sedan följer en sammanställning av svar 
ån intervjuerna av fabrikens ledningsgrupp, tjänstemän och kollektivanställda. För att 
nderlätta för läsaren har jag strukturerat svaren i de olika kategorier som kommit upp under 
tervjuerna. 

4.1 I början av en undersökning 

här igen.  På detta mellansvenska livsmedelsproducerande företag, i grunden ett 
mmalt svenskt familjeföretag, som med tiden har blivit en del av en multinationell koncern. 

J

- och R&D. Flera rum gapar tomma som ett resultat av de senaste årens 
ersonalnedskärningar. Det är lugnt på denna avdelning men den trevliga atmosfären går det 

inte att ta miste på och X hjälper mig att komma tillrätta - det är lätt att känna sig välkommen. 
ranät som täcker hela koncernen och visar mig det som kan 

ara bra att veta. Här kan anställda finna information om visioner, värderingar, nyheter, 

ch stämpelklockan. Där fanns en 
pp om psykosociala arbetsmiljön, Sverigemålet är ifyllt med färgpenna och lyder: ”Hög 

tjänstemännen. De säger att det finns uppfattningar att detta är 
nnu en i raden av undersökningar som inte ger något nytt eller leder till förbättringar utan  

 

u
fr
u
in
 

 
Då var jag 
ga
ag har precis installerat mig i mitt rum där jag kommer att tillbringa hösten. Jag sitter uppe på 

personalavdelningen i ett ljust och fint kontorsrum och genom de fyra stora fönstren ser jag hur 
hösten börjar ta ett grepp om naturen. Här inne på personalavdelningen sitter personalchefen 
och två personalmän. I våningen ovanför mig sitter löneadministration och i våningen under 
sitter kvalitets
p

X guidar mig genom företagets int
v
försäljningsresultat, marknadsstatistik, produktinfo, mål etc.  
 
Redan på morgonen var jag med på ett morgonmöte i konferensrummet i produktionen som 
ligger i en annan huskropp. De som deltog i morgonmötet var fabrikschef, funktionschefer och 
skiftledare. De har ett möte kl 8:30 varje morgon och går då igenom läget i produktionen och 
tar upp eventuella problem för diskussion. Stämningen var avspänd och uppsluppen och det 
gavs saklig information om de olika linjernas produktion. Mötesmedlemmarna pratade om det 
informationsmöte som ska hållas kl 13 i fabriken stora konferensrum. Alla anställda är inbjudna 
till det timmeslånga mötet och fabriken stängs då ned. På intranätet finns en påminnelse om 
mötet där det står att alla anställda bjuds på lunch i matsalen och de som jobbar eftermiddags- 
och nattskift får lunchen i en form. När jag efter mötet styrde mina steg mot utgången från 
produktionen gick jag förbi anslagstavlan invid tvättstället o
la
arbetsglädje och god laganda”. 
 
-Vill du ha kaffe? säger X som tittar in i mitt rum. Hon går ner till matsalen som ligger mellan 
produktionen och den huskropp som rymmer mitt rum och efter någon minut sprider sig 
kaffedoften i korridoren. Z sluter upp och vi sätter oss och småpratar. Jag får berättat för mig 
att det på enheten har genomförts en SLOT- undersökning under våren vilket innebär en form 
av attitydundersökning där alla medarbetare har fått svara på enkäter som behandlar hur den 
enskilda medarbetaren trivs med sin grupp, vad som är bra och vad som skulle kunna 
förbättras. Syftet med undersökningarna är att ringa in eventuella problem och att det i 
förlängningen ska finnas åtgärdsprogram för detta.  X säger att det finns ett visst motstånd och 
misstänksamhet mot personalavdelningens avsikter och att de upplever att misstänksamheten är 
större hos kollektivanställda än 
ä
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rinner ut i sanden. Båda ger uttryck för att SLOT- undersökningen visar att frågan om 
medbestämmande fått lågt resultat.  
 
Jag gick på lunch i personalmatsalen som ligger mellan personalshopen och receptionen. Här 
äter tjänstemän och kollektivanställda tillsammans även om en viss uppdelning kan skönjas då 
tjänstemännen sätter sig längs långbordet i mitten och några ur ledningsgruppen ofta återfinns 
vid de runda borden invid fönstren som vetter ut mot den stora parkeringen. Någon väljer att 
istället gå till det nyrustade gymmet på lunchen medan andra kopplar av med medhavd eller 
dagens lunch. Här i matsalen är det klädseln som ger vägledning om vad du jobbar med. De 
kollektivanställda har över lag arbetskläder änstemännen är ”civilklädda”. Jag har själv 
tt skåp med arbetskläder i damernas omklädningsrum som ligger i direkt anslutning till 

ningsblock som annars är en trogen följeslagare under 
eltagande observationer och intervjuer.  Det har jag haft med mig ute i produktionen där jag 

 en beskrivning på 
llbud av olycksfall. Han ger en rolig framställning som lockar fram fniss bland åhörarna och 

i produktionen där kollektivanställda, skiftledare, 
nktionschefer och fabrikschef träffas. Det är ett möte då man helt enkelt går ifrån maskinerna 

 tillfälle att bjuda in till dialog, få 
put från fabriksgolvet till ledningen samt skapa en god relation mellan medarbetarna. 

Fabriksledningen vill uppmuntra ifrågasättandet och förändring av status quo. Eftersom skiften  

medan tj
e
produktionen. De har jag på mig när jag tillbringar längre perioder i produktionen. I matsalen 
har jag inte med mig mitt anteck
d
pratat med operatörer, elektriker och mekaniker. På väg från matsalen var det flera som kom 
fram och kommenterade att de hade läst min förra uppsats. Jag märker att fabrikschefen och 
personalchefen har uppmanat personalen att läsa vad som skrivits om dem.  
 
Efter lunchen är det informationsmöte. Mötet hölls i det stora och högst upp belägna 
konferensrummet som med golv av rött tegel och synliga takbjälkar ger en gemytlig atmosfär. 
Framför den stora vita duken står stolar uppradade och de fylls på bakifrån. De flesta 
kollektivanställda sitter längst bak och tjänstemännen sätter sig bredvid varandra men det finns 
de som bryter mönstret. Fabrikschefen höll en resultatpresentation om koncernens och enhetens 
läge. Han påpekade att det går bra för fabriken men att det finns ett orosmoln och det är 
produktivitetsmålen. Därefter följde ekonomisk rapport från funktionschef, information om 
skiftgång och att det är dags för en ny global medarbetarenkät i oktober. Medarbetarna 
uppmanas att verkligen ta chansen att tala om vad de tycker om olika frågor. Tjänstemännens 
fackliga företrädare talade även om att skyddsombuden ska stärkas och gav
ti
säger att inget är för banalt för att rapportera. Utvecklingen inom IT har gått snabbt och på bara 
några år har personalstyrkan minskat med tio personer. Mötet var informativt och 
mötesdeltagarna uppmuntrades att komma med kommentarer och funderingar men väldigt få 
tog chansen att kommentera det som sagts.  
 
Under undersökningsperioden går jag runt till olika möten… 
 
Varje måndag kl 10-12 hålls ett ledningsmöte i ett av fabrikens konferensrum. Jag sitter med 
och observerar och lyssnar. Med ackompanjemang av kaffekopparnas slammer avlöser skratten 
varandra och alla får göra sina röster hörda. Efter 10 minuter går det in på en mer formell 
ordning och de går laget runt. Det som diskuteras är det generella informationsmötet, 
information till samrådsgruppen, attitydundersökningar, produktionseffektivitet, hur 
uppmärksamma duktiga medarbetare, lager, vad det pratas om i produktionen mm.  
 
Varje fredag kl 13 hålls träffpunktsmöten 
fu
och alla får en möjlighet att säga sitt. Tanken är att skapa ett
in
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ser olika ut kan det ta flera veckor mellan mötestillfällena för vissa och mötestiden räcker oftast 
inte till mer än ren information om aktuell statistik. Den här fredagen arbetar operatören Stina 
sin sista dag och då byts bullarna ut mot tårta. Kaffemuggarna fylls på och flera operatörer, 
mekaniker och elektriker sluter upp. Det är en uppsluppen stämning. Fabrikschefen 

formerade bland annat om att det ska bli lokal förstärkt förhandling med kollektivanställdas 

 
fter mötet hakar jag på en mekaniker som ska ta rast. En operatör kommer och frågar om hon 

mpelvis samrådsmöte mellan 
brikschef, personalchef och fackliga företrädare för kollektivanställdas och tjänstemännens 

i organisationen. Det fungerar inte riktigt så. Mycket sker via telefonmöten mm. 
et är svårt att få en dialog då.” Siv funktionschef  

 
e ledning så att de får se verkligheten. Man borde vara 

ppnare. Det borde vara mera motiverande för alla om de går runt i fabriken. Vi går runt.” 

in
fack. Senaste förhandlingen har blivit en utdragen process och de på mötet närvarande 
funktionscheferna sa att de gärna svarar på frågor om någon undrar något när det gäller 
förhandlingen etc. Ingen av de kollektivanställda tog upp något. Några operatörer gick iväg och 
av den stora gruppen bildas små grupper. De chefer som ligger närmast produktionen stannar 
kvar och deltar i småpratet och snart går alla till sina maskiner. 

E
kan få hjälp, så vi går dit istället. De två kvinnliga operatörerna vid linje 20 gör felsök 
tillsammans med mekanikern. De startar och stannar maskinen. ”Akta fingrarna” ropar 
mekanikern och kör igång. När problemet är fixat går vi upp till elektrikernas och 
mekanikernas fikarum. Tonen mellan de som sitter vid fikabordet är lättsam och skratten 
duggar tätt. Samtalen växlar mellan privata planer för helgen och praktiska problem i 
produktionen. En elektriker slutar för dagen och går och en annan kommer in och sätter sig. En 
av mekanikerna konstaterar att det är flera i både arbetslaget och i hela produktionen som 
börjar bli äldre och att de inte orkar lika mycket längre.  
 
Förutom ovanstående mötesexempel har jag deltagit i exe
fa
fackliga organisation och SLOT-uppföljningsmöte.  Exempel på dialogerna från mötena 
återkommer längre fram i det empiriska materialet. I inledningen av uppsatsarbetet får jag även  
några ord på vägen av en facklig representant som säger, ”när du går runt och pratar så fokusera 
inte så mycket på vad den enskilda personen säger utan lyssna på kollektivet”. 
 
Innan jag går vidare med redovisningen av ”pratet” vill jag bara nämna att näst intill alla 
respondenter avslutade sina egna uttalanden vid intervjuerna med ”det är kanske bara jag som 
tycker…”.  
 

4.2 Röster från ledningsgruppen 
 
Ledningsgruppen utgörs av fabrikschef samt funktionschefer för personal, ekonomi, logistik, 
produktion, underhåll samt kvalitet och affärsutveckling.  
 
4.2.1 Sagt om koncernen… 
 
”Jag har synpunkter på men inte kunskap om hur man sköter ett företag globalt. Jag ställer inte 
riktigt upp på att beslut som kan tas långt upp i organisationen sedan ska spridas som ett 
skimmer ut 
D

”Man saknar ju närvaro från högr
ö
Markus funktionschef  
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”Man måste anpassa kostymen och det är en nackdel med att vara ett stort företag. Vi är 

Jag tycker att det är bra här. Det är bra produkter och bra läge på fabriken med en stor lokal 

or koncern. Man har lyckats hitta en bra balansgång mellan det stora 
ch det lilla.” Markus funktionschef  

 
Jag tycker att det är ett otroligt bra företag. Det hänger på en själv. Jag har aldrig blivit 

m. Det 

har det skett ganska stora förändringar. De stora besluten 
lobaliseras mer. Nu stängs fabriker. Osthyveln går inte längre. Jag upplever att vi befinner oss 

underar hon om det är hon själv som går omkring i en 
römvärld.  

ta fabriker. Hon får vara ute 
ycket och har mycket jämförelsematerial med andra företag som varit här på besök. De 

as sker inte bara med hjärnan utan också med hjärtat. Det går inte alltid men 
mbitionen är där.” Frank funktionschef 

 stan så hejar de.” 
rank funktionschef  

fluenser.” Karin funktionschef 
 

toppstyrda och det har märkts genom åren.” Karin funktionschef  
 
4.2.2 Sagt om arbetsplatsen … 
 
”
marknad. Lägesmässigt bra för vi har ingen konkurrens av andra företag. Jag känner inte direkt 
hotet. Nackdelen är att vi inte får så mycket nya produkter eftersom vi ligger som vi ligger. Det 
är bra att vi ingår i en st
o

”
motarbetad. Man måste visa framfötterna, då får man mycket hjälp med utbildningar m
är en levande och mångsidig arbetsplats.” Karin funktionschef  
 
”Under de senaste 5-10 åren 
g
i en konkurrenssituation. Vi måste ta mer besvärliga beslut.” Siv funktionschef  
 
Funktionschef Marita berättar att hon tycker att andan är positiv i fabriken. Hon säger att hon 
har hört från andra håll (fackliga representanter) att de tycker att det är eländigt här men att hon 
inte ser eller hör att det är så. Ibland f
d
 
Funktionschef Siv säger att hon inte vet om de har så mycket missnöje som det sägs ibland. 
Utifrån ser hon som meningsfullt att de är en av Europas bäs
m
positiva kommentarerna är många från dessa besökare. ”Det är en bra arbetsplats. 
Jämställdhetsarbetet har kommit långt. Företaget är bra på etik, moral och att följa lagar och 
regler. Vi har bra program för internrekrytering och kompetensutveckling.”  
 
”Personligen så tycker jag företaget stöttar i med och motgång. I min förra tjänst fick jag lika 
mycket hjälp som när jag blev chef. Det finns alltid möjlighet att få hjälp och det är ett 
friskhetstecken att det finns möjligheter att göra karriär för dem som kan och vill. De flesta 
beslut som t
a
 
”Det som är negativt är att många av oss är bortskämda. Vi är vana att det ska vara lätt. Det ska 
inte vara några konflikter. Vill man ha något så får man det. Jag tror att alla skulle må bra av att 
ha någon typ av ombyte med andra fabriker. Vi är lite bortskämda men andan är bra. Även nu 
när vi har överlappsförhandlingen så upplever jag faktiskt att vi har en god stämning i fabriken. 
Löner och förmåner är en sak och det fysiska är en sak. Träffar jag någon på
F
 
4.2.3 Sagt om ledningsgruppen… 
 
”Ledningsgruppen har förändrats. Det är mycket trygghet, erfarenhet och kunskap som gick 
genom dörren men det är ju bra med nya in
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Funktionschef Lars berättar att det är en arbetsplats med mycket traditioner med många 
trotjänare. Det är traditionsbundet hur allt ska fungera. ”Det har pågått ett generationsskifte i ett 
par år. Jag tycker att det är bättre. Nu är det flera gröngölingar som vågar testa. Förr var det 
traditionsstyrt med få starka ledare.”  
 
Ledningsgruppen känn” s fortfarande ganska ny. Den är bra. Det tar stort ansvar för fabriken. Vi 

oncernen. Ledningsgruppen kanske fungerar för bra för vi 
et. Nu går det bra men vi har inte testat för hur vi skulle 

åste 
man få ut att det är allas ansvar att vi ska kunna överleva. Förr litade man på att ledningen löste 
alla problem. Man måste få med alla på något v  mål måste brytas ner 

 var det ledet under fabrikschefen som var tight.” Siv 

roblem. Det beror nog på fabrikschefen som 

 vill ha en chef som inte lägger näsan i blöt och som kan läsa av resultat. Jag 
 

l fortfarande men det måste 

em. I stort fungerar det men vi kan bli bättre. Jonas 

s kritik för att vi 

 

blir en liten fabrik och inte stora K
ommer kanske överens för myckk

fungera i problemtider.”  Markus funktionschef  
 
”Det är svårt att fortsätta arvet och få folk att se trygghet i nya ledningen. På något sätt m

is. Fabrikens övergripande
så att alla känner sig delaktiga.” Markus funktionschef  
 
”Det är en fabrik med goda intentioner. Ledningen tycker inte annat än de ger uttryck för. Vi 
har en gemensam plattform. Tidigare
funktionschef 
 
Flera kommenterar fabrikschefens roll i ledningsgruppen… 
 
”I ledningsgruppen tycker jag inte att vi har några p
person att det inte blir något högtravande.” Marita funktionschef  
 
”Jonas (fabrikschefen) öppnar upp. Han säger att detta vet jag inte och då stärks andra. Det 
bygger självförtroende åt andra. Under den flummiga ytan så tror jag att alla förstår och suger i 
sig sitt ansvar.” Lars funktionschef  
 
”Det är informativt och trevligt, den ribban har Jonas (fabrikschefen) satt. Vi är ytterst sällan 
oense. Vi kan prata på ett konstruktivt sätt. Jag upplever inte att någon blir illa åtgången, det 
passar mig. Jag
skulle inte bli gammal på jobbet om det inte var bra.” Frank funktionschef 
 
”Stora förändringar på samma gång ger lite gungning innan det lägger sig. Det är så himla lätt 
att prata förbi varandra, det är svårt att hitta en frekvens där vi känner att vi talar med varandra. 
Det känns som om Jonas (Fabrikschefen) håller på och söker sin rol
ju få ta tid.” Karin funktionschef  
 
”Man måste vara klar om målen så att inte jag och andra funktionschefer har olika mål, då bli 
det märkligt. Vem ska lyssna på v
(fabrikschefen) har ju börjat jobba med det.” Markus funktionschef  
 
Fabrikschefen säger om ledningsgruppen… 
 
”I den lokala ledningsgruppen är det högt i tak men jag har hört att det finn
avskärmar oss från dem som ska återrapportera till oss.” Jonas fabrikschef  
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4.2.4 Sagt om ledarrollen… 

an 
 i tak menas att när vi är besvikna på hur en 
na en syndabock utan att tillsammans hitta en 

Jag försöker att pejla läget bland dennes underställda. Jag försöker lyfta chefen och få fram det 
om han/hon är extremt duktig på.” Jonas fabrikschef  

 
Som chef bistår funktionschef Marita gärna i diskussioner om de uppstår en konflikt i 

erättar hon att hon inte blandar sig i förrän de har försökt själva. 
En konflikt måste man hantera på en lägre nivå för här ute hakar man upp sig på småsaker. 

tt det fungerar får de nog ta allt ansvar. Risken kan bli att 
et blir för mycket. De är per automatik fria i sina roller. Jag följer ju med i hur företaget styrs i 

e som det är bra så gör jag inget. Mitt 
äng har självständiga jobb och de har en massa kontaktnät. De får stundtals ta en del skit. I 

Ingen får någon bestraffning eller reprimand om någon gjort något fel eller slarvigt. 

 han inte varit tillräckligt lyhörd. Han menar att det 
iktigaste är att få gemensamma mål för avdelningen. 

k funktionschef 

 
Fabrikschefen Jonas tycker inte om att prata i termer av hierarkier. Han tycker det är ett fult 
ord. Han vill gärna se sig som en i ledningsgruppen men är den oenig kliver han ut och fattar 

eslut. ”En viss sorts ledarskap gör att man kan nå oanade nivåer. När det är högt i tak och mb
kan diskutera och man vet sin roll. Med högt
ituation har skötts så är det viktiga inte att fins

lösning. Att konfrontera obehagliga saker kan vara svårt. Vi måste våga kritisera varandra. Vi 
är inte där nu men vi är på väg dit.”  
 
”
s

produktionen men samtidigt b
”
Det gäller att kunna lyssna. Man behöver inte argumentera emot. Att vara chef över 
kollektivanställda är en utmaning, det är en lärdom.” Hon säger att hon inte har några konflikter 
med folk. Att hon har trampat i klaveret någon gång men att det har rätt ut sig. ”Folk ställer upp 
för företaget när vi kräver lite extra. Den motstävighet som ibland finns känns som om den bara 
ska vara för sakens skull. Jag har alltid fått folk att göra saker.”  
 
”Jag är ingen som petar. När jag vet a
d
stort. Största utmaningen är att få dem att hänga med och bryta mönster ibland. Frågar man folk 
så vill de ha ansvar. Jag har mina nyckeltal och så läng
g
början är det ganska tufft men de finner sina roller efter ett tag. De blir starka och vet vilka de 
kan ta skit från.” Lars funktionschef  
 
”Jag försöker sätta tydliga mål. Jag bryr mig inte om hur de kommer dit utan det är resultatet 
som räknas. Jag är inte med och petar i detaljer. Man ska göra sitt bästa och att göra bort sig är 
inget att skämmas för. Å andra sidan har jag ingen förståelse för den som kan mycket men inte 
vill något.” Frank funktionschef  
 
”
Egentligen borde vi nog vara hårdare.” Frank funktionschef 
 
Funktionschef Markus beskriver gruppen som en bred skara vilket gör det svårt att formulera 
målen så att alla känner sig berörda. Man har inte utnyttjat varandras kunskaper i den 
utsträckning han hade trott att de skulle göra. Han anser att han har en del i det hela eftersom 
han inte har varit tydlig med sina förväntningar på gruppen. Man vet om sina egna mål men 
inte avdelningens mål. Han säger att
v
 
”Jag valde att tillsätta personer som är jätteduktiga inom sina områden. De är lyhörda och 
bestämda och kan säga ifrån. Det är jordnära. Jag försöker lyssna och ha en bra dialog. Jag får 
en bra länk ut i produktionen.” Fran
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”Jag tycker att vi har det bra på avdelningen. Det är samarbete oavbrutet, ingen som sitter på 

t mer är ju 

ra på det. De spontana fikalösningarna 
en nu finns det en vilja att försöka förändra sig. Uppdelningen på företaget 

tycker han är dålig. ”Vi sprider ut oss för mycket för att få vara för oss själva. Det tycker jag är 

Personalavdelningen är alldeles för osynlig. De skulle vara mera ute i verkligheten. Några på 
 fabrikschef  

r 
 roligt för oss när vi lyckas med effektivitetsprojekt men det kanske inte ses positivt av alla. 

å mera kontakt med fabriken.” 
arin funktionschef 

en skulle kunna vara bättre - det skulle alla vinna på. Du är inte en med 
briken när vi nu sitter i separata hus.” Marita funktionschef  

Operatörsunderhållet fungerar hyfsat. Av tradition finns det mekaniker som tycker att 

-dom-tänk som inte är bra i förlängningen. De enda 
om tjänar på det är våra konkurrenter. Stötestenen är första linjens chefer. Man har alltid 

nktionschef  

 

sin kammare. Vi har olika roller.” Karin funktionschef  
 
4.2.5 Sagt om kontakten mellan avdelningar…  
 
Funktionschef Lars säger att det spekuleras mycket bland personalen på fabriken. Mycket tid 
och energi läggs på att försöka lista ut hur tjänstemän tycker. Han tycker att det är onödigt för 

u när han själv sitter i den positionen att han vet mer så säger han. ”Nu när jag ven
det inte något kul. Vi sitter inte inne med så mycket information som folk ibland verkar tro”.  
 
Lars berättar att avdelningsuppdelningen var stark när han kom till företaget men att det nu 

nns exempelvis gemensamt fredagsfika för att ändfi
fanns inte förr m

dåligt. Vi ska föröka bli annorlunda än de starka ledarna som var här förut.”  
 
”
personal borde befinna sig i produktionen.” Jonas
 
”Visst finns det attitydmotsättningar. Vissa vill inte riktigt förstå vår roll och arbetsuppgifter.” 
Karin funktionschef  
 
”Vi har en bra marknad som vi känner oss relativt trygg med, det är ju mest förvaltning. Det ä
ju
Kanske kunde man ha mer av självstyrande grupper. De som är tävlingsinriktade vill ju visa 
sina procenttal och då finns det ju engagemang.” Markus funktionschef  
 
”Nu ska det göras en flytt så att några avdelningar kommer närmare. Det är bra men säkert blir 
det kulturkrockar.” Karin funktionschef  
 
”Det är nyttigt att träffas över avdelningsgränserna. Jag upplever att det är för lite sådant. Jag 
träffar ju några genom ledningsmötena men jag skulle behöva f
K
 
 ”Kontakten med fabrik
fa
 
”Vi skulle gärna vilja närma oss de kollektivanställda men det verkar vara större motstånd från 
dem. Äldre kanske tycker att man ska få order.” Frank funktionschef  
 
”
maskinoperatörer inte kan något och vise versa. Samarbetet fungerar bra, de flesta har ett gott 
samarbete. Men det finns också ett vi-och
s
synpunkter på vad den andra borde göra. Vi tar upp det på möten. Alla måste föregå med gott 
exempel annars kommer det aldrig att lösas. Så fort en boll kommer i rullning får de lösa det 
gemensamt.” Frank fu
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4.2.6 Sagt om kommunikation… 

askin eller också om 

Korridorsnacket är viktigt- det är ju halva jobbet. Måndagsmötena är bra men det ger ju inte 
 Marita funktionschef  

 
 både vill och inte vill höra.” Frank funktionschef  

en det är ingen som frågar. Det är ingen av oss 
om frågar de rätta frågorna där man får reda på vad de vill veta. Nu uteblir feedbacken.”  

r vi startade upp detta” säger funktionschef Marita. ”Vi var för 
ånga informatörer så operatörerna ville inte komma. Vi fick höra att det var för många 

rer och 
änstemän större än vad det egentligen är. Hur och på vilken nivå man pratar har betydelse. Vi 

 väldigt lite feedback från. Det gäller att ställa konkreta frågor. Då kan 
an få svar.” Markus funktionschef  

.2.7 Sagt om attitydundersökningar… 

 

 
Fabrikschef Jonas berättar att han försöker gå ut i fabriken för att stämma av hur folk mår i 

roduktionen. ”När jag går fram till någon så pratar jag om väder, vind, mp
något historiskt. Jag tror att det är svårt att få någon djupare dialog. Ofta blir det bra när någon 
frågar om exempelvis överlapp för då kan man nå en viss förståelse. De som vill prata och de 
som är intresserade kommer fram och snackar.” Han säger vidare att han tror sig få feedback 
som representerar hela gruppens åsikter. ”Jag inbillar mig att jag tror mig veta vilka som är 
informella ledare. Sedan är det så att vissa vill spy galla över exempelvis facket men då vill jag 
inte vara med i diskussionen men de finns däremot de som har ett genuint intresse för att vilja 
lösa olika saker och då diskuterar jag gärna.” 
 
”
allt.”

”I fikarummet säger de allt som jag
 
Som ett led i att förbättra kommunikationen, få input från verkligheten och öppna upp för 
dialog mellan kollektivanställda och ledningsgruppen startades träffpunkt. Mötet hålls varje 
fredag ute i produktionen. Funktionschef Siv berättar att träffpunkten från början var tänkt att 
fungera som informellt möte med dialog men det har utvecklats till att bli ett rent 
avrapporteringsmöte.  
 
Funktionschef Lars tycker att träffpunkten inte känns helt bra. ”Det är ingen kommunikation 
utan en enmansföreställning. Alla är bekanta med varandra så det borde vara flera som frågar. 
De skiter kanske fullständigt i vad vi säger m
s
 
”Vi hade för stor ambition nä
m
rödrockar så de blev nog blyga. De på golvet tror jag upplever skillnaden mellan operatö
tj
kan bli bättre på att prata rätt språk. Vi krånglar till det för mycket. Jag vet hur folk lyssnar och 
hur folk vill ha det. Vi lever hela dagarna med ett visst sätt att uttrycka oss men lärdomen är att 
inte prata så i fabriken.” 
 
 ”Operatörerna får man
m
 
”Jag har föreslagit att vi bara ska vara en person från oss ibland. Det behöver vara betydligt 
färre tjänstemän för att kunna få en dialog.” Frank funktionschef  
 
4
 
Företaget gör löpande attitydundersökningar exempelvis de av koncernen initierade 
undersökningarna som sträcker sig över hela koncernen, world wide. Det görs även 
undersökningar lokalt på enheten. Nu senast en så kallad SLOT- undersökning som i korthet 
visar hur de anställda upplever arbetsplatsen idag och hur de önskar att framtiden ska se ut. 
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”Den globala undersökningen bli ett intetsägande medel som man kan gömma sig bakom. Vad 

ra ut i organisationen. Vi har SLOT så jag är inte så 
rolig.” Siv funktionschef  

åste anpassa det nationellt. 
iskutera i gruppen.” Frank 

Man borde inte behöva attitydundersökningar. Vi borde vara så tajta att vi pratade om det 
ändå. Ser jag till mig själv så känns det som yter verktyg varje år. Man ska hålla sig till 
en modell kanske en gång per år annars blir de ingen konsistens i det vi gör. Man presenterar 

unktionschef Marita berättar att attitydundersökningar som SLOT visar att skiften har flera 

nkreta frågor ibland. Hon påpekar att man 
aturligtvis ska ta resultaten på allvar men ställer ändå frågan, ”Ska en kollektivanställd alltid 

r att man får drivor av information genom fönster, väggar och datorn. Jag 
egriper inte varför folk säger att de inte får tillräckligt med information. Jag tycker att det 

.2.8 Sagt om medbestämmande… 

ska kunna överleva. Förr litade man 
å att ledningen löste alla problem. Man måste få med alla på något vis. Fabrikens 

kan man dra för slutsatser av det? Samma i hela världen är svårt. Detta speglar mest att det inte 
går att ta det centralt och låta det skim
o
 
”World Wide fungerar inte, jag tror inte de säger så mycket. Man m

LOT är nog det som fungerar bäst. Alla möjlighet finns för att dS
funktionschef  
 
”SLOT ses som personalavdelningens verktyg men det är ju vårat ansvar. Jag tror att det är 
historiskt betingat. SLOT- analysen är ett otroligt bra verktyg men det gäller att alla är med, 
från chefer till medarbetare.” Jonas fabrikschef  
 
”

 om vi b
t 

uppföljning av resultat men kanske inte förbättringar. Man blir orolig när det sedan står att 
vissa inte behöver en handlingsplan. Det finns inga superavdelningar. Då måste fabrikschefen 
se till att dessa planer kommer in. Man måste pressa cheferna att kommunicera med varandra.” 
Lars funktionschef  
 
”Attitydundersökningar förutsätter att de som svarar är ärliga annars är det jättesvårt att ringa in 
problemen som måste åtgärdas.” Karin funktionschef  
 
F
röda fält. På uppföljningsmötena efter SLOT är det svårt att få fram vettiga konkreta förslag. 
Hon säger då att hon undrar om de har förstått frågorna rätt eller vad som styr det. Hon tycker 
att attitydundersökningarna innehåller för lite ko
n
tycka illa om företaget? Får man inte tycka att det är bra?” 
 
