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Sammanfattning 
 
Detta arbete handlar om organisationskultur och förändring på SJ. SJ är en organisation som 
har varit med om både stora och små förändringar under dess långa levnadstid. Det som 
belyses i detta arbete är de anställdas roll och ledarskapets betydelse för att 
organisationskulturen inte skall utgöra ett hinder i utveckling och förändring. Arbetet handlar 
även om produktionens påverkan på organisationskulturen. Syftet var att titta på vilka 
kulturella faktorer som det är viktigt att beakta för att åstadkomma ett lyckat 
utvecklingsarbete. Jag har valt den tolkande hermeneutiska kunskapsansatsen eftersom det är 
en helhet som jag skall studera tillsammans med olika smådelar. Jag har genom metoden 
introspektion berättat utifrån mina egna tankar och erfarenheter olika händelser inom SJ. Med 
hjälp av teoretisk litteratur har jag plockat ut valda delar som utgör min referensram. Det mest 
väsentligaste inom referensramen är ledarskapets betydelse, hur man skall se på produktionen 
och huruvida de anställda har format sin egen kultur inom gruppen. Jag har även relaterat till 
en avhandling om SJ av Maria Tullberg som bland annat tar upp de olika krafterna i 
organisationen SJ och vad de kan resultera i då förändringar genomförs. Jag har sedan kommit 
fram till att med hjälp av ledarskapet bör man låta den kulturella förändringens utgångspunkt 
ske underifrån för att den skall bli hållbar och utvecklande. Ur produktionshänseende är det en 
fördel att ta med sig vad som har format organisationen historiskt. Dessa faktorer bör vara 
avgörande för att kunna hålla ångesten, vilken är ett samlingsbegrepp för osäkerhet och 
spänning i en organisation, på acceptabel nivå som också underlättar utvecklingsarbetet. 
Slutligen finns det också då en chans att de grundläggande antagandena och värderingarna blir 
mer anpassade för en kombination av dåtid och nutid.   
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1. Inledning 
 
Inom järnvägstrafiken har det under många år pågått diskussion angående fördelar eller 
nackdelar med en avreglering och privatisering av tågtrafiken. Det resonemang som många 
gånger förts är om det kan vara både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamt att 
bedriva tågtrafik. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det traditionellt med beräkningar 
utifrån den rationella intäkts- och kostnadsaspekten. Samhällsekonomiskt är det bland annat 
kommunikation, infrastruktur och miljö som är viktiga aspekter att ta hänsyn till. 
Sammanfogar vi dessa begrepp och försöker beskriva lönsamheten ur ett helhetsbegrepp 
baserat utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv blir det bland annat aktörer, relationer 
och omvärld tillsammans med tankar, handlingar och kommunikation som blir intressant att 
studera. Det handlar då om organisationens inre liv och hur den samspelar med omgivning. 
Det kan tyckas att det är långsökt att se på företagsekonomisk lönsamhet utifrån ett 
individperspektiv och koppla det till en verklighet som jag gör i detta arbete. Men eftersom 
det i vårt samhälle pågår ständiga förändringar som mer eller mindre påverkar individers 
arbetssituation och organisationers möjlighet att bedriva verksamhet anser jag att det inte går 
att få ett helhetsbegrepp om inte alla faktorer studeras beträffande dessa förändringars 
betydelse. 
. 
Det är i takt med samhällsutvecklingen som flera organisationer menar att de behöver 
förändras för att möjligheterna till att utvecklas skall öka. Detta för att organisationen inte 
skall komma efter och kanske bli utkonkurrerande av liknade företag. En förändring eller 
utveckling av en organisation kan ske på ett flertal sätt och det finns många faktorer att ta 
hänsyn till. Det som också är viktigt att ta hänsyn till vid påbörjandet av en 
förändringsprocess är i vilken bransch, storleken på företaget och hur många år som företaget 
har funnits på marknaden.  
 
Det finns olika typer av förändringar, en del är mindre synliga och upplevs därför inte lika 
starkt av de drabbade. Andra är mer tydliga och medför stora förändringar för både individ, 
grupp och organisation. En förändring kan också vara antingen bra eller dålig för individen, 
för hela gruppen eller för organisationen.  
 
Kulturen är en viktig faktor vid en förändringsprocess. Kulturen finns runt omkring oss hela 
tiden och styr i stor utsträckning våra handlingar och medför ett visst förhållningssätt hos 
individen och i gruppen. Detta färgar sedan organisationen.  
 
I detta arbete har jag valt att studera förändring och kultur på SJ. I år firar SJ 150 års jubileum. 
Går det med dess långa liv och dess historia till hjälp ”ta pulsen” på SJ och försöka tyda det 
inre kulturella livet. Följande frågor kan man då ställa sig.  
 
Finns det en gemensam organisationskultur inom hela SJ och en speciell identitet, eller har det 
uppstått olika subkulturer inom företaget? Hur kommer det sig att det i massmedia jämt och 
ständigt klagas, varför kan man inte få läsa att nu har SJ lyckats igen? Lider företaget av att 
det har funnits i så många år eller skall man se det som positivt?  
 

     1
 



 

SJ består av en samling människor som hela tiden rör sig inom och utom företaget. Till detta 
skall tilläggas en omgivning som består av stat, marknad och själva organisationen. Det är 
med andra ord en samling smådelar som är i beroendeställning med varandra och bildar en 
komplicerad verklighet. Att jag har valt SJ beror på att jag har en lång erfarenhet av detta 
företag efter att ha varit anställd där i över tjugo år. Det har skett en stor förändring på SJ i 
och med ombildandet från affärsverk till aktiebolag. Men det har även skett andra 
förändringar både stora och små under SJ: s alla år som järnvägsbolag. Jag vill i detta arbete 
titta närmre på dessa förändringar och se om det har varit till gagn för SJ som företag och för 
de anställda på företaget.  
 
1.1 Undersökningsfråga 
 
Jag vill undersöka hur kultur, förändring och organisation hänger ihop, för att förstå vilka 
faktorer som kan vara av betydelse i en förändringsprocess.  
 
Vilken påverkan har organisationskulturen då det gäller förändringar som genomförs på SJ? 
 
1.2 Syfte  
 
Syftet med detta arbete är att förstå hur organisationskulturen kan utgöra en möjlighet eller 
vara ett hinder för SJ: s utveckling. För att uppnå mitt syfte kommer jag att undersöka hur 
anställda, ledarskap och produktion påverkar SJ: s organisationskultur. Jag kommer att titta på 
vilka faktorer som är avgörande för att ett förändringsarbete skall medföra en positiv 
utveckling som gagnar kulturen.   

2. Metod 
 
Då jag började fundera på vad detta examensarbete skulle kunna tänkas handla om var det 
nästan självklart att mitt företag SJ skulle medverka på ett eller annat sätt. Jag tycker att det är 
naturligt att låta förena arbetsliv och studier, för det ena utesluter inte det andra. 
Arbetslivserfarenhet är en tillgång vid studier och vice versa. Jag beslöt mig då för att studera 
kulturen inom SJ. 
 
Jag har studerat litteratur för att få vetskap vad förändring och organisationskultur är. Mitt 
urval då det gäller författare har till viss del varit av mig redan känd litteratur från tidigare 
studier i personalekonomi, sociologi och företagsekonomi. Historiebeskrivning om SJ av 
Kullander kommer från min egen bokhylla. För att finna annan intressant och lämplig 
litteratur har jag använt mig av sökord som SJ, Statens Järnvägar, organisation, förändring, 
kultur och ledarskap. Jag har använt mig av högskolebiblioteks sökmotor sofia och sökmotor 
eniro.    
 
I mitt arbete har jag valt att ta hjälp av en avhandling genomförd av Maria Tullberg, 
”Växelsång - Om organisering för förändring på SJ”. Avhandlingen har genomförts genom att 
med observationer och intervjuer få en bild av vilka inre krafter som driver en organisation 
mot förändring. Avhandlingens utgångspunkt har varit att utifrån ett institutionellt och 
psykodynamiskt perspektiv studera organisationsteori.  
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2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Jag skall i detta arbete studera förändring och kultur på SJ. Vilken vetenskaplig metod är det 
då lämpligt att använda i detta arbete?  
 