”På golvet svarar de nog inte på undersökningarna för att de är så luttrade att det inte händer 
något. Ingen gör något.” Funktionschef Lars 
 
”Det är två saker som kommer upp vid undersökningar och det är medbestämmande och 
information. Jag tycke
b
finns om man vill.” Karin funktionschef 
 
4
 
”Medbestämmande är något som både företaget och anställda vill ha. Något som ger problem 
för medbestämmande är att man är låst i sina egna idéer. Man är rädd för förändringar och vill 
skydda sig själv.” Jonas fabrikschef  
 
”På något sätt måste man få ut att det är allas ansvar att vi 
p
övergripande mål måste brytas ner så att alla känner sig delaktiga.” Markus funktionschef  
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”Bland de kollektivanställda ska vi fokusera på medbestämmande. Nyckeln är att få folk att 
prata. Bara man pratar så finns möjlighet att påverka. Pratar man inte så blir det inget 
medbestämmande. Åsikter måste fram och vi måste vara jäkligt uthålliga. Man måste få 

änniskor att prata med sin arbetsplats. Man måste arbeta med öppna frågor. Gruppen ska 
 funktionschef  

ch det är 25 åsikter? Det är där det är så viktigt för en 
amledare att sätta gränser.” Samtidigt säger hon att balansgången är svår att avgöra när de ska 

”Det är att personer själva kan komma upp m r. Öppnar upp och låter andra testa. Det går 
när man inte har få starka ledare som slår ifrån sig. När man kväver folks idéer så rättar man in 

funktionschef  

ts där det var naturligt för många tjänstemän att vara i fabriken. ”Där var 
lla lika och man visste vad alla hette. Där fanns en känsla av att allt hängde ihop. Man kunde 

vid det man säger. Inte 
acklar.” Markus funktionschef  

 saker och inte vara rädd för konflikter, reda ut 
ch inte sopa under mattan. Stötta varandra i olika jobb.” Karin funktionschef  

.2.10 Sagt om fackliga organisationer… 

m
hjälpa chefen att bli en bra chef.” Siv
 
Funktionschef Marita berättar att operatörer vid flera tillfällen uttryckt att de vill att chefer 
(från teamleaders och uppåt min anm.) sätter gränser och inte velar. ”Hur ska en grupp på 25 
personer kunna ha medbestämmande o
te
bestämma och när det ska vara medbestämmande. ”När ska vi fråga om hur vi ska göra? För 
mycket medbestämmande leder till anarki. Vi måste ta reda på vad som finns i ordet 
medbestämmande.”  
 

ed idée

sig i ledet och gör det man ska. Då är medbestämmande noll.” Lars funktionschef  
 
”Det är väl kanske helt enkelt att man kan påverka sin vardag, att påverka metoder och 
arbetssätt. Inget större hur man ska prioritera med resurser. Gör jag en plan så är 
medbestämmandet så långt ganska begränsat.” Frank 
 
”Vi går i gruppen igenom hur vi ska lägga upp arbetet. Ibland säger jag – ”nu gör vi så här, 
punkt”, men oftast inte.” Karin funktionschef  
 
4.2.9  Sagt om förtroende… 
 
Funktionschef Lars säger att det måste vara naturligt för alla att vara i fabriken. Han berättar 
om sin förra arbetspla
a
vad som hände därute. Det är nog grunden för att kapa barriärer. Annars kan man inte få bort 
uppdelningen mellan kollektiv och tjänstemän.” Samtidigt säger han eftertänksamt ”det 
kommer nog alltid att finnas klyftor”. 
 
”Vi är öppna för dialog och ska premiera en konstruktiv dialog.” Jonas fabrikschef  
 
”Förtroende skapas när man följer det beslut man tar och står fast 
v
 
”Jag tror på ärlighet och uppriktighet. Att ta upp
o
 
4
 
Fabrikschefen Jonas berättar att det förr var personalchefen som förmedlade och höll 
kontakten med facket men att det svänger mer mot honom nu. Han skulle vilja ha med 
tjänstemännens och kollektivanställdas fack på planeringsstadiet nästan i ledningsgruppen. Han 
upplever relationen med tjänstemännens representant som oproblematisk men att de inte nått  
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ända fram till kollektivanställdas fack. ”När vi väl kommit till beslut så ligger de som en 

unktionschef Siv berättade hur svårt hon tycker att det är att skapa en god relation med 

erättar att hon 
 det 

en alla är knäpptysta. 

t 
ar en samsyn så är det idealiskt. Ofta blir det nej från facket och bara motreaktioner på lagda 

förslag. Jag tror personligen på att de lever et är dom-och- vi. Jag tror att om det bara 

. Jag förstår inte vad det är som 

t en förhandlingssituation. 

ektivfackets 
jön.  De går 

 
i respekterar varandra. 

F1, F2: Vi behöver inte vara överens om allt men visst har vi respekt för varandra. 
 
T1: Uppdateringar om förhandling kten. 

 

bromskloss mellan beslut och handling.” Jonas fabrikschef 
 
F
framför allt livs. Hon tycker att det ibland känns som om de nästan förhalar exempelvis detta 
med överlapp men säger sig lita på att de inte skulle göra detta avsiktligt. Hon b
enaste tre träffpunktsmötena har uppmuntrat operatörerna att ta tillfället i akt och fråga oms

är något som de vill ta upp till diskussion m
 
“Det är vi på golvet som får ta smällen säger facket. Uppfattningen är att det får ta smällen men 
det är inte sant. Tjänstemännen har också gjort uppoffringar.” Siv funktionschef  
 
”Dialogen kommer… Jonas (Fabrikschef) har ett arv att släpa på. Om både facket och företage
h

 på att d
finns ett vi så försvinner grunden för fackets existens.” Frank funktionschef  
 
”Vi har aldrig haft så dåligt förhållande med facket som nu
klickar, det övergår mitt förstånd. I min uppfattning finns det en även en mycket stor glipa 
mellan kollektivfackets styrelse och medlemmar som inte vet vad facket står för och vise 
versa.” Frank funktionschef  

 
För att lättare följa samspelet mellan fabriksledning och företrädare för kollektivanställdas 
fackliga organisation har jag valt att nedan återge samrådsmöte sam

 
 

Prat från ett samrådsmöte 
 
Närvarade var företrädare för kollektivanställdas respektive tjänstemännens fackorganisationer här 
kallad F1 och F2 samt personal- och fabrikschefen T1 och T2. Fackrepresentanten börjar med att 
prata om attitydundersökningarna. Mötesdeltagarna tycker över lag att det över lag är bra frågor i 
den globala undersökningen men saknar möjlighet att ta upp egna frågor om psykosociala 
arbetsmiljön och inflytande. SLOT anses ta upp det mesta men önskningar från koll
sida finns att genomföra ett frågeformulär som tar upp den ”psykosociala” arbetsmil
vidare i diskussionen. 
 
F2: Är det någon annan information som ni sitter inne med? Det är viktigt att få information om 
sådant vi har laglig rätt att få. Det är viktigt att respektera varandra. 

T1: Menar du att du tycker att v
 
F1: Ja för det mesta. 
 

ska ske av företaget i träffpun
 
F1: Det frågas efter det för folk läser. 
 
T2: Bra då ska det ske. 

 
F1 tar upp en sak som man borde göra för att främja trivseln bland personalen. 
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F1: Ta t ex hockeybiljetter. Det blir en liten gemenskap även utanför arbetsplatsen. 
 

 sättas på intranätet och anslagstavlan. T2 
eddelar vidare att det ska bli en föreläsning om anabola steroider. F2 tyckte att en genomgång av 

yn vore bra. T2 och T1 tyckte att detta var en bra idé. Mötet går vidare… 

t inte ha några stölder. 
 

e vi det. 
 
T2: Vi tar detta på alla träffpunktsmöten och a har order att ta detta med sitt skift. 
 

aka. Det är bra 
tt ni går ut och pratar med folk, 

2: Nej. 

1 berättar vidare att ett ord som återkommer i SLOT är medbestämmande och att det är något som 
 svårt att få folk att säga något om vad de tycker 

en de ska nu göra mindre grupper och hoppas att detta nu ska ge mer. 

1: De kommer till mig och säger vad de tycker och då vidarebefordrar jag det. 

2: Det är en sak att jag upplever att jag kan säga saker till min chef men frågan är om man gör 

2: Jag tror snarare att de tror att jag har färre befogenheter än vad jag har. Visst har vi 
 hänt mycket men vi kan säga stopp 

en då hamnar det på vårat minuskonto när det gäller bedömning av oss.  

: Vissa saker kan man kanske vara öppnare med. Det är kritik till er att vi vill veta vad ni tänker. 

 förstå och kunna 
taka ut gränserna. Mitt förslag är att du kanske försöker beskriva för oss. De väggar vi slår emot 

1: Menar du omvärldsinformation. 

1: Jag vill att det ska vara information om hur det är i andra fabriker mm. Vi får sedan bilda oss 
e göras men det måste vara en paus ibland. 

i har ett en gammal arbetsstam och då är man säkert mer rädd för förändringar som kan påverka 
privatekonomin. 
 

T2 informerade att protokollet från morgonmötet ska
m
alkohol- och drogpolic
 
F1: Det var en stöld i förra veckan hörde jag. 
 
T2: Det är ytterst olyckligt, vi har ersatt honom. 
 
F1: Detta är väldigt ovanligt. 
 
T2: Ja, vi är kända för at

F2: När det händer sådana här saker ska det kommuniceras ut direkt. Förr gjord

skiftledarn

F1: Ibland lånas verktyg och då kan det kanske glömmas bort och inte lämnas tillb
a
 
F2: Är det något mer som vi behöver veta som vi inte vet? 
 
T
  
T
de nu ska gå vidare med. T1 upplever att det är
m
 
F
 
F
det. 
 
T1: Vi vill ha medbestämmande och dialog. 
 
F2: Vet man vilka yttre förutsättningar ledningen har? 
 
T
besparingskrav på oss men vi kan inte skylla på något. Det har
m
 
F1
 
T2: Nu blir jag engagerad! Det är det jag menar med dialog. Det gäller att gemensamt hitta 
lösningar som vi kan presentera uppåt. 
 
F2: Det gäller att vi allierar oss lokalt. Vet vi dina befogenheter kan vi kanske
s
där det inte går att förändra är bra att kunna diskutera. 
 
T
 
F
uppfattningar. Förändringar kan man göra och de måst
V
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T1: Och så blir det ”så här har det aldrig varit förut” och så tror man att förändringar är en ren 
ndskehandling. 

2: Förslagsverksamheten tycker vi fungerar bra. Alla förslag ska gå vidare till förslagskommittén. 

över om det är genomförbart. Ett annat exempel lät jättebra 
en var inte praktiskt genomförbart. 

2: Det är rätt generellt att det finns ett högre skikt som får men inte de som är längre ner.  
 
T2: Vi funderar på en drive med biobiljetter eller nde. 

na i förbättringsverksamheten är närmaste chefen. 

 vi svårt att komma överens ibland.” 
 

 
ärvarande är personalchef, fabrikschef samt tre företrädare för kollektivanställdas fackliga 

ls hänt och säger att de vill ha en konstruktiv dialog. 

2: Vi har ingen kommunikation mellan skiften vilket inte är bra. 

2: Det är inte bara bland våra medlemmar utan det är en enighet bland alla och det har inte vi 

ar det en situation när företagsledningen 
hade stora krav på sig. Samtidigt menar han att la har förlorat på tidbanken och normalt sett så 
ska man inte förlora pengar när man får större vo mer. T1 invänder att de inte har börjat använda 
sig av tidsban
 

igt är 
et inga problem men ligger man tajt i organisationen så blir det svårt för våra medlemmar. 

1: Jag tycker att vi är tajt bemannade. 

o
 
T
Vi har haft bra förslag men det fallerar ibland när det ska genomföras men det beror inte på 
förslagskommittén.  
 
F2: Ambitionen att hantera förbättringar snabbare är orealistiskt. Grogrunden att hitta kreativ och 
flexibel lösning är bättre idag. Finns viljan så finns en lösning. Det är avgörande hur vi tolkar 
texten. 
 
T2 tar upp några förslag som de ser 
m
 
F2: Det är möjlighet för organisationen att belöna enskilda personer. Hittills har vi fått in 11 
förslag som ligger produktionsnära. 
 
F

likna
 
F2: Bromsklossar
 
Efter mötet följde jag med T2 ut i produktionen. Han kommenterade mötet med att säga: ”Vad 
roligt att det var kollektivarbetarnas företrädare som föreslog en öppnare dialog! Vi vill samma sak 
men på något sätt har

 
Prat från förhandling mellan företagsledningen och kollektivfacket 

N
organisation. Dessa benämns här T1, T2, och K1, K2 och K3.  T2 startar upp med att beskriva sin 
syn på läget och summerar det som hittil
 
K1: Det var i april som det skar sig. I produktionen tappar vi nu 15 minuter. 
 
T
 
K
påverkat. 
 
T2: Ja det förutsätter vi att ni inte gör. 
 
Det finns en uppfattning från fackets sida att tiderna ska vara lika för alla medan företaget vill ha 
det behovsstyrt. Mötesdeltagarna repeterar vad som sagts vid nedtrappningen. Tolkningarna skiljer 
sig åt. K3 menar att om man tittar på hela processen så v

al
ly

ken. K1 summerar förhandlingen.  

T2: Kan vi finna en konstruktiv dialog och komma överens om en bra lösning? 
 
K2: Ja men våra medlemmar vill kunna planera sin fritid och tillvaro. Så länge det är frivill
d
 
K
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T2: Det är ingen som talar om för oss uppifrån hur vi ska göra utan vi konkurrerar med andra i 
hårt ansatta temporärt för det finns mer timmar att ta av. 

2: Jag håller med och har sagt till funktionschef och skiftledarna att hellre går vi två gånger för 

ör att det blir pengar kvar för privatekonomin. 

1: Indirekt kommer det vara så att folk går till linjer där de egentligen inte jobbar och så kommer 
de att börja prick. 
 

1: Det måste vara viktigt med uppstart så ni får igång maskiner. Jag tror ni tappar volymer på 

inuter har varit morötter. Det är precis det som ni vill ta bort från dem. De har ju 
rlorat ganska mycket genom åren. Jag tycker inte att tidbanken är bra. Chansen att hitta lösning 

en 
ch de har minskat de senaste två åren. 

t övertid och K1 vill att T2 och T1 utvecklar det och hur de räknar det. 
2 och T1 menar att tankarna runt övertid ska vara enligt det centrala avtalet. Den ska vara 

2: Vi vill också finna bra lösningar men samtidigt är vi två parter. 

1: Vi är rörande överens om att vi vill behålla denna fabrik. 

et är ju inte bara vi som ska komma överens utan det ska fungera i produktionen. 

2: Samrådsmöten är ett sätt att så tidigt som möjligt ha en dialog. 

1: Vi låg kanske på en högre informationsnivå. Vår ambition är att ta med er nästan på idé nivå. 

2: Det tycker jag är bra. 

koncernen. Vi kan anställa om vi är för 
 
K3 vill utveckla det T2 sa om timmar vidare och gå in på föredelningen som är sagd. T2 och T1 
repeterar förslaget. Mötesdeltagarna börjar diskutera vad som egentligen kan räknas som komptid 
och övertid. 
 
K1: Så fort det ska bli övertid så ska vi få reda på det. Det har vi inte fått förut och det är dåligt. 
 
T
mycket för att tala om det. 
 
K2: Vi har haft synpunkter hur fördelningen blir. Det blir vissa grupper som tjänar mer och får en 
favör av det. 
 
T2: Det är svårt att hitta en lösning som g
 
K

T2: Vad föreslår ni då? 
 
K
detta. 
 
K3: Dessa m
fö
lokalt finns. Våran uppfattning är att pengarna ska finnas kvar… Pengarna är viktiga för var och 
o
 
Diskussionerna fortsätter run
T
beordrad men frivillig. Bestäms det nära inpå är det solklart komp. Kan man däremot planera är det 
tidbanken. 
 
K3: Ni har en önskan och vi har ett läge för kompromiss. 
 
T2: Vi har en mindre bra relation men vi vill finna en bra lösning. 
 
K
 
T
 
K2: D
 
K1: Vi vill ju som T2 säger hitta ett sätt att samarbeta. 
 
K3: När man har diskussioner är det ju lätt att komma vidare om man har ett protokoll att gå efter. 
 
T
 
K2: Vi har ju under resans gång förändrat inriktning på samrådsmötena för förut kändes det som 
om vi fick reda på information som vi redan hade hört i fabriken. 
 
T
 
K
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K3: Vi kommer att ajournera oss och sedan komma med ett förslag som vi vågar gå tillbaka med 
n det har blivit försämringar vilket är 

n verklighet. Vi får nu ge och ta och gå igenom det här och resonera om vad detta innebär.  

2: Det är ju så att de som får den lägsta lönen nu får det sämre. Den enskilde medlemmens 

 
tartade mötet igen. Fackliga representanterna berättar att de är villiga att finna en lösning. De 

er vidare … 

1: Ni vill alltså styra när vi är här? 

3: Faktum är att ni har makten men vi måste se till medlemmarnas bästa. 

2: Det är tungt för en skiftledare att ge ledigt eller säga nej till en person som har 90 dagar på 
kompen. Då får andra jobba mer. 
 

nte att 
et är som ni säger, att alla ska bli sjuka, för vi har bra sjukskrivningstal. 

 vara öppen för diskussion när det gäller procent men det övriga är jag i 
rincip mot. 

2: Det är det vi är öppna att diskutera. Kan man komma överens till en viss procent? 

3: Kollektivavtalet är ju det vi ska tillämpa. För eftervärlden och tydligheten är det enklast att gå 
ste det vara väldigt tydligt. 

ser desto vilsnare blir 
lk. Med många typer av uppgörelser skapar vi förvirring. Det underlättar inte tillvaron. 

ar olika kartor. 

1: Vi bör nog räkna på detta lite… 

r och de lämnar rummet för att samlas efter en tjugo minuter. T2 drar företagets 
rslag.  

3: Övertidsersättning är det vi är intresserad av. Vi är väldigt bestämda på det vi vill ha! 

1: Vi känner att vi har rört oss närmare er men tycker inte att ni har rört er så mycket. 

2: Hur mycket gör detta i kostnader? 

till våra medlemmar. Tacken är att man får behålla jobbet me
e
 
K
plånbok får känna av det. 
 
Det blir eftersnack i konferensrummet och de olika parterna snackar ihop sig. Efter lunchen
s
köper företagets förslag med vissa modifikationer. Diskussionen löp
 
T1: Vi vill ha fler produktionstimmar. 
 
K
 
K
 
T

K1: Det scenariot har vi redan idag då vissa får rycka in och slita hund och bli sjuka av det. 
 
T1: Fungerar det som det ska, ska du ju kunna ta övertid när du har nytta av den. Jag tror i
d
 
T2: Jag känner att jag kan
p
 
K2: Alltså, det vi ser är övertidsersättning eller vad är det ni menar? 
 
T
 
K
efter kollektivavtalet. Är det lokalt må
 
K2: Regler ska vara så tydliga som möjligt. Ju mer vi trasslar in oss i avvikel
fo
 
T1: Där är vi överens även om vi h
 
Diskussionen går vidare… 
 
K3: Det känns som vi är tillbaka till ruta ett nu när vi pratar om tidbanken. 
 
T
 
K2 summera
fö
 
K
 
T
 
K2: Titta på övertidsersättning som grund så får vi titta på det. 
 
T1: Ni vill ha mer övertid även om det blir mindre överlapp. 
 
K
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T1: Vi har ingen exakt uträkning på detta så vi måste räkna på det. 

lag från er. 

3: Vi är alltså överens om vart vi står idag?  

lla summerar mötet. 

1: Men om vi ser detta som en dans så har vi närmat oss men ni har stått kvar. Varför det? 

3: Det måste vara någon som bjuder upp! 

lla brister ut i skratt… 

K3: Vi kommer ingen vart centralt så vi komm t ta det dit men lokalt måste vi komma 
överens. 

2: Nedtrappningen har ju lett till försämringar. 

3: Det är en negativ utveckling och så vill vi inte ha det. 

1: Deltaprojektets nedtrappning hade kanske varit bättre om allt tagits bort på en gång. Kanske är 

nskilda först när man ser konsekvenserna. 

ch lämnar rummet. De har alla en trevlig ton när de sitter och pratar men 
åda parter har antytt att det är för sega förhandlingar och att de inte kommer någon vart. Efter 

ed på 
rhandlingen och då såg du ju själv att de inte är beredda att röra sig något”.  

 

4.3 Röster från tjänstemännen 
 
Tjäns on -, 
logistik-, kvalitet och affärsutvecklingsavdelningarna. Några av dessa har personalansvar och 
direkt år bland andra teamledare för skiften, elektriker 
och m
 
4.3.1 
 
”Det som slår en mest i fabriken är de successiva förändringarna som gjorts men det gäller även 
tjänst it. Ja ja, säger 
man o knar i 
alla d
 
”Folk d att ta på sig nya roller 
när det sker förändringar. De nya är nog mera ödmjuka. De har ett annorlunda sätt att se på sina 

lse för människan och omgivningen.” Jocke tjänsteman 

 

 
K2: Övertidsersättning är viktig för våra medlemmar. Då måste vi få ett förs
 
K3: Vi ajournerar förhandlingen! 
 
T1: Vi är inte överens som det är nu men jag tycker att vi har rört oss. 
 
K
 
A
 
T
 
K
 
A
 

er inte at

 
K
 
K
 
T
man nu arg hela tiden. 
 
K2: Nej jag tror inte det. Kanske reagerar den e
 
Alla tackar för dagen o
b
mötet har både T2, T1, och K1 kommit fram till mig och sagt ungefär att ”du var ju m
fö

temännen utgörs här av personal på ekonomi -, personal-, underhåll -, produkti

rapporterar till funktionscheferna. Här ing
ekaniker.  

Sagt om förändringar… 

emän. Små negativa förändringar har lett till att engagemanget har försvunn
ch rycker på axlarna. Det är ett hyfsat ställe trots allt men det känns som om vi drun

iskussioner om produktivitet och effektivitet.” Runar tjänsteman 

 som jobbat i många år och jobbat på sitt sätt kan ha problem me

medarbetare och en annan förståe
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”Produktion förr var ett handarbete men nu sköter en person en packlinje. Nu ställs det nog 
högre krav på varje anställd. Det slår hårdare om någon är sjuk.” Jocke tjänsteman 

. Det har styrts av erfarenhet och ålder.” Oscar 
änsteman 

t nog inte bara på det. 
ag tror att man kan känna att vi inte är unik på det här, det kan gå fort.” Oscar tjänsteman 

gast 
ur man känner i närmaste gruppen.” Linn tjänsteman 

 
”Förr var det ett familjeföretag. Nu blir  utifrån tuffare och tuffare, det är mer 
dministration utifrån. Det kommer mycket projekt från Europa. De talar även ofta om hur det 

Vi pratar ibland om hur länge fabriken kommer att vara kvar. Det känns som om fabriken är 

ersoner som har personalansvar och/eller nära samarbete med produktion säger… 

t i 
era år. ” Ove tjänsteman 

mang blir det. Man växer ju av det. I 
lutänden är det vi som ska göra saker ändå.” John tjänsteman 

teman 

Vi kan inte påverka vårat arbete. Allt styrs ovanför våra huvuden. Det blir nästan som om det 

bba lika i alla länder. Man tänker inte på kulturella avvikelser.” Mia tjänsteman 

talningsfunktion för hela Europa min anm.) fungerar mindre bra. 
rbetsflödet hindras och rutinerna blir omständliga. Det blir ingen tidsbesparing och 

kostnadsbesparing.” Mia tjänsteman 
 

 
”Företaget har förändrats från patriarkaliskt
tj
 
”Det jag tycker och känner är att framtidstron har försvunnit. Man känner att det är en oro på 
gång. En väntan på att något ska ske. Visst finns det dom som är negativa men när det är flera 
oberoende av varandra som säger att de inte tror på framtiden beror de
J
 
”Visst kan jag tycka att förändringar som sker inte alltid är bra men jag anpassar mig. Jag 
känner en viss stolthet över att det är marknadsledande produkter. Jag tror att det är vikti
h

 kraven
a
ska göras, mer centralstyrt.” Jocke tjänsteman 
 
”
på väg bort. Kanske inte än på 10 år men jag är skeptisk.” Mia tjänsteman 
 
P
 
”Vi har operatörer som är nöjda med att jobba som de gör och de som inte är det. De måste 
vara flexibla. Man måste ta skeden i vacker hand och acceptera att det är ett jobb. Vi hör att det 
är för lite folk men i alla år har produktionen fungerat ändå. Nu är gränsen nådd har man sag
fl
 
”Vi fick ta egna beslut förr. Nu måste alla beslut förankras hos produktionschefen. Det var 
gedignare ansvar förr. Ju mer ansvar desto mer engage
s
 
”Förr ägnade man sig åt att försöka finna syndabockar istället för att lösa problem. Man bör 
ägna energi åt att det ska bli bättre.” Maria tjäns
 
4.3.2 Sagt om koncernen… 
 
”
inte är någon idé att vi säger något. Vi blir helt toppstyrda. Det blir lite stelbent när man ska 
jo
 
”Mycket är centralstyrt och det är svårt att göra det på sitt sätt.” Ludvig tjänsteman 
 
”Bratislavautvecklingen (be
A
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”Generellt sett är det en öppen organisation som man kan prata med och påverka. Vill man så 

nns och erbjuds det möjligheter att göra saker. Men huvudkontoret känns för långt ifrån.” 

Det kan kännas tungrott att vara ägd av ett stort företag men det finns även fördelar. Jag tycker 
and om sina resurser. Men jag är kanske färgad av att jag känner 

tt jag blivit väl omhändertagen.” Maria tjänsteman 

lera uttrycker sin uppskattning av företaget som arbetsplats. Man trivs. 

Personalförening, arbetskamrater, närhet till stan och bra matsal är bra samt fester, julklappar 

an sköter det man ska sköta. Det är bra med fri flex om man ska börja 
digare eller sluta senare. Det är en ren och fin fabrik. Hälsokontroll. Även om det är fokus på 

g. Det har aldrig varit några problem.” Runar tjänsteman 

m så försöker vi lösa det tillsammans. 
nnars ställer vi oss på kö hos chefen.” Ulrik tjänsteman 

Jag har alltid fått det jag bett om av företaget. Vill man komma någon vart så finns det kurser 
ör att det ska vara 

ra för mig. Jag har alltid trivts här. Det finns så mycket bra som bra pris på maten i matsalen, 

. Jag måste nog säga att vi är bortskämda här. Man försöker göra 
et som är bäst med de förutsättningar som råder. Jag har varit på många ställen vilket är bra 

a. Den positiva 
ndan som en gång fanns är inte den samma. Det känns som om det är kostnadsjakter och 

a men jag tycker att det glöms bort. 
et är ofta det negativa som tas upp framförallt i produktionen. Jag tror vi hade blivit 

lyckligare om vi pratat om det som är bra. Människor måste försöka bli mer positiva. De som  
 

fi
Petter tjänsteman 
 
”
att det är ett företag som tar h
a
 
4.3.3 Sagt om arbetsplatsen… 
 
F
 
”
och personalbutik. Vi är ganska bortskämda… Jag tror att det är arbetskamraterna som gör att 
det blir roligt på jobbet. Det låter kanske fånigt men det blir som en familj. Vi har varit här i 
många år.” Mia tjänsteman 
 
”Det är rätt flexibelt, m
ti
besparingar så finns det resurser om man behöver det. I alla fall som jag ser det. Det är mycket 
till en själv att styra, ta fram och föreslå vad man tycker att man behöver i 
kompetensutvecklin
 
”Det finns mycket positivt. Arbetsuppgifterna är som att lägga ett stort pussel. Fungerar det så 
känns det bra. Jag pratar med många på andra avdelningar så man har kontakt med det mesta. 
Vi är rätt så självständiga. Stöter vi på något proble
A
 
”
man kan få gå. Det är positivt när man vill utvecklas. De har alltid anpassat f
b
personalboden, personalföreningar, subventionerade priser på konserter, teater, hockey och 
fotboll. Sommartiden är lång samt att vi har fri flex som vi styr över själva.” Inga tjänsteman 
 
”Jag tror att vi har det bra här
d
för förståelsen. Man trivs här och tycker att det är trevligt, alla hejar och det är trevligt. Man får 
höra av andra att det är bra här, även av nyanställda. Globalt kan det bli byråkratiskt men 
samtidigt måste det kanske finnas det när det är så stort.” Linn tjänsteman 
 
”Jag tycker att det är ganska bra egentligen. Vi har ju gym, matsal och massörsk
a
besparingar hela tiden.” Inger tjänsteman 
 
”Arbetsuppgifterna är roliga och det är trevliga arbetskamrater. Jag kan nästan alla namn, i alla 
fall på tjänstemännen. Det är mycket på företaget som är br
D
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inte gjort felet försöker kanske framhäva sig själva. Man pratar ju ofta inte om egna brister utan 
om andras brister.” Ludvig tjänsteman 
 
”Om det är så eländigt så kan man fråga sig varför de är kvar. De finns de som gnällt sig genom 

å arbetsplatsen och 
äger att hon tror att fabriken är bättre än många andra. Men efter att ha tänkt lite mer säger 

 nu vet det sjutton. Man diskuterar gärna negativa 
aker i matsalen och då blir det en negativ spiral. Man har svårt att tro på framtiden och då och 

 
”Det är bra här. Det är väldigt fritt.” Christoffer tjänsteman 
 

Jag tycker att det är jäkligt bra. Företaget är mån om personalen. Vi har förmåner som gym 

sationen ibland. Informationen går inte fram. Det är för 
yråkratiskt.” John tjänsteman 

 öka och kostnaderna minska.” Maria tjänsteman 

Jag trivs jättebra här med arbetsledare och chefer. Det är en ren och bra arbetsplats. Det som 

ir färre och färre människor. Det 
ociala försvinner när många stänger in sig på kontoren.” Ove tjänsteman 

Generellt sett är det både bra och dåligt här. Tittar du ut här så är det många som skrattar och 

 

hela sitt arbetsliv och ingen sätter dessa på plats. De är nog sådana som människor. Vi borde 
lyssna på det positiva som faktiskt överväger. Kanske vill en sådan person ha en positiv 
uppmärksamhet.” Inga tjänsteman 
 
Tjänsteman Lisa berättar att det är bra stämning och bra sammanhållning p
s
hon: Lisa tjänsteman  
 
 ”Förr var jag stolt över att jobba här men
s
då undrar man om det är bättre på andra ställen. Det känns som om beslutsmakten är för långt 
ifrån.”  
 