Vilken vetenskaplig metod man väljer är förknippat med vilket vetenskapligt synsätt man har. 
Detta vetenskapliga synsätt handlar blanda annat om hur man ser på världen.  
 
Vetenskapsteoretiskt kan man ställa sig tre grundläggande frågor vid analys av verkligheten; 
vad består verkligheten/samhället av (ontologi), hur får vi kunskap, hur kan vi veta att den är 
sann (epistemologi) och hur skall vi gå till väga och hur kan vi bevisa att den är sann 
(metodologi)? 1  
 
Det ontologiska antagandet är a-priori, det vill säga utan att användning av någon form av 
sinneserfarenhet. De två motpolerna inom ontologin – materialism och idealism har skilda 
synsätt hur verkligheten uppfattas. Materialismens synsätt är att det som existerar är av 
materiell karaktär och att verkligheten finns utan det mänskliga medvetandet. Även sådant 
som tankar och känslor är av materiell karaktär. Verkligheten är objektiv. Den finns 
oberoende av mänskligheten. Idealism innebär att verkligheten är själslig och att den är 
beroende av mänsklig närvaro i form av tankar och medvetande. Verkligheten är subjektiv 
eftersom den påverkas av mänskliga tankar och mänskligt medvetande. Idealismen intresserar 
sig oftast för det subjektiva och materialismen för det objektiva. Med subjektivitet menas att 
man tolkar inre upplevelser och världen runt omkring. Med objektivitet menas att man sakligt 
testar teorier och hypoteser utan egna värderingar. 2

 
Två kunskapsansatser inom epistemologin är positivism och hermeneutik. 
 
Positivismen eftersträvar sann kunskap som går att verifiera (bekräfta genom kontroll) och 
falsifiera (påvisa att en uppgift är falsk) med sinnesintryck. Man vill förklara sociala fenomen 
i termer av orsak och verkan. 3 Orsaksförklaring handlar ontologiskt om att världen är 
organiserad efter kausala principer. Man försöker förstå vilken effekt någonting får om en viss 
sak inträffar. Detta kan man sedan förklara med hjälp av variabler. Enligt positivismen kan 
man med teorier inte bara förklara vad som kommer att hända om en viss sak inträffar utan 
även förutsäga. Forskaren skall vara objektiv, dvs. inga egna värderingar får påverka 
resultatet. 4  
 
Hermeneutiker får kunskap genom att förstå hur någonting förhåller sig genom att försöka 
tolka andras medvetande. Man är här intresserad av att förstå helheten utifrån de olika 
delarna, och att förstå delarna utifrån helheten. Arbetsmetoden innebär ett skiftande fram och 
åter mellan helhet, delar, nutid och dåtid i de olika analysdelarna. Hermeneutiken menar att 
människan har en förförståelse som man inte kan bortse ifrån vid tolkning. 5

 

                                                 
1 Månson, P (2000) Båten i parken – introduktion till samhällsstudier, Stockholm: Bokförlaget Prisma 
2 Åsberg, R (1998) Vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp – Om ontologi, epistemologi och 
metodologi. Göteborgs Universitet  
3 Åsberg, R (1998)  
4 Sohlberg, P och B-M (2001) Kunskapens former. Stockholm: Liber AB,  
5 Sohlberg, P och B-M (2001)   
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Två traditioner som finns inom metodologin är den kvantitativa och den kvalitativa. Den 
kvantitativa strävar mot det objektiva. Det som beskrivs skall vara oberoende av forskare. 
Beskrivningen skall ej bestå av tolkningar eller spekulationer. Den kvantitativa traditionen 
eftersträvar beskrivningar i mätbara variabler. Denna inriktning överensstämmer med det 
positivistiska synsättet. Den kvalitativa, som överensstämmer med hermeneutiskt synsätt, 
handlar exempelvis om att beskriva olika miljöer, kontexter eller socialt liv. Det innebär även 
att man observerar olika typer av beteenden av mänskliga händelser.  
 
2.1.1 Mitt synsätt och val av metod 
Eftersom min studie handlar om att beskriva en subjektiv verklighet av mänsklig interaktion 
och att försöka förstå dess helhet, har jag valt den tolkande hermeneutiska                                                         
kunskapsansatsen. Detta synsätt är kopplat till min grundläggande vetenskapssyn. Jag anser 
att verkligheten är subjektiv och det människan gör och säger är sammankopplat och måste 
ses i ett större sammanhang om vi säkert vill veta nåt om samhället eller om en organisation. 
Jag kommer att använda mig av introspektion som primär datainsamling och litteraturstudie 
som sekundär datainsamling.  
 
2.1.2 Introspektion 
Introspektion som metod är att utgå från sina egna erfarenheter och försöka observera en känd 
miljö genom att se in i de egna tankarna. Denna metod är mest lämplig om forskaren har ett 
starkt intresse av det som studeras. Forskaren skildrar egna subjektiva tankar av upplevda 
händelser genom bland annat dagboksanteckningar. Det är viktigt att försöka fånga upp 
detaljer i berättelsen. En metod där forskaren går in i sig själv och reflekterar över egna tankar 
och känslor kan verka flummigt med låg vetenskaplig trovärdighet. Att vara subjektiv vid 
introspektion är både nödvändigt och en förutsättning för att det som berättas skall vara 
trovärdigt. Metoden har varit mest förekommande och accepterad inom sociologi, psykologi, 
antropologi och filosofi. Inom företagsekonomin och nationalekonomin praktiseras den 
numera men dock i liten skala. Introspektion kan vara till hjälp vid bild-, text-, poesi-, kultur- 
och konsumtionsanalys bland annat. Fördelen med introspektion är att det är möjligt att fånga 
upp detaljer och en möjlighet att återge ärliga reflektioner som annars eventuellt skulle ha 
uteblivit vid djupintervjuer. Detta för att intervjupersonen kanske av hänsynstagande eller av 
ovetskap om värdet inte detaljerat beskrev en viss händelse.  
 
Det är lika viktigt med närhet då man samlar in introspektiv data som det är med distans då 
data tolkas. En fördel med metoden är att det är möjligt att gå på djupet och verkligen leva sig 
in i olika händelser och skeenden. Med andra kvalitativa datainsamlingsmetoder, som 
djupintervjuer, skulle det inte vara möjligt att komma i närheten av känslomässiga upplevelser 
som har lika stor tyngd som vid insamling av introspektiv data. En nackdel med metoden är 
att det är svårt för utomstående att kontrollera sanningshalten i datainsamlingen. Vidare kan 
det vara svårt med generalisering och att dra slutsatser då det endast handlar om forskarens 
egna självupplevda erfarenheter. Det är därför viktigt att noggrant dokumentera de egna 
tankarna för att utomstående skall ha en möjlighet att kontrollera slutsatserna. 6                                                

                                                 
6 Frostling Henningsson, M. (2004) I Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur 
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3. Historiebeskrivning av SJ  
 
Jag kommer nu att ge en historisk bild av SJ, detta för att jag vill ge en bild av hur kulturen 
inom SJ har formats fram till idag. Jag kommer sedan att redogöra vad litteraturen säger om 
kultur och förändring. Avslutningsvis ger jag min egen bild av SJ genom introspektion. 
 
3.1 Hur järnvägen uppstod  
 
En man vid namn Adolf Eugene von Rosen hade redan år 1845 stora planer på ett 
rikstäckande järnvägsnät. Det var en modig och idérik person som försökte övertala politiker 
och finansiärer om fördelar med ett järnvägsprojekt. Han misslyckades emellertid med att 
övertyga allmänhet och finansiärer om de samhällsekonomiska fördelarna med järnvägens 
möjlighet till snabb transport. Engelsmännen, som var tänkta finansiärer, drog sig först ur, 
bland annat eftersom de hade dåliga erfarenheter av andra järnvägsprojekt utomlands. 
Svenska finansiärer följde efter och von Rosen blev tvingad till att nöja sig med privat 
sträckdragning Örebro - Köping. Statlig räntegaranti utlovades vid öppnandet av bandelen. En 
medlem i von Rosens bolag var emellertid av brottslig karaktär och förskingrade bolaget på 
pengar. Detta fick till följd att von Rosen blev bankrutt och öppnandet av sträckan ställdes in 
och likaså räntegarantin.  
 
Regeringen startade en utredning om ett svenskt järnvägsnät år 1845. Nils Ericson, som 
egentligen hade en förkärlek för slussar och vattenleder, blev år 1855 utsedd av dåvarande 
kungen att bli projektledare för byggandet av det svenska järnvägsnätet. Von Rosen, som 
ingick i kommittén, och Nils Ericson hade delade uppfattningar om vilken sträckning 
Göteborg-Stockholm som var lämpligast. Von Rosen förespråkade den som låg norr om 
Mälaren för att kunna ansluta till Köping. Nils Ericson, som inte ville konkurrera med 
färjekommunikationen, föreslog dragning genom landet och söder om Mälaren. Regeringen 
föreslog Nils Ericsons förslag. Västra stambanan invigdes sedan 1862. Ericson avgick strax 
därefter och överlät ansvaret på Kungliga styrelsen över byggnader och järnvägstrafik i  
landet. 7

 
3.2 Statens Järnvägar bildades 
 
Statens järnvägar (SJ) bildades 1856. Det var framförallt stambanornas förtjänst att bildandet 
av ett statligt ägande av järnvägstrafiken blev aktualiserat. Det ansågs samhällsekonomiskt 
försvarbart att finansiera järnvägstrafik. Den ekonomiska utvecklingen skulle få ett uppsving 
och därmed öka skatteintäkterna. SJ hade i stort sett monopol på både godstrafik och 
persontrafik vid slutet av 1940 – talet. Ekonomiskt gick det väldigt bra och överskottet 
finansierade annan offentlig verksamhet. 8

 

                                                 
7 Kullander, B. (2002). Sveriges Järnvägs Historia. Höganäs: Bra Böcker 
8 Kullander, B. (2002) 
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3.3 Privat järnväg 
 
Men redan innan Västra stambanan invigdes hade Sverige järnvägstrafik även i privat regi. 
1856 invigdes sträckan Örebro – Nora, där 25 kilometrar av von Rosens sträcka ingick. Sedan 
invigdes även Norbergs järnväg, Frykstabanan och Gävle –Dala järnväg. Staten försåg de 
privata järnvägslinjerna med frikostiga lån, eftersom det ansågs utvecklingsmässigt 
fördelaktigt med denna järnvägstrafik för regional handel och transport.  
 
År 1881 var hela stambanan klar och förbindelse fanns mellan Sveriges största städer 
inklusive Norge. Detta medförde att staten försåg hela landet med en ökad möjlighet till 
förflyttning och transport. 9

 
3.4 Nationell tid infördes 
 
Ett problem som uppstod i och med järnvägstrafiken var hur tidtabellen skulle se ut eftersom 
den lokala tiden i varje stad var beroende av hur solen stod. Då klockan var 12 i Göteborg var 
den 12.12 i Hallsberg och 12.24 i Stockholm. För att råda bot på detta problem infördes år 
1879 nationell tid i Sverige. 
 
Järnvägsanställda blev ett folk som prisade tiden och klockan blev ett viktigt arbetsredskap. 
Tidningarna anammade järnvägsspråket och började ange olika evenemang på bestämda 
klockslag. Det svenska folket blev tidsmedvetna och ett mönster i hela landet spred sig där 
många aktiviteter var styrda av tiden.   
 
Järnvägstrafiken medförde att ett komplex beroende uppstod både för människor och för 
nation. För att trafiken skulle fungera krävdes det samordning av transportsystem och jämvikt 
mellan samhällets invånare. En tidtabell är ett komplex rörligt system där varje enskild del är 
viktig för helheten. I och med den tekniska utvecklingen blev det mindre över för individen 
att själv påverka sin handling. Från att ha varit styrd av religion och moral blev det nu teknik 
och produktion som tog överhand den mänskliga utvecklingen. Stationen blev för många en 
mötesplats där inte bara järnvägen var det centrala, utan det var även en knutpunkt för 
postärenden och telefonerande. Det var även vanligt förekommande att ortens befolkning 
samlades där för att visa upp sig och för att umgås i närhet av tjusig uniformerad personal och 
resenärer från när och fjärran. 10

 

                                                 
9  Kullander, B. (2002). Sveriges Järnvägs Historia. Höganäs: Bra Böcker 
10 Kullander, B. (2002) 
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3.5 Järnvägsyrken 
 
Att arbeta på SJ var hög status. Några olika yrkeskategorier var lokförare, eldare, bromsare, 
konduktör och tågmästare. Det var många mäns dröm att bli lokförare, som var det mest 
åtråvärda yrket på SJ. Ett lokomotiv var mäktigt och tekniskt krävande. Eldaren försåg loken 
med energi i form av kol. Arbetsmiljön ombord på loken var inte tillfredställande. De som var 
mest utsatta var bromsare som manuellt bromsade ner tåget efter signal från lokföraren. 
Bromsarens arbetsplats var oftast på utsidan av vagnarna, sommar som vinter. Tågmästaren 
var tågets befälhavare som ansvarade för säkerheten ombord och signalerade avgång till 
lokföraren. Han klippte biljetter och till sin hjälp hade han konduktören. Andra 
arbetsuppgifter ombord i vagnarna var att upprätthålla ordningen och sortera tjänstepost. 11

 
3.6 Privat eller statlig järnväg 
 
Fördelarna med privat eller statligt ägd järnväg var det delade meningar om redan på slutet av 
1800-talet. 1854 togs ett riksdagsbeslut om att staten skulle äga huvuddelen av järnvägen. 
1869 avskrevs emellertid detta på grund av att den liberala politiken blev dominerande, som 
såg ett hot mot den fria konkurrensen och effektivitetsproblem för företag om statens ägande 
tog över hand. 
 
 På några år kunde därför den privata järnvägen ta över två tredjedelar av järnvägsnätet, 
samma storlek som den statliga hade bestått utav. Ekonomiskt gick det inte så bra för de 
privata företagen eftersom det fanns för många som ville pröva lyckan med privat järnväg i 
och med den stora utvidgningen av järnvägsbyggandet. Undan för undan övertog sedan staten 
mer och mer järnvägstrafik, och 1939 beslöt riksdagen att all viktig järnväg för allmänheten 
skulle köpas upp. På 1950–talet hade staten i sin ägo 1500 mil av totalt 1650 mil järnväg. 
Fördelarna med detta var att samordning av trafik skulle fungera bättre och att underhåll av 
fordon kunde effektiviseras.  
 