Personer som har personalansvar och/eller nära samarbete med produktion säger… 

”Jag tycker att det är jättebra.” Maria tjänsteman 
 
”
mm. Skiftet fungerar bra. Visst ryker man ihop lite ibland men det är bättre att rensa luften 
ibland och låta adrenalinet rinna till.” John  tjänsteman 
 
”Det är för många kockar i organi
b
 
”Något som är tungt är besparingskraven på hela fabriken. Man ska se om personal, ha mindre 
ytor, produktiviteten ska
 
”Man får ta egna initiativ. Ingen hänger över axeln och man prioriterar sin vardag. Jag tycker 
att det är bra socialt också. Jag tror att många upplever att det är en bra arbetsgivare.” Bo 
tjänsteman 
 
”
retar mig är att det är en så stor organisation.” Niklas tjänsteman 
 
”Jag trivs väldigt bra här, det har jag alltid gjort men det bl
s
 
”
pratar med varandra. Riktigt uselt är orättvisa. För vissa finns en större acceptans att göra eller 
ha fel. Jag skulle vilja att alla behandlades lika.” Yngve tjänsteman 
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4.3.4 Sagt om ledningsgruppen… 

tånd. Man gör inget 
tan att först kommunicera ut det. Krockar får man hantera på lämpligt vis.” Måns tjänsteman 

Det verkar som om cheferna känner en viss uppgivenhet. En chef måste ju få bestämma lite 
jälv också kan man tycka men det mesta styrs utifrån. Den gamla ledningen upplevde jag hade 

mer att säga till om. Det känns som om de fram era av sina åsikter. Kanske var det bara 
så som personer men ett kliv nedåt verkar det ha blivit.” Ludvig tjänsteman 
 

d så mycket petsaker som han inte borde. Han är omtyckt 
ch kompis med alla men en liten fastare hand behövs. Han ska inte lyssna på sådant som 

r kompis med alla. Han ska veta sin roll.” Inga tjänsteman 

ing och reda. Vi kan inte vara en stor familj för vi kan 
te tycka om alla men vi kan respektera varandra. Det är bättre att säga att ”nu är det det här 

Om man är van med att få tydligt ledarskap kanske det är svårt att hantera Jonas 

. De tog mer strid.” Lisa tjänsteman 

n 

Ledningen är en tajt och sluten grupp. De känns långt borta, ett långt avstånd. Information om 

 
”Den lokala ledningen fungerar bra. När det sker kollisioner är det missförs
u
 
”Det är sällan de finns på sina kontor. Det spontana försvinner. Men visst kan vi skicka mail 
eller störa ett möte.” Ulrik tjänsteman 
 
”Goda intentioner finns men det finns en global verklighet som de måste hävda sig mot.”  Linn 
tjänsteman 
 
”Man kan ju prata om saker i all oändlighet. Man vill ju väl från ledningen men det blir för 
mycket ibland.” Yngve tjänsteman 
 
”Det behövs tydligare ledarskap och mer beskrivande mål… och feedback! Är du dålig på att 
måla upp en målbild så får du resultat efter det.” Yngve tjänsteman 
 
”
s

förde m

”Jonas (fabrikschefen) håller på me
o
egentligen inte rör honom. Han blir ju utnyttjad på det viset. Han blir mer trovärdig om han inte 
lyssnar på alla och säger att jag ordnar det utan bollar tillbaka det. Alla vill inte ha en chef som 
ä
 
”Jag tror att folk mår bra av att ha ordn
in
som gäller”. Inga tjänsteman 
 
”
(fabrikschefen) ledarstil. Jonas verkar snäll och jag upplever att min chef kan tala för sig men 
förr hade ledarna mer skinn på näsan
 
”Man har goda intentioner att man ska trivas men det går inte så bra. Man är inte så öppen som 
man tror att man är. Man har ett litet sällskap i sig.” Oscar tjänstema
 
”Jag känner mig ändå lite svagt positiv till det som ska komma. Det finns en ryggsäck som 
många har med sig. Problemet är att alla har jobbat så länge att man inte har något att relatera 
till. Jag tror att det trots allt inte är så illa som folk tror.” Oscar tjänsteman 

 
”
vad som är på gång brister organisatoriskt. Vi får punkter efter ledningsmöten men de är nog 
starkt reducerade. Avrapporteringsmöten finns. Det som är positivt att dom (ledningen) vill ta 
reda på hur vi har det.” Erica tjänsteman 
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”Ledningen är en sluten grupp. Det är inte något som sipprar ut. Förr var det mer informella 
möten men nu vet vi inte vad som pågår. Känslan dom har är nog att de är väldigt öppna men 
de upplevs nog inte att de är det. Förr visste man alltid vad som var på gång men nu kommer 

arbetet fungera 

nns ibland som om ledningsgruppen är ovana i sina 
ller. Det känns ibland som om informationen som skulle ha behövts komma fram fastnar. Det 

r småsaker som klickar och det är hyggligt störande. Men samtidigt är det inga problem att 
 det. Samma problem dyker ju in era gånger. Joanna tjänsteman 

 ledningen. Vi har haft många omorganisationer och 
aturligtvis tar det tid att axla den gamla ledningens mantel. Det tar ju ett tag att få rutiner som 

Förr kändes det som om det var lite toppstyrt i ledningen men nu känns det inte så.” Petter 

Det man skulle kunna önska är att ledningen skulle vara mer kritisk mot omorganiseringar, de 

onal med 
något så lyssnas det kanske inte på samma sätt. Cheferna måste förstå sin roll och inte alliera 

någon form av censurerat protokoll. Det är inte så högt i tak. Har man en åsikt så får man en 
känsla av att oj det kanske man inte skulle ha sagt. Att försöka släppa taget och delegera vore 
en bra lösning.” Runar tjänsteman 
 
”Man har en stab av ledare och chefer. Lite överarbetad organisation kan jag tycka. 
Organisationen har svårt att ta beslut och stå bakom det. Man får ibland ta strider som 
gentligen inte vi ska behöva ta.” Runar tjänsteman e

 
”Fabrikschefens tänk genomsyrar det här. Man ska vara ett gäng med kompisar. Jag tror inte 
riktigt på det. Någon måste bestämma och ta beslut. Många tycker nog att avståndet är stort 
nerifrån och upp men jag tror inte att de ovanifrån och ner tycker det. Sam
annars bra med de på golvet men man är inte riktigt synkad i organisationen.” Runar 
tjänsteman 
 
”Det finns potential i ledningen men det kä
ro
ä
säga till om te upp fl

 
”Förr nästan neg man när det kom chefer men så är det inte nu.” Katrin tjänsteman 
 
”Med cheferna fungerar det bra. Vi har ett ömsesidigt förtroende för varandra.” Mia 
tjänsteman 
 
”Jag har väldigt bra kontakt med
n
når ner ända till det dagliga arbetet. På kvalitet har det varit turbulent och det har satt sina spår 
men nu har förhoppningsvis pusselbitarna fallit på plats.” Jocke tjänsteman 
 
”
tjänsteman 
 
”Jag tror vi har en ganska mänsklig ledningsgrupp. De har lite sans och vett i sina beslut. 
Europa styrs mer av prestige.” Lisa tjänsteman 
 
”
skulle behöva säga ifrån mer. Jag tror nog inte att ledningen har så stor makt.” Lisa tjänsteman 
 
”Det går fort i fabriksledningen ibland. Det som är bestämt i ledningsgruppen förankras inte 
hos cheferna längre ner. Det handlar ju mycket om volymer och kommer vi från pers

sig med gruppen.” Inga tjänsteman 
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”Det är så många chefer, både här och i koncernen, som är rädda för att blotta sin okunskap och 
fråga oss som arbetar med det i verkligheten. Jag förstår inte varför de inte lär sig. Enligt mig är 
man smart om man frågar. Det blir för många misstag och dyrköpta kunskaper istället för att 

 kunskaperna sitter ju inte i väggarna.” Mia tjänsteman 

Det känns jäkligt bra att det har skett en föryngring i ledningen. Det är nog lättare att göra sig 

 De måste trycka på.” Bo tjänsteman 

Det måste vara en fastare hand emellanåt. Jag tycker att det går på lite lösa boliner ibland. 
an måste ha en viss kontroll. Frihet under ansvar är jättebra men ibland måste man se hur det 

gentligen fungerar. Det jag skulle vilja ha ä e 
bland fotfolket. Om man har engagerade chefe  går ut i produktionen tror jag att det ena 

Chefen fungerar bra. Behöver jag honom så finns han där. Jag behöver inte honom så ofta.” 

ia tjänsteman 
 

ompis med skiftet. 
kiftledarna ska inte gå till Jonas (fabrikschefen) med problem för då undergrävs deras chefs 

och vad som förväntas av mig. Det är ett brett spektra från råvara till 
rdig produkt och sedan från maskinförare till långt upp i ledningen.” Christoffer tjänsteman 

Jag samarbetar bra med min chef. Jag kan stå för mina åsikter.” Ove tjänsteman 

lyssna. Sedan finns det vissa chefer som tar för givet att hon eller han kan det när de har en viss 
position men
 
Personer som har personalansvar och/eller nära samarbete med produktion säger… 
 
”
förstådd med dom än den gamla organisationen.” Niklas tjänsteman 
 
Jag upplever att det är lite vi och dom mellan produktionen och underhållsavdelningen. Jag ”

skulle önska mer samarbete; att det skulle länkas samman mer. Det kan vara på grund av att det 
är för många chefer. Det är många som är med i ledningshierarkin och då kan det bli 
informationsmissar.” Ove tjänsteman 

 
Det måste finnas stöd hos ledningen.”

 
”
M
e r ett mer synligt ledarskap, att de skulle röra sig ut

r som
ger det andra. Det måste finnas engagemang och stöd uppifrån som genomsyrar hela vägen 
ner.” Ove tjänsteman 
 
4.3.5 Sagt om närmaste och andras chefer… 
 
”
Irma tjänsteman 
 
”Min chef kan nog inte påverka så mycket utan det är bara att rätta in sig i ledet.” Ludvig 
tjänsteman 
 
”Med min chef fungerar det bra. Det är öppet och högt i tak.” Petter tjänsteman 
 
”Vi har våra kontroverser med vår chef men vi jobbar internt med att vara så ärliga som möjligt 
för att förbättra vår kommunikation.” M

”Mellancheferna tror jag behöver en väldig stöttning. De ska inte vara k
S
ställning. Det är lätt att det blir så när många har varit här i många år och känner varandra. Man 
ska ta upp sitt med närmaste chef… Men vi som jobbar här kan inte förstå hur det är att jobba i 
fabriken. Det är en tuffare jargong där nere.” Inga tjänsteman 
 
”Min chef är bra. Han är bra på det som han ska vara duktig på. Vi har en bra dialog. Jag är klar 
på vad som ska göras 
fä
 
”
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4.3.6 Sagt om ledarrollen… 

 har personalansvar säger… 

å ett chefssätt 
en jag värnar om medarbetarnas väl så att de mår bra. Jag försöker förmedla bra saker om 

Jag kan nog se saker i ett större sammanhang eftersom jag varit med om att en maskin stått 

amledare för 
mekaniker och el. Underhållschefen borde vara närmare här. John tjänsteman 

.3.7 Sagt om kontakten mellan avdelningar… 

Vi tjänstemän är mer individer medan de andra är kollektivet.” Måns tjänsteman 

äger att de ska ha en 
issad lunch men det gör kollektivarna. De ska inte missa något.” Inga tjänsteman 

all rätt. Jag har fått ett uppdrag med de är inte 
lltid informerade. Det räcker inte att man nämner det på träffpunkten. Har man inte 

försöka. Ifrågasätta måste de göra men man vill inte höra ”ta ut skiten”. De som 
berörs borde lämpligen få info från sina chefer när något nytt ska ske. Det känns lite rörigt och 

iva. På SLOT blev det stor skillnad mellan önskat läge och 
uläge. Personalavdelningen sa då att de tyckte att vi måste ha det jobbigt på jobbet. Det 

 att ingen från 
ersonal kunde säga vad de röda pilarna innebär.” Erica tjänsteman 

                                                          

 
Personer som
 
”Jag ser mig själv mera som en medarbetare än en chef. Jag försvarar företaget p
m
företaget, allt i företaget är inte till för att försämra.” Yngve tjänsteman 
 
”
stilla en natt. Jag blir inte arg om något gnälls över utan förstår. Det beror på vilka perspektiv vi 
har som människor.” Christoffer tjänsteman 
 
”Jag försöker jobba nära mitt gäng för att fånga upp vad de tycker och tänker.” Niklas 
tjänsteman 

 
”Jag tror nog att man ska berömma men är man här ska man göra sitt jobb även om man inte får 
en klapp på axeln. Jag är nog inte så bra på det. Att vara flexibel är det viktigaste och står högst 
på listan. Det gås igenom på MAP2 och kompetensinventeringar. Problemet är att man ofta är 

ort om folk.” John tjänsteman k
 
”För tre år sedan var det enklare i organisationen. Det blir omständligare med te

 
4
 
”
 
”Kollektivanställda ställer alltid en massa frågor men det gör inte tjänstemännen. När företaget 
bjuder på lunch så kommer aldrig en tjänsteman som varit borta och s
m
 
”Om jag jobbar med något så möter jag ett väldigt motstånd från produktion för de är inte 
informerade. Man blir väldigt ifrågasatt med 
a
implementerat på rätt sätt så blir det ju ett motstånd. Det tar bara energi. Man får ödsla mycket 
energi på att 

inte klart vem som ska göra vad. Projekt går in i varandra. Cheferna måste samordna mer för 
det fungerar inte.” Erica tjänsteman 
 
”Vi tycker inte att vi är så negat
n
kändes som om vi svarat fel på frågorna. Jag tycker att man kan bli bättre på mycket. Det är det 
man ska sträva emot. Sedan verkar det upplevas negativt. Det var mindre bra
p
 
 

 
2 MAP är utvecklingssamtal 
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”Gruppen i sig är jävligt splittrad. Vi vet inte vad som förväntas av oss. Det finns inga 
gemensamma mål. Det fungerar dock bra mellan människor men det finns inget riktigt kitt i 
organisationen. På den här avdelningen är det medarbetarna som gör att det fungerar, inte 

daren. Kanske är det så att det är fel organisation. Kanske ska det slås itu och gå in under 

ig.” 

erlig anledning för sig att 
änstemän tycker att det är bättre men det är inte så. Kanske behöver vi umgås mera genom 
emensamma aktiviteter.” Mia tjänsteman 

 
”Jag har varit på kollisionskurs många gånger, varit dum nog och sagt vad jag tyckt. Visst har 

Vår avdelning fungerar bra nu men det har varit tufft ett tag.” Lisa tjänsteman 

a. De har ju sina mål och måsten och vi har 
 våra. Ibland vill vi ha ut en viss volym och så kan det inte, då blir det konstigt. Vad är mitt 

a. Jag kan inte komma på något negativt.” Irma tjänsteman 

lningen borde finnas närmare för att vara nära den verksamhet man jobbar med.” 
nga tjänsteman 

ed men så länge det fungerar så går jag inte bara 
er och pratar. Ibland önskar jag att det fanns tid att vara närmare. Vi har det bra men det skulle 

Vi har en kanonavdelning. Jag stortrivs. Det är lätt att gå till min chef och prata.” Maria 

 

le
annat.” Runar tjänsteman 
 
Varför ska det vara så svårt att säga som man tycker? Alla säger att det är högt i tak men så är 
det inte. Man får tänka sig för. Erica tjänsteman 
 
Tjänsteman Joanna berättar att den egna avdelningen känns splittrad. Det finns enkla 
lösningar med möte och vara närmare varandra rent geografiskt. ”Chefen borde ta upp vad som 
förväntas av oss men det har han inte gjort. Jag vill ha bollplank men han håller väl på och lär 
s
 
”Mellan lagret och produktion finns det en jätte mur. Jag undrar varför det blivit så.” Irma 
tjänsteman 
 
”Ni och vi är djupt rotat i folksjälen. På golvet har man av någon und
tj
g

det blivit sura miner ibland. Jag tror de flesta kan skilja på privat och jobb.” Mia tjänsteman 
 
”Jag upplever att det inte finns några samarbetsproblem här. Jag har aldrig haft några problem 
med kollegor.” Jocke tjänsteman 
 
”
 
”För det mesta fungerar mötet med skiftledarna br
ju
jobb och vad är deras jobb. Gränsen är ibland blek. Allt som oftast har vi bra samarbete och kan 
komma överens. Jag lägger problem bakom mig och går vidare. Samarbetet med operatörerna 
fungerar bra. De ifrågasätter vad jag gör och då förklarar jag. I det stora hela fungerar det 
jättebr
 
”De trampar på varandra ibland projektingenjörerna, planerarna och produktion. 
Personalavde
I
 
”I produktion fungerar det bra. Jag prioriterar bort att gå ut och prata med dem. Det är viktigt 
för att få en förstående för vad vi håller på m
n
kunna vara bättre.” Petter tjänsteman 
 
”
tjänsteman 
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”Förr var jag med i produktionen på träffpunktsmötet men det blev för många tjänstemän. Jag 

ägen.” Lisa tjänsteman 

onen vi lever på.” Ludvig tjänsteman 

s inte mek och el under produktionschefen? Det måste 
är ritar så är det personerna i rutorna som styr hur saker 

Ofta är det operatörer som talar ner sig själva istället för att ha en yrkesstolthet. Jonas 
(fabrikschefen) vill uppnå att alla ska känna e stolthet över att jobba här. Jag är med på det 
men det kan bli svårt. Man måste respektera  vill vara i sin bubbla men samtidigt måste 
man förstå att man ska respektera beslut som tas utanför bubblan.” Christoffer tjänsteman 

nd. I min drömvärld skulle alla vara lite 
er medvetna om vad alla gör. Kanske är det ett önsketänkande och jag är inte så säker på att 

med det. Man måste ha lärdom om och veta vad det får för 
onsekvenser. Bara de visste vad vi gjorde så skulle de förstå bättre.” Maria tjänsteman 

 på gott och ont. En yngre kan vara 
era motiverad att lära sig nya saker. Samtidigt är det en väldig tillgång med de äldre på äldre 

an 

 

är inte ute där så ofta men har fått tips om att komma ner och det ska jag försöka göra. Jag har 
ju mest kontakt med cheferna. I MAP har man möjlighet att påverka men det verkar inte som 
om man tar chansen att göra det. Men jag vet ju inte hur cheferna agerar i MAP samtalet. Om 
de bjuder in till öppen diskussion. ”Linn tjänsteman 
 
”Helst skulle jag vilja vara närmare produktion. Det är mycket som sprids den informella 
v
 
”Vi lever på att producera produkterna så det känns lite konstigt att vi är så många tjänstemän 
när det är produkti
 
”Produktionsorganisationen är konstig. Det är alldeles för många chefer för så liten fabrik. Att 
de inte är helt synkade är min reflektion. Man borde vara mer synkade mellan linjechefer och 
Jonas. Skiftledarnas roll måste vara att föra vidare det som bestäms av ledningen men det känns 
som ett filter i skiftledarna. Varför finn
li en väldig loop när det är så. Hur du b

drivs.” Christoffer tjänsteman 
 
”

n 
 att vissa

 
”Öppet och högt i tak är det kanske men ibland förstår de inte varför jag gör som jag gör. Jag är 
bunden av vissa saker. Jag önskar att de ska få förståelse för vad jag gör. Att vi sätter oss in i 
varandras jobb så att vi förstår varandra. Jag kan förstå att det ibland kan bli konstigt. I 
produktionen ser man ju inte hela kedjan vilket är sy
m
alla vill. Det är inte bara att trycka på en knapp utan det är en kedja. Jag har prognoser att gå på 
och är begränsad i och 
k
 
”Många i produktionen är inte så unga och det är ju både
m
maskiner. De kan dessa utan och innan och det gäller att överföra det till de yngre. Vi kommer 
att förlora mycket kunskap när de äldre försvinner.” Niklas tjänsteman 
 
”Vad gör man åt att personal stämplar in civilklädda innan de bytt om till arbetskläder och 
börjat jobba? Det sänder signaler att det är ok att strunta i saker. Det finns så många småsaker 
som blir stora.” Yngve tjänstem
 
”På möten sitter vi och kommer överens om saker. Man ska då engagera sig och genomföra det. 
Man ska inte göra samma sak möte efter möte. Då måste någon komma och slå näven i bordet 
och säga till.” Ove tjänsteman 
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Exempel från ett möte där en mätning av produktbyte har varit på agendan sedan ett halvår 
tillbaka och det uttrycks en viss irritation över att det inte har hänt något. Närvarande var 2 
funktionschefer, 3 teamledare samt 2 tjänstemän. 
 
A: Varför går vi inte ut och kör igång när det har varit på gång i ett halvår? 
 

a ska ske och går 
vidare till nästa punkt. 

C: Samma sak kommer upp hela tiden. Det rör sig om samma personer. 

 
”Med ett gott samarbete inom hela produktionen tror jag att det kan fungera ännu bättre. Inte se 
underhåll, operatörer och el för sig. Jag skulle vilja se alla som produktionsmänniskor. Då tittar 
man inte med skygglappar på varandras om tan får ett bra samarbete. Anställs du som 
operatör, mekaniker, elektriker eller truckförare Ove tjänsteman 
 
”Kon  alltid 
som om de s
 
4.3.8 Sagt om kommunikation… 
 
”Info ormella vägen. I matsalen får 
man reda på en hel del.” 
 
”Någ träffar. Det är viktigt att prata igenom saker. Det är då mycket 
lättare att komma överens.” 
 
”Komm  Man måste rannsaka sig själv för det kan bli 
bättre
 
”Ofta  då viktigare att hjälpa 
varan  man orkar fråga om hjälp.” Lisa tjänsteman 

issar 

B: Han har rätt i att ledningen inte har tryckt på ordentligt. 
 
C: Det behövs och det har vi inte gjort utan trott att det skulle ske ändå. 
 
Mötesdeltagarna går igenom förutsättningar om hur informationen till de berörd

 
A: Ordning och reda är det inget vidare med men tjejerna vid linje 20 ska ha en eloge för att det 
skötts jättebra. Vid vissa linjer händer inget. 
 

 
D: Vi måste punktmarkera de som inte sköter sig. Vi måste ta det individuellt. 
 
A: Det är ett ledningsansvar. 

råden u
 så skapar du en regel.” 

flikter är vi dåliga på här. Ofta accepteras det som sägs på möten men det verkar inte
tår bakom egentligen.” Bo tjänsteman 

rmation finns en massa om man söker. Man får ta det den inf
Ludvig tjänsteman 

ot som är viktigt är arbets
Yngve tjänsteman 

unikationen fungerar bra åtminstone uppåt.
 neråt. Petter tjänsteman 

 känner man sig ensam och sitter i sin egen hopplöshet. Det är
dra men det är inte alltid som

 
”Det är bra att vidga nätet på lunchen.” Linn tjänsteman 
 
”Inget som jag funderar på. Vi får information om vad som händer via protokoll från 
måndagsmötet. Sedan har vi produktionsmöte samt att vi kan gå till fredagsmötet om vi vill. 

og tror jag vi har en bra kommunikation (info). Det får inte bli för mycket heller för då mN
man saker. Mycket läggs ut på intranätet så det hänger på en själv. Är det något så säger vi till.” 
Ulrik tjänsteman 
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”Vi är väldigt inriktade på att hålla deadlines mot alla andra så då skjuter vi på 
avdelningsmöten” Lisa tjänsteman 
 
”Ledningen inbjuder till dialog i olika former men många tar inte chansen. Förklaringen är nog 
att det finns en rädsla för att sticka ut hakan. Det upplevs som högt i tak men var och en har sitt 

k.” Måns tjänsteman 

dra avdelningarna gör och det kan leda till töntiga situationer. 
et är alltid lite trial and error. Man måste säga till direkt men många tycker nog att det inte är 

ge riktningar. Han måste föra vidare 
ad vi tycker. Det verkar inte fungera riktigt.” Erica tjänsteman 

n inte fungerar så beror det på att man inte lyssnat klart på varandra.” Filip 
änsteman 

 
”Vi har alla olika förväntningarna på varandra. Viljan finns men kommunikationen fungerar 

r civiliserade människor och kan föra en dialog på 
n bra nivå men borde prata om grunden till problem istället för att alltid fokusera på att hitta 

v och resurser direkt och gör något bra av det. Relationer fungerar bra 
en kommunikationen kan vara svår. Det är inte lätt att kommunicera ut till olika skift. Det 

Det som skulle kunna förbättras är information och feedback. Det sätts ju krav på varje individ 

roduktionens träffpunktsmöte… 

on. Det som ges till ett skift kommer inte fram till andra. Det 
ar blivit lite rörigt.” Ove tjänsteman 

de bättre med mötena vi hade själva tycker jag. Då var det vi som informerade om 
et som dom säger.” John tjänsteman 

 

ta
 
”Vi har ingen insyn i vad de an
D
någon idé.” Joanna tjänsteman 
 
Egentligen behöver man inte ha kontakt med alla om alla informationskanaler fungerar. När ”

det gäller min chef så vore det bästa om han pratar i bäg
v
 
”Man skickar mycket mail och skickar vidare. Man kan missförstå varandra om man inte pratar 
med varandra.” Lisa tjänsteman 
 
”Om kommunikatio
tj

inte som den ska. Det vi har här tror jag inte är unikt för oss. Många har funnits här i många år 
och har då stora krav och förväntningar. Vi ä
e
lösningar.” Måns tjänsteman 
 
”Man tar tag i saker, beho
m
vore lättare om man kunde maila ut i produktionen. Det finns inte den kulturen och används 
därför inte. Teamledare kontaktas och då får man hoppas att det sprids. Maria tjänsteman 
 
”
att söka information på intranätet. Samtidigt är det många som struntar i informationsmöten och 
verkar tycka det är intressantare att gå hem.” Jocke tjänsteman 
 
P
 
”Det ges lite för mycket informati
h
 
”Det fungera
d
 
”Från början vara jag med på möten men nu går bara funktionscheferna. Det var för många 
rödrockar förut.” Joanna tjänsteman 
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”Vad man tycker i produktionen stannar på produktionsgolvet. Det är synd för det finns många 
bra åsikter.” Niklas tjänsteman  
 
4.3.9 Sagt om attitydundersökningar… 

an ska prata om resultatet.” Ludvig tjänsteman 

Attitydunderökningarna vet jag inte om de mynnar ut i så mycket. SLOT visade positivt så det 

 negativa får för stor fokus och de positiva glöms bort. 
et måste vi vara medvetna om. Den som är budbärare påverkas av dem som man är budbärare 

er möjlighet att göra något men man har inte fått fram så 
ycket. Vi har tidigare startat upp men haft svårt att följa upp.” Måns tjänsteman 

”Attitydundersökningar är svåra att motivera. I produktionen är de less på det för det händer 
inget.” Niklas tjänsteman 
 

 
r. Det vore bättre med tätare möten på skiften. De som minst 

ehöver oroa sig gapar mest.”  John tjänsteman 

Det är viktigt att följa upp attitydundersökningar. Det finns inga universalundersökningar för 

De finns de som är översvallande positiva och de som är väldigt negativa. Det finns en viss 

er jag på det men glömmer bort att jag mår bra i resten av kroppen.” Måns 
änsteman 

MAP är ett bra redskap tycker jag. Det ska göras av alla. Sedan beror det på kvaliteten. Det är 

man 

 
”Det är bra att attitydundersökningar finns men ibland undrar man om man får reda på alla 
resultat. Om man gör anteckningar vid tillfället man skrev så underlättar det feedbacken när 
m
 
”
visar väl att vi trivs ihop. Inget tjafs eller gnäll, man kommer hit och gör sitt och är nöjd sedan.” 
Ulrik tjänsteman 
 
”Tittar man på attitydundersökningar så kommer företaget ut bra men pratar man med 
människor så får man en annan bild. De
D
till. SLOT mm skapar förväntningar för man vill att något ska hända men det tycker man inte 
har gjorts. Faktiska problem på pränt g
m
 

”Det ger en övergripande bild men det (SLOT) var lite svåra frågor. Jag håller det inte så
högt… Det blir inte relevanta sva
b
 
”
hur folk fungerar. Det är lätt att gömma sig bakom attitydundersökningar men till slut måste 
man tala med varandra.” Christoffer tjänsteman 
 
”
låsning i fyrkantighet. Det finns en tendens att se mycket negativt. Delar av oss har en kultur att 
vi ska vara negativa. Jag förpestar ju tillvaron för andra men framför allt för mig själv. Har jag 
ont i ett finger tänk
tj
 
”Attitydundersökningar…vadå anonymt? De kan ju ringa in mig genom ålder och 
arbetsuppgifter. De globala undersökningarna ger inte så mycket för oss men de lokala fungerar 
bra om man är ärlig, annars ger det inget. Konflikter kan vara svåra att ta tag i annars.” Mia 
tjänsteman 
 
”
inte så många som vet sina mål vilket är lite konstigt. Det är ett levande dokument, chefen ska 
ha koll på det.” Inga tjänste
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4.3.10 Sagt om medbestämmande… 
 
”Medbestämmande är mycket styrt av regler och hur det ska gå till men vi sitter inte låsta vid 

 anser att medbestämmande innebär inflytande och påverkan på olika nivåer 
ch kommer man med vettiga förslag så finns det möjligheter. Han tycker dock att det kommer 

flikt med vinnare och förlorare.”  

nge man gör det som ska göras. I fabriken pekar man nog mera med hela handen.” Runar 
änsteman 

”Jag tror att man vill ha vettiga förklaringar på det som händer och sker. Jag tror att det är 
mycket det.” Inga tjänsteman 
 

 påverka sin arbetssituation. Det börjar med information. 
tt man är så pass informerad så man har möjlighet att tycka till. Vara med och formulera sina 

 många som har det. Man måste förstå hur hela 
edjan ser ut. En del tar för givet att visa saker ska fungera.” Petter tjänsteman 

man 

a över ens arbetsplats. Det ska vara dialog och inte 
nvägskommunikation.” Joanna tjänsteman 

burken hela dagarna. Dagarna planerar jag själv. Ingen kommer och kontrollerar var jag är. Vi 
pratar med chefen och då brukar han fixa det. Tycker vi att han har glömt bort oss så säger vi 
till och kommer med förslag själva.” Ulrik tjänsteman 
 
Tjänsteman Måns
o
lite förslag. ”Det kommer för lite förslag nerifrån. Det finns alltid möjligheter att påverka men 
ju högre du kommer upp i organisationen desto svårare är det att fåverka. Kulturer från olika 
länder gör att det krockar. Sveriges modell bygger på samförstånd. Andra kulturer är kanske 
byggd på kon
 
”Medbestämmande vad är det? Organisationen är väldigt toppstyrd. Medbestämmande är att 
kunna styra rent tekniska lösningar, det man arbetar med. Organisationiskt har man inget 
bestämmande men annars är man med och styr skutan. Visst finns det en viss form av frihet så 
lä
tj
 

”Medbestämmande innebär att kunna
A
mål och i den mån det går hur arbetet ska utföras.” Linn tjänsteman 
 
”Det finns så många duktiga människor så nog borde det gå att få mindre detaljstyrning. Det är 
roligare när man får vara kreativ.” Ludvig tjänsteman 
 
”Medbestämmande är att man får vara med i gruppen och bestämma och yttra sig” Tove 
tjänsteman 
 
”Sett från koncernen så är medbestämmande litet. Man måste kompromissa en hel del… Det är 
en fråga om att göra det så bra som möjligt. En del är att ha möten för att kunna förklara. Det är 
bra med helikopterperspektiv men det är inte så
k
 
”Medbestämmande ligger nära när det gäller att få ta egna initiativ. Att vara med och utveckla 
gruppen. I produktion kan det kanske vara svårt eftersom de är större grupper. Sen är det ju upp 
till individen om man är nöjd med sin a betssituation.” 
Jocke tjänste
 
”Att styra över mitt eget jobb är medbestämmande. Vara delaktig inte bara administratör. Var 
och en ska ju kunna styr
e
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”Medbestämmande om mitt jobb styr jag själv. Inom fö
öra något. Nu har jag vant mig, jag får inte göra n

retaget är det byråkratiskt innan jag får 
ågot utan att fråga storebror.” Irma 

Medbestämmande rör bara sånt som exempelvis var en personalfest ska vara annars existerar 

 operatörer är 
et nog sämre med. Det är för mycket information egentligen. Det man ska göra är ju att 

e står vid maskinerna. De är de som är 
 aldrig glömma.” Bo tjänsteman 

Man ska påverka det man kan påverka och göra det bästa av det som ligger närmast en själv.” 
hristoffer tjänsteman 

 
”Vi borde klaga mindre. Man vill lite tillba et gamla. Det är en process som hela tiden 
håller på. Man ska tag i det man kan påverka.” Måns tjänsteman 

Vi ska inte ha för låga krav för då uppfyller man dem. Man måste ha något att jobba mot.” 

.3.11 Sagt om förtroende… 

an 

Får vi en bra förklaring accepterar vi det.” Ulrik 
änsteman 

att behandla en schysst. Säger man saker i förtroende så ska det inte 
ras vidare.” Ludvig tjänsteman 

rr var det mer rangordning 
ellan arbetare och tjänstemän.” Katrin tjänsteman 

 

g
tjänsteman 
 
”
det inte. Är det något som verkligen gäller får man ta det med en nypa salt.” Mia tjänsteman 
 
”Om jag ser att något kan göras får jag driva det men det är upp till mig. Ibland upplever jag att 
det administrativa systemet är en kostym sydd för alla. Medbestämmande bland
d
involvera människor. Man får ju då en helt annan förståelse för vad som sker. I projekt borde 
man ta med operatörer. Komma från miljön och lyssna till deras aspekter. Man kan aldrig få 
fram lika mycket om man går ut och frågar dem när d
experter det får man
  
”Att vara med i projekt och säga vad man tycker och vara med och bestämma hur det ska gå till 
när det ska rationaliseras.” Filip tjänsteman 
 
”
C

ka till d

 
”För mig är medbestämmande hur man samarbetar här och nu.” John tjänsteman 
 
”
Yngve tjänsteman 
 
4
 
”Jag tror att det finns ett stort förtroende mellan medarbetare. De flesta som man har att göra 
med är ganska reko.” Inger tjänsteman 
 
”Det handlar om att lyssna och ge ett klart och tydligt svar. Ibland lyssna mer på de frågor som 
ställs och varför ställer personen den frågan och inte tänka organisatoriskt hela tiden utan att 
det finna människor med olika behov.” Petter tjänstem
 
”Du måste vara rak och ärlig och inte en sak till chefen och en annan till kollegorna. Tycker vi 
att något är tokigt tar vi upp det med chefen. 
tj
 
” Förtroende handlar om 
fö
 
”Förtroende känner man bara om det finns mellan personer. Fö
m
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”Det bygger på ärlighet och rakhet. Har man ett problem måste man ta tag i det. Det gäller att 
tag i det om man inte har med det att göra. Kommer någon och 

t. Det känns som om det är mindre rakhet ju 

na ut.” Irma tjänsteman 

 någon så ska man hålla tyst. Tyvärr blir det skvaller ibland 
blir det stelt och kallt. Vi sitter ju i samma gryta hela tiden. 

Byggs upp under en lång tid. Bygger på att man har arbetat en lång tid där saker stötts och 
blötts. Man måste vara både lyhörd och öppen för att få/ge förtroende. Det börjar nog med en 
slags öppenhet. Man vill han en känsla för v  gång men det är kanske inte något på 
gång. ”Runar tjänsteman 

Ledare måste vara bra med människor och kunna skapa ett förtroende. Det kan vara svårt att 

Det är många som använder mig som klagoplank men det är inte rätt väg. Det tycker att det är 

Jag tror inte man ska belasta dem som inte vill påverka med att försöka få dem med sig. Man 

bara ge order. Lägger man fram saker på rätt sätt så får man saker 
jorda. Har man bara en vettig förklaring så är det inte så mycket att diskutera sen.” Filip 

tjänsteman 
 

vara smidig men man tar inte 
rämer sig över sin chef kan jag inte göra någog

högre upp man kommer. Förmodligen är de rädda om sin egen rygg eller så sitter de på mer 
information som de inte vill eller kan läm
 
”Att vara rak och ärlig är nog det absolut viktigaste. Att låta folk jobba mer självständigt och ta 
ansvar och egna initiativ. Det är roligare än att göra något som man blir tillsagd att göra.” 
Jocke tjänsteman 
 
”De (företagsledningen) har svårt att få folk att säga vad de tycker och stå upp för det. Man är 
rädd om sina jobb. Blir man obekväm får man flytta sig.” Mia 
tjänsteman 
 
”Förtroende handlar om att ge och ta hela tiden. Det handlar ju om en tvåvägskommunikation. 
Om man får ett förtroende privat av

produktionen. Blir det bara jobb i 
Jag tror att det kan vara bra om man även gör saker privat.” Mia tjänsteman 
 
”

ad som är på

 
”Det är viktigt att stå för det man säger. Informera så tidigt man kan. Klara, tydliga besked. Har 
man bestämt något får man vara tydlig med det. Lyssna på varandra och förklara bakgrunden 
till olika förändringar.” Linn tjänsteman 
 
”
hinna med att ta sig tid att vara ledare. Skapa en öppen dialog, lyssna och ge feedback. Man 
måste inbjuda till det och vara tillgänglig.” Linn tjänsteman 
 
”
tuffare nu men jag ser inte vad som händer utan hör bara vad de säger, sedan vet jag inte om det 
är så eller ej.” Maria tjänsteman 
 
”
ska ha alla med sig i den svenska mentaliteten men vet de bara hur det blir till slut så är de 
nöjda med det. Ibland måste man kunna säga, nu gör vi såhär. Det viktiga är att man inte börjar 
röra till i varje persons trygghetszon, man kan försöka tänja på zonen men inte mer.” 
Christoffer tjänsteman 
 
”Förtroende är att försöka vara rak och ärlig och diskutera saker och vara behjälplig.” Niklas 
tjänsteman 
 
”Ärlig och positiv och inte 
g
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Sagt om feedback… 
 
”Feedback rent allmänt är man dålig på – att tala om när någon gjort något bra. Det är lätt att 
tala om det som är negativt. Det hör väl inte hemma i vår kultur att springa runt och klappa 
någon på axeln men det skulle kunna vara mer. Får man höra positivt så springer man lite mer 

et du!” Jocke tjänsteman 

 jag inte tolka.” Joanna tjänsteman 

Vår (tjänstemännens) fackliga företrädare tycker jag är bra. Det låter som om kollektivfacket 

Jag har stort förtroende för vår fackrepresentant. Han står alltid på sig och tar diskussioner. 

en det tar tid med fö  Det är ett tuffare klimat. De säger 
nej till fler saker. Det är ju flera som gått ut et kanske är tufft för dom med. Jag tror att 
de är mycket styrda från kollektivanställdas fackliga organisation högre upp och inte vågar ta 

nsteman 

Nu är det problem med överlapp och facket. Det har blivit en tyst protest och då missar vi info 

an tycker att det blir 
ämre och sämre hel tiden. Några pratar och andra följer med men är tysta.” Niklas tjänsteman 

ar velat för mycket. Om 
cket tycker en sak och företaget en annan så ska de bestämma sig för det. För mycket 

t bättre att säga ”så här är det”. Företagsledningen 
pplevs nog som velig.” Ove tjänsteman 

t helikopterperspektiv. Vi 
ådde bergets topp för några år sedan men nu är vi på väg nerför. Nu förhandlar man inte om 

et kan upplevas negativt ibland.” Måns tjänsteman 
 

v
 
”Det är svårt att få feedback. Det är svårt att veta förväntningarna i stort och smått. Det är som 
om det är underförstått men det kan
 
“Feedback är ett fint ord. Jag berömmer de som gör något bra. Jag tycker att jag ger en klapp på 
axeln till dem som jag tycker gör ett bra arbete.” Yngve tjänsteman 
 
4.3.12 Sagt om fackliga organisationer… 
 
”
har fler strider med företaget än vad vårat har.” Ludvig tjänsteman 
 
”
Jag upplever det som han gör det han kan. Det finns väl inte så mycket man kan påverka.” Lisa 
tjänsteman 
 
”Det blir aldrig otrevligt m rhandlingar.

facket. D

beslut själva.” Linn tjä
 
”Jag är ju inte med själv utan hör ju att livs inte litar på ledningen. Man funderar ju ibland om 
medlemmarna vet vad facket håller på med. Hur många är det som egentligen är engagerade. 
Det är samma fackliga representanter hur många år som helst.” Inga tjänsteman 
 
”
mellan skiften. Det tar så mycket tid och tjafs att diskutera det här istället för att göra vettigare 
saker. Som de ser det så försvinner möjligheter som man haft förut. M
s
 
”Man har från ledningens sida börjat dra åt svångremmen. Man h
fa
irritation skapas vid kohandel. Då vore de
u
 
”Jag har varit med länge och har bra kontakter utanför. Jag har et
n
förbättringar utan om försämringar. Ser man till helheten är det inga stora saker men för den 
enskilde kan det bli synligt. Människor påverkas av det. Tidbank och överlappningen är två 
stora frågor. D
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”Facket är stenhårda vad jag förstår. Det läggs ned mycket tid för att få facket på båten.” Inga 

e 15 åren har det dalat. Nu är det bara 

”Det är ett jävla jagande på kronor och ören ela tiden nuförtiden. Även om det behövs så 
innebär det bara försämringar.” Janne kollektivanställd 
 

dra behöver i överlapp. Att ta från vissa och ge till andra 
r sig inte vilka som skulle få vad. Men det måste ju bli 

r, maskiner kan man investera i och tjäna pengar på men 
Stig kollektivanställd 

ra något i protest så förstår jag inte varför man inte 

riftstörningar för fabriken. På sätt och vis 

 

tjänsteman 

4.4 Röster från kollektivanställda 
 
De kollektivanställda utgörs i huvudsak av maskinoperatörer, elektriker och mekaniker som 
jobbar i produktionen. 
 
4.4.1 Sagt om förändringar… 
 
”Det tar aldrig slut någon gång. När man förändrat något kommer nästa. Folk undrar om det ska 
bli något tok och det maler. När en förhandling är klar så ska skiften ses över.” Gunnar 
kollektivanställd 
 
Förr var det bättre gemenskap med de senast”

besparingar.” Pontus kollektivanställd 
 
”När det är förändringar känns det som om det hela tiden sker på golvet. Det känns som om 
man tar för mycket av folket. Det är ju smidigt att gå ut och säga att företaget är övertaligt med 
drygt tre personer nästa år.” Klas kollektivanställd 
 

h

Missnöjet med förändrad skiftersättning kommer upp men även förhandlingen om 
överlapp.  
 
”Det är svårt att avgöra vad som an
verkar orättvist men jag vet i och fö
mindre producerat i produktionen om de drar mer på tiden tycker man.” Janne 
kollektivanställd 
 
”Det som räknas är ju penga

änniskor gör man sig av med.” m
 
”Vi har fått förklaringen att vissa linjer inte har full beläggning men vi har inte fått någon 
redovisning i kronor och ören.” Peter kollektivanställd 
 
”När det gäller överlapp så förstår jag inte riktigt varför det har blivit så stor sak. Det ligger nog 
gamla saker i grunden. Vissa protesterar genom att inte börja prick kl 06:00. Visst kan jag 
örstå att man reagerar men ska man göf

samordnar detta. Nu får man höra att olika skift har gjort olika, men varför?” Fredrik 
kollektivanställd 
 
Nu när vi bara gör det vi absolut måste så blir det d”

blir vi ju lidande för det blir mer jobb men vi vill ju visa vårt missnöje på något vis.” Max 
kollektivanställd 
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”I anteckningarna efter informationsmötet sa dom att drygt tre personer ska bort så nu får väl 

kontoret säger att vi ska använda av oss denna för att det blir billigare så får 
i finna en lösning för att kunna göra det. Om vi fick välja så skulle vi vilja ha en annan som 

ollektivanställde Evert berättar att detta förslag har fått honom att tappa sugen och 

a vara utan.”  

a ner på överlappstiden.” Magnus kollektivanställd 

aget som får stå för det. Företaget gräver sin egen grav. Samtidigt kan ju inte 
ll svars för allt för han har ju press uppifrån.” Erik kollektivanställd 

 
”Det blir mer och mer som inte sköts. Nu  det man ska och då släpps småsaker hela 
tiden. Det är synd. Man kan kanske göra enklare saker som att bjuda på hockey eller mat.” Klas 

Det finns inga lätta lösningar. Kanske mer personal för om man ska vara flexibel så går det ju 

tivanställd 

å då är det väl bättre att 
g sköter den här.” Leif kollektivanställd 

är jag ber kollektivanställde Marianne beskriva sin arbetsplats så skiner hon upp och säger;   

Jag tror vi har det ganska bra här.” Åke kollektivanställd 

någon sluta. Det blir väl förhandling igen.” Sten kollektivanställd 
 
”Folien fungerar inte som vi skulle vilja men det är marknad som bestämmer, det förstår du 
kanske. Om de på 
v
fungerar bättre.” Stig kollektivanställd 
 
K
engagemanget. ”Jag vägrar att komma fem minuter före eftersom jag tycker att det är för lite 
överlapptid. Det blir bara stressigt så då kan jag lika gärn
 
”Det finns en mängd försämringar så jag förstår faktiskt inte varför det pratas så mycket om 
överlappen. Jag förstår inte vad problemet är för det finns ju en mängd med försämringar som 
skett så jag hinner inte längre registrera allt som händer.” Kurt kollektivanställd 
 
”Råvarorna stämmer inte när det kommer in så de måste ju göra högre vinst på att göra något åt 
ådant istället för att drs

 
”Ta överlappstiden. Nu ställer jag inte upp på det så jag börjar prick. Det spelar ju ingen roll för 
mig för det är föret

brikschefen stå tifa

gör man

kollektivanställd 
 
”
inte annars. Man måste få en rimlig chans att få förutsättningarna. Det viktigaste för individen 
är att man vet vad man ska göra… Avbytare är en sak men vi har äldre personal. De blir trygga 
med sitt och kan göra enklare reparationer. Samtidigt är det kanske en morot för dem som vill 
högre upp i organisationen.” Klas kollek
 
”Jag har provat några olika maskiner genom åren men nu är jag här. Dom har velat ha mig vid 
en annan linje men jag har sagt att vill dom ha mig där så får de lyfta dit mig. Det verkar vara 
så mycket krångel där. De finns ju så många andra som sköter det där s
ja
 
”En sak som jag funderar över är hur det kan komma sig att man skapar koncerner och sedan 
utplånar man varandra inom koncernen.” Magnus kollektivanställd 
 
4.4.2 Sagt om arbetsplatsen… 
 
N
”Jag trivs jättebra! Jag har prövat på olika arbeten och det är det här jag vill göra. Jag trivs med 
att röra mig och det kan jag göra här. Här är det så bra och jag har ingenting att klaga på.” 
 
”
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”Har vi tid så hjälp
 dom som har sitt revirtänkande.” 

er vi till på andra avdelningar men andra gör inte alltid samma sak. Det finns 
Mathilda kollektivanställd 

rbetsuppgifterna och arbetskamraterna. Det är nog det som gör att jag är kvar.” Gunnar 

r till att han inte upplever 
tt det finns några sådana här.   

 bra. Uppstår det några problem med 

r man varit i livsmedelsindustrin så 
ar men här är man engagerad och 

måste planera.” Mats kollektivanställd 

llektivanställd 

ar att det finns många olika åsikter men det är upp till dom i 
å fall.” Tim kollektivanställd 

hårdare klimat där. Hon tycker att jobbet ibland kan vara tungt rent fysiskt 
en annars är det bra. Relationen med arbetskamraterna fungerar bra men samtidigt säger hon 

nte är något att bry 
ig om. ”Jag har lärt mig att folk är olika och det är bara att göra det bästa av situationen och 

skapar stress.” Lotta kollektivanställd 

e och självständigt arbete. Det har varit omorganisationer 
ch folk har kommit och gått men nu känns det stabilare.” Tove kollektivanställd 

 
 

ju
 
”Här är det över lag bra. Det finns en del som målar upp att det inte är så bra här men det får stå 
för dom.” Sofia kollektivanställd 
 
”I det stora hela är det bra men ibland är det amatörmässigt skött. Jag trivs med 
a
kollektivanställd 
 
”Jag trivs bra. Ibland kan jag tycka att det är skönt att gå skift för man hinner träna i det fina 
gymmet och andra saker innan man börjar jobba.” Lotta kollektivanställd 
 
Kollektivanställde Mats pratar om arbetsmiljö och att det kan innefatta mycket. Det första han 
tänker på är de fysiska problemen som kanske kan uppstå men lägge
a
 

ollektivanställde Lars säger att allt på det stora hela ärK
maskinerna så åtgärdar de dessa själva eller så kallar de in underhåll. Underhåll åtgärdar oftast 
problemet på en gång men när det blir något större problem någon annanstans så blir det kanske 
stående till dess de är klara med det.  
 
”Vi sköter oss ganska mycket själva så det fungerar bra. Ha
har man ju sett många som bara går och gö tta timmr sina å

 
”Arbetskamraterna är ett gäng roliga och trevliga kufar.” Mats ko
 
”Jag tycker att det är bra här. Det är ett arbete och det bekommer mig inte vad andra pratar om. 
Det är vad man gör det till. Jag giss
s
 
Kollektivanställde Malin upplever att det är en bra arbetsplats och jämfört med den hon jobbat 
på förut så var det 
m
att det inte finns så många tillfällen att prata med andra eftersom var och en står vid sin maskin 
och jobbar. Hon säger att det finns de som kanske är lite sura men att det i
s
inte fokusera på sånt.” 
 
”Det är för lite personal och det 
 
”Vissa dagar kan det kännas bättre eller sämre men samtidigt ska man kanske uppskatta det 
man har. Trivseln är väl inte lika bra som den var förr.” Leif kollektivanställd 
 
”Jag trivs bra. Det är ett varierat arbet
o
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”Det är väl inte mycket att säga. Det är väl bara att gilla läget och försöka. Det är ju upp till en 
jälv också. Egentligen borde man inte vara på ett ställe längre än fem år men det är ju lätt att 

ört lite olika 
askiner och det är väl det som varit det roliga och arbetskamraterna.” Inge kollektivanställd 

a att det är tuffare klimat.” Klas kollektivanställd 

ännen har det så mycket bättre.” Dan kollektivanställd 

ör mycket 
”. Johanna kollektivanställd 

 
ollektivanställde Klas säger att fabrikschefen borde fråga mer om hur människor upplever 

ollektivanställde Kurt säger att fabrikschefen och även funktionschefer ibland springer in 

mpel:  

 vi 
ara fem minuter. De vill väl tjäna mera pengar antar jag. Förslaget var att det skulle vara olika 

gen så handlar det om arbetsrelaterade frågor. Sen är det 
 inte så mycket de kan göra heller eftersom de är styrda uppifrån i sin tur.” Lars 

an komma och prata ibland.” Leif kollektivanställd 

s
gnälla. Jag har inte gjort så mycket för att söka mig något annat heller. Jag har k
m
 
”Man ska ta notis på att folk mår som de mår, det är viktigt. De har bättre personal än de 
förtjänar. Sedan vet jag och andr
 
”Man trivs med arbetskamraterna, det är därför det är kul att gå hit.” Klas kollektivanställd 
 
”Med arbetskamraterna på skiftet fungerar det bra. Vill jag något så tar jag upp det med 
skiftledaren och vill jag så finns det möjligheter att ta upp det med andra chefer på 
träffpunkten.” Ola kollektivanställd 
 
”Jag tror inte att tjänstem
 
4.4.3 Sagt om ledningsgruppen… 
 
Kollektivanställde Johanna säger att när fabrikschefen Jonas går runt och pratar med personer 
i fabriken så får han de svar han vill höra för att han ställer fel frågor. Hon anser att han väljer 
tt gå till dem som inte säger så mycket.  a

 
”Om jag får en fråga om hur jag mår så svarar jag kanske att det är bra med mig som person 
ch för att jag trivs med mina arbetskamrater. Men nu börjar det bli lite fo

förändringar och det är inte bra

K
arbetsmiljön mm så att de börjar prata om hur det egentligen är. ”Jonas  (fabrikschefen) är ute 
och pratar med folk men ställer fel frågor. Man ska gå ut och fråga om hur arbetsmiljön eller 
arbetsuppgifterna upplevs.”  
 
K
och frågar hur det går men ju mindre man har att göra med dem desto bättre. Han menar att när 
man har att göra med dem så innebär det oftast bara försämringar och han ger ett exe
 
”I och med flytten från Danmark bestämdes det att överlappstiden skulle minska. Just nu har
b
för olika linjer men facket sa nej.” Kurt kollektivanställd 
 
”När vi pratar med någon från lednin
ju
kollektivanställd 
 
”Det är inget fel på ledningen. De k
 
”Kontakten med ledningen fungerar bra och även med avdelningen.” Tove kollektivanställd 
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”Jag tycker att kontakten med cheferna i företaget är bra. Ja
ritik. Jag känner inte att jag blivit behandlad på något annat sätt

g kan säga vad jag tycker, även 
 bara för att jag säger vad jag 

chefen och personalchefen som styr eftersom det är de som har 

På hur många ställen kan du prata med cheferna om vad som helst? Vi har det jättebra här.”  

 skiftbyte eller när han är här. Vid 
ortare ledigheter kan man fråga de andra teamledarna.” Lars kollektivanställd 

kgrunden varför ingen säger något. Känner man otrygghet i gruppen måste 
an ta reda på varför. Det är lättare att släppa saker än att se till vad som gör att man inte vågar 

etta är 
iktigt.” Fredrik kollektivanställd 

Folk har blivit brända för många gånger. Det finns en upplevelse att det pratas bredvid mun 
åde mellan operatörer och från chefers sida och det skapar misstroende.” Fredrik 
ollektivanställd 

 
”Det är mer frihet nu när den gamla stammen (ledare) är borta. Nu är det frihet under ansvar. 

att prata med. Den förra chefen hade man 
er respekt för.” Lotta kollektivanställd 

Det som är bra är att våran chef är med oss hela tiden och det är bra för arbetsledningen 

Det bra att han har jobbat med det vi gör. Det är bra att ha någon som pratar samma språk”. 

.4.5 Sagt om kontakten mellan avdelningar… 

 

k
tycker. Men jag tycker det verkar som om det är jobbigt att fatta beslut. Det ska malas och 
stötas och blötas. Det är så många chefer som ska tycka innan det är något som händer. Ärligt 
talat så vet jag inte vem det är som tar beslut men det ska väl vara fabrikschefen i toppen. Det 
verkar som om det är fabriks

rhandling med facket.” Gunnar kollektivanställd fö
 
4.4.4 Sagt om närmaste och andra chefer… 
 
”
Matilda kollektivanställd 
 
”Vill jag min teamledare något så är det bara att ta det vid
k
 
”Teamledaren säger att han inte kan göra något när ingen säger något men jag anser att man 
måste ta reda på ba
m
säga vad man tycker. I teamledaren roll finns personalansvar med tystnadsplikt och d
v
 
”
b
k

Det gamla ledarskapet med att peka med hela handen är borta. Samtidigt tycker jag att 
omställningen är på lite lösa boliner.” Tore kollektivanställd 
 
”Det är ju sällan det kommer något bra från chefen. Det är mest det andra som kommer fram 
men det ska kanske vara så” Tore kollektivanställd 
 
”Skiftledaren är bra och fabrikschefen är ung och bra 
m
 
”
fungerar bättre då vi kan prata om el.” Roger kollektivanställd 
 
”
Ola kollektivanställd 
 
4
 
”Jobbrelaterat fungerar det bra men jag vill inte vara med i skitsnacket. Det finns några som 
drar med andra. Kanske är det den svenska avundsjukan. Det blir hemskt lätt en höna av en 
fjäder.” Tove kollektivanställd 
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Samarbetet mellan elektriker, mekaniker och operatörer beskrivs som inte helt friktionsfritt. De 
säger att de förstår tanken med att de ska kunna vara flexibla och gå in och hjälpa varandra men 
att det inte riktigt fungerar i praktiken. Några anser att det finns en ovilja från operatörernas sida 
att lära sig sköta maskinerna och att det är lättare att ringa efter hjälp.  

i som är elektriker och mekaniker ser ju 
vilka som är bra på maskin. 

rar bäst är fel. 
 

.4.6 Sagt om kommunikation… 

ntresset för träffpunkten är inte så stort… 

Jag tror inte att jag ska gå. Det kommer inte fram så mycket nytt på dom där mötena. 
jungeltelegrafen har redan skvallrat om vad som ska sägas!” Martin kollektivanställd 

 
”Tar m
 
”Mång m står 
med oc älld 
 
”Har ja n det berör, det lönar sig.” Magnus 
kollekt
 
”Mång r och 
tänker.
 
”När v t men 
när vi t
som förde gruppens talan men tystnar dessa så blir det helt tyst.” Roland kollektivanställd 
 
”Jag tror att det är så att ingen vågar för att de är rädda för att bli nonchalerade. Jag har varit 
med om igt för 
dig så tigt 
inte var värt att ta upp.” Roland kollektivanställd 

 
Ä: Blir du för duktig på en maskin så tar de bort en person. 
 
Y: Ja men det är väl inte fel att utvecklas. 
 
Ä: Det saknas fingertoppskänsla från skiftledare. Vill en operatör vara vid en maskin så ska han 
få det. Den bästa vid varje linje måste vara det bästa. V

 
Z: Vi är här för att producera. Man ska inte tvinga någon. Det är ju en annan sak om en person 
inte är bra men att ta bort den som produce

Y: Man måste ju se till vad som kommer ut ur produktionen. Mycket händer pga. att 
produktionspersonal inte gör som de ska. 
 
Ä: Vi är kanske gnälliga och irriteras på småsaker men för att bryta detta måste det till dialoger. 
Vad det bottnar i är kunskap. Hur man ska köra maskiner. 
 

4
 
I
 
”Det är bara en massa siffror som inte är intressanta.” Johan kollektivanställd 
 
”
D

an upp saker på träffpunkten så händer ingenting.” Max kollektivanställd 

a upplever kanske att det inte är någon idé att säga något. Sen är det många so
h då är det kanske inte så lätt att prata.” Mats kollektivanst

g några åsikter säger jag det direkt till persone
ivanställd 

a är nog rädda om sina jobb och pratar därför inte så mycket om vad de tycke
 Gör de det är de rädda att förlora sina jobb.” Ola kollektivanställd 

i pratar om allmänna produktionsrelaterade saker så har många lätt att prata om de
ar upp olika åsikter så blir det tyst. Ta t ex vid SLOT uppföljningen. Där var det några 

 att jag har frågat en sak och då svarade Jonas att ”tycker du att detta känns vikt
kan jag kolla upp det”. Det fick mig att känna mig som om att det jag tyckte var vik
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4.4.7 Sagt om attitydundersökningar … 
 
”Den senaste undersökningen som gjordes i våras kastade jag i soporna. Det spelar ingen roll 
vad jag svarar för det händer i alla fall ingenting. De känns inte så tillförlitliga för man kan få 
tatistik till det man vill se. Jag tror att om alla fyller i attitydundersökningar så händer det inget 

anställd 

a om dess värde 
arierar.  

P: Jag tror att det är så att de inser hur mycket de betyder för varandra där uppe (i 

 
P: Jag håller inte med utan tror att man i SLOT kan starta en riktig diskussion om man bara 
vågar. 
 

 pratar och resten är tysta. Man får aldrig prata till 

 

O: Det finns grupper som delas och går in i varandra. Förr fanns det mycket skitsnack. Nu har 

Innan jag går därifrån instämmer de i att hjälpa andra ska ske automatiskt. 

a självstyrande grupper. En viss form av medbestämmande kan 

nställde Fredrik berättar att det finns möjligheter att påverka i MAP- samtalen men 
cker r som 

har anv
undersökningen som gjordes innan semestrarna. Han sa att han inte tyckte att denna inte var 
bra.  

s
även om alla säger att det är dåligt.” Kurt kollektivanställd 
 
”Jag har inte varit med i vissa undersökningar. Jag tycker inte att det ger något så varför ska jag 
göra det. Det har jag sagt till min chef.” Ola kollektivanställd 
 
”MAP och SLOT är ju mer som en grund för att sätta löner. Samma sak står kvar år efter år. De 
flesta tycker att MAP är innehållslöst. Det är mest formella saker som kryssas för med rutin.” 

unnar kollektivG
 
SLOT undersökningarna är aktuella och engagerar och uppfattningarn
v
 

O: PÅ SLOT mötena säger de att vi jobbar bra ihop och att vi tycker bra om varandra och när de 
sedan kommer hit så snackar samma personer skit om varandra.  
 

konferensrummet, min anm.) men när de kommer ner hit går de tillbaka i samma gamla hjulspår. 
Jag tror att de är rädda att det skulle bli bråk om de berättade hur det egentligen är. Det finns 
flera pakter i skiftet.  
 
O: Jag tycker att SLOT är värdelöst!  

O: Ja men SLOT är bara två personer som
punkt och då blir man tyst.  

P berättar att när de har haft SLOT- möten har de fått rangordna de sex åtgärdspunkter som de 
anser vara de viktigaste genom att sätta sträck vid respektive ord. Han tycker dock att detta inte 
helt speglar vad de egentligen tycker. Många sätter sin markering där de informella ledarna sätter 
sträck. 
 

det varit lugnt i ett år å det är ju bara att hoppas att det håller i sig.  
 

 
4.4.8 Sagt om medbestämmande… 
 
Medbestämmande kan var”

exempelvis vara att planera körordningen.” Fredrik kollektivanställd 
 
Kollektiva
ty att dessa inte har hängt med i utvecklingen. Det som används är standardformulä

änds i flera år. Han nämner även undersökningar som gjorts och den senaste SLOT 
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Medbe n har 
det inform edbestämmande. Två personer per skift utses av och 
fungera som språkrör för gruppen. Syftet med dessa möten är att följa upp resultaten från 
SLOT- undersökningen som gjordes i våras. Undersökningen gick i korthet ut på att se hur 
persona gon. I 
undersökningen visade det sig att medbestämmande ansågs vara ett förbättringsområde och 
persona ta. En 
kollekt d på tidigare möte berättade att han inte förstod varför just 
medbestämmande skulle prioriteras när grunden för missnöjet med medbestämmande 
egentli ening 
är det s st och 
främst innan m
 

 
De som är med på mötena är representanten PA från personalavdelningen, teamledare TL1, TL2 
sa r alla mötesdeltagare 
slagit sig ner börjar PA summera föregående möte och poängterar vikten av att dagens möte bör 

gar.  

 

 
KA3: Kan man inte lägga ut info på intranätet om inte är här få läsa vad som sagts. 
 

mande vecka. 
 

  Vad vill ni ha för information? 

m planeras annars blir det lätt jobbiga situationer. 

stämmande har kommit upp som en diskussionspunkt i SLOT och på träffpunkte
erats om att fokus ska ligga på m

len upplever sin arbetssituation idag samt hur de önskar att den ska se ut imor

lavdelningen beslutade att sätta ihop en arbetsgrupp som kunde diskutera det
ivanställd som varit me

gen bottnar i frågor som kommunikation, personalfrågor, trivsel mm. Enligt hans m
tora problemet är att vi alla ser olika på saker och det är det man måste förstå för

an kan prata om medbestämmande. 

SLOT- möte 

mt kollektivanställda KA1, KA2, KA3, KA4, KA5, KA6 och KA7. Nä

leda till konkreta förslag på förbättrin
 
PA: Ni har gett uttryck för att träffpunktsmötet inte ger något. 
 
KA1: Ja det ger inte så mycket. 

PA: Har ni något konkret förslag på ny form av möte eller annat upplägg? 
 
KA2: Vi är ju sällan med på det för att vi går skift och är inte här när det är möte. 
 
KA1: Ni brukar ju inte ens ha koll på vilket skift ni har informerat! 

 så kan vi s

Mötesdeltagarna kommer igång och börjar prata om vilka alternativa informationskanaler det finns. 
 
KA4: APT- möten borde vara oftare och sittande istället för stående som det var sist. Det borde 
vara ett möte för oss som jobbar ihop.  
 
KA1: Det är svårt att få ihop alla genom olika skiftgång.  
 
PA:  APT ska ju vara fyra gånger per år. 
 
KA3: Det borde kanske vara ett lättare informationsmöte på måndagar så att man vet vad som ska 
hända den kommande veckan.  
 
PA:  Men på träffpunkten får ni väl också information om vad som ska hända? 
 
TL1: Ja och på torsdagar får de ju också info inför kom

 PA:
 
KA2: På helgerna vet man inte vilka maskiner som ska gå på en lördag. Planerar skiftledaren något 
så vet man inte det. 
 
KA5:  De som ska jobba måste veta vad so
 

 70



 
EMPIRI 

 
TL2: Nu sist hade X (funktionschef) missat att prata med Y (planerare). 
 
PA: Vi måste kanske alla bli bättre på kommunikation. 
 
TL2 och KA4 föreslår att man kan lägga en lapp vid maskinerna det berör. 

en det är bra om vi kan vara förberedda. 

ppstått i produktionen på grund av bristfällig information. 

n. Vad var det mer vi pratade om förra 
ången? 

A6: Vi pratade om företagshälsan och trivsel. 

 finns konkreta exempel om något har hänt för då kan jag ta det 
idare. Ni behöver inte nämna någon person men ett konkret exempel gör det lättare… Finns det 

A7: För min del kändes det som om trivsel och motivation försvann. Det kändes som om 

A: Det är ju svårt att göra något åt förändringar som sker… 
 
KA6: Det jag funderar över är hur det kan ha bliv  så att det finns en känsla hos personalen att de 

en uppgivenhet. Vad är 
runden till det? 

A7: Ja, det är lätt att man tappar sugen. 

L2: Det blir en negativ spiral. 

A:  Man har ju ett eget ansvar att påverka sin tillvaro. 

 
hefen var förberedd inför mötet men ni var inte det. 

fick ju reda på MAP samtalet samma dag som vi skulle ha det! 

 ni får info i tid?  

 
KA3: Ni har väl möte på tisdagar eller torsdagar så då kan ni väl gå igenom sådana här saker? 
 
KA2: Det är väldigt enkelt om vi får en lapp upp till fikarummet så vet vi. Vi är ju här för att jobba 
m
 
Gruppen pratar om olika problem som u
 
PA: Nu har vi pratat om kommunikation och informatio
g
 
K
 
PA: Det är väldigt bra om det
v
något konkret om trivsel? 
 