Det som sedan hände var att bilismen utökades kraftigt och konkurrensen hårdnade, allt 
eftersom bilar och bussar blev allt vanligare. Dubbelspår byggdes för att SJ skulle bli 
konkurrenskraftiga. På de mindre järnvägslinjerna var lönsamheten dålig och tågen ersattes 
med busstrafik på ett flertal ställen. Från 1950 fram till 1990 hade staten tvingats lägga ner en 
tredjedel järnväg på grund av bristande lönsamhet. 12

                                                 
11 Kullander, B. (2002). Sveriges Järnvägs Historia. Höganäs: Bra Böcker 
12 Kullander, B. (2002) 
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4. SJ och Banverket 
 
År 1988 blev järnvägsnätet skilt från SJ. En ny myndighet, Banverket bildades. Banverket 
ansvarade för spåren, signalerna och allt runt omkring och tog ut en rörlig och fast avgift av 
SJ och andra järnvägsoperatörer som nyttjade järnvägsnätet. Den fasta delen var skatt på lok 
och vagnar. (Jämför bilskatt som betalas till vägverket). Den rörliga var prissatt efter antal 
järnvägskilometer och vikten på fordon som nyttjades i trafik. (Jämför bensinskatt till staten). 
SJ: s huvuduppgift blev att bedriva verksamhet som ett trafikföretag. Syftet var att de skulle 
bli kundinriktade och marknadsanpassade. Detta blev det problem med på vissa linjer där 
befolkningsunderlaget bland annat var litet. För att det även skulle bedrivas järnvägstrafik på 
vissa av dessa olönsamma järnvägssträckor, upprättades en avgift som staten betalade till SJ 
för att de även i fortsättningen skulle köra tåg på dessa linjer. 13

 
Den högste ansvarige för denna förändring var SJ: s dåvarande generaldirektör, Stig Larsson. 
Det som stod överst på dagordningen var en total omorganisation av SJ. Ansvar och beslut 
decentraliserades. Verksamheten rationaliserades och det blev många som fick sluta. Det 
arbetades hårt på vikten av hög service i företaget. Lok och vagnar som var i behov av 
upprustning byggdes om för att bättre passa in i en marknadsanpassad miljö. SJ skulle med 
detta försöka förena tradition och förnyelse i sitt förändringsarbete. 14

 
Det har funnits ekonomiska konsekvenser för SJ under hela 1900-talet att ta i tu med. Dessa 
konsekvenser har bestått av att förena ekonomisk lönsamhet och samhälliga önskemål. 
Svenska staten ville även att kapitalet de placerar i verksamheten förräntar sig. Eftersom det 
fanns en marknadsmässig skillnad beträffande olika bandelars lönsamhet har det diskuterats 
olika lösningar betträffande hur detta skall lösas. Det har bland annat handlat om att dela upp 
bandelarna i dem som är räntabla och de icke räntabla, att bara lånemedel och inte 
skattemedel skall betala sig eller nedskrivning av kapital. 15

 

                                                 
13 Kullander, B. (2002). Sveriges Järnvägs Historia. Höganäs: Bra Böcker 
14 Kullander, B. (2002) 
15  Forsell, A. (1998). I Stater som organisationer. Stockholm: Nerenius och Santerus Förlag. s, 265 ff 
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5. Från affärsverk till bolag 
 
SJ är en gammal känd organisation, men det är nog färre som vet att SJ ombildades till bolag 
2001. Det vi i folkmun menar då vi säger SJ är nog gamla statliga SJ. Men SJ är idag ett 
statligt kommersiellt bolag med företagsnamnet SJ AB. Det är SJ som har ensamrätt att 
bedriva persontrafik på de långväga lönsamma järnvägssträckorna. SJ har även trafik på icke 
lönsamma järnvägssträckor. Det är den statliga myndigheten Rikstrafiken som ansvarar för 
den regionala kollektivtrafiken och övrig trafik med tåg, flyg, buss och båt som är ekonomiskt 
försvarbart ur samhällssynpunkt men företagsekonomisk olönsam. På uppdrag av riksdagen 
beslöt regeringen att genomföra denna ombildning. Förutsättningarna skulle därmed öka för 
SJ att konkurrera på marknaden om det statliga affärsverket undanröjdes. Företagen inom 
denna bransch skulle kunna konkurrera på lika villkor på marknaden. 16

 
Då det gamla affärsverket SJ ombildades till aktiebolag fanns det en bred majoritet i 
riksdagen för dess bildande.17 Fördelarna med bolagiseringen ansågs bland annat vara behov 
av likvärdiga konkurrensvillkor trafikoperatörer emellan och större förutsättningar att bedriva 
ekonomisk inriktad verksamhet för SJ. Bland annat lönesättning och personalrekrytering 
skulle kunna ske under friare former. 18

 

                                                 
16 RIR 2005:11. Bolagiseringen av Statens järnvägar. Riksrevisionen 
17 Prop. 1999/2000:78. Ändrad verksamhetsform för SJ m.m. I RIR 2005:11.  
18 SOU 1997:38.  Myndighet och marknad - statsförvaltningens olika verksamhetsformer. I RIR 2005:11.  

     9
 



 

5.1 Riksrevisionens granskning 
 
Reaktionerna har inte till fullo varit positiva i och med bolagiseringen och vad det har 
resulterat i. Det är resenärer, kunder, konkurrenter, leverantörer och anställda som har 
ifrågasatt ombildandet.     
                                                                                                                                                                              
Riksrevisionen har därför granskat förberedelserna som var innan bolagiseringen 
genomfördes. Granskningen gjordes under perioden november 2004 till april 2005. 19 Både 
ledningen och styrelsen för SJ och dess fackföreningar har framfört att SJ bör bolagiseras för 
att beredas liknade möjligheter som övriga trafikoperatörer på marknaden. 20  
 
Gamla SJ var en organisation som under många år hade haft ett ben i politiken och ett ben i 
affärsverksamhet. Problem uppstod med att samordna redovisning mellan de nya bolagen och 
hur det skulle bedrivas organisatoriskt bolagen emellan. 21 ”Affärsverket SJ ansågs vara ett av 
de mest effektiva järnvägsföretagen i Europa. SJ har emellertid beskrivits som en hierarkisk 
och centraliserad organisation. Generaldirektörens makt skildras som stor, medan SJ: s 
styrelse ställning framställs som svag. Tågplanen och produktionsprocessen ansågs under lång 
tid mer styrande för verksamheten än efterfrågan från resenärer och transportmarknad.” 22

 
Riksrevisionens slutsats blev att bolagiseringen genomfördes för fort och att förberedelserna 
därför blev bristfälliga. Även avsaknad av kapital till de nybildade bolagen var en bidragande 
orsak för dess möjlighet till att utveckla verksamheten. 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 SOU 1997:38.  Myndighet och marknad - statsförvaltningens olika verksamhetsformer. I RIR 2005:11. 
20 Prop. 1999/2000:78. Ändrad verksamhetsform för SJ m.m. I RIR 2005:11.  
21 RIR 2005:11. Bolagiseringen av Statens järnvägar. Riksrevisionen 
22 Tullberg, M. (2000). Växelsång. Om organisering för förändring på SJ  I  RIR 2 005:11 s, 19 
23 RIR 2005:11. Bolagiseringen av Statens järnvägar. Riksrevisionen  
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6. Vad gör SJ idag 
 
Antalet anställda inom SJ AB är 3 273. De väsentliga arbetsuppgifterna för dessa är att ge 
service ombord, köra tåg, sälja resor, växla tåg och administrera arbetsuppgifter. SJ ägs till 
100 % av svenska staten och lyder under Näringsdepartementet. På SJ ställs krav på 
marknadsmässighet för att höja mervärdet. Det krävs därmed långsiktighet, effektivitet, 
lönsamhet, utvecklingsförmåga samt miljömässigt och socialt ansvarstagande på liknande sätt 
som för kommersiell verksamhet. Ägarens vision och målsättning är att SJ skall vara ett 
modernt reseföretag som i alla avseenden uthålligt agerar affärsmässigt och kommersiellt. Ett 
långsiktigt mål är en soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) på 30 % som ägaren har. År 
2002 genomgick SJ en akut ekonomisk kris och hade en soliditet på -1,6 %, men 2004 kunde 
SJ redovisa vinst igen och en soliditet på 23,7 %.  
 
Under 2004 fortsatte SJ arbetet som påbörjades 2003 med att effektivisera verksamheten 
genom uppsägningar, omplaceringar och pensioneringar. Man har också fokuserat mer på 
service genom nya yrkesroller för ombordpersonalen. SJ: s mål är att bli ett modernt, lönsamt 
och kundnära reseföretag. SJ: s administration har förändrats under 2004. Man har 
centraliserat funktionerna personal, ekonomi, kommunikation och inköp. All tågtrafik lyder 
nu under en och samma division. De övriga divisionerna är försäljning och fordon. Det finns 
fyra staber, (affärsutveckling, ekonomi, trafiksäkerhet och verksamhetsutveckling) varifrån 
den strategiska styrningen och samordningen sker.  
 