KA1: Allt som har med Delta att göra har förstört trivseln. 
 
PA: Nu var ju jag inte med då… 
 
KA3: Men det ligger kvar i pratet än… Det hade kanske kunna skötas bättre. 
 
K
företaget passade på att genomföra saker och hade Delta som förevändning.   
 
P

it
inte blir tagna på allvar. Man känner ingen delaktighet utan snarare 
g
 
K
 
T
 
P
 
KA6: Hur då? 
 
PA:  Ja, i MAP samtalet tillexempel. I en enkätundersökning vi gjort kom det fram att ni tyckte att
c
 
KA3: Vi 
 
PA: Om ni är förberedda… blir det bättre då? Om
 
KA7: Jag vet inte hur det är med er men jag är inte intresserad av MAP. 
 
Flera instämmer. 
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TL1: Jag har en förklaring och det är att det inte går att fylla målen för det finns inte personal så 

na ersättas av någon 
nnan men som det är nu så fattas det folk så alla måste stå vid sin maskin fast de vill lära sig nya 

lla in stämmer … 

L1: Det finns inga morötter att lära sig. Ta bara det här med lönen. Ska det vara individuella 

t det du säger. Först har vi en personalsituation som gör att flexibilitet inte 
erar och sedan saknas en morot. 

A: - Samtidigt kan ju inte stegringen vara så hög på lönen. 

L1:  Sedan är ju facket med och bromsar. 

A:  Men de ska ju de se till vad medlemmarna vill. 

A6: Nu är ju ingen representant från dem här så vi ska kanske lämna det. 

) talar om övertalighet när det känns som om 
i inte räcker till. 

lla börjar spekulera om vad som egentligen sagts samt vad det skulle kunna innebära. 
ör hela fabriken i september.   

 dom informera i tid. 

A6: Jag upplever att det ofta informeras om att saker ska ändras men hur det ska ske och varför 
vet vi inte. 

A1:  I regel hinner inget ebba ut och så kommer nästa kula. 

ötesdeltagarna börjar prata om omröstningar som nyligen varit… 

kretess. De säger att företaget inte vill att vi ska få reda på vad de 
ratat om. 

det här får vi inte veta någonting av företaget”. 

h säger att ”ni skulle bara veta hur företaget skulle ha 
jort om inte vi satt stopp”! 

A6: Vad ska vi då göra? Hjälper det med sunt förnuft och vems sunda förnuft pratar vi om? 

L2: Är det så att alla vill ha extra personal så ska det fram och föras vidare från detta möte. 

n se över det ordentligt… 

det räcker. Om någon vill lära sig nya maskiner så måste denna person kun
a
saker. 
 
A
 
T
löner så ska det vara skillnader. 
 
KA6: Det är san
fung
 
P
 
T
 
P
 
K
 
KA7: Jag tycker att det är fantastiskt att de (ledningen
v
 
A
Spekulationerna startade i och med det informationsmöte som hölls f
 
KA1: Man skjuter ut en oroskula istället för att ta det i sitt sammanhang. 
 
PA: Samtidigt vill
 
K

 
PA:  Men det ger ju tillfälle för er att fråga. 
 
KA6: Jag undrar hur det här påverkar vårt förhållande till varandra… 
 
K
 
M
 
KA1: Facket säger ofta ordet se
p
 
KA7: De säger att ”om vi går ut med 
 
KA4:  Det är hysch, hysch från facket… 
 
KA1: Med Delta så slår de sig på bröstet oc
g
 
K
 
T
 
PA:  Då måste ma
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KA7:  Sen undrar jag vad är det som gör att vissa får gå fyrskift och andra kan neka för de inte 

h nackdelar. 

 det är någon skillnad för att det ska vara lockande att gå skift. 

yftar ju till att få fram idéer 
ch konkreta förslag…  

ötet summeras. 

A:  Ska vi runda av detta möte nu? 

munikationen ska bli bättre så att alla pratar med varandra. Underhållsledarna måste 
eta vad skiftledarna gör mm. 

A5: Vi har alla upplevt att det inte pratas mellan teamledarna. Det är svårt att veta vilka som 
. 

A4: Nej, men man borde ha uppdaterade bemanningslistor. 

 avslutar mötet och datum för kommande möte ska bestämmas. Lite pyssligt eftersom 
m ett 

atum. 

 
4.4.9 Sagt om fackliga organisationen… 
 
Kolle la och 
att detta är förankrat vid medlemsmöten. ”Vi fungerar som ett bollplank och vi har stort 
förtro
 
Samt
 
”Facket är gammaldags på något vis. Jag tycker att facket har gjort detta (den senaste 
förhandlingen  rättvisefråga. Det ska vara lika för alla men samtidigt förstår jag 
inte  vara 
orättv erlapp där?” Kurt kollektivanställd 
 
”Fack  så mycket av. Jag upplever att deras tid är förbi…Man funderar ju när 
ledningen tackar facket för att flytten från Danmark gått så smidigt. Går de bara med på 
företagets krav? Hur mycket har de egentligen att säga till om. Man vet ju inte vad som händer 
vid fö
 
”Jag tycker 
att de
 
 ”Facket är en gammal koloss på lerfötter!” säger Lars kollektivanställd och fortsätter arbeta. 

vill? 
 
Gruppen diskuterar skiftschemans för oc
 
KA3: Är det inte så att vi som ska gå dag ska vara lite avundsjuka på de som går fyrskift? Man ska 
ju känna att
 
Flera menar att Delta tog allt. 
 
PA: - Nu är vi ju tillbaka i Delta men hur går vi vidare idag? Mötet s
o
 
M
 
P
 
KA3: Kom
v
 
K
egentligen jobbar eller ska göra vad ibland
 
PA:  Har ni inga bemanningstavlor? 
 
K
 
 PA
arbetstiderna varierar. Gruppen kommer dock fram till att alla får ge och ta så de enas o
d
 

ktivanställde Johanna som är fackligt engagerad säger att det ska vara lika för al

ende hos medlemmarna. ” 

idigt finns det de som ifrågasätter fackets roll… 

min anm.) till en
hur de resonerar. Om det inte behövs överlapp på en maskin så kan det väl inte
ist om det inte blir öv

et ser man inte

rhandlingar.” Janne kollektivanställd 

har bara haft dåliga erfarenheter av kollektivfacket så jag vill inte gå med igen. Jag 
 snarare försämrar för oss.” Mats kollektivanställd 
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”Det är ett klent fack som
fack.
kolle
 
De flesta tycker att livs är för hemligt. Det är väl bra att de sitter och bromsar och när det 

h rösta.” Gunnar kollektivanställd 

 händer. Information från 
resentanterna har lite skygglappar. De 

tivitetskurvorna och lite från informationsmötet 
dagen innan uppmuntrades de närvarande att ställa frågor om det är något de funderar över 

idigt som de dricker kaffe och äter 
bullar. När tjänstemännen är klara och gått därifrån tar facklig företrädaren vid och pratar med de 

 
”Vi ska inte måla fan på väggen men visst blir det ffare”.  

tt vi inte kan komma överens”.  
 

” används flitigt av fackliga företrädaren på ett sätt som 
gör att den familjära andan och teamet känns avlägset. Han säger;  

om är lagt. En operatör kommer till mötet och 
säger till fackliga företrädaren, – “Vad arg du låter!”. Fackliga företrädaren berättar då att de har 

har vi inte haft någon kontakt mer än vid förhandlingar 

 

 vi upplever det. Samtidigt vet vi inte om det är ett bra eller dåligt 
 Vi hör ju inget. Kanske gör de bra saker men det vet vi inte något om.” Malte 
ktivanställd 

”
kommer större frågor så får vi vara med oc
 
”Skulle jag ha förhandlingsrätt så skulle jag föredra det istället för att facket gör det men det får 
vi väl inte.” Torsten kollektivanställd 
 
”Det som är jobbigt nu är att facket och företaget inte visar vad som
facket går ut till vissa. Det verkar som om de fackliga rep
verkar se om sitt hus.” Pär kollektivanställd 
 
”Nu är det en massa bråk om småsaker hela tiden. Facket och företaget är i luven på varandra 
hela tiden.” Pontus kollektivanställd 
 
Motsättningar mellan kollektivanställdas fackliga organisation och fabriksledningen blir 
tydlig vid ett av träffpunktsmötena… 
 

Vid veckans träffpunktsmötet är funktionschefer, teamledare och kollektivanställda närvarande. 
Efter funktionschefernas genomgång av effek

speciellt med hänvisning till den förhandling som är en fråga som berör många just nu. Det var 
ingen som sa något eller kom med någon kommentar. Stämningen är lugn och operatörerna säger 
inte så mycket men småpratar med varandra och lyssnar samt

11 kollektivanställda som är kvar. Han säger, 

tu
 

Tonen blir lite aggressivare än förut och när det gäller förhandlingen säger han,  
 
”Det är lustigt a

När han berättar för medlemmarna så använder han uttryck som, - ”på mötena då vi sitter och 
bråkar om detta…”. “Jag vet hur ni mår men Jonas (fabrikschef) vill inte fatta det när jag säger 
det…” 
 
En operatör inflikar att när Jonas frågar hur vi mår så ska man svara, - ”vill du verkligen veta det!”. 
Uttryck som, - ”då fick vi… då sa dom…

 
“Förhoppningsvis köper de vårat förslag, de kommer inte att vinna.”   
 
Han pratar vidare om förhandlingen och förslag s

upptagit kontakten med ledningen. 
 
“Vi har varit så jävla osams så därför 
sedan april då det brakade ihop… Den 19: e gäller det och skär det sig då så är det nästan 
dagisnivå! Vi vet ju hur ni känner det och hur ni mår”. 
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4.4.1
 
”Före et för 
lång  att vi 
inte e t eller negativt.” Kurt kollektivanställd 
 
Man så är pressad från sin ledning men det 
nns t är ju snart pension.” 

Lars kollektivanställd 
 
”Arbetsro och lugn och ro
 
”Ett e  att vi 
kan åtgärda problemet på en gång. Det uppstår ju faktiskt problem ibland och finns det redskap 
så ka  förstå 
är att tälld 
 
”Tyd h det är ju bra för då får vi 
investera. Men det man har lärt sig är att vid varje stor investering som görs innebär det att folk 
ska b rt. På 
infor nnar 
kolle
 
Kolle . Han 
säger .  
 
”Jag vill ha mindre av kontrollerat och m edarbetarhållet. Jag har tagit upp detta i 
medarbetarsamtal. Som det är nu finns det  till maskinrotation. Jag vill ha mer av en 

t oc  kan påverka framförallt maskinrotationen.” 

r det är så här, man 

0 Sagt om förbättringsmöjligheter… 

taget måste lära sig att bli effektivare. Finns det problem så måste de lösas. Nu tar d
tid. Det är lite av strutsmentalitet tycker jag. Man pratar för döva öron och då blir det
ngagerar oss så mycket, varken positiv

”
fi

 får ju ha förståelse för att ledningen i Gävle ock
 för mycket skygglappar… Jag bryr mig inte så mycket längre, de

 vore inte helt fel!” Anton kollektivanställd 

xempel när det uppstår problem så finns det ofta inte redskap eller verktyg för oss så

n vi engagera oss och fixa själva… Det ledningen (från skiftledare mfl) inte verkar
 finns det en massa irritationsmoment så gör man ett sämre jobb.” Kurt kollektivans

ligen fungerar vi rätt bra jämfört med andra fabriker oc

ort. Oj vad duktiga ni är säger de och ju duktigare vi är desto fler ska bo
mationsmötet sa det att drygt tre personer ska bort. Det gör att folk blir oroliga.” Gu

tivanställd k

ktivanställde Fredrik berättar att han skulle vilja jobba mer i självstyrande grupper
att detta då ger mera insyn och mindre kontroll

er åt m
 inte tid

självstyrande enhet där du får mer insik
redrik kollektivanställde  

h
F
 
”Vi blir de första som man ska dra in på istället för att se över hela företaget men det finns 
andra besparingar att se över. Se t ex på val av maskiner. Det är bättre att ha en BMW som står 

är och fungerar än tre Fiat som ständigt behöver repareras och kosta en massa pengar.” d
Melker kollektivanställd 
 
Ett samtal mellan två kollektivanställda visar vad flera kollektivanställda har gett uttryck 

r… fö
 

M: “Företaget borde släppa taget och låta personalen vara. Motivationen tryter nä
ger inte det där lilla extra. Flera av dem som har jobbat här i många år verkar trötta och oengagerade. 
Det verkar det som om man ska hålla tyst och tillhöra eliten som inte anstränger sig så mycket. För 
mig är det som en ond cirkel som inte ger någon rullians vid maskinerna. För mig har det fungerat för 
jag ber att få lära mig nya saker. I vissa linjer måste man vara stresstålig och det är inte alla som 
orkar det så då håller de fast vid sina maskiner… men ibland känner man sig utnyttjad när man kan 
för mycket. Den som kan mer får ta de grövre jobben jämfört med dem som inte kan. Jag tycker att 
det skulle vara rätt om det var större löneklyfta men det vill inte facket. Facket vill att alla ska ha 
lika… samtidigt skulle det kanske bli så att de som jobbar sämre nu slutar helt att jobba om det inte 
finns något som drar.”  
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Ö kom tillbaka från fikapausen och kommer in i samtalet. 
 
”Ju mer jag kan desto mer straffas jag för de behöver oss. Jag får t ex svårt att få ledighet för de är för 
beroende av en som kan. Lönen betyder mycket men som det är nu känns det som om jag blir straffad 

r. Ni gamlingar vill inte lära er något nytt! Men jag håller med om att 
ju mindre du kan desto bättre. Jag var ung och bad om att få lära mig nya saker. Det var först efteråt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

och därför gör jag bara det som behövs.” Ö 
 
M fortsätter.. 
 
”Det är precis det här jag mena

som jag förstod att jag då får dra ett tyngre lass än de som inte vill.” M 
 
”Jag kan ju flera maskiner men jag har som sagt tröttnat. Ställer inte företaget upp på mig så ställer 
jag inte upp på dem. Om det är full bemanning så vill jag kunna ta ledigt och inte få ett nej, jag vill 
kunna planera.” Ö 

”Jo det är ju logiskt att vi ställer upp på dem om de ställer upp på oss.” M 
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5 ANALYS 

Här kommer jag att analysera det empiriska materialet med utgångspunkt från min teoretiska 
odell. Jag inleder med en repetition av uppsatsens syfte samt den teoretiska modellen. 

.1 Repetition av syfte och teoretisk modell 

et syfte jag formulerat för undersökningen är att belysa samspelet mellan faktorer som 
entitet, motstånd mot förändringar och småprat samt hur de påverkar kommunikationen. 
öretagsledningen har en stark önskan att förbättra kommunikationen mellan ledning och 
edarbetare, samt att utveckla organisationskultur/organisationsidentitet mot en starkare 
gkänsla i företaget.  

igur 9. Medvetet medarbetarskap, modifierad figur. 

  

 
 

   

odellen (se figur 9) ger en uppfattning om hur småpratet både påverkar och är en del av 
tgör pa r uttalanden, förslag, beslut 

tc. från ledningen. Allt värderas i en process. Gruppidentiteter och passivt eller aktivt 
otstånd mot olika förändringar påverkar småpratets innehåll, som i sin tur påverkar både 
entiteter och motstånd. Figuren visar att småpratet har en viktig roll i en fungerande 

ommunikation. 

 

m
 

5
 
D
id
F
m
la
 

F

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
M
kommunikationen. Genom det filter som småpratet u ssera
e
m
id
k

Småprat 

Identitet Motstånd 

Medvetet 
Medarbetarskap 

Förtroende Motivation 

Kommunikation 
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5.2 Analys av det em aterialet 

piriska m i begreppen kultur, identitet, 
ommunikation, sm otstånd utifrån ledningsgruppens, tjänstemännens och de 
ollektivanställdas uttalanden. Genom denna uppdelning kan man få intrycket att jag förutsätter 
tt kommunikation har ett hierarkiskt flöde. Det är inte min avsikt, men förhållandet chef – 
edarbetare signalerar i sig en ordning som innebär ett visst maktförhållande. Och det har 

ementeras dels värderas i det Ekman 
003:16) kallar småpratsfiltret. Varje avsnitt avslutas med en reflektion över de begrepp som 

terfinns i min teoretiska modell. 

5.3 Analys av kulturen 
 
I sin modell visar Hatch & Schultz (2004:379) det nära samspelet mellan kultur, identitet och 
image. I den här undersökningen har jag i stort sett utelämnat imageaspekten och fokuserar på 
det som sker internt i företaget när det gäller kultur och identitetsbegreppen. Organisations-
kulturen är en pågående process i det sociala samspelet säger (Morgan 1999:159). Kulturen 
sitter med andra ord inte i väggarna. Inte heller kan kulturen beskrivas på ett bra sätt genom de 
ormer den innehåller. Därför säger Alvesson (2001:77) att det  är intressant att tränga bakom 
ad som ger näring åt normerna. Och för att kunna påverka en organisationskultur måste man 
nligt Morgan (1999:162) se till det som händer i det vardagliga och alldagliga. En väsentlig 

etaget ingår nu i en stor ilket ibland upplevs begränsande och det 
saknas närvaro från högre ledning så att ”de får se verkligheten”, som funktionschef Markus 

t är bra att ingå i en stor koncern. ”Man har lyckats 
itta en bra balansgång mellan det stora och det lilla.” 

 kulturen sammanfattas med några 
rivs som ett bra företag med bra produkter och med en positiv anda 

ilket uppmärksammas genom många positiva kommentarer från besökare. När 

piriska m
 

analysen har jag valt att dela upp det emI aterialet 
k åprat och m
k
a
m
betydelse för hur ledningens intentioner dels impl
(2
å

n
v
e
del av det alldagliga i ett företag är småpratet (Ekman 2003:14f).  
 
5.3.1 Kultur utifrån ledningsgruppens prat 
 
I ledningsgruppens beskrivning av företaget ges flera uttryck för att de befinner sig i 
förändringarnas tidevarv där mötet mellan då och nu upplevs både negativt och positivt. Det 
gamla familjeför koncern v

uttrycker det. Samtidigt tycker han att de
h
 

”Under de senaste 5-10 åren har det skett ganska stora förändringar. De stora besluten globaliseras 
mer. Nu stängs fabriker. Osthyveln går inte längre. Jag upplever att vi befinner oss i en 
konkurrenssituation. Vi måste ta mer besvärliga beslut.” Siv funktionschef  
 
”Man måste anpassa kostymen och det är en nackdel med att vara ett stort företag. Vi är toppstyrda 
och det har märkts genom åren.” säger funktionschef Karin men anser samtidigt att det är ett bra 
företag ”Det är en levande och mångsidig arbetsplats”. 

 
Utifrån ledningens uttalanden kan deras uppfattning om
nyckelord. Fabriken besk
v
funktionscheferna berättar om enheten så framstår den som ett företag som stöttar i med och 
motgång, har högt i tak, är bra på etik, moral och att följa lagar och regler, kompetens-
utveckling och jämställdhet. Kulturen anses tidigare ha präglats av traditioner och kontroll 
vilket kan liknas vid det (Isaacs 2000:210f) benämner slutna system. Då var det få starka 
ledare. Den nya ledningen anser sig stå för en mjukare ledarstil. 
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Medlemmarna i ledningsgruppen säger att de hört från andra håll (fackliga representanter min 
 upplever det inte så utan hänvisar till den goda 

Funktionschef Frank 

unktionschef  
 

 
Det f ns en vilja från fabrikschefen att nå en kultur eller forma en kollektiv identitet (Eisele 
2003: ller 
laget. 

nik fabrik… Jag skulle vilja uppnå en fabrik 

5.3.2 Kultur utifrån tjänstemännens prat 
 
Flera tjänstemän uttrycker sin uppskattning av företaget som arbetsplats. Många har en lång 

 

ar varit här i många år.” 
ia tjänsteman 

tidigare eller sluta senare. Det är en ren och fin fabrik. Hälsokontroll. Även om det är fokus på 

 aldrig varit några problem.” Runar tjänsteman 

bra här, även av nyanställda. Globalt kan det bli byråkratiskt men samtidigt 
åste det kanske finnas det när det är så stort.” Linn tjänsteman 

anm.) att det är eländigt här, men ledningen
tämningen och att man hejar på varandra både i och utanför jobbet. s

beskriver andan som bra men tycker att många är bortskämda och vana vid att det ska vara lätt 
och konfliktfritt. Funktionschef Lars berättar att det är en arbetsplats med mycket traditioner 
med många trotjänare. Det är traditionsbundet hur allt ska fungera.  

 
”Det finns alltid möjlighet att få hjälp och det är ett friskhetstecken att det finns möjligheter att göra 
karriär för dem som kan och vill. De flesta beslut som tas sker inte bara med hjärnan utan också med 
hjärtat. Det går inte alltid men ambitionen är där.” Frank f

”Folk ställer upp för företaget när vi kräver lite extra. Den motstävighet som ibland finns känns som 
om den bara ska vara för sakens skull. Jag har alltid fått folk att göra saker”. Funktionschef Marita 

in
198) likt ett idrottslag. Han pratar gärna om företaget som ”en enda stor familj” e

”Det känns så nära… det skulle kunna gå att skapa en u
med mer familjär känsla eller, för att dra paralleller till sportens värld, skapa en laganda där 
människor hjälper varandra och strävar efter att skapa en bra stämning och nå ett gemensamt mål.” 
Jonas fabrikschef 
 

Synsättet stämmer väl med det som Alvesson (2001:53f) beskriver som ett socialt kitt, dvs. 
sammanhållning genom gemensamma värderingar, åsikter och normer. Jacobsen (2005:149f) 
skriver att en stark kultur kan gynna kommunikationen men samtidigt höjer han ett varningens 
finger för problem att i en stark kultur genomföra förändringar. I många uttalanden bekräftas att 
den hittillsvarande kulturen varit stark och traditionsbunden. 
 

anställning på företaget bakom sig.  Det finns en stolthet över produkterna, möjligheter till 
kompetensutveckling och det anses vara en öppen organisation. Arbetskamraterna och den 
goda atmosfären framhålls. Det är trevligt och alla hejar på alla. Tjänsteman John tycker att 
det är ett bra företag som är mån om personalen. Han liksom andra nämner förmåner som gym, 
bra pris på maten i matsalen, personalboden, personalföreningar, subventionerade priser på 
konserter, teater, hockey och fotboll samt fri flex. 

”Personalförening, arbetskamrater, närhet till stan och bra matsal är bra samt fester, julklappar och 
personalbutik. Vi är ganska bortskämda… Jag tror att det är arbetskamraterna som gör att det blir 
roligt på jobbet. Det låter kanske fånigt men det blir som en familj. Vi h
M
 
”Det är rätt flexibelt, man sköter det man ska sköta. Det är bra med fri flex om man ska börja 

besparingar så finns det resurser om man behöver det. I alla fall som jag ser det. Det är mycket till 
en själv att styra, ta fram och föreslå vad man tycker att man behöver i kompetensutveckling. Det 
har
 
”Jag tror att vi har det bra här. Jag måste nog säga att vi är bortskämda här. Man försöker göra det 
som är bäst med de förutsättningar som råder. Jag har varit på många ställen vilket är bra för 
förståelsen. Man trivs här och tycker att det är trevligt, alla hejar och det är trevligt. Man får höra 
v andra att det är a

m
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”Man får ta egna initiativ. Ingen hänger över axeln och man prioriterar sin vardag. Jag tycker att 
det är bra socialt också. Jag tror att många upplever att det är en bra arbetsgivare.” Bo tjänsteman 
 
”Jag trivs väldigt bra här, det har jag alltid gjort men det blir färre och färre människor. Det sociala 
försvinner när många stänger in sig på kontoren.” Ove tjänsteman 

en positiva andan som en gång fanns anser några vara levande medan andra anser att den 

årt att tro på framtiden och då och då undrar 
man om det är bättre på andra ställen. Det känns som om beslutsmakten är för långt ifrån.” Lisa 

het. Det finns en tendens att se mycket negativt. Delar av oss har en kultur att vi 
ka vara negativa. Jag förpestar ju tillvaron för andra men framför allt för mig själv. Har jag ont i 

issa finns en större acceptans att göra eller ha 
l. Jag skulle vilja att alla behandlades lika.” Yngve tjänsteman 

 
När jag bett tjänstemännen beskriva sin upplevelse av arbetsplatsen talar de om förändringar 
som  och 
upple kus på 
effekt
 
.3.3 Kultur utifrån kollektivanställdas prat 

nnen har kollektivanställda inte samma möjligheter att röra sig mellan 
lika avdelningar utan de arbetar vid sin linje i produktionen mest hela dagarna. När de 

beskr  ofta 
använ
 

h det maler. När en förhandling är klar så ska skiften ses över.” Gunnar 

 
D
tillhör en svunnen tid. 
 

”Jag tycker att det är ganska bra egentligen. Vi har ju gym, matsal och massörska. Den positiva 
andan som en gång fanns är inte den samma. Det känns som om det är kostnadsjakter och 
besparingar hela tiden.” Inger tjänsteman 
 
”Förr var jag stolt över att jobba här men nu vet det sjutton. Man diskuterar gärna negativa saker i 
matsalen och då blir det en negativ spiral. Man har sv

tjänsteman  
 
”De finns de som är översvallande positiva och de som är väldigt negativa. Det finns en viss 
låsning i fyrkantig
s
ett finger tänker jag på det men glömmer bort att jag mår bra i resten av kroppen.” Måns 
tjänsteman 
 
”Generellt sett är det både bra och dåligt här. Tittar du ut här så är det många som skrattar och 
pratar med varandra. Riktigt uselt är orättvisa. För v
fe
 
”Det som slår en mest i fabriken är de successiva förändringarna som gjorts men det gäller även 
tjänstemän. Små negativa förändringar har lett till att engagemanget har försvunnit. Ja, ja säger 
man och rycker på axlarna. Det är ett hyfsat ställe trots allt men det känns som om vi drunknar i 
alla diskussioner om produktivitet och effektivitet.” Runar tjänsteman 

skett.  Många har genom sin långa anställning på företaget följt förändringen
elsen är att det har blivit mer centralstyrt, byråkratiskt, tuffare krav samt fov

ivitet. 

5
 
Jämfört med tjänstemä
o

iver sin arbetsplats görs detta utifrån den närmaste omgivningen i produktionen och
ds uttryck som förändringar och försämringar.  

”Förr var det bättre gemenskap men de senaste 15 åren har det dalat. Nu är det bara besparingar.” 
Pontus kollektivanställd 
 
”Det tar aldrig slut någon gång. När man förändrat något kommer nästa. Folk undrar om det ska bli 
något tok oc
kollektivanställd 
 
”Det är ett jävla jagande på kronor och ören hela tiden nuförtiden. Även om det behövs så innebär 
det bara försämringar.” Janne kollektivanställd 
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”Vissa dagar kan det kännas bättre eller sämre men samtidigt ska man kanske uppskatta det man 
har. Trivseln är väl inte lika bra som den var förr.” Leif kollektivanställd 

Andra
 

er oss ganska mycket själva så det fungerar bra. Har man varit i branschen så har man ju 
om bara går och gör sina åtta timmar men här är man engagerad och måste planera.” 

 på andra avdelningar men andra gör inte alltid samma sak. Det finns ju 

tivanställd 

ag är kvar.” Gunnar kollektivanställd 

”Det är mer frihet nu när den gamla stamme r borta. Nu är det frihet under ansvar. Det 

5.3.4 Sammanfattning av och reflektion över kulturen 
 

 flexibilitet 
rre 

ppen yström 
(2000 esluten 
globaliseras. Det positiva överväger dock och behovet av att företaget finns kvar framhålls. De 
säger att det är ett bra företag m
stötta  regler, 
komp
arbets ituation för flertalet anställda. Den nya ledningen anser sig stå för en mjukare ledarstil än 
den ti schefen 
vill s ttslag. Han pratar gärna om 
företa ) kallar 
integr ande 
medarbetare men kan samtidigt ses som en ny typ av arbetarkontroll (Edelman 2001:5).  
 
Bland tjänstemännen är många positiva till företaget som arbetsplats. Tjänstemännen är stolta 

 
”Det är för lite personal och det skapar stress.” Lotta kollektivanställd 
 
 använder mer positiva uttryck som kamratanda, självständighet och öppenhet. 

”Jag trivs jättebra! Jag har prövat på olika arbeten och det är det här jag vill göra. Jag trivs med att 
röra mig och det kan jag göra här. Här är det så bra och jag har ingenting att klaga på.” Marianne 
kollektivanställd 
 
”Vi sköt
sett många s
Mats kollektivanställd 
 
”Jag trivs bra. Det är ett varierat och självständigt arbete. Det har varit omorganisationer och folk 
har kommit och gått men nu känns det stabilare.” Tove kollektivanställd 
 
”Vill jag min teamledare något så är det bara att ta det vid skiftbyte eller när han är här. Vid kortare 
ledigheter han man fråga de andra teamledarna.” Lars kollektivanställd 
 
”Man trivs med arbetskamraterna, det är därför det är kul att gå hit.” Klas kollektivanställd 
 
”Har vi tid så hjälper vi till
dom som har sitt revirtänkande.” Mathilda kollektivanställd 
 
”Här är det överlag bra. Det finns en del som målar upp att det inte är så bra här men det får stå för 
dom.” Sofia kollek
 
”I det stora hela är det bra men ibland är det amatörmässigt skött. Jag trivs med arbetsuppgifterna 
och arbetskamraterna. Det är nog det som gör att j
 

n (ledare) ä
gamla ledarskapet med att peka med hela handen  borta. Samtidigt tycker jag att omställningen är 
på lite lösa boliner.” Tore kollektivanställd 
 

är

Ledningsgruppen säger att företaget präglas av förändringar och att förändringar och
r en viktig faktor i utvecklingen av företagets framtida kultur. Flexibilitet innebär stöä

ö het och följsamhet mot omgivningens krav och ökad kompetensutveckling (N
:48f). Ibland känns det begränsande att tillhöra en stor koncern eftersom de stora b

ed bra produkter och en positiv anda och god stämning. Företaget 
r i med och motgång, har högt i tak, är bra på etik, moral och att följa lagar och
etensutveckling och jämställdhet. En hårdnande konkurrens har inneburit en förändrad 
s
digare ledarstilen som präglats av traditioner, kontroll och få starka ledare. Fabrik
kapa en kultur eller forma en kollektiv identitet likt ett idro
get som ”en enda stor familj”. Något som kan liknas vid vad (Jacobsen (2005:149
eringsperspektivet. Den nya mjuka ledarstilen ses som ett recept för att nå ansvarstag
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över produkterna. Företaget st
organ nalen 
en rad förmåner. När det gäller andan i företaget tycker en del att den gamla andan fortfarande 
lever a sin 
upple isk med hårda 
krav på effektivitet.  
 
Bland okus. 
Från deras perspektiv präglas kulturen framför allt av förändring och försämring. Men även 

vänds. 

ingens 
trävan efter att få organisationens medlemmar att identifiera sig med organisationen. Samtidigt 

likheter med vad Morgan (1999:154) beskriver som en ”kulturell mosaik”. I en 
organisationsidentitet ställer medlemmarna sig frågan vilka de är och de kategoriserar sig i 

bra, vara samstämmiga, ta ett stort ansvar för fabriken och stå för ett nytt 
ätt att leda. Samtidigt är de flera av dem som säger att de fortfarande söker sin roll.  

s (fabrikschefen) håller på och söker sin roll fortfarande men det måste ju få ta 
f  

 

äller upp med kompetensutveckling och anses vara en öppen 
isation. Arbetskamraterna och den goda atmosfären framhålls. Företaget ger perso

kvar, en uppfattning som andra inte delar. När jag bett tjänstemännen beskriv
velse av arbetsplatsen talar de om ett mer centralstyrt företag, mer byråkrat

 kollektivanställda är det framför allt förändringarna som skett och sker som är i f

uttryck som kamratanda, självständighet och öppenhet an
 
Gemensamt för alla tre grupperna, även om det är mer vanligt bland tjänstemän och i 
ledningen, är att de i intervjuerna säger ”det kanske är bara jag som tycker så här”. En 
kommentar som rimmar illa med ett öppet klimat. Dessutom spekuleras det mycket över hur 
andra i företaget tänker, tycker och agerar. Clemedson (2006:62) anser att det finns en utbredd 
uppfattning att ett neutralt förhållningssätt är till gagn för arbetslivet. Det är på intet vis fel att 
vilja upprätthålla en god stämning men om det görs för att inte störa ordningen får det negativ 
effekt på längre sikt. 

5.4 Analys av identitet 
 
I den teoretiska modellen lyfter jag fram identitet som ett begrepp. En organisation kan inte ha 
en identitet som människor men däremot kan det betraktas som om den hade det (Alvesson & 
Björkman 1992:31). Kultur och identitet ligger nära varandra. Organisationsidentiteten inriktar 
sig mot ”kollektiva fenomen” (Alvesson & Björkman 1992:29f) och initieras ofta av ledn
s
består organisationer av olika medlemmar som bildar olika grupperingar och det kan sägas ha 

relation till andra grupper (Tajfel & Turner 1979 ur Hatch 2004:56f).  
 
5.4.1 Identitet utifrån ledningsgruppens prat 
 
När ledningsgruppens medlemmar beskriver sig själva gör de det ofta i kontrast till det gamla. 
De anser sig fungera 
s
 

”Det har pågått ett generationsskifte i ett par år. Jag tycker att det är bättre. Nu är det flera 
gröngölingar som vågar testa. Förr var det traditionsstyrt med få starka ledare.” Lars 
funktionschef  

 
Karin funktionschef berättar att ledningsgruppen har förändrats och att mycket kunskap, 
erfarenhet och trygghet försvann med den gamla ledningen men att det är bra med nya 
influenser. 

 
”Stora förändringar på samma gång ger lite gungning innan det lägger sig. Det är så himla lätt att 
prata förbi varandra, det är svårt att hitta en frekvens där vi känner att vi talar med varandra. Det 
känns som om Jona
tid.” Karin funktionsche
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 så finns möjlighet att påverka. Pratar man inte så 
am och vi måste vara jäkligt uthålliga. Man måste 

få människor att prata med sin arbetsplats. Man måste arbeta med öppna frågor. Gruppen ska hjälpa 

 De pratar 
tifrån ett medarbetarperspektiv (Tengblad 2003:135f) som man kan förvänta sig av en relativt 

ung le da. 
 

hefen) öppnar upp. Han säger att detta vet jag inte och då stärks andra. Det bygger 
självförtroende åt andra. Under den flummiga ytan så tror jag att alla förstår och suger i sig sitt 

 prata på ett konstruktivt sätt. Jag upplever inte att någon blir illa åtgången, det passar mig.” 

 
Fabr tt fult 
ord. Han vill gärna se sig som en i ledningsgruppen, men är den oenig kliver han fram och 
fattar beslut.  
 

”En viss sorts ledarskap gör att man kan nå oanade nivåer. När det är högt i tak och man kan 

Flera 
ndra att visa att de kan reda ut situationer De anser sig vara flexibla i sitt ledarskap, har en 

te om hur de kommer dit utan det är resultatet som 

ågra uttalanden om den egna identiteten i relation till andra: 
 

Funktionschef Marita berättar att operatörer vid flera tillfällen uttryckt att de vill att chefer 
(från teamleader och uppåt min anm.) sätter gränser och inte velar. Samtidigt säger hon att 
balansgången är svår att avgöra när de ska bestämma och när det ska vara medbestämmande. 
 

”När ska vi fråga om hur vi ska göra? För mycket medbestämmande leder till anarki. Vi måste ta 
reda på vad som finns i ordet medbestämmande.” Marita funktionschef  

 
Funktionschef Siv menar att de framförallt bland kollektivanställda ska fokusera på 
medbestämmande.  
 

”Nyckeln är att få folk att prata. Bara man pratar
blir det inget medbestämmande. Åsikter måste fr

chefen att bli en bra chef.” Siv funktionschef  
 
Ledningsgruppen beskrivs som tight med en gemensam grund och goda intentioner.
u

dningsgrupp. Fabrikschefen anses har slagit an tonen i försök att skapa en familjär an

”Jonas (fabriksc

ansvar.” Lars funktionschef  
 
”Det är informativt och trevligt, den ribban har Jonas (fabrikschefen) satt. Vi är ytterst sällan oense. 

i kanV
Frank funktionschef  

ikschefen Jonas tycker inte om att prata i termer av hierarkier. Han tycker det är e

diskutera och man vet sin roll. Med högt i tak menas att när vi är besvikna på hur en situation har 
skötts så är det viktiga inte att finna en syndabock utan att tillsammans hitta en lösning. Att 
konfrontera obehagliga saker kan vara svårt. Vi måste våga kritisera varandra. Vi är inte där nu 
men vi är på väg dit.” Jonas fabrikschefen  

 
funktionschefer säger att de gärna hjälper till i diskussioner men överlåter ansvar till 

a
strävan att vilja inge förtroende i sina medarbetare, lyssnar och uppmuntrar till ansvarstagande 
och dialog. 
 

”Jag är ingen som petar… Jag följer ju med i hur företaget styrs i stort. Största utmaningen är att få 
dem att hänga med och bryta mönster ibland. Frågar man folk så vill de ha ansvar. Jag har mina 
nyckeltal och så länge som det är bra så gör jag inget.” Lars funktionschef  
 
”Jag försöker sätta tydliga mål. Jag bryr mig in
räknas. Jag är inte med och petar i detaljer. Man ska göra sitt bästa och att göra bort sig är inget att 
skämmas för. Å andra sidan har jag ingen förståelse för den som kan mycket men inte vill något.” 
Frank funktionschef  
 

N
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”I den lokala ledningsgruppen är det högt i tak men jag har hört att det finns kritik för att vi 
vskärmar oss från dem som ska återrapportera till oss.” Jonas fabrikschef  

 
Ofta  och 

nkt r att det måste vara naturligt för alla att vara i fabriken. Han berättar 

 hände därute. Det är nog grunden för att kapa barriärer. Annars kan man inte få bort 
uppdelningen mellan kollektiv och tjänstemän.” Lars funktionschef  

Lars et nu 
finns garna 
fanns tt försöka förändra sig. Uppdelningen på företaget 

cker han dock är dålig.  

lle gärna vilja närma oss de kollektivanställda men det verkar vara större motstånd från 
dem. Äldre kanske tycker att man ska få order.” Frank funktionschef  

ntakt med fabriken.” 
arin funktionschef  

 
Ledningen tar tydligt avstånd från det gamla som de uppfattar som det mer hierarkiska sättet att 

e söker sin roll. Jag upplever att 
dningsgruppen är säker på vilken kultur de vill ska råda, men i nuläget är deras problem att de 

ännu inte format sina egna roller efter detta
 
5.4.2 I

ntitet än 
änst

 

ontakt med det mesta. Vi är 

 mycket på företaget som är bra men jag tycker att det glöms bort. Det är 
förallt i produktionen. Jag tror vi hade blivit lyckligare om vi 

 

a

påtalar ledningsgruppen sin vilja att få en god relation med kollektivanställda
ionschef Lars sägefu

om sin förra arbetsplats där det var naturligt för många tjänstemän att vara i fabriken.  
 

”Där var alla lika och man visste vad alla hette. Där fanns en känsla av att allt hängde ihop. Man 
kunde vad som

 
berättar att avdelningsuppdelningen var stark när han kom till företaget men att d
exempelvis gemensamt fredagsfika för att ändra på det. De spontana fikalösnin

 inte förr men nu finns det en vilja a
ty
 

”Vi sprider ut oss för mycket för att få vara för oss själva. Det tycker jag är dåligt. Vi ska föröka 
bli annorlunda än de starka ledarna som var här förut.”  Lars funktionschef  

 
”Vi sku

 
”Det är nyttigt att träffas över avdelningsgränserna. Jag upplever att det är för lite sådant. Jag 
träffar ju några genom ledningsmötena men jag skulle behöva få mera ko
K
 
”Personalavdelningen är alldeles för osynlig. De skulle vara mera ute i verkligheten. Några på 
personal borde befinna sig i produktionen.” Jonas fabrikschef  

styra. Samtidigt är de flera av dem som säger att de fortfarand
le

. 

dentitet utifrån tjänstemännens prat 
 
Eftersom tjänstemännen utgörs av en stor blandad grupp kan uppfattningarna skilja sig 
beroende på vilken avdelning de kommer från. Vissa arbetar mer självständigt än andra men 
alla är ändå ett mellanregister mellan ledning och kollektivanställda.  Det speglas även i 

ttalandena som ofta handlar mer om de kollektivanställdas och ledningens ideu
tj emännens egen identitet. 

”Det finns mycket positivt. Arbetsuppgifterna är som att lägga ett stort pussel. Fungerar det så 
änns det bra. Jag pratar med många på andra avdelningar så man har kk

rätt så självständiga. Stöter vi på något problem så försöker vi lösa det tillsammans. Annars ställer 
vi oss på kö hos chefen.” Ulrik tjänsteman 
 
”Arbetsuppgifterna är roliga och det är trevliga arbetskamrater. Jag kan nästan alla namn, i alla fall 
på tjänstemännen. Det är
ofta det negativa som tas upp fram
pratat om det som är bra. Människor måste försöka bli mer positiva. De som inte gjort felet 
försöker kanske framhäva sig själva. Man pratar ju ofta inte om egna brister utan om andras 
brister.” Ludvig tjänsteman 
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”Gruppen i sig är jävligt splittrad. Vi vet inte vad som förväntas av oss. Det finns inga 

 är fel organisation. Kanske ska det slås itu och gå in under annat.” Runar 
änsteman 

ns tjänsteman 
 

 en chef. Jag försvarar företaget på ett chefssätt men 
jag värnar om medarbetarnas väl så att de mår bra. Jag försöker förmedla bra saker om företaget, 

 Yngve tjänsteman 
 

ör sig. Jag skulle vilja se alla som produktionsmänniskor. Då tittar 
man inte med skygglappar på varandras områden utan får ett bra samarbete. Anställs du som 

Pinge levda 
skapa själuppfyllande profetia. 
 
I tjän tt de 
känne
 

skulle länkas samman mer. Det kan vara på grund av att det är för 
ånga chefer. Det är många som är med i ledningshierarkin och då kan det bli 

informationsmissar.” Ove tjänsteman 
 

nkade är min reflektion. Man borde vara mer synkade mellan linjechefer och Jonas. 
kiftledarnas roll måste vara att föra vidare det som bestäms av ledningen men det känns som ett 

li en väldig 
op när det är så. Hur du är ritar så är det personerna i rutorna som styr hur saker drivs.” 

tycka. Organisationen 
ar svårt att ta beslut och stå bakom det. Man får ibland ta strider som egentligen inte vi ska behöva 

Flera r bra … 
 

Det är sällan de finns på sina kontor. Det spontana försvinner. Men visst kan vi skicka mail eller 
störa ett möte.” Ulrik tjänsteman 

gemensamma mål. Det fungerar dock bra mellan människor men det finns inget riktigt kitt i 
organisationen. På den här avdelningen är det medarbetarna som gör att det fungerar, inte ledaren. 
Kanske är det så att det
tj
 
”Vi tjänstemän är mer individer medan de andra är kollektivet.” Må

”Kollektivanställda ställer alltid en massa frågor men det gör inte tjänstemännen. När företaget 
bjuder på lunch så kommer aldrig en tjänsteman som varit borta och säger att de ska ha en missad 
lunch men det gör kollektivarna. De ska inte missa något.” Inga tjänsteman 
 
”Jag ser mig själv mera som en medarbetare än

allt i företaget är inte till för att försämras.”

”Jag kan nog se saker i ett större sammanhang eftersom jag varit med om att en maskin stått stilla 
en natt. Jag blir inte arg om något gnälls över utan förstår. Det beror på vilka perspektiv vi har som 
människor.” Christoffer tjänsteman 
 
”Med ett gott samarbete inom hela produktionen tror jag att det kan fungera ännu bättre. Inte se 
underhåll, operatörer och el f

operatör, mekaniker, elektriker eller truckförare så skapar du en regel.” Ove tjänsteman 
 
l & Robertson (1998:10) pratar om att samspelet mellan det tilldelade och upp
r en yrkesidentitet och därmed blir identiteten lite av en 

stemännens kommentarer kring relationen med andra avdelningar framgår det a
r sig tveksamma till organisationens uppbyggnad. 

”Jag upplever att det är lite vi och dom mellan produktionen och underhållsavdelningen. Jag skulle 
önska mer samarbete; att det 
m

”Vi lever på att producera produkterna så det känns lite konstigt att vi är så många tjänstemän när 
det är produktionen vi lever på.” Ludvig tjänsteman 
 
”Produktionsorganisationen är konstig. Det är alldeles för många chefer för så liten fabrik. Att de 
inte är helt sy
S
filter i skiftledarna. Varför finns inte mek och el under produktionschefen?. Det måste b
lo
Christoffer tjänsteman 
 
”Man har en stab av ledare och chefer. Lite överarbetad organisation kan jag 
h
ta.” Runar tjänsteman 
 
tjänstemän säger att relationen med ledningen fungera

”Den lokala ledningen fungerar bra. När det sker kollisioner är det missförstånd. Man gör inget 
utan att först kommunicera ut det. Krockar får man hantera på lämpligt vis.” Måns tjänsteman 
 
”
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”Det känns jäkligt bra att det har skett en föryngring i ledningen. Det är nog lättare att göra sig 
förstådd med dom än den gamla organisationen.” Niklas tjänsteman 
 
”Jag har väldigt bra kontakt med ledningen. Vi har haft många omorganisationer och naturligtvis 
tar det tid att axla den gamla ledningens mantel. Det tar ju ett tag att få rutiner som når ner ända t
det dagliga arbetet.” Jocke tjänsteman 

ill 

and behövs. Han ska inte lyssna på sådant som egentligen 

 få tydligt ledarskap kanske det är svårt att hantera Jonas (fabrikschefen) 

lasta dem som inte vill påverkas med att försöka få dem med sig. Man ska 
 slut så är de nöjda med 
te börjar röra till i varje 

Andra behövs. 
 

formation lle ha behövts komma fram fastnar. Det är 
småsaker som klickar och det är hyggligt stö  samtidigt är det inga problem att säga till 

åste ju få bestämma lite själv 

et blir för mycket 
k! Är du dålig på 

att måla upp en målbild så får du resultat efter det.” Yngve tjänsteman 

på lite lösa boliner ibland. Man 
åste ha en viss kontroll. Frihet under ansvar är jättebra men ibland måste man se hur det 

Det man skulle kunna önska är att ledningen skulle vara mer kritisk mot omorganiseringar, de 
skulle behöva säga ifrån mer. Jag tror nog inte att ledningen har så stor makt.” Lisa tjänsteman 

 
… men fabriksledningens sätt att sträva efter en familjär anda ifrågasätts. 
 

”Man har goda intentioner att man ska trivas men det går inte så bra. Man är inte så öppen som man 
tror att man är. Man har ett litet sällskap i sig.” Oscar tjänsteman 
 
”Jonas (fabrikschefen) håller på med så mycket petsaker som han inte borde. Han är omtyckt och 

ompis med alla men en liten fastare hk
inte rör honom. Han blir ju utnyttjad på det viset. Han blir mer trovärdig om han inte lyssnar på alla 
och säger att jag ordnar det utan bollar tillbaka det. Alla vill inte ha en chef som är kompis med 
lla. Han ska veta sin roll.” Inga tjänsteman a

 
”Fabrikschefens tänk genomsyrar det här. Man ska vara ett gäng med kompisar. Jag tror inte riktigt 
på det. Någon måste bestämma och ta beslut. Många tycker nog att avståndet är stort nerifrån och 
upp men jag tror inte att de ovanifrån och ner tycker det. Samarbetet fungera annars bra med de på 
golvet men man är inte riktigt synkad i organisationen.” Runar tjänsteman 
 
Om man är van med att”

ledarstil. Jonas verkar snäll och jag upplever att min chef kan tala för sig men förr hade ledarna mer 
skinn på näsan. De tog mer strid.” Lisa tjänsteman 
 
Jag tror inte man ska be”

ha alla med sig i den svenska mentaliteten men vet de bara hur det blir till
det. Ibland måste man kunna säga, nu gör vi såhär. Det viktiga är att man in
persons trygghetszon, man kan försöka tänja på zonen men inte mer.” Christoffer tjänsteman 
 
upplever medlemmarna i ledningsgruppen som otydliga och att en fastare hand  

”Det finns potential i ledningen men det känns ibland som om ledningsgruppen är ovana i sina 
roller. Det känns ibland som om in en som sku

rande. Men
om det. Samma problem dyker ju inte upp flera gånger. Joanna tjänsteman 
 
Det verkar som om cheferna känner en viss uppgivenhet. En chef m”

också kan man tycka men det mesta styrs utifrån. Den gamla ledningen upplevde jag hade mer att 
säga till om. Det känns som om de framförde mera av sina åsikter. Kanske var det bara så som 
personer men ett kliv nedåt verkar det ha blivit.” Ludvig tjänsteman 
 
”Man kan ju prata om saker i all oändlighet. Man vill ju väl från ledningen men d
ibland… Det behövs tydligare ledarskap och mer beskrivande mål… och feedbac

 
”Det måste vara en fastare hand emellanåt. Jag tycker att det går 
m
egentligen fungerar. Det jag skulle vilja ha är ett mer synligt ledarskap, att de skulle röra sig ute 
bland fotfolket. Om man har engagerade chefer som går ut i produktionen tror jag att det ena ger 
det andra. Det måste finnas engagemang och stöd uppifrån som genomsyrar hela vägen ner.” Ove 
tjänsteman 
 
”
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”Jag tror att folk mår bra av att ha ordning och reda. Vi kan inte vara en stor familj för vi kan inte 
tycka om alla men vi kan respektera varandra. Det är bättre att säga att ”nu är det det här som 

äller”. Inga tjänsteman 

Tjäns ögon 
inte h  se organisationen som ”en enda stor familj” 
(Jaco nda” 
efterf
 
5.4.3 I
 

, 
vs. gruppen sätts före individen. Flera uttalanden från kollektivanställda antyder även att de 

ser sig
 

ertaligt med drygt tre 

 

Men ighet. 
Detta äl med ledningens intentioner i många företag som vill se en ökad effektivitet 
genom mer aktiva och motiverade medarbetare (Tengblad 2003:135f).  

 i 
medarbetarsamtal. Som det är nu finns de ll maskinrotation. Jag vill ha mer av en 
självstyrande enhet där du får mer insikt och kan åverka framförallt maskinrotationen.” Fredrik 

Samti ns intentioner att få ledning och anställda att komma närmare 

gt engagerad berättar att de har ett stort förtroende 
edlemmar och icke medlemmar, uttryck för att 

naste förhandlingen 
tår jag inte hur de 

resonerar. Om det inte behövs överlapp på en maskin så kan det väl inte vara orättvist om det inte 
blir överlapp där?” Kurt kollektivanställd 
 

g
 
temännens uttalanden antyder att den identitet som ledningen har i tjänstemännens 

lt och fullt stämmer med den önskade. Atte
bsen 2005:149) välkomnas inte av alla. Mer fast hand och mindre ”kompisa
rågas.  

dentitet utifrån kollektivanställdas prat 

Det mest påtagliga intrycket är att de kollektivanställda betraktar sig själva som kollektivet
d

 som mer drabbade av förändringar än andra grupper i företaget.  

”När det är förändringar känns det som om det hela tiden sker på golvet. Det känns som om man tar 
ör mycket av folket. Det är ju smidigt att gå ut och säga att företaget är övf

personer nästa år.” Klas kollektivanställd 
 
”Det som räknas är ju pengar, maskiner kan man investera i och tjäna pengar på men människor 
gör man sig av med.” Stig kollektivanställd 
 
”Vi blir de första som man ska dra in på istället för att se över hela företaget men det finns andra 
besparingar att se över. Se t ex på val av maskiner. Det är bättre att ha en BMW som står där och 
fungerar än tre Fiat som ständigt behöver repareras och kosta en massa pengar.” Melker 

ollektivanställd k

”Man ska ta notis på att folk mår som de mår, det är viktigt. De har bättre personal än de förtjänar. 
Sedan vet jag och andra att det är tuffare klimat.” Klas kollektivanställd 
 
det finns även ett intresse för att utveckla ett medarbetarskap och större självständ
 stämmer v

 
”Jag vill ha mindre av kontrollerat och mer åt medarbetarhållet. Jag har tagit upp detta

t inte tid ti
 p

kollektivanställd 
 
digt innebär ledninge

varandra konsekvenser i och med att den traditionsbundna och inrotade uppdelningen och 
identiteten sätts på prov (Allvin & Sverke 2002:86). Fackliga organisationer som av tradition 
gått i spetsen för den kollektiva identiteten får ompröva den traditionella uppgiften när 
samhället individualiseras (Allvin & Sverke 2002:99).  
 
Kollektivanställde Johanna som är fackli

os medlemmarna. Samtidigt ger flera, både mh
de ifrågasätter fackets roll.  
 

”Facket är gammaldags på något vis. Jag tycker att facket har gjort detta (den se
min anm.) till en rättvisefråga. Det ska vara lika för alla men samtidigt förs
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”Facket är en gammal koloss på lerfötter!” Lars kollektivanställd  

nmark gått så smidigt. Går de bara med på företagets 
rav? Hur mycket har de egentligen att säga till om. Man vet ju inte vad som händer vid 

r för oss.” Mats kollektivanställd 
 

lte kollektivanställd 

r det men det får vi 

 

s.” Pär kollektivanställd 

ntakt mer än vid förhandlingar sedan 
april då det brakade ihop… Den 19:e gäller det och skär det sig då är det nästan dagisnivå! Vi vet ju 

reträdare för folket i produktionen. Den rollen tar de även vid de 
t 4.2.9) men här talar de i termer av dialog och 

samar
 
5.4.4 
 
Ledningsgruppen beskriver sig som en tight grupp med en gemensam värdegrund. De är 
samstämmiga, har goda intentioner och tar ett stort ansvar för fabriken. Ledningsgruppens 
medle  förtroende hos sina medarbetare 
och de lyssnar och uppmuntrar till ansvarstagande och dialog. Medarbetarperspektiv 
återko es av 
de öv e vill 
förbä a. 
Ledningsgruppen anser att de själva måste känna det naturligt att vara ute i fabriken. Flera i 
lednin ra när 
de ska nde. Ovanan i den egna rollen bekräftas av 
uttala
 
Tjänstemännen har varierande självständighet i sitt arbete. Deras gemensamma roll är att de 
funge rycka 
uppfa örer och kommenterar 
ledningens respektive de kollektivanställdas identiteter. Ledningen anses inte vara så öppen  

 
”Facket ser man inte så mycket av. Jag upplever att deras tid är förbi… Man funderar ju när 
ledningen tackar facket för att flytten från Da
k
förhandlingar.” Janne kollektivanställd 
 
”Jag har bara haft dåliga erfarenheter av kollektivfacket så jag vill inte gå med igen. Jag tycker att 
de snarare försämra

”Det är ett klent fack som vi upplever det. Samtidigt vet vi inte om det är ett bra eller dåligt fack. 
Vi hör ju inget. Kanske gör de bra saker men det vet vi inte något om.” Ma
 
”De flesta tycker att facket är för hemligt. Det är väl bra att de sitter och bromsar och när det 
kommer större frågor så får vi vara med och rösta.” Gunnar kollektivanställd 
 
”Skulle jag ha förhandlingsrätt så skulle jag föredra det istället för att facket gö
väl inte.” Torsten kollektivanställd 

”Det som är jobbigt nu är att facket och företaget inte visar vad som händer. Information från 
facket går ut till vissa. Det verkar som om de fackliga representanterna har lite skygglappar. De 

erkar se om sitt huv
 

Facket förväntas av många kollektivanställda utgöra en motpol till företagsledningen och i 
exemplet från träffpunktsmötet (se avsnitt 4.4.9) stödjer den fackliga företrädaren de 
förväntningarna och beskriver situationen som något av en kamp dem emellan.  
 

”Vi har varit så jävla osams så därför har vi inte haft någon ko

hur ni känner det och hur ni mår.” 
 

De tar på sig rollen som fö
irekta mötena med företagsledningen (se avsnitd

bete även om de är tydliga med att ledningen och facket inte är överens om allt. 

Sammanfattning av och reflektion över identitet 

mmar anser sig vara flexibla i sitt ledarskap, de vill inge

mmer ofta när de pratar. Fabrikschefen betraktar sig själv som en i gruppen och ans
riga i ledningsgruppen ha slagit an tonen när det gäller att skapa en familjär anda. D
ttra relationen mellan medarbetarna och skapa en god relation med kollektivanställd

gsgruppen uttrycker osäkerhet över sin egen roll. Exempelvis är det svårt att avgö
 bestämma och när det ska vara medbestämma

nden från tjänstemännen.  

rar som ett mellanregister mellan ledning och kollektivanställda. I stället för att utt
ttningar om sin egen identitet ställer de sig oftare som observat
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om den tror att den är, och ledningens strävan efter en kollektiv identitet som en enda stor 
famil med 
”fami är en 
sak m åste bestämma och ta beslut och en lite fastare 

ånga chefer i förhållande till fabrikens storlek, och att de inte är riktigt synkade i 
ledni hefer 
upple tällda 
upple an sig själva och tjänstemännen och ledningen än vad 

anställda 
d förändringar. De kollektivanställdas 
att fungera som stark motpol till 

 organisationens medlemmar vill bibehålla en viss distans. 

 småprat. Kommunikation pågår hela tiden i olika former men försöker förstås, 

kningar som genomförs både 
enhetligt utformade för samtliga koncernföretag och lokalt anpassade. Undersökningsresultaten  

s
j ifrågasätts av tjänstemännen. Alla anställda vill kanske inte identifiera sig 
ljen” och alla vill inte ha en chef som är kompis med alla. Att respektera varandra 

n chefen måste veta sin roll. Någon me
hand behövs. 
 
Flera tjänstemän utrycker tveksamhet till den rådande organisationen. Det upplevs att det är för 
m

ngshierarkin. Chefsrollen är inte lika tydlig genom hela chefsledet, där en del c
vs som filter för det beslut ledningen fattar. Tjänstemännen tror att de kollektivans
ver ett större avstånd mell

tjänstemän och ledning upplever gentemot de kollektivanställda.   
 

Kollektivanställdas identitet är främst kollektiv. Gruppen går före individen. Samtidigt finns 
tt intresse för att prata om medarbetarskap och större självständighet. De kollektive

betraktar sig som en mer drabbad grupp än andra vi
ackliga organisation har en förväntan på sig f

företagsledningen. Inför de kollektivanställda beskriver de fackliga företrädarna gärna den 
kamp som pågår. 
 
De kollektivanställda återskapar en underordning genom att de låter sig anropa en diskurs och 
medlemmarna uppfylla roller (Eisele 2003:60) som man passivt väljer att ta. Fabrikschefen 
förväntas agera enligt det nya sättet att styra samtidigt som det ska vara på ett visst sätt dvs. inte 
för mycket kompis och familjär anda som kan inkräkta på individens trygghetszon. Mjukare 
ledarskap innebär att alla måste omvärdera sina traditionella roller. ”Roller och 
samspelsstrukturer styr människor att handla på ett sätt som anses vara acceptabelt i 
omgivningen” (Isaacs 2000:52). Facket som nu uppmanas av ledningen till samarbete och 
dialog får inte spela den underordnande rollen och ledningen får inte spela sin 

edarbetarvänliga roll eftersomm
Strävan efter den medvetna medarbetaren gör att kollektivanställdas av tradition kollektiva 
identitet omprövas i och med att individen görs mer synlig och detta får till följd att de 
ifrågasätter fackets roll Folk pratar inom sitt språkspel. ”Identiteten förstärks om det sker ett 
rutinmässigt återskapande i sammantaget historiskt grundade uppfattningar om egen och andras 
identitet” (Pingel & Robertsson (1998:10). N etta till sin spets. u dras d

5.5 Analys av kommunikation  
 
Begreppet kommunikation innebär definitionsmässigt att ”göra gemensamt” (Engqvist 
2004:41) vilket innebär en strävan efter att dela varandras upplevelser av verkligheten. 
Begreppet kommunikation upplever jag fungerar som ett paraplybegrepp för dialog, feedback, 

iskussion ochd
tyglas, kontrolleras och kanaliseras genom strukturerade och formella möten. Det informella 
pratets betydelse har en tendens att komma i skymundan. Jag lyfter därför fram småprat under 
en egen rubrik. 
 
5.5.1 Kommunikation utifrån ledningsgruppens prat 
 
Ett sätt att ta reda på vad medarbetarna tycker är de attitydundersö
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ligger till grund för åtgärder som syftar till att skapa goda relationer och bättre kommunikation 
mellan medarbetarna och ledningen.  
 

”Den globala undersökningen blir ett intetsägande medel som man kan gömma sig bakom. Vad kan 
man dra för slutsatser av det? Samma i hela världen är svårt. Detta speglar mest att det inte går att 

r upp vid undersökningar och det är medbestämmande och 
r drivor av information genom fönster, väggar och datorn. 

Jag begriper inte varför folk säger att de inte får tillräckligt med information. Jag tycker att det 

g. Alla är bekanta med varandra så det 
t i vad vi säger men det är ingen som 

Uttalandena stämmer väl med Engquists f) och Isaacs (2000:28) resonemang att 

 (Clemedson 2006:73) uteblir. Utanför de strukturerade 
rumen som exempelvis undersökningarna, träffpunkten och utvecklingssamtalen mellan chef 

och 
kollek
 

En konflikt måste man hantera på en lägre nivå för här ute hakar man upp sig på småsaker. Det 

Operatörerna får man väldigt lite feedback från. Det gäller att ställa konkreta frågor. Då kan man 

ta det centralt och låta det skimra ut i organisationen. Vi har SLOT så jag är inte så orolig.” Siv 
funktionschef  
 
”World Wide fungerar inte, jag tror inte de säger så mycket. Man måste anpassa det nationellt. 
SLOT är nog det som fungerar bäst. Alla möjlighet finns för att diskutera i gruppen.” Frank 
funktionschef  
 
”SLOT ses som personalavdelningens verktyg men det är ju vårat ansvar. Jag tror att det är 
historiskt betingat. SLOT analysen är ett otroligt bra verktyg men det gäller att alla är med, från 
chefer till medarbetare.” Jonas fabrikschef  
 
”Man borde inte behöva attitydundersökningar. Vi borde vara så tajta att vi pratade om det ändå. 
Ser jag till mig själv så känns det som om vi byter verktyg varje år. Man ska hålla sig till en modell 
kanske en gång per år annars blir det ingen konsistens i det vi gör. Man presenterar uppföljning av 
resultat men kanske inte förbättringar. Man blir orolig när det sedan står att vissa inte behöver en 
handlingsplan. Det finns inga superavdelningar. Då måste fabrikschefen se till att dessa planer 
kommer in. Man måste pressa cheferna att kommunicera med varandra.” Lars funktionschef  
 
”Det är två saker som komme
information. Jag tycker att man få

finns om man vill.” Karin funktionschef 
 
Som ett led i att förbättra kommunikationen, få input från verkligheten och öppna upp för 
dialog mellan kollektivanställda och ledningsgruppen startades träffpunkt. Mötet hålls varje 
fredag ute i produktionen. Funktionschef Siv berättar att träffpunkten från början var tänkt att 
fungera som informellt möte med dialog men att det har utvecklats till att bli ett rent 
avrapporteringsmöte. Funktionschef Lars tycker att träffpunkten inte känns helt bra.  
 