SJ satsar på ledarskapsutbildning för att stärka och utveckla ledarskapet. Alla chefer och 
arbetsledare har gått kursen ”Att leda i förändring”. Det satsas på temadagar för att skapa 
gemensamma rutiner och riktlinjer för division tågtrafiks medarbetare. Under 2004 
genomfördes en medarbetarundersökning. Det framgick i denna undersökning att den 
psykosociala arbetsmiljön behövde förbättras. Åtgärder för att förbättra den psykosociala 
arbetsmiljön kommer därför att vidtas. SJ satsar även på att få en frisk arbetsplats med låg 
sjukfrånvaro. 24

 
 
6.1 Konkurrenter  
 
SJ: s konkurrenter finns både inom Sverige (BK Tåg och Tågkompaniet) och internationellt 
(Connex, DSB och Keolis).  EU-kommissionen ger signaler för en ökad konkurrens mellan 
tågtrafiken i Europa. Det kommer då att finnas krav på säkerhetscertifikat och licens för att få 
bedriva trafik. I årsredovisningen går att läsa följande. ”SJ och järnvägen har spelat en stor 
roll i historien. Det är vi stolta över. Det har gett oss kunskap och erfarenhet. Nu vill vi 
använda den för att skapa framtiden.” 25

 

                                                 
24 SJ AB Årsredovisning 2004 
25 SJ AB Årsredovisning 2004 
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7. Teoridiskussion 
 
För att undersöka hur kultur, förändring och organisation hänger ihop kommer jag att 
presentera olika faktorer som det är relevant att beakta. Detta för att det skall ges en 
möjlighet att förstå komplexiteten kring dessa tre begrepp. Jag kommer att beskriva teorier 
som lyfter fram organisationskulturens beståndsdelar. För att förstå dessa beståndsdelar i 
förändring presenterar jag förändringsprocessen. Det är svårt att generellt bena upp olika 
teorier eftersom mycket går ihop i kulturella organisatoriska förändringsprocesser. Det jag i 
alla fall vill lyfta fram är olika kulturella begrepp som berör de anställda och förändring. Jag 
kommer även att presentera begrepp som berör ledarskap och kultur. Jag kommer 
avslutningsvis att beskriva min referensram som kommer att utgöra min tolkning i detta 
arbete.  
 
 
7.1 Organisationskulturens beståndsdelar 
 
7.1.1 Kulturbegreppet 
SJ består liksom alla andra organisationer av individer som tillsammans har till uppdrag att 
utföra en uppgift. Det är framför allt arbetsuppgifter som genom styrning och ledning skall 
uppnå ett visst mål. Man kan välja två olika teoretiska inriktningar för att studera en 
verklighet. Den ena inriktningen är naturvetenskaplig och mäter samband mellan olika 
fenomen som ledarskap, ohälsa, trivsel, kultur och struktur bland annat. Den andra 
inriktningen utgår från att organisationer är komplexa fenomen som måste tolkas för att man 
skall kunna förstå olika händelseförlopp och samband. 26  
 
Att lättfattligt beskriva kulturbegreppet är svårt och det finns ingen gemensam definition. Men 
det finns en samlad enighet över dess ingredienser. Dessa är social konstruktion, holism, 
historia, ritualer och koder, svårföränderlig och kvalitativ. 27 Jag tycker att det är lämpligt att 
börja med att se på SJ och dess kultur som en konstruktion som är sammansatt av en mängd 
olika delar. Vem är det då som konstruerar, hur går det till och vad är det som konstrueras? 
 
7.1.2 Social konstruktion 
Inom naturvetenskapen är konstruktioner mindre komplicerade eftersom dess verklighet ses 
som objektiv. Skall man däremot studera en subjektiv verklighet inom samhällsvetenskapen 
eller beteendevetenskapen blir det mer komplicerat. Ett sätt att studera fenomenet 
organisation är att se den som en social konstruktion. Det handlar då om människor och 
grupper. Man tar då hjälp av olika begrepp för att få en bild av de olika fenomen som 
organisationer eller kulturer uttrycker. Begreppsmässigt kan en organisation konstrueras 
genom att människor i social interaktion samspelar och en social struktur formas och 
efterlevs. De skolas sedan in i vissa mönster oss lär sig vissa normer. Det uppstår sedan en 
speciell och gemensam identitet som har skapats under vissa förhållanden. Vid studerande av 
en social konstruktion får man en bild av människors eller gruppers konstruktioner. Hur 
människor och sociala grupper bygger upp sin verklighet sker på många skilda sätt. 28  
 

                                                 
26 Bruzelius, L och Skärvad, P-H. (2004). Integrerad organisationslära: Lund: Studentlitteratur. 
27 Hofstedt m.fl. (1990). och Alvesson (2003). I Bruzelius L och Skärvad P-H. s, 318 
28 Sohlberg, P och B-M. (2001). Kunskapens former. Stockholm: Liber AB 
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Ser man på organisation, kultur och ledarskap som en subjektiv social konstruktion, tycker jag 
att denna verklighet kan förstås genom att studera beteenden, händelse och idéer. Det är då 
nödvändigt, för att få en total bild av verkligheten, att se både den enskilda individen som del 
och att se till hela organisationen och dess omgivning.  
 
I Johansson (2002) går det att läsa vad det innebär för människan att leva i ett samhälle med 
ekonomiska och kulturella förändringar. Genom att dela upp tiden i olika epoker går det bättre 
att förstå utvecklingen. Den första är tiden då människan övergav sin tillit till religionen och 
såg vetenskapligt på välden och människan. Sedan kom industrialismen och kapitalismens 
tidsepok. Det moderna samhället växte sedan fram genom informations- och IT-utveckling.   
 
Johansson (2002), citat; 
Att något är socialt konstruerat innebär att det endast kan förstås historiskt. Detta är en central 
utgångspunkt. Ett beteende eller en attityd skapas och tar form under vissa specifika historiska 
förhållanden. För att kunna analysera olika fenomen är det nödvändigt att studera specifika 
sociala, kulturella och psykologiska förhållanden. Att något är socialt konstruerat innebär 
också att det går att förändra och påverka. 29

 
Denna förändring är dock inte enkel menar författaren. Det har under lång tid etsats sig fast ett 
sätt att tänka och agera hos individen som gör det hela djupt inrotat och svårt att omforma.  
 
7.1.3 Holismen 
En vetenskaplig inriktning inom forskningen är holismen. Holismen intresserar sig för 
helheten. Det kan handla om helheter i form av ett samhälle, individens livssituation eller en 
levande växt. Det går med detta helhetsperspektiv att se att helheten är mer än delarna 
tillsammans. Detta kan förklaras med att en människas hälsa inte endast är förknippad med en 
sjukdomsbild, utan det handlar även om hur individen upplever mening med tillvaron. Olika 
aspekter som är förknippade med arbetsplatsen exempelvis är en viktig sida som måste tas 
med i helhetsbilden. Var gränsdragningen för helheten skall gå kan vara problematiskt att veta 
eftersom gränserna många gånger är svåra att finna. Men det är bättre att utgå från ett 
perspektiv som kan relatera olika bitar till en helhet än att leta efter allmänna suddiga gränser. 
30

 
7.1.4 Organisationskultur 
Som jag skrev i inledningen så finns det en samstämmighet över hur man skall se på kultur. 
Den är med andra ord svår att definiera och beskriva. Men vi utgår ifrån att den är socialt 
konstruerad och består av en mängd sammansatta delar med individer i interaktion som 
agerar. Om vi då tittar närmre på vad litteraturen säger om organisationskultur finner vi bland 
annat detta.  
 