”Det är ingen kommunikation utan en enmansföreställnin
borde vara flera som frågar. De skiter kanske fullständig
frågar. Det är ingen av oss som frågar de rätta frågorna där man får reda på vad de vill veta. Nu 
uteblir feedbacken.” Lars funktionschef  

 
 (2004:66

åtgärder för att förbättra kommunikationen är av kosmetisk karaktär och ofta övergår till 
formaliserade ”måsten”. Den feedback som är väsentlig för att utveckla en effektiv organisation 
och bidrar till lärande och utveckling
fo

medarbetare upplever ledningen att det är svårt att få feedback från framförallt 
tivanställda.  

”
gäller att kunna lyssna. Man behöver inte argumentera emot. Att vara chef över kollektivanställda 
är en utmaning, det är en lärdom.” Marita funktionschef 
 
”
få svar.” Markus funktionschef 
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”Vi hade för stor ambition när vi startade upp detta” säger funktionschef Marita. ”Vi var för 
många informatörer så operatörerna ville inte komma. Vi fick höra att det var för många rödrockar 
så de blev nog blyga. De på golvet tror jag upplever skillnaden mellan operatörer och tjänstemän 
större än vad det egentligen är. Hur och på vilken nivå man pratar har betydelse. Vi kan bli bättre 
på att prata rätt språk. Vi krånglar till det för mycket. Jag vet hur folk lyssnar och hur folk vill ha 

et. Vi lever hela dagarna med ett visst sätt att uttrycka oss men lärdomen är att inte prata så i 

 
Att fö  det i 

dnin s det en tendens att se genom fingrarna på det som 

en 
borde vi nog vara hårdare.” Frank funktionschef 

Vikte

har ett arv att släpa på. Om både facket och företaget har 
en samsyn så är det idealiskt. Ofta blir det nej från facket och bara motreaktioner på lagda förslag. 

nebörd pratas det inte om. Dialogen handlar om att försöka förstå och lära 
llsammans inte bara att få den andre att förstå (Isaacs 2000:31). Det intryck jag fått när jag 

deltag d ”att 
gå so are i 
förhandlingen som
förha
 
5.5.2 Kommunikation utifrån tjänstemännen prat 
 
Flera tjänstemän säger att kommunikatione maste chef fungerar bra, att de kan stå för 
sina åsikter och att det är högt i tak.  
 

et bra. Det är öppet och högt i tak.” Petter tjänsteman 

Andra 0) ett 
uttryc är ledningen vill undvika att kritik framförs, för att inte störa en god  

d
fabriken.” 

lja upp och stå vid vad man säger är viktigt för trovärdigheten. Men samtidigt som
gsgruppen sägs fungera bra så finnle

händer utanför densamma. 
 

”Förtroende skapas när man följer det beslut man tar och står fast vid det man säger. Inte vacklar.” 
Markus funktionschef 
 
”Ingen får någon bestraffning eller reprimand om någon gjort något fel eller slarvigt. Egentlig

 
n av en dialog framhålls.  
 
”Dialogen kommer… Jonas (Fabrikschef) 

Jag tror personligen på att de lever på att det är dom-och- vi. Jag tror att om det bara finns ett vi så 
försvinner grunden för fackets existens.” Frank funktionschef  
 
”Vi är öppna för dialog och ska premiera en konstruktiv dialog.” Jonas fabrikschef  
 

Dialogens syfte är mer omfattande än vad som ryms inom ramen för en formell förhandling 
mellan två parter. (Isaacs 2000:40f). Såväl kommunikation och dialog används flitigt som 
begrepp men dess in
ti

it vid förhandlingar och samrådsmöten är att man förväxlar förhandling – dialog me
m katten kring het gröt”. Detta bekräftas vid enskilda samtal med deltag

 återfinns i empiriavsnittet (4.2.10). Det tycker båda att det är sega 
ndlingar och att den andra parten inte rör sig något. 

n med när

”Min chef är bra, han är bra på det som han ska vara duktig på. Vi har en bra dialog. Jag är klar på 
vad som ska göras och vad som förväntas av mig.” Christoffer tjänsteman 
 
”Vi har en kanonavdelning. Jag stortrivs. Det är lätt att gå till min chef och prata.” Maria 
tjänsteman 
 
”Vi har våra kontroverser med vår chef men vi jobbar internt med att vara så ärliga som möjligt för 
att förbättra vår kommunikation.” Mia tjänsteman 
 
”Med min chef fungerar d

 
 upplever att klimatet inte är så öppet. ”Högt i tak” är enligt Clemedson (2006:14
k som ofta används n
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ing. Clemedson (2006:176) pratar även omstäm
m

n  bekvämlighetsnivå, dvs. en nivå för hur långt 
an kan vara kritisk och ta upp känsliga ämnen, utan att det bli obekvämt för någon. 

arför ska det vara så svårt att säga som man tycker? Alla säger att det är högt i tak men så är det 

 i tak men var och en har sitt tak.” 
åns tjänsteman 

Vi har ingen insyn i vad de andra avdelningarna gör och det kan leda till töntiga situationer. Det är 

fokusera på att hitta lösningar.” Måns 

så kommer företaget ut bra men pratar man med människor så 
får man en annan bild. Det negativa får för stort fokus och det positiva glöms bort. Det måste vi 

nte har skett. Faktiska 
roblem på pränt ger möjlighet att göra något men man har inte fått fram så mycket. Vi har tidigare 

Attitydundersökningar är svåra att motivera. I produktionen är de less på det för det händer inget.” 

Det är viktigt att följa upp attitydundersökningar. Det finns inga universalundersökningar för hur 
t måste man tala 

med varandra.” Christoffer tjänsteman 

på det.” Inga tjänsteman 

e kunna vara mer. Får man höra positivt så springer man lite mer vet du!” Jocke 

t kan jag inte tolka.” Joanna tjänsteman 

 
V
inte. Man får tänka sig för. Erica tjänsteman 
 
”Ledningen inbjuder till dialog i olika former men många tar inte chansen. Förklaringen är nog att 
det finns en rädsla för att sticka ut hakan. Det upplevs som högt
M
 
”
alltid lite trial and error. Man måste säga till direkt men många tycker nog att det inte är någon 
idé.” Joanna tjänsteman 
 
”Om kommunikation inte fungerar så beror det på att man inte lyssnat klart på varandra.” Filip 
tjänsteman 
 
”Vi har alla olika förväntningarna på varandra. Viljan finns men kommunikationen fungerar inte 
som den ska. Det vi har här tror jag inte är unikt för oss. Många har funnits här i många år och har 
då stora krav och förväntningar. Vi är civiliserade människor och kan föra en dialog på en bra nivå 
men borde prata om grunden till problem istället för att alltid 
tjänsteman 

 
Sagt om attitydundersökningar: 
 

”Tittar man på attitydundersökningar 

vara medvetna om. Den som är budbärare påverkas av dem som man är budbärare till. SLOT mm 
skapar förväntningar för man vill att något ska hända men det tycker man i
p
startat upp men haft svårt att följa upp.” Måns tjänsteman 
 
”
Niklas tjänsteman 
 
”
folk fungerar. Det är lätt att gömma sig bakom attitydundersökningar men till slu

 
”MAP är ett bra redskap tycker jag. Det ska göras av alla. Sedan beror det på kvaliteten. Det är inte 
så många som vet sina mål vilket är lite kon r ett levande dokument, chefen ska ha koll stigt. Det ä

 
Sagt om feedback: 
 

”Du måste vara rak och ärlig och inte säga en sak till chefen och en annan till kollegorna. Tycker vi 
att något är tokigt tar vi upp det med chefen. Får vi en bra förklaring accepterar vi det.” Ulrik 
tjänsteman 
 
”Feedback rent allmänt är man dålig på – att tala om när någon gjort något bra. Det är lätt att tala 
om det som är negativt. Det hör väl inte hemma i vår kultur att springa runt och klappa någon på 
axeln men det skull
tjänsteman 
 
”Det är svårt att få feedback. Det är svårt att veta förväntningarna i stort och smått. Det är som om 
det är underförstått men de
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Jag tror nog att man ska berömma men är man här ska man göra sitt jobb även om man inte får en 

 ett fint ord. Jag berömmer de som gör något bra. Jag tycker att jag ger en klapp på 
axeln till dem som jag tycker gör ett bra arbete.” Yngve tjänsteman 

”Vad man tycker i produktionen stannar på produktionsgolvet. Det är synd för det finns många bra 

Sagt o
 

jänsteman 
 

mma sak möte efter möte. Då måste någon komma och slå näven i bordet och 
äga till.” Ove tjänsteman 

är det många som struntar i informationsmöten och verkar 
cka det är intressantare att gå hem.” Jocke tjänsteman 

eman 
 

 i tak är det kanske men ibland förstår de inte varför jag gör som jag gör. Jag är 
bunden av vissa saker. Jag önskar att de ska få förståelse för vad jag gör. Att vi sätter oss in i 

a att trycka på en knapp utan det är en kedja. Jag har prognoser att gå på och är 

år bakom egentligen.” Bo tjänsteman 

Både Tengblad (2003:162) och Clemedson (2006:31) lyfter fram positiva effekter av feedback, 
dels f Flera 
uttala
 
5.5.3 K  kollektivanställdas prat 
 
I avs
kollek
enski
arbets

la tiden och det är bra för arbetsledningen fungerar 
bättre då vi kan prata om el.” Roger kollektivanställd 
 
 

”
klapp på axeln. Jag är nog inte så bra på det. Att vara flexibel är det viktigaste och står högst på 
listan. Det gås igenom på MAP och kompetensinventeringar. Problemet är att man ofta är kort om 
folk.” John tjänsteman 
 
“Feedback är

 

åsikter.” Niklas tjänsteman 
 
m att ge feedback när något inte är ok: 

”Vad gör man åt att personal stämplar in civilklädda? Det sänder signaler att det är ok att strunta i 
saker. Det finns så många småsaker som blir stora.” Yngve t

”På möten sitter vi och kommer överens om saker. Man ska då engagera sig och genomföra det. 
Man ska inte göra sa
s
 
”Det som skulle kunna förbättras är information och feedback. Det sätts ju krav på varje individ att 
söka information på intranätet. Samtidigt 
ty
 
”Man skickar mycket mail och skickar vidare. Man kan missförstå varandra om man inte pratar 
med varandra.” Lisa tjänst

”Öppet och högt

varandras jobb så att vi förstår varandra. Jag kan förstå att det ibland kan bli konstigt. I 
produktionen ser man ju inte hela kedjan vilket är synd. I min drömvärld skulle alla vara lite mer 
medvetna om vad alla gör. Kanske är det ett önsketänkande och jag är inte så säker på att alla vill. 

et är inte barD
begränsad i och med det. Man måste ha lärdom om och veta vad det får för konsekvenser. Bara de 
visste vad vi gjorde så skulle de förstå bättre.” Maria tjänsteman 
 
”Konflikter är vi dåliga på här. Ofta accepteras det som sägs på möten men det verkar inte alltid 
om om de sts

 
”Kommunikationen fungerar bra åtminstone uppåt. Man måste rannsaka sig själv för det kan bli 

ättre neråt. Petter tjänsteman b
 

ör att skapa en trivsam arbetsplats dels som ett sätt att lära i organisationen. 
nden av tjänstemännen antyder att feedback är en bristvara i företaget. 

ommunikation utifrån

nittet ovan framgår att det finns önskemål om att kommunikationen mellan 
tälldas fackliga organisation och företagsledningen förbättras. När den tivans

lde kollektivanställde pratar om kommunikation tar de upp relationen med 
kamrater och chefer. 
 
”Det som är bra är att våran chef är med oss he
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”Det bra att han (chefen min anm.) har jobbat med det vi gör. Det är bra att ha någon som pratar 

skiftet fungerar det bra. Vill jag något så tar jag upp det med 
kiftledaren och vill jag så finns det möjligheter att ta upp det med andra chefer på träffpunkten.” 

 skiftbyte eller när han är här. Vid kortare 
digheter kan man fråga de andra teamledarna.” Lars kollektivanställd 

ata med cheferna om vad som helst? Vi har det jättebra här.”  
Matilda kollektivanställd 

rligt talat så vet jag inte vem det 
r som tar beslut men det ska väl vara fabrikschefen i toppen. Det verkar som om det är 

na berättar att när 
er i fabriken så verkar han gå till dem som 
r för att få de svar han vill höra.  

Kollektivanställde Klas säger att fabrikschefen borde fråga mer om hur människor upplever 
arbets n är.  
 

Folk har blivit brända för många gånger. Det finns en upplevelse att det pratas bredvid mun både 
ellan operatörer och från chefers sida och d isstroende.” Fredrik kollektivanställd 

 

Konta
intresse för vad som te så stort. Då jag deltagit vid dessa möten har 
det va mera 
funge
 

samma språk”. Ola kollektivanställd 
 
”Med arbetskamraterna på 
s
Ola kollektivanställd 
 
”Vill jag min teamledare något så är det bara att ta det vid
le
 
”På hur många ställen kan du pr

 
”Teamledaren är bra och fabrikschefen är ung och bra att prata med. Den förra chefen hade man 
mer respekt för.” Lotta kollektivanställd 
 
”Jag tycker att kontakten med cheferna i företaget är bra. Jag kan säga vad jag tycker, även kritik. 
Jag känner inte att jag blivit behandlad på något annat sätt bara för att jag säger vad jag tycker. Men 
jag tycker det verkar som om det är jobbigt att fatta beslut. Det ska malas och stötas och blötas. Det 
är så många chefer som ska tycka innan det är något som händer. Ä
ä
fabrikschefen och personalchefen som styr eftersom det är de som har förhandling med facket.” 
Gunnar kollektivanställd 
 
”Kontakten med ledningen fungerar bra och även med avdelningen.” Tove kollektivanställd 
 

Flera kollektivanställda berättar att fabrikschefen och andra funktionschefer brukar komma ut i 
produktionen och gå runt och prata ibland. Kollektivanställde Kurt säger att han inte vill ha så 
mycket med fabrikschefen eller funktionschefer att göra för han menar att när man har med 
dem att göra innebär det oftast bara försämringar. Kollektivanställde Johan
fabrikschefen Jonas går runt och pratar med person
nte säger så mycket. Hon anser att han ställer frågoi

 
”Om jag får en fråga om hur jag mår så svarar jag kanske att det är bra med mig som person och för 
att jag trivs med mina arbetskamrater. Men nu börjar det bli lite för mycket förändringar och det är 
inte bra”. Johanna kollektivanställd 
 

miljön eller hur arbetsuppgifterna upplevs så att de börjar prata om hur det egentlige

”
m et skapar m

”När vi pratar med någon från ledningen så handlar det om arbetsrelaterade frågor. Sen är det ju 
inte så mycket de kan göra heller eftersom de är styrda uppifrån i sin tur.” Lars kollektivanställd 
 
”Det är inget fel på ledningen. De kan komma och prata ibland.” Leif kollektivanställd 
 
kten med ledningen sker annars vid träffpunktsmötet varje fredag men de anställdas 

 sägs på träffpunkten är in
rit påfallande få av de kollektivanställda som sagt eller frågat något utan det har 

rat som ett informationsmöte. 

”Det är bara en massa siffror som inte är intressanta.” Johan kollektivanställd 
 

 94



ANALYS 
 

Jag tror inte att jag ska gå. Det kommer inte fram så mycket nytt på dom där mötena. 

Har jag några åsikter säger jag det direkt till personen det berör, det lönar sig.” Magnus 

Uppfa taget 
finns åliga 
på. 

agt om attitydundersökningar. 
 

ad 
jag svarar för det händer i alla fall ingenting. De känns inte så tillförlitliga för man kan få statistik 

ör ska jag 
öra det. Det har jag sagt till min chef.” Ola kollektivanställd 

 grund för att sätta löner. Samma sak står kvar år efter år. De 
flesta tycker att MAP är innehållslöst. Det är mest formella saker som kryssas för med rutin.” 

 
MAP- samtalen anses inte ha hängt med i u n. Standardformulär har använts i flera år. 
Efter 

Grunden för missnöjet med medbestämmande bottnar egentligen i kommunikation, 
först och främst 

n man kan prata om medbestämmande.” Fredrik kollektivanställd 

ot men jag anser att man måste 
 reda på bakgrunden varför ingen säger något. Känner man otrygghet i gruppen måste man ta reda 

ren roll finns personalansvar med tystnadsplikt och detta är viktigt.” Fredrik 
ollektivanställd 

 
 

”
Djungeltelegrafen har redan skvallrat om vad som ska sägas!” Martin kollektivanställd 
 
”Tar man upp saker på träffpunkten så händer ingenting.” Max kollektivanställd 
 
”Många upplever kanske att det inte är någon idé att säga något. Sen är det många som står med 
och då är det kanske inte så lätt att prata.” Mats kollektivanställd 
 
”
kollektivanställd 
 
”Många är nog rädda om sina jobb och pratar därför inte så mycket om vad de tycker och tänker. 
Gör de det är de rädda att förlora sina jobb.” Ola kollektivanställd 
 
”Jag tror att det är så att ingen vågar för att de är rädda för att bli nonchalerade. Jag har varit med 
om att jag har frågat en sak och då svarade Jonas att ”tycker du att detta känns viktigt för dig så kan 
jag kolla upp det”. Det fick mig att känna mig som om att det jag tyckte var viktigt inte var värt att 
ta upp.” Roland kollektivanställd 

 
ttningen om hur feedback överhuvudtaget fungerar i företaget varierar, men samman
hos de kollektivanställda en uppfattning att feedback är ett område som cheferna är d

”Det är ju sällan det kommer något bra från chefen. Det är mest det andra som kommer fram men 
det ska kanske vara så” Tore kollektivanställd 

  
S

”Den senaste undersökningen som gjordes i våras kastade jag i soporna. Det spelar ingen roll v

till det man vill se. Jag tror att om alla fyller i attitydundersökningar så händer det inget även om 
alla säger att det är dåligt.” Kurt kollektivanställd 
 
”Jag har inte varit med i vissa undersökningar. Jag tycker inte att det ger något så varf
g
”När vi pratar om allmänna produktionsrelaterade saker så har många lätt att prata om det men när 
vi tar upp olika åsikter så blir det tyst. Ta t ex vid SLOT uppföljningen. Där var det några som 
förde gruppens talan men tystnar dessa så blir det helt tyst.” Roland kollektivanställd 
 
”MAP och SLOT är ju mer som en

Gunnar kollektivanställd 

tvecklinge
SLOT- undersökningen har medbestämmande kommit i fokus, vilket ifrågasätts.  
 
”
personalfrågor och trivsel. Vi ser olika på saker och det är det man måste förstå 
inna
 
”Teamledaren säger att han inte kan göra något när ingen säger någ
ta
på varför. Det är lättare att släppa saker än att se till vad som gör att man inte vågar säga vad man 
tycker. I teamleda
k
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- mötet (se avsnitt 4.4.8) är ytterligare en bekräftelse på att alla tycker att kommunik
formation är svårt att få att fungera. Intrycket är att de formella mötena inte passa

arbetsorganisationen. Man står

SLOT ation 
och in r den 
gna  och stampar och pratar förbi varandra.  

it som 
föruts

flektion över kommunikationen 

Ledn  få en 
god k skapa 
goda relationer och bättre kommunikation. De tar 
följa upp åtgärder. Resultaten av de globala attitydundersökningarna är dessutom svåra att 
tilläm ill att 
bli fo uppen 
använ  
inneb
och resultatet blir att man ”går som katten kring het gröt”. 
 
Tjäns f går 
et so å för sina åsikter och det är högt i tak. Andra säger att det inte alls 

g på att 
hantera konflikter. Ledarskapet är otydligt, uppföljn
det m
 
Kolle
kollek ation 
främs r ute i 
fabrik erlag 
ger i AP- 
amta ötet (se avsnitt 4.4.8) bekräftar att kommunikation är svårt. Intrycket är att 
e formella mötena inte passar den egna arbetsorganisationen. Man står och stampar och pratar 

förbi varandra, vilket föranledde följande tr mmentar från en kollektivanställd:  
 

ialog och förbättra 
komm  en bristvara av både tjänstemän och 

.6 Analys av småprat  
 småpratet värderas vad som 

ägs i företaget och den trovärdighet som förknippas med detta. De intentioner som till exempel  

e
 

Det finns en uttalad misstro mot företagsledningens motiv när de säger att de vill ha dialog och 
förbättra kommunikationen. Döös (2003:2) beskriver hur många förändringar kan tära på 
amb ionsnivån när företagsledningen å ena sida kräver delaktighet samtidigt 

ättningarna för lärande minskar. 
 
5.5.4 Sammanfattning av och re
 

ingsgruppen säger att det är högt i tak. De vill premiera dialog och strävar efter att
ommunikation. Attitydundersökningar ligger till grund för åtgärder för att både 

själva upp problemet med att fullfölja och 

pa på det lokala planet. Kommunikationen med kollektivanställda har utvecklats t
rmaliserade möten där funktionschefer står för programmet. Trots att ledningsgr
der begreppen kommunikation och dialog ganska flitigt, pratar man inte om dess
örd. Det blir tydligt i förhandlingssituationen där man vill ersätta förhandling med dialog 

temännen har en delad bild av hur kommunikationen fungerar. Med närmaste che
m regel bra. Man kan std

fungerar så bra. Man måste tänka på vad man säger för att inte störa den trevliga andan. Även 
tjänstemännen är tveksamma till värdet av attitydundersökningarna. Till slut måste man ändå 
prata ed varandra inte bara om varandra. Mycket dras i långbänk och man är dålim

ingen av beslut är dålig och vissa saker ses 
ellan fingrarna med.  

tivanställda efterlyser en bättre kommunikation mellan företagsledningen och k
tivanställdas fackliga organisation. För den kollektivanställde handlar kommunik
t om relationen med arbetskamrater och chefer. Ledningen ställer fel frågor när de ä
en och pratar med folk. De formella träffpunktsmötena är inte heller intressanta. Öv

nte heller de kollektivanställda särskilt mycket för attitydundersökningar och M
l. Och SLOT-ms

d
äffande ko

”Vad ska vi då göra? Hjälper det med sunt förnuft och vems sunda förnuft pratar vi om? KA6 
 
Misstron är uttalad mot företagsledningens motiv när de säger att de vill ha d

unikationen. Feedback upplevs som
kollektivanställda. Genomgående ger uttalandena från alla grupper intryck av att de har 
svårigheter att tänka och reflektera tillsammans, vilket är grunderna för en fungerande dialog 
enligt Isaacs (2000:31). 

5
I den utvidgade teoretiska modellen tar småprat en central plats. I
s
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chefer har passerar enligt Ekman (2003:16) medarbetarnas småpratsfilter. Hur budskap 
uppfattas beror på hur medarbetarna i småpratet värderar dem. Det informella småpratet pågår 
hela tiden. 
 
5.6.1 Småprat utifrån ledningens prat 
 
Ledningsgruppens medlemmar uttrycker alla en vilja att skapa en förtroendefull tillvaro på 
arbetsplatsen och då spelar småpratet en viktig roll (Lennér Axelsson & Thylefors 2005:138). 

ullt måste detta deltagande baseras på en förståelse för hur det 

olika 
pråkspel och att det kan leda till kommunikationsproblem. Fabrikschefen Jonas säger dock 
tt ha

er att det spekuleras mycket bland personalen på fabriken. Mycket tid 
lista ut hur tjänstemän tycker. Han tycker att det är onödigt. När 

ibland verkar tro”. Lars funktionschef 

 ledningsgruppens medlemmar kommenterar dessutom egna uttalanden med orden 
”. 

Intentionen är att skapa en god relation och en välfungerande dubbelsidig kommunikation. De 
pratar om att det är viktigt att uppmärksamma vad det pratas om bland medarbetarna.  
 

”Korridorsnacket är viktigt- det är ju halva jobbet. Måndagsmötena är bra men det ger ju inte allt.” 
Marita funktionschef  
 
”I fikarummet säger de allt som jag både vill och inte vill höra.” Frank funktionschef 

 
ör att detta ska bli verkningsfF

fungerar samt ett uppriktigt intresse för människor (Ekman 2003:27). Fabrikschef Jonas 
berättar att han försöker gå ut i fabriken för att stämma av hur folk mår i produktionen.  
 

”När jag går fram till någon så pratar jag om väder, vind, maskin eller också om något historiskt. 
Jag tror att det är svårt att få någon djupare dialog. Ofta blir det bra när någon frågar om exempelvis 
överlapp för då kan man nå en viss förståelse. De som vill prata och de som är intresserade kommer 
fram och snackar.” Jonas fabrikschef  

 
Fenomenet beskrivs av Kantor (ur Isaacs 2001:198f) som menar att människor har 
s
a
 

n tror sig få svar som representerar hela gruppens åsikter.  

”Jag inbillar mig att jag tror mig veta vilka som är informella ledare. Sedan är det så att vissa vill 
spy galla över exempelvis facket men då vill jag inte vara med i diskussionen men de finns däremot 
de som har ett genuint intresse för att vilja lösa olika saker och då diskuterar jag gärna.” Jonas 
fabrikschef 
 

Funktionschef Lars säg
och energi läggs på att försöka 
han nu själv sitter i positionen att han vet mer så säger han.  
 

”Nu när jag vet mer är ju det inte något kul. Vi sitter inte inne med så mycket information som folk 

 
Samtidigt som det anses viktigt att ta del av medarbetares prat och att det hänvisas till att det är 
högt i tak på enheten spekulerar ändå ledningsgruppen om vad det pratas om i produktionen. 
Flertalet av
”det kanske är bara jag som tycker…
 
Ekman (2003:27) poängterar vikten av att ”vara företagets gränsryttare” vilket innebär att delta 
i småpratet genom att till en rimlig nivå delta i de informella pratet. Jag upplever att flera 
funktionschefer, framför allt i matsalen, deltar i samtalen men att de hamnar på en väder- och 
vindnivå som inte stör stämningen. 
 
 

 97



ANALYS 
 

5.6.2 Småprat utifrån tjänstemännens prat 

”Information finns en massa om man söker. Man får ta det den informella vägen. I matsalen får 

onta
reflek  
uppsl med 
tjänst  för att det även finns en annan bild. 

r man en känsla av att oj det 

ng brister organisatoriskt. Vi får punkter efter ledningsmöten men de är nog starkt 

er. Förmodligen är de rädda om 
ill eller kan lämna ut.” Irma 

och  vad som egentligen sägs spekuleras det om vad som 

 framtiden beror det nog inte bara på det. Jag tror att man 
kan känna att vi inte är unik på det här, det kan gå fort.” Oscar tjänsteman 

lera tjänstemän kommenterar relationen med kollektivanställda och hur de upplever deras 
småprat".  

 
ktion. Det är mycket som sprids den informella vägen.” 

n stolthet över att jobba här. Jag är med på det men 
 i sin bubbla men samtidigt måste man 

n.” Christoffer tjänsteman 

 

man reda på en hel del.” Ludvig tjänsteman 
 
”Det är bra att vidga nätet på lunchen.” Linn tjänsteman 
 

K kten med ledningsgruppen anses av flera tjänstemän fungera bra. Detta är något även jag 
terat över. Både på möten och informella arenor där jag deltagit har det varit en
uppen och avspänd stämning dem emellan. Men i mina enskilda samtal 
emännen ger flera av dem uttryck

 
”Ledningen är en sluten grupp. Det är inte något som sipprar ut. Förr var det mer informella möten 
men nu vet vi inte vad som pågår. Känslan dom har är nog att de är väldigt öppna men de upplevs 
nog inte att de är det. Förr visste man alltid vad som var på gång men nu kommer någon form av 
censurerat protokoll. Det är inte så högt i tak. Har man en åsikt så få
kanske man inte skulle ha sagt. Försöka släppa taget och delegera vore en bra lösning.” Runar 
tjänsteman 
 
”Ledningen är en tajt och sluten grupp. De känns långt borta, ett långt avstånd. Information om vad 
som är på gå
reducerade. Avrapporteringsmöten finns. Det som är positivt att dom (ledningen) vill ta reda på hur 
vi har det.” Erica tjänsteman  
 
”Det känns som om det är mindre rakhet ju högre upp man komm
sin egen rygg eller så sitter de på mer information som de inte v
tjänsteman 
 

 med att det finns en osäkerhet omI 
komma skall. 

 
”Det jag tycker och känner är att framtidstron har försvunnit. Man känner att det är en oro på gång. 
En väntan på att något ska ske. Visst finns det dom som är negativa men när det är flera oberoende 
av varandra som säger att de inte tror på

 
”Jag känner mig ändå lite svagt positiv till det som ska komma. Det finns en ryggsäck som många 
har med sig. Problemet är att alla har jobbat så länge att man inte har något annat att relatera till. 
Jag tror att det trots allt inte är så illa som folk tror.” Oscar tjänsteman 

 
F
”

”Helst skulle jag vilja vara närmare produ
Lisa tjänsteman 
 
”Ofta är det operatörer som talar ner sig själva istället för att ha en yrkesstolthet. Jonas 
(fabrikschefen) vill uppnå att alla ska känna e
det kan bli svårt. Man måste respektera att vissa vill vara
förstå att man ska respektera beslut som tas utanför bubbla
 
”Om det är så eländigt så kan man fråga sig varför de är kvar. De finns de som gnällt sig genom 
hela sitt arbetsliv och ingen sätter dessa på plats. De är nog sådana som människor. Vi borde lyssna 
på det positiva som faktiskt överväger. Kanske vill en sådan person ha en positiv uppmärksamhet.” 
Inga tjänsteman 
 

 98



ANALYS 
 

”I produktion fungerar det bra. Jag prioriterar bort att gå ut och prata med dem. Det är viktigt för att 
få en förstående för vad vi håller på med men så länge det fungerar så går jag inte bara ner och 
pratar. Ibland önskar jag att det fanns tid att vara närmare. Vi har det bra men det skulle kunna vara 
bättre.” Petter tjänsteman 
 
”Många i produktionen är inte så unga och det är ju både på gott och ont. En yngre kan vara mera 

Uttalandena bekräftar ytterligare vikten av att småpratets funktion uppmärksammas i företaget. 
 
5.6.3 S
 

a eftersom var och en står vid sin maskin och jobbar. Hon säger att det finns de 
som k
 

llektivanställd 

Andra  och 
värde s. 

det för lång 

r… Jag bryr mig inte så mycket längre, det är ju snart pension.” Lars 
ollektivanställd 

 

 själva… Det ledningen (från skiftledare mfl) inte verkar förstå är att 

 

bort. På informationsmötet sa det att 

motiverad att lära sig nya saker. Samtidigt är det en väldig tillgång med de äldre på äldre maskiner. 
De kan dessa utan och innan och det gäller att överföra det till de yngre. Vi kommer att förlora 
mycket kunskap när de äldre försvinner.” Niklas tjänsteman 
 

måprat utifrån kollektivanställdas prat 

Kollektivanställde Malin upplever att det är en bra arbetsplats. Relationen med 
arbetskamraterna fungerar bra men samtidigt säger hon att det inte finns så många tillfällen att 
prata med andr

anske är lite sura men att det inte är något att bry sig om.  