Överallt där det finns människor uppträder någon form av kultur. Kulturen gör att 
människorna vet hur ett passande och lämpligt uppträdande bör se ut. Kulturen sätter en 
prägel på individerna och ger dem någonting att identifiera sig med. Kultur kan vara hur man 
uttrycker sig för att göra sig förstådd utan att använda sig av det verbala språket. Det kan även 
vara djupt rotat tillbaka i generationer hur vi beter oss i de mest alldagliga situationer. Det kan 

                                                 
29 Johansson, T. (2002). Bilder av självet. Vardagslivets förändring i det senmoderna samhället. Stockholm: 
Natur och kultur. s, 35 
30 Sohlberg, P och B-M. (2001). Kunskapens former. Stockholm: Liber AB 
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handla om hur vi meddelar oss genom koder eller vilka banala vanor som finns. Vilket 
uppförande som är moraliskt riktigt eller hur vi klär oss. 31

 
Edgar Schein beskriver i boken ”Organizational Culture and Leadership” organisationskultur 
så här: 
 
”Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, upptäckt eller 
utvecklat av en viss grupp efter hand som den lär sig bemästra sina problem med extern 
anpassning och intern integration – som har fungerat tillräckligt bra för att bli betraktat som 
giltigt, och som därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och 
känna om dessa problem.” 32  
 
 
7.1.5 Grundläggande antaganden 
Det är alltså meningslöst att tala om kultur i en organisation om det inte finns vissa 
genensamma grundläggande antaganden som visar sig genom en bestämd uppfattning om 
någonting som alla delar. Det kan vara ett kollektivt tyckande om att hög servicenivå är 
nödvändig för att företaget inte skall bli utkonkurrerande på grund av att kunderna upplever 
försämrad service och väljer andra bättre alternativ. Det kan handla om organisationen lever 
kvar i nutid eller är framtidsinriktade. Är det vi som måste anpassa oss efter omvärlden eller 
omvärlden efter oss. Vet vi själva vad som är bäst eller veta andra vårt eget bästa. Är 
individen en produkt av sin omgivning eller en produkt av naturen. 33  
 
 
Organisationskultur handlar precis som mer generella kulturer om hur mönster har uppstått 
inom en viss grupp av individer. Dessa mönster har blivit accepterade och godtagbara för att 
föras vidare till nya medlemmar som tar till sig kulturen och lär sig vad som är rätt och fel och 
vilket beteende som är accepterat.  
 
Dessa grundläggande antaganden handlar om, enligt Schein, det som har med vår perception 
och hur vi tänker. Det vi kan uppfatta utan att vi är direkt medvetna om dessa antaganden. De 
är därför helt osynliga både för oss själva och utåt sett.  
 
Organisationskultur handlar också om värderingar, normer och artefakter.  
 
 
7.1.6 Värderingar 
Följden av de grundläggande antaganden blir ofta till värderingar och de uppstår utifrån 
medvetna val som är bestämda. Dessa värderingar är vad som är accepterat eller ej i 
organisationen. Är organisationen präglad av att den lever i nutid kan följden bli att den gör 
motstånd till förändringar. Denna förändring anses dålig, eftersom den är nöjd med nuvarande 
tillstånd. Värderingar fungerar som vägvisare och talar om vad som är ett korrekt beteende för 
de anställda i en organisation.  
 

                                                 
31 Jacobsen, D-I och Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur 
32 Schein 1985:9 I Jacobsen och Thorsvik, s, 147 f 
33 Jacobsen, D- I och Thorsvik. J. (2002) 
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7.1.7 Normer 
Normer är vilka regler och vilket formellt beteende som anses lämpligt att följa. En norm i 
organisationen kan vara att komma i tid och inte gå före arbetspassets slut. Vi tar inte emot 
gåvor i någon form av muta, kan vara en norm. En norm kan följas av en sanktion. Vem som 
inte håller normen har också betydelse eftersom det förväntas olika saker beroende på vems 
beteende det är. Det förväntas kanske i högre utsträckning att en yngre person reser sig och 
lämnar sin plats till en äldre person än det motsatta. Starka uttalade normer stärker 
sammanhållningen i organisationen. Ett likartat beteende kan få till följd att den som vill gå 
sin egen väg räds detta på grund av grupptrycket. 
 
 
7.1.8 Artefakter 
Artefakter är symboler som kan tolkas. De kan vara fysiska i form av byggnader, 
arbetsredskap, textmaterial, inredning och klädsel. Dessa fysiska objekt är lätta att observera, 
men det är svårare att tolka dess betydelse. Det handlar även om det verbala språket och 
kroppsspråket. Någon grupp kan signalera missnöje med kroppsspråket eller utrycka sig 
humoristiskt verbalt. Hur olika handlingar som hur organisationen firar olika jubileum och hur 
man avtackar varandra vid pension är artefakter. 34  
 
Vad är det som gör att verkligheten ser ut som den gör? Bruno Latour i ”Artefaktens 
återkomst” beskriver artefakter som lika levande som aktörer. Det finns egentligen ingen 
skillnad mellan dessa två, utan de innehar båda en kraft som lever. Det som får allt levande 
och ”dött” – såsom individer, organisationer och dött tekniskt material att växa är det som 
finns utanför vårt medvetande som vanor, ovanor och hur vi tänker och agerar.  
 
Det går inte heller att särskilja makroaktörer från mikroaktörer. Organisationer, institutioner 
och samhälle är inte större eller mer sammansatta än individer och grupper. Detta för att det 
viktiga är hur individen eller gruppen agerar i styrka – med rätt styrka blir även det lilla stort. 
Vi missar en viktig bit om vi tror att vi kan åtskilja organisationer och individer. Detta ses 
tydligast genom att studera hur organisationer och individer förbinder varandra i form av 
processer och inte genom sociala relationer. 35

 
Artefakters betydelse i handling och vad de symboliserar gör artefakter till aktanter. 36 
Tullberg (2001) beskriver tidtabellen och järnvägsrälsen som så kallade aktanter som finns i 
den sociala verklighet som vi själva har skapat. Tidtabellen och järnvägsrälsen är nödvändiga 
redskap för verksamheten på SJ och symboliserar rättidighet och säkerhet. 37 Järnvägsrälsen 
beskriver Ahrne (1998) som förgivet tagna fysiska objekt som redan på 20-talet fanns att 
tillgå för SJ. 38  
 
 

                                                 
34 Jacobsen, D- I och Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur. 
35 Latour, B. (1998). Artefaktens återkomst. Stockholm: Nerenius och Santerus Förlag. s, 15 ff 
36 Latour, B. (1998).  I Tullberg, M, (2001). Växelsång. Om organisering för förändring på SJ. Göteborg:    
Bokförlaget BAS. s, 31 
37 Tullberg, M. (2001). Växelsång. Om organisering för förändring på SJ. Göteborg: Bokförlaget BAS 
38 Ahrne, G. (1998). Stater som organisationer. Stockholm: Neenius och Santerus Förlag. s, 267 

     15
 



 

7.2 Förändringsprocessen 
 
Vad skall man tänka på som företagsledare vid en radikal förändring, tycker jag är en 
intressant frågeställning. SJ är en gammal statlig organisation och har funnits mycket länge. 
Det är då lätt att föreställa sig att en stark kultur nog har fått fotfäste i företaget och inte är 
så lätt att hantera vid en förändringsprocess. Som bolag skall SJ fokusera på marknaden och 
vara företagsekonomiskt lönsamma. Gamla SJ skulle vara till nytta för samhället och det är 
därför troligt att normer och värderingar efter detta mål till viss del har format kulturen i 
företaget.  
 
7.2.1 Förändring och stabilitet 
En förändring kan planeras genom att delas upp i tre stadier. Först kommer upptiningsfasen 
som handlar om att bli medveten om att det finns ett behov att förändra. Sedan kommer 
förändringsfasen där själva den komplicerade förändringen genomföras. Sist kommer 
nedfrysningsfasen och då skall förändringen ges stöd och levas upp till. Enligt ett modernare 
sätt att se på organisationsförändring så är det inte lyckat att dela upp förändringen i olika 
stadier. Detta för att en förändring är ett processliknat tillstånd som måste förstås i samverkan 
mellan stabilitet och förändring. Förändring och stabilitet hänger ihop. Den tröghet som kan 
uppstå kan därför ses som någonting normalt och bör hanteras därefter. Förändringsprocessen 
kan upplevas som konfliktfyllt, man vill att allt skall vara som förut samtidigt som man är 
nyfiken på det nya. Det blir därför ingen total förändring som är genomgripande. Det är tack 
vare gamla organisationers tröghet som nya organisationer kan etablera sig, men oftast i den 
gamla organisationsformen.  
Relationer kan se olika ut och vara tidsbundna olika beroende på typ av organisering. 
Individer i en och samma organisation känner en kollektiv tillhörighet därför att relationen 
oftast är långvarig, därmed bildas det kollektiva resurser. Individer som tillhör olika 
organisationer men där de olika organisationerna på något sätt är beroende av varandra blir 
relationen mer kortvarig och de kollektiva resurserna uteblir. 39  
 
7.2.2 Att tänka systematiskt 
Ett förändringsarbete kan underlättas med ett systemtänkande, enligt Senge (2004) Det 
handlar om att man ser hur de olika delarna i ett system blir till en helhet, som gör att det blir 
lättare att förstå ett visst beteende eller en händelse som man inte är till freds med. Man ser då 
vilka dolda eller öppna strukturer som kan tänkas ligga bakom, som i sin tur gör det möjligt 
att påverka och komma till rätta med problematiken. Det behöver inte vara så att det går med 
hjälp av ett strukturellt tänkande att alltid lösa ett problem. Men finns tankegången så låter 
man sig inte nedslås så lätt på grund av en händelse, för ett mentalt medvetande finns som 
förstår de bakomliggande orsakerna. Det är annars lätt att en ond cirkel uppstår som bara blir 
större och större. 40

 
7.2.3 Kontext och förändring 
Ahrenfeldt (2001) skriver i sin bok ”Förändring som tillstånd” hur organisationen ständigt 
påverkas av omgivningen. Förändringar som sker är bland annat att politiker tar olika beslut 
som skall efterlevas av företaget, tekniken förändras i allt snabbare takt och marknaden och 
dess kunders förändrade attityd. Kontexten, skriver han, är någonting annat är vår omvärld 
och marknad. Kontexten finns mellan organisation och omvärld. Kontexten innehåller all 
information, idéer, situationer och händelser som man kan sätta i samband med 
                                                 
39 Ahrne, G och Papakostas, A. (2002). Organisationer, samhälle och globalisering. Lund: Studentlitteratur 
40 Senge, P. (2004). Den femte disciplinen.  Stockholm: Thomson Fakta AB 
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organisationen. Det finns då en möjlighet att få en helhetsbild av organisationen för 
betraktaren. Det är viktigt att förstå att förändring är någonting som ständigt pågår och att 
organisationen påverkas av det som händer runt omkring den. Det är viktigt att föra en dialog 
med dem som är involverade i verksamheten och låta medarbetarna ta ansvar och agera efter 
eget sunt förnuft. Utsikterna av rätt beslut i processen förbättras därmed. En orsak som kan 
ligga bakom organisationsproblem kan bero på att energin som finns i organisationen inte 
hanteras på rätt sätt. Energimängden förbrukas för att människorna i organisationen agerar 
egennyttigt och självcentrerat. Detta beror bland annat på uteblivet ledarskap. Medarbetarnas 
energi går åt till annat än kreativt och produktivt arbete. 41

 
7.2.4 Lärande  
Lärande är ett viktigt begrepp som handlar om att kunna anpassa verksamheten till det nya vid 
en förändring. Att organisationsmedlemmarna tar till sig nya erfarenheter och praktiserar dem 
i arbetet. För denna typa av förändring krävs det att man har förmågan att hantera både interna 
problem och att se till ett vidare omvärldsperspektiv. Internt samarbete och interaktion mellan 
olika grupper inom organisationen är nödvändigt liksom att kunna hantera problem rörande 
kunder och konkurrenter för den kulturella utvecklingen. 42

 
7.3 De anställda och organisationskultur och förändring 
 
7.3.1 Subkulturer 
Det kan finnas olika typer av kulturer i en organisation. I en arbetsgrupp, på en avdelning eller 
på en organisationsnivå kan en egen kultur uppstå därför att värderingar och normer är 
formade olika. Subkulturer kan uppstå på grund av att anställda socialiseras in i gruppen och 
skapar en gemensam uppsättning värderingar och normer som inte är liktydiga med 
organisationens. De i subgruppen är lojala och stödjer varandra i arbetet och har en tro att det 
de gör är det riktiga. En organisationsstruktur kan vara formad genom ett hierarkiskt system 
som säger vilka grundläggande antaganden, värderingar och normer som finns för kontroll av 
de anställda. 43 Starka subkulturer kan uppstå vid specialisering som gör att gruppen ser till 
sin egen arbetssituation först och främst, och tar inte hänsyn till vad som är bäst för 
organisationen i stort. De blir koncentrerade på det egna i gruppen och detta förstärks genom 
att de kommunicerar med varandra och talar samma språk. De ser inte heller information som 
de inte är absolut nödvändiga att tillhandahålla för att utföra en bra arbetsinsats. 44 Stark 
specialisering av arbetsuppgifter skapar oliktänkande grupper och det blir därför svårare att 
sammanfoga olika enheter i en gemensam organisationskultur. 45

 
För att förstå olika kulturella yttringar är det lämpligt att ta hänsyn till både det inre och yttre 
livet. Alvesson (2001) definierar detta genom mikro- och makrokrafter som beskriver olika 
kulturella nivåer. Utifrån makronivån kan det då finnas olika enhetliga subkulturer inom en 
speciell bransch eller yrkeskategori. Det kan då uppstå sub-sub-kulturer inom enskilda 
organisationer. Finns det en speciell branschkultur hämtas värderingar och normer utanför 
organisationen. Man kan säga att det utvecklas olika kulturer beroende på vad som driver oss 
till en speciell kulturell yttring. Utifrån makrosynsättet observeras även organisationens 
historiska levnadsbild. Med ett mikroperspektiv ses det inre organisationslivet som viktigt. 

                                                 
41 Ahrenfeldt. (2001). Förändring som tillstånd. Lund: Studentlitteratur 
42 Senge, P. (2004). Den femte disciplinen.  Stockholm: Thomson Fakta AB 
43 Jacobsen, D- I och Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur. 
44 March och Simon, (1958). I Jakobsen och Thorsvik s, 175 
45 Jacobsen, D-I och Thorsvik, J. (2002) 
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Man framhäver då det sociala samspelet och alla små händelser bildar tillsammans en enhetlig 
subkultur. 46 Det kan bland annat bero på att det finns social gemenskap till följd av 
geografiskt läge, anställningstid eller yrkestitel. 47 En enhetlig organisationskultur kan uppstå 
om det finns gemensamma värderingar och det kommuniceras utifrån dessa. Men det vanliga 
är att det finns vissa värderingar som omfattas av alla men att det samtidigt finns vissa 
värderingar som inte alla delar. 48

 
7.3.2 Organisationer och institutioner 
SJ är en gammal organisation som firar 150 års jubileum 2006. Jag tror också att människorna 
i denna gamla organisation har lämnat spår och avtryck efter sig.  Hur ska man då se på detta 
fenomen som har uppstått? ”Tyvärr så måste vi tvätta bort SJ-stämpeln i pannan” är ett 
uttryck på SJ. Med denna stämpel i pannan är risken stor att det helst nyanställs personal 
utifrån bland både chefer och medarbetare, dels för att få bort den gamla märkningen och dels 
för att höja statusen. Om självförtroendet var högt och självkänslan god kan man tycka att det 
i första hand skulle rekryteras internt och att det skulle finnas en stolthet över denna stämpel. 
Det som händer då vi rekryterar externt är att vi direkt sätter SJ-stämpeln i pannan på dem. Vi 
måste ju upprätthålla vår negativa självbild. 49