”Jag har lärt mig att folk är olika och det är bara att göra det bästa av situationen och inte fokusera 
på sånt.” Kollektivanställde Malin 
 
”Jag tycker att det är bra här. Det är ett arbete och det bekommer mig inte vad andra pratar om. Det 
är vad man gör det till. Jag gissar att det finns många olika åsikter men det är upp till dom i så fall.” 
Tim kollektivanställd 

 
”Jobbrelaterat fungerar det bra men jag vill inte vara med i skitsnacket. Det finns några som drar 
med andra. Kanske är det den svenska avundsjukan. Det blir hemskt lätt en höna av en fjäder.” 
Tove ko

 
 är mer lyhörda för vad det för tillfället pratas om och håller sig uppdaterade
ar vad som sägr
 
”Nu är det en massa bråk om småsaker hela tiden. Facket och företaget är i luven på varandra hela 
tiden.” Pontus kollektivanställd 
 
Företaget måste lära sig att bli effektivare. Finns det problem så måste de lösas. Nu tar ”

tid. Det är lite av strutsmentalitet tycker jag. Man pratar för döva öron och då blir det att vi inte 
engagerar oss så mycket, varken positivt eller negativt.” Kurt kollektivanställd 
 
”Man får ju ha förståelse för att ledningen också är pressad från sin ledning men det finns för 

ycket skygglappam
k

”Arbetsro och lugn och ro vore inte helt fel!” Anton kollektivanställd 
 
”Ett exempel när det uppstår problem så finns det ofta inte redskap eller verktyg för oss så att vi 
kan åtgärda problemet på en gång. Det uppstår ju faktiskt problem ibland och finns det redskap så 

an vi engagera oss och fixak
finns det en massa irritationsmoment så gör man ett sämre jobb.” Kurt kollektivanställd 

”Tydligen fungerar vi rätt bra jämfört med andra fabriker och det är ju bra för då får vi investera. 
Men det man har lärt sig är att vid varje stor investering som görs innebär det att folk ska bort. Oj 

ad duktiga ni är säger de och ju duktigare vi är desto fler ska v
drygt tre personer ska bort. Det gör att folk blir oroliga.” Gunnar kollektivanställd 
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gerar som arbetsgruppens kitt. 
måpratet innehåller mycket spekulationer – även i ledningsgruppen. Tjänstemän och 

kollek enom 
småpratet. Enligt Ekman (2003:25f) är småpratet en källa till lärande, förtroendeskapande, 
förme ttare” 
dvs. a n och 
funktionschefer brukar gå runt och prata med folk i produktionen för att få input från det 

ardagliga arbetet. Kollektivanställda tycker inte att detta bidrar till att förbättra relationen i 
någo
 

lera ed ledningsgruppen fungerar bra. Men flera av dem ger 

och vad som kommer. Flertalet tjänstemän säger att de skulle 
vilja 
upplever att kollektivanställda ibland omger sig av negativt prat om sig själva och fabriken. 
Flera tjäns
 
När k  med 
arbetskamraterna även om det kommer fram en del kritik om schismer under ytan. Vissa säger 
att de Flera 
tycke ar vid 
maskinerna.  De kollektivanställda säger att de uppmuntras till att prata, men att de känner att 
det in ulationer där värsta scenarier 
målas upp och kollektivanställda ställer sig som betraktare och medspelare i kampen mellan 
företa

5.7 A

ör at on till 
hur d v till 
reakti  som 
assiv

5.7.1  Motstånd utifrån ledningens prat 

illvaron har för många 

5.6.4 Sammanfattning av och reflektion över småprat 
 
Ledningsgruppen säger att det är viktigt att uppmärksamma vad det pratas om i företaget. 
Lennér Axelsson & Thylefors (2005:138) menar att småprat fun
S

tivanställda prövar och omprövar de av ledningen initierade intentionerna g

dla budskap och leda kulturen och menar att chefen ska vara ”ledarskapets gränsry
tt delta i småprat utan att för den skull bli kompis med alla. Både fabrikschefe

v
n större utsträckning.  

tjänstemän anser att kontakten mF
också uttryck för att ledningen är en sluten grupp. De mer informella mötena upplevs inte lika 
frekventa som förr och inte heller upplevs det som att det är så högt i tak. Detta skapar 
spekulationer om vad som sägs 

vara närmare produktionen för att kunna ta del av det informella pratet. Tjänstemännen 

temän tar avstånd från negativt prat men har samtidigt en viss förståelse för det.  

ollektivanställda beskriver sin arbetsplats pratar de över lag om goda relationer

 inte bryr sig medan andra upplever det som ett problem för öppenheten i gruppen. 
r att det sociala har blivit en bristvara i och med att det är färre och färre som jobb

te ger något utan de talar för döva öron. Detta föder spek

gsledningen och fackliga organisationen.  

nalys av motstånd 
 
F t förstå hur motstånd uppkommer måste man sätta den nuvarande situationen i relati

et varit förut Jacobsen (2005:168). Förändringar som genomförs ger uppho
oner. När företagsledningen vill förändra kulturen får det ibland konsekvenser
t eller aktivt motstånd (Robers 1997 ur Edelman 2001:15). p

 

 
öretaget har en lång historia bakom sig men den är på intet sätt unik. TF

företag präglats av organisationsförändringar (Edelman 2001:15). Förändringarna har medfört 
effektiviseringar av arbetsrutiner och personalneddragningar vilket skapat en oro för vad 
förändringarna ska föra med sig. 
 

”Det är svårt att fortsätta arvet och få folk att se trygghet i nya ledningen. På något sätt måste man 
få ut att det är allas ansvar att vi ska kunna överleva. Förr litade man på att ledningen löste alla 
problem. Man måste få med alla på något vis. Fabrikens övergripande mål måste brytas ner så att 
alla känner sig delaktiga.” Markus funktionschef  
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många företag som haft en kultur som präglats av distans mellan ledning och anställda vill 

rots 

 
motsättningar. Vissa vill inte riktigt förstå vår roll och arbetsuppgifter.” 

Karin funktionschef  

ram vettiga konkreta förslag. 
rstått frågorna rätt eller vad som styr det. Hon tycker 
r lite konkreta frågor ibland. Hon påpekar att man 

 
Fackf  Flera 
ttala ledningen. 

”Vi har aldrig haft så dåligt förhållande med fack  nu. Jag förstår inte vad det är som klickar, 

abrikschefen Jonas berättar att det förr var personalchefen som förmedlade och höll 
konta  med 
tjänst . Han 

pple männens representant som oproblematisk men att de inte nått 

I 
ledningen förändra detta för att komma närmare medarbetarna (Edelman 2001:15). En 
utveckling som företagsledningen eftersträvar. 
 

”Medbestämmande är något som både företaget och anställda vill ha. Något som ger problem för 
medbestämmande är att man är låst i sina egna idéer. Man är rädd för förändringar och vill skydda 
sig själv.” Jonas fabrikschef  

 
Den öppenhet och dialog som eftersträvas är inte lätt att åstadkomma. Många väljer t
möjligheten till öppenhet att förbli tysta (Isaacs 2000:294). Och mellan olika yrkeskategorier 
finns gap. Det leder till ett vi- och- dom- tänkande (Tengblad 2003:161). 
 

”Operatörsunderhållet fungerar hyfsat. Av tradition finns det mekaniker som tycker att 
maskinoperatörer inte kan något och vise versa. Samarbetet fungerar bra- de flesta har ett gott 
samarbete. Men det finns också ett vi-och-dom-tänk som inte är bra i förlängningen. De enda som 
tjänar på det är våra konkurrenter. Stötestenen är första linjens chefer. Man har alltid synpunkter på 
vad den andra borde göra. Vi tar upp det på möten. Alla måste föregå med gott exempel annars 
kommer det aldrig att lösas. Så fort en boll kommer i rullning får de lösa det gemensamt.” Frank 
funktionschef  

”Visst finns det attityd

 
Båda dessa uttalanden är i sig bekräftelser på vi- och –dom- synsättet. 
 
Funktionschef Marita berättar att attitydundersökningar som SLOT visar att skiften har flera 
öda fält. På uppföljningsmötena efter SLOT är det svårt att få fr

Hon säger då att hon undrar om de har fö
tt attitydundersökningarna innehåller föa

naturligtvis ska ta resultaten på allvar men ställer ändå frågan, 
 

 ”Ska en kollektivanställd alltid tycka illa om företaget? Får man inte tycka att det är bra?” Marita 
funktionschef  
 
”På golvet svarar de nog inte på undersökningarna för att de är så luttrade att det inte händer något. 
Ingen gör något.” Lars funktionschef  

öreningarna beskrivs av Morgan (1999:155) som en stor motkultur i organisationer.
nden antyder att den uppfattningen delas av u

 
et som

det övergår mitt förstånd. I min uppfattning finns det en även en mycket stor glipa mellan 
kollektivfackets styrelse och medlemmar som inte vet vad facket står för och vise versa.” Frank 
funktionschef  

 
F

kten med facket men att det svänger mer mot honom nu. Han skulle vilja ha
emännens och kollektivanställdas fack på planeringsstadiet nästan i ledningsgruppen
ver relationen med tjänsteu

ända fram till kollektivanställdas fack. ”När vi väl kommit till beslut så ligger de som en 
bromskloss mellan beslut och handling.” 
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tionschef Siv berättade hur svårt hon tycker att det är att skapa en god relation
ör allt kollektivanställdas fackliga organisation. Hon tycker att det ibland känns som
stan förhalar exempelvis detta med överlapp, men hon säger sig lita på att de inte s
detta avsiktligt. Hon berättar att hon de senaste tre träffpunktsmötena har uppm
törerna att ta 

Funk  med 
framf  om 
de nä kulle 
göra untrat 
opera tillfället i akt och fråga om det är något som de vill ta upp till diskussion, 
men alla är knäpptysta. 
 

 får ta smällen säger facket. Uppfattningen är att det får ta smällen men det 
är inte sant. Tjänstemännen har också gjort uppoffringar.” Siv funktionschef  

et finns ett gap mellan framförallt de kollektivanställdas mer traditionella uppfattningar om 

pelvis organisationen, 
déer, att de 

snara te utanför som betraktare och iakttagare av vad de upplever som motstånd 
mellan ledning och kollektivanställda. Många tjänstemän har daglig kontakt med produktionen 
och u

vi bra samarbete och kan komma 
överens. Jag lägger problem bakom mig och går vidare. Samarbetet med operatörerna fungerar bra. 

 
 med något så möter jag på ett väldigt motstånd från produktion för de är inte 

informerade. Man blir väldigt ifrågasatt med all rätt. Jag har fått ett uppdrag med de är inte alltid 

”Vi har operatörer som är nöjda med att jobba som de gör och de som inte är det. De måste vara 
flexibla. Man måste ta skeden i vacker hand och acceptera att det är ett jobb. Vi hör att det är för 
lite folk men i alla år har produktionen funge u är gränsen nådd har man sagt i flera år. ” 
Ove tjänsteman 

Tjäns lever 
nns om tar sig uttryck i mer 
ller mindre uttalade konflikter. 

“Det är vi på golvet som

 
D
den egna identiteten och företagsledningens ambitioner. Detta tar sig uttryck i mer eller mindre 
uttalat motstånd där särskilt de kollektivanställdas fackliga organisation upplevs aktiva. 
 
5.7.2 Motstånd utifrån tjänstemännens prat 
 

jänstemännens uttalanden överlag visar att de har synpunkter på exemT
i  förändringar men de ger inte uttryck för något uttalat motstånd. Upplevelsen är 

re ställer sig li

pplevelsen av samarbetet varierar. 
 
”För det mesta fungerar mötet med skiftledarna bra. De har ju sina mål och måsten och vi har ju 
våra. Ibland vill vi ha ut en viss volym, och så kan det inte, då blir det konstigt. Vad är mitt jobb 
och vad är deras jobb. Gränsen är ibland blek. Allt som oftast har 

De ifrågasätter vad jag gör och då förklarar jag. I det stora hela fungerar det jättebra.” Irma 
tjänsteman 

”Om jag jobbar

informerade. Det räcker inte att man nämner det på träffpunkten. Har man inte implementerat på 
rätt sätt så blir det ju ett motstånd. Det tar bara energi. Man får ödsla mycket energi på att försöka. 
Ifrågasätta måste de göra men man vill inte höra ”ta ut skiten”. De som berörs borde lämpligen få 
info från sina chefer när något nytt ska ske. Det känns lite rörigt och inte klart vem som ska göra 
vad. Projekt går in i varandra. Cheferna måste samordna mer för det fungerar inte.” Erica 
tjänsteman 
 

rat ändå. N

 
”Ni och vi är djupt rotat i folksjälen. På golvet har man av någon underlig anledning för sig att 
tjänstemän tycker att det är bättre men det är inte så. Kanske behöver vi umgås mera genom 
gemensamma aktiviteter.” Mia tjänsteman 
 
”De trampar på varandra ibland projektingenjörerna, planerarna och produktion. 
Personalavdelningen borde finnas närmare för att vara nära den verksamhet man jobbar med.” Inga 
tjänsteman 

 
temännen tar en roll som betraktare och kommenterar de motsättningar man upp
mellan ledning och kollektivanställdas fackliga organisation och sfi

e
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”Det blir aldrig otrevligt men det tar tid med förhandlingar. Det är ett tuffare klimat. De säger nej 
till fler saker. Det är ju flera som gått ut facket. Det kanske är tufft för dom med. Jag tror att de är 

kliga organisation högre upp och inte vågar ta beslut 

n ledningens sida börjat dra åt svångremmen. Man har velat för mycket. Om facket 

ativt ibland.” Måns tjänsteman 
 

 
5.7.3 Motstånd utifrån kollektivanställdas prat 
 
Den v
Förändringarna i sin tur är resultatet av idéer om hur företaget ska utvecklas. Men hur dessa 
idéer tolkas beror på vilken gruppering i organisationen som tolkar dem (Jacobsen 2005:190). 
Ett ex och 
de ko

ställd 
 

Den förhandling om överlappstid som var aktuell vid undersökningens genomförande har väckt 
starka
 

m får stå för det. Företaget gräver sin egen grav. Samtidigt kan ju inte 

 

et skulle vara olika för 

 

mycket styrda från kollektivanställdas fac
själva.” Linn tjänsteman 
 
”Jag är ju inte med själv utan hör ju att facket inte litar på ledningen. Man funderar ju ibland om 
medlemmarna vet vad facket håller på med. Hur många är det som egentligen är engagerade. Det är 
samma fackliga representanter hur många år som helst.” Inga tjänsteman 
 
”Facket är stenhårda vad jag förstår. Det läggs ned mycket tid för att få facket på båten.” Inga 
jänsteman t

 
”Nu är det problem med överlapp och facket. Det har blivit en tyst protest och då missar vi info 
mellan skiften. Det tar så mycket tid och tjafs att diskutera det här istället för att göra vettigare 
saker. Som de ser det så försvinner möjligheter som man haft förut. Man tycker att det blir sämre 
och sämre hel tiden. Några pratar och andra följer med men är tysta.” Niklas tjänsteman 
 
”Man har frå
tycker en sak och företaget en annan så ska de bestämma sig för det. För mycket irritation skapas 
vid kohandel. Då vore det bättre att säga ”så här är det”. Företagsledningen upplevs nog som 
velig.” Ove tjänsteman 
 
”Jag har varit med länge och har bra kontakter utanför. Jag har ett helikopterperspektiv. Vi nådde 
bergets topp för några år sedan men nu är vi på väg nerför. Nu förhandlar man inte om förbättringar 
utan om försämringar. Ser man till helheten är det inga stora saker men för den enskilde kan det bli 
synligt. Människor påverkas av det. Tidbank och överlappningen är två stora frågor. Det kan 
upplevas neg

”Vår (tjänstemännens) fackliga företrädare tycker jag är bra. Det låter som om kollektivfacket har 
fler strider med företaget än vad vårat har.” Ludvig tjänsteman 

iktigaste anledningen just nu till det motstånd som finns är de förändringar som sker. 

empel är när begreppet flexibilitet lanseras som en positiv idé från företagsledningen 
llektivanställda snarare kopplar ihop begreppet med personalneddragningar. 

 
”Jag har provat några olika maskiner genom åren men nu är jag här. Dom har velat ha mig vid en 
annan linje men jag har sagt att vill dom ha mig där så får de lyfta dit mig. Det verkar vara så 
mycket krångel där. De finns ju så många andra som sköter det där så då är det väl bättre att jag 
sköter den här.” Leif kollektivan

 reaktioner hos flera kollektivanställda. 

”Ta överlappstiden. Nu ställer jag inte upp på det så jag börjar prick. Det spelar ju ingen roll för 
ig för det är företaget som

fabrikschefen stå till svars för allt för han har ju press uppifrån.” Erik kollektivanställd 

 ”I och med flytten från Danmark bestämdes det att överlappstiden skulle minska. Just nu har vi 
ara fem minuter. De vill väl tjäna mera pengar antar jag. Förslaget var att db

olika linjer men facket sa nej.” Kollektivanställde Kurt 
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”Det finns inga lätta lösningar. Kanske mer personal för om man ska vara flexibel så går det ju inte 
annars. Man måste få en rimlig chans att få förutsättningarna. Det viktigaste för individen är att 

an vet vad man ska göra… Avbytare är en sak men vi har äldre personal. De blir trygga med sitt 

förstår jag inte riktigt varför det har blivit så stor sak. Det ligger nog 
amla saker i grunden. Vissa protesterar genom att inte börja prick kl 06:00. Visst kan jag förstå att 

i vill ju visa vårt missnöje på något vis.” Max 
kollektivanställd 

Citate  till att motstånd finns. Mitt intryck 
et består. 

et medvetna 
edarbetarskapet för att nå delaktighet oc

företa r och 
perso tällda 
som rändra och komma närmare medarbetarna. Men den 
öppenhet och dialog som eftersträvas är inte lätt att åstadkomma när många, trots möjligheten 

ots att funktionscheferna anser att de öppnar upp 
ll dia  

de v åndet 
lednin rbete. 

abrikschefen vill bryta den traditionella uppdelningen. 
 
Tjäns e har 
ynpu förändringar. De ikläder sig rollen som 
kttagare av vad de upplever som motstånd mellan ledning, kollektivanställda och 

kollek ivanställdas fackliga organisation. D  de bero på otydliga gränser för vad som är 
vems uppgift samt dålig information från chefer. 
 
Kolle
1999: tarka 
reakti l sitt 
arbetspass på sekunden och struntar i överlappstiden. Just denna gång var det denna 
förha tioner 
uppre
 

get ebba ut 
h så kommer nästa kula.” 

 

m
och kan göra enklare reparationer. Samtidigt är det kanske en morot för dem som vill högre upp i 
organisationen. ” Klas kollektivanställd 
 
”När det gäller överlapp så 
g
man reagerar men ska man göra något i protest så förstår jag inte varför man inte samordnar detta. 
Nu får man höra att olika skift har gjort olika, men varför?” Fredrik kollektivanställd 
 
”Nu när vi bara gör det vi absolut måste så blir det driftstörningar för fabriken. På sätt och vis blir 
vi ju lidande för det blir mer jobb men v

 
n visar vad som just nu är de viktigaste anledningarna

är att symptomen kan växla över tid men grundproblem
 
5.7.4 Sammanfattning av och reflektion över motstånd 
 
När ledningsgruppens medlemmar talar om personalen gör de det i positiva ordalag. De säger 
att de hör att det finns klagomål i framförallt produktionen men undrar om det är för sakens 
skull för att alla gör sitt bästa när det verkligen gäller. Det går bra för fabriken men ledningen 
har ambitionen att få det att fungera ännu bättre och vill uppmuntra d
m h ansvarstagande. Ledningsgruppen beskriver att 

get präglats av organisationsförändringar vilket har medfört förändrade arbetsrutine
nalneddragningar och att detta har skapat oro. Den distans mellan ledning och ans
tidigare funnits vill ledningen fö

till öppenhet, väljer att förbli tysta.  Flera funktionschefer anser att det är svårt att få framförallt 
kollektivanställda att tala om vad de tycker tr
ti log och uppmuntrar kollektivanställda att ta tillfället i akt och fråga om det är något som

ill ta upp till diskussion. Det är svårt att få fram konkreta förslag. Motst
gsgruppen möter bärs fram av facket med vilka ledningen vill skapa ett bra sama

F

temännen ger överlag inte uttryck för något uttalat motstånd men visar att d
nkter på exempelvis organisationen, idéer och s

ia
t etta anser

ktivanställda ger uttryck för mer eller mindre passivt och aktivt motstånd (Coetsee 
207-208 ur Jacobsen 2005:191). Förhandlingen om överlappstid har väckt s
oner hos flera kollektivanställda. Missnöjet visas genom att flera kommer til

ndling men jag upplever att detta bara är en i raden och det går i cykler där reak
pas och återskapas, eller som en kollektivanställd uttrycker det:  

”Man skjuter ut en oroskula istället för att ta det i sitt sammanhang… I regel hinner in
oc
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6 SLU

gen reflektion. 

tt omsätta drömbilden till vardagen så 
tt den inte fortsätter att vara det där ouppnåeliga som tappar trovärdighet då sätten att omsätta 

h det som skulle medföra lösning, dvs. en väl 
ngerande kommunikation, på problem blir i stället utpekat som problemet i sig, dvs. bristande 

ag får intrycket av att det reflekteras för lite över vad som händer när begrepp som flexibilitet, 
effek  med 
komm rbete, delaktighet och medbestämmande. Ord som på olika sätt 
tolkas och tillskrivs olika innebörder och förv gar beroende på vem som är budbäraren 

ch mottagaren. I det empiriska materiale tt medlemmarna i organisationen oavsett 
rksammar de motsättningar som finns och ser dem återupprepas. Slutsatsen är 
retaget i detta avseende inte fungerar, eftersom samma sak upprepas gång på 

x 
s i 

h förse det med olja och förebyggande underhåll”. Det Döös syftar på är att 
et vid omorganisationer och personalförändringar bryts upp relationer och att värdefull 

åde yrkesmässig och social, därmed går förlorad. Kompetensen är nämligen inte 
ell. En viktig kunskap i organisationen är den som finns i samspelet/relationen 

ellan medarbetarna. Denna aspekt bör man inte bortse från. Jag menar att det vid förändringar  

TSATS 
 

I detta kapitel kommer jag att presentera undersökningens slutsats. Kapitlet avslutas med en 
e
 

6.1 Slutsats 
 
Fabriksledning och medarbetare uttrycker en önskan om att förbättra relationen genom en 
ömsesidigt fungerande kommunikation. Den goda kommunikationen framstår dock som något 
av ett drömscenario som inte fungerar i praktiken. Det är inte någon present som man kan 
önska sig, det är inget paket fyllt med lösningar på alla relationsproblem. Får vi bara bättre 
kommunikation så löses alla knutar upp och som genom ett trollslag infinner sig harmoni och 
gott samarbete. Nej, den bilden krackelerar vid närmare granskning. Lika kraftfullt som 
kommunikation kan framställas då olika parter pratar i termer av samförstånd och dialog, lika 
vagt och urvattnat kan begreppet upplevas om dess betydelse uppfattas sakna grund. Får vi bara 
kommunikationen att fungerar så kommer de att förstå oss…  
 
Är det då fel att vilja sträva efter gott samarbete och en öppen atmosfär? Enligt Isaccs (2000) 
främjas arbetsklimatet av en väl fungerande dialog och förmåga att tänka tillsammans, så 
utifrån den aspekten är svaret nej.  Svårigheten ligger i a
a
det till vanlig vardag ifrågasätts. Kommunikationen fungerar som ett paraplybegrepp och har i 
detta avseende ett stort ok på sina axlar. Genom den ska företagets medlemmar informeras om 
vardagsrutiner, omvärldsförändringar, konkurrenssituation, framtidstro, mål, samarbete 
främjas, förväntningar förmedlas, förhandlingar avhandlas, effektiviteten ökas etc. 
Kommunikationen tenderar att bli information oc
fu
kommunikation. En fungerande kommunikation bygger alltid på ömsesidighet, dvs. ett utbyte 
av tankar, synpunkter, ståndpunkter samt lyhördhet och respekt för motparten i 
kommunikationssituationen. När kommunikationen övergår till information, blir den just 
information och saknar därmed allt som är väsentligt i en fungerande kommunikation. Detta är 
ett problem i företaget.  
 
J

tivitetskrav, personalneddragningar och ständiga förhandlingar trängs sida vid sida
unikation, dialog, sama

äntnin
t framgår ao

funktion uppmä
tt lärandet i föa

gång. Det är bara innehållet som varierar. Samtidigt har jag förståelse för att det är en komple
ituation. Ett generellt angreppssätt kan vara att som Döös (2003:3) säger: ”Titta in 

lärmaskineriet oc
d
kompetens, b
bara individu
m
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uppstår ett vakuum i detta avseende, ett vakuum som ställer krav på mer dynamiska former i 
arbetet att överbrygga motsättningar. Stereotypa beteenden fungerar inte. Det stämmer också 
väl med Ekman (2003:27) när han beskriver småpratets olika funktioner. En är att leda lärandet 
i organisationen. 
 
En annan av småpratets funktioner är att leda kulturen, dvs. i det som sägs i det dagliga 
umgänget formas kulturen. Några begrepp är vanligt förekommande i företaget - flexibilitet, 

ppenhet, fungerande kommunikation, familj, team, med flera. De ger ett innehåll till den 

lentrian i den formaliserade kommunikationen och att samma recept 
terkommer gång på gång. Kanske vore det bättre att försöka ta hand om och förädla det 

ett begrepp som enligt Tengblad (2003:
unnat anta som en medveten facklig strategi. Men i och med att den nu bär ledningens stämpel 

edarbetaren och lagarbete får företaget den kultur och identitet som anses 
otivera alla till att vilja jobba lite extra för det.  Den kollektivanställde tolkar samma idéer 

ö
kultur som ledningen strävar efter i företaget. Men begreppen beskriver också en 
organisationsidentitet som innebär uttalade eller outtalade krav på medarbetarna att leva upp till 
förväntningar. Begreppen får genom de tolkningar som medarbetarna gör inte minst i 
småpratsfiltret (Ekman 2003:16) betydelse för gruppens identitet och den individuella 
identiteten. Jag upplever att det inte riktigt finns ett gehör från medarbetarna att acceptera de 
förväntningar som begreppen skapar. Här finns som jag ser ett behov av att ta reda på vad 
begreppen konkret innebär för var och en. Vad innebär det till exempel att fungera som en 
familj? Vilka associationer får var och en till det begreppet? Hur påverkar det min egen och 
gruppens identitet ställt i relation till den identitet som man anser sig ha. Det här är frågor som 
stöts och blöts i småpratet, precis som det har gjorts i alla de kommentarer jag fått. På samma 
sätt behandlas även alla andra begrepp och budskap i småpratet. Medan begreppet 
kommunikation lätt får en formaliserad prägel och upplevs som ett sätt att systematiskt föra ut 
budskap ovanifrån, ofta med hjälp av pedagogiska hjälpmedel, har småpratet en mer informell 
karaktär. Men småpratet upplever jag ändå är en viktig nyans av kommunikation. Risken finns 
att det i praktiken går s
å
samspel som redan finns istället för att konstruera nya kommunikationskanaler som enligt 
många kommentarer ändå inte fungerar. Kommunikation finns där i småpratet. Jag instämmer 
därför i Ekmans (2003:25) slutsats att chefer måste delta i det informella småpratet och inte 
försöka styra eller kontrollera det. Alvesson & Willmott (2002) anser att det inte är lätt att 
implementera nya uttryck i syfte att försöka påverka en rådande diskurs. Människor tar inte 
automatiskt till sig designade identiteter utan de tolkar dem kritisk innan de antas eller 
förkastas. Människor har ett oförutsägbart sätt att reagera (Engquist 2004:43) och det är svårt 
att styra på ett generellt sätt. 
 
När det gäller motstånd finns det både ett aktivt och passivt motstånd i företaget. I kombination 
med de konkreta personalförändringarna och upplevda motsättningarna mellan företagsledning 
och fack uppstår en stämning som ger grogrund för ett negativt småprat som bidrar till att 
motstånd skapas. Ett exempel på hur motstånd kan uppstå är omkring begreppet 
medarbetarskap. Ledningen lanserar förslag och idéer som syftar till ett aktivt medarbetarskap, 

171f) lika gärna de fackliga organisationerna hade 
k
blir begreppet föremål för ifrågasättanden, förhandling och motstånd. Ledningen pratar om att 
det går bra för fabriken, men att den internationella konkurrensen gör att fabriken måste öka 
effektiviteten för att överleva. Genom att förändra det tidigare hierarkiskt präglade företaget till 
en fokusera på m
m
som om personalneddragningar är nära förestående och att fabriken och förmåner snart ska 
försvinna. Den förhandling som var aktuell vid undersökningen uppgav flera kollektivanställda 
som anledning till att inte göra mer än vad jobbet kräver och ovilja att göra det där lilla extra  
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för företaget. Men allt motstånd behöver inte vara uttryck för en negativ uppfattning (Jacobsen 
2005:210). Motståndet kan också vara uttryck för engagemang och delaktighet.  I motståndet 
finns energi, som ledningen borde fånga upp och inte försöka utplåna. 
 
Det empiriska materialet och analysen visar på ett intimt samspel mellan de begrepp som jag 
använt i den teoretiska modellen. Småprat påverkar både identitet och motstånd samtidigt som 
dessa båda faktorer interagerar med varandra och påverkar småpratet. En viktig aspekt i all 
tvåvägskommunikation är feedback. Feedback upplevs överlag som en bristvara i företaget. 
Samtidigt är det en viktig faktor i all utveckling av lärande och kommunikation (Clemedson 
2006:29f). Det handlar om att i det vardagliga umgänget i företaget våga ge och ta feedback 
oavsett om den är positiv eller negativ. Småpratet är till sin karaktär definitionsmässigt närmare 
tvåvägskommunikationen än den formaliserade kommunikation som förekommer i företaget. 
Med det avser jag inte att småprat ska ersätta den planerande kommunikationen. Däremot bör 
betydelsen av småpratet få en större plats i medvetandet hos var och en. 
 
Genom att i den ursprungliga teoretiska modellen (se figur 9) ta bort paraplybegreppet 
kommunikation, blir det lättare och tydligare att se var fokus bör ligga, dvs. i det vardagliga, i 
småprat (se figur 10) och feedback. 
 

Figur 10. SIM- modellen (Småprat, Identitet, Motstånd) (Källa: Egen modell) 
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6.2 Egen reflektion 
 
Två år har gått sedan jag för första gången besökte företaget. Jag kommer ihåg att den 
hundraåriga historien väckte min nyfikenhet över hur det var i fabrikens begynnelse. Tänk om 

äggarna kunde berätta om hur det var då. Men frågan är om det hade kommit fram så mycket 

under denna undersökning fått ta del av många berättelser 
ån förr och det har varit spännande att flyta med pratets framfart. Det tar sig olika uttryck, 

ner det över när 
dan denne säger 

de vill bara ta, ta, ta. Och båda pratar om vikten av dialog och säger att, om de andra bara 
förstod oss och vår roll i företaget så skulle de bli så mycket bättre. Var och en ska ta ansvar 
för sitt beteende men i vilken utsträckning är m beredd att göra det?  Ni och vi är djupt rotat i 
folksjälen, säger någon så varför engagera sig i att sudda ut vi-och-dom och försöka nå vi-och-
vi? Det kanske bara rör till i var och ens trygghetszon. ”Vi hör att det är för lite folk men i alla 
år har produktionen fungerat ändå. Nu är gränsen nådd har man sagt i flera år.” Produktionen 
fungerar ju ändå så varför bry sig… 
 
Frågan är hur snacket gick i skuggan av industrialisering, krigstider och teknisk utveckling.  Är 
förändringarna så stora? Förändring används nu som en förklaring till det mesta. Brister i 
relationer, ja, ja det kommer, säger man. Det måste få ta tid, säger ledningsgruppen och 
hänvisar till förändringar. Vi vill inte ställa upp mer, säger kollektivanställda och hänvisar till 
förändringar. Det handlar om då och sedan men genomgående talas det inte om nuet. När 
började förändringen och vem leder den om alla säger sig vara offer för den.  
 
Det är inget enkelt pussel att lägga vilket det empiriska materialet visar. Men det visar även att 
förutsättningarna för god kommunikation finns där. Mitt helhetsintryck av företaget är att det 
finns många goda idéer, många goda intentioner, trevlig atmosfär, samarbetsvilliga människor, 
erfarenheter och kunskaper. Det gäller att våga sätta denna trygga tillvaro i gungning för att 
finna alla bitar.  Flera av er har på olika sätt sagt det själv: Småprat är halva jobbet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v
nytt. Kanske från de första 60 åren då företaget växte fram. Men samtidigt sitter inte 
berättelserna i väggarna, de formas och återskapas av de människor som befunnit sig på 
arbetsplatsen genom åren.  Jag har 
fr
ibland som bubblande och ackompanjerat av skratt. Ibland både kokar och rin
uppdämda frustrationer släpps fria. Dom vill bara ha, ha, ha säger en grupp me

t 
an 
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