 
Ahrne och Papakostas (2002) hävdar att det är nödvändigt att skilja mellan organisationer och 
institutioner. Organisationer består av materia och av gränser och däri finns människor eller 
aktörer som gör saker. Institutioner är strukturer, system och däri finns idéer, koncept, tankar, 
lagar, kunskap och handlingar och hur vi kommunicerar. För att förstå institutioner kan man 
studera människors handlingar och kulturen runt omkring. De kognitiva fenomenen märks 
genom att de avbildar spår och överförs via olika former av kommunikation. Det är inte alltid 
som organisationen utåt ger en bild av hur den ser ut och överrensstämmer med vad som i 
själva verket sker i institutionen. Denna så kallade lösa koppling kan bero på att det finns en 
konkurrens mellan olika institutioner, vilka förväntningar som finns kan vara otydliga eller 
det kan bero på att det är omöjligt att praktisera i verkligheten. 50 En organisation som är 
kraftigt institutionaliserad blir desto mera stabil och därmed också mer 
förändringsoförmögen.51 Desto mer institutionaliserad en organisation är desto stelare och 
svårare har organisationen att anpassa sig efter förändringar i omgivningen. 52 Det är heller 
inte bra om kopplingen mellan olika enheter i organisationen är för stark, detta påverkar 
förändringen negativt, därför att det finns ett byråkratiskt regelsystem som hindrar en enhet 
till egen lokal lösning. Det optimala är om det finns ett dialektiskt förhållande mellan enheter. 
Då kan nya handlingsmönster utvecklas som i sin tur påverkar helheten som leder till 
förändrade institutionaliserade värderingar. 53

 
 

                                                 
46 Alvesson, M. (2001). Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber AB 
47 Parker, (2000). I Alvesson. s, 246   
48 Jacobsen, D-I och Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur 
49 Tullberg, M. Orden som förnyar. GRI-rapport 2001:10 s, 7 
50 Ahrne, G och Papakostas, A (2002) Organisationer, samhälle och globalisering. Lund: Studentlitteratur, s 47 
ff 
51 Meyer och Rowan, (1977). I Tullberg, M (2001) s, 39  
52 Jeppersson, Ronald L. (1991). I Tullberg M (2001) s, 39 
53 Spender och Grinyer, (1995). I Tullberg, M (2001) s, 39 ff 
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7.4 Organisationskultur och ledarskap 
 
Ledarskapet inom SJ är präglat av en kultur som inte har behövt agera efter ett tänkande att 
medarbetarna är en stor tillgång för organisationen. Detta synsätt tror jag var lika över hela 
den offentliga sektorn. Teoretiskt vill jag här bara kortfattat beskriva två inriktningar då det 
handlar om ledarskap. Det första kan förknippas med dåtid och det andra kan förknippas med 
nutid. Vidare vill jag helt kort även ge en bild av hur ledarskapet kan styras socialt och 
kulturellt.                                                                                                                                                                
 
7.4.1 Individorienterat ledarskap 
Ledarskap påverkar handlingar i en organisation. I många ledarskapsteorier förklaras detta 
utifrån vilka egenskaper och vilket beteende ledaren har. Detta så kallade synsätt kan ses 
utifrån ett individorienterat perspektiv. Det är ledaren som är ansvarig och styr och handlar 
aktivt efter regler, mål och visioner bl.a. och kan ses som ett subjekt. Organisationen och 
medarbetarna är objekt som formas och styrs av ledaren i form av en hierarkisk struktur. Med 
detta synsätt utgår man ifrån att det är ledarens åsikter och det han åstadkommer i praktiken 
som är mer värt än det som medarbetarna säger och gör. Även det karismatiska eller visionära 
ledarskapet handlar egentligen om ett individuellt synsätt fastän det kan uppfattas som mindre 
hierarkiskt.  
 
7.4.2 Relationellt ledarskap 
Väljer man att titta på relationen ledaren, den ledde och struktur fokuserar man på ett 
relationellt ledarskap. Ledarskapet ses då som en process organisationen genomgår. Det är då 
bland annat viktiga hur frågor skall bedrivas som är det centrala. Ledarskapet skapas och sker 
i relationer till medarbetare och grupper i förhållande till strukturer. Det är inte ledaren som 
ensam agerar och styr, även medarbetarna är handlingskraftiga och har en form av inflytande. 
Man utgår här ifrån den speciella situationen och tar till vara på kollektiva samtal för att 
kunna hantera olika frågor och agera på bästa tänkbara sätt. Att kunna förhandla för att 
komma fram till en lösning som passar bra är en fördel. Även att öppna (eller stänga) dörrar 
för att skapa möjlighet för utveckling ingår i denna process. Det är inte ledaren ensam som bär 
ansvaret, utan alla organisationsmedlemmar har möjlighet att vara med i denna process. 54                                
 
7.4.3 Socialt ledarskap  
Till viss del är det de anställda som grupp eller kollektiv som avgör kompetensen hos ledaren. 
Det ledaren gör måste stämma med gruppens idéer och normer för att de anställda skall 
påverkas i rätt riktning. Går meningarna isär är det lämpligast att ledaren med 
förhandlingsmetodik försöker påverka genom att både uppifrån och nerifrån ta till sig idéer 
och värderingar.  
 
I det kulturella synsättet ingår även det sociala samspelet. Detta i sin tur påverkas av det 
dagliga arbetet och organisationsstrukturen. Även sådant som medbestämmande och 
motivation i arbetslivet speglar indirekt det kulturella på arbetsplatsen. Det fysiska beteendet 
avgörs inte av det kulturella, utan det är värderingar, idéer och symboler som det finns en 
poäng att tolka för att förstå kulturen. 55

 

                                                 
54 Tillberg U och Åkerblom S. (2002). Omnipotent eller impotent I Lövstedt J och Stymne B. (2002) 
55 Alvesson, M. (2001). Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber AB 
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Ekman (2003) skriver hur småprat kan ge mandat till chefen att leda. Förtroende utvecklas 
genom småprat och det är chefens ansvar att bygga upp ett förtroende om det inte finns. En 
chef som har social kompetens har lättare för detta. Förtroende uppstår genom att vi upplever 
saker ihop eller pratar med varandra. En chef utan mandat att leda har ingen framgång i sitt 
ledarskap. Beslut eller direktiv från chefen prövas på nytt då det når medarbetaren i sin 
verksamhet. Finns det förtroende är förutsättningar till diskussion större om ett beslut tas som 
är förankrat hos medarbetarna. Det är även viktigt att chefen förmedlar tankar om helheten 
och förklarar intentionen bakom beslut. 56

 
7.4 Produktionens påverkan på organisationskulturen 
 
7.4.1 Kulturell förändring 
Många förändringar är inte av någon större omfattning och själva verksamheten berörs då inte 
heller speciellt mycket. Större förändringar äger emellertid rum ibland och det är då viktigt att 
förstå kulturella yttringar på en djupare nivå. Det handlar om en social verklighet som mer 
eller mindre ständigt befinner sig i rörelse och förändras, bland annat på grund av 
omvärldsfaktorer och därför blir mer svårhanterlig. En kulturell förändring kan vara att 
företagsledningen fokuserar på en kundinriktad verksamhet istället för en produktinriktad. 
Både intern och extern marknadsföring blir då viktigt för att förändringen skall bli 
genomslagskraftig. 57  
 
I en så kallad marknadsorienterad kultur fokuseras det på kund och konkurrenter och det råder 
samordning mellan olika avdelningar i företaget. 58  Det blir lätt en standardfras som yttras 
vid resonemang om vilka behov som finns hos kunden. Det är även svårt att veta vem som 
skall ha mandat att bestämma kund, anställda eller ledning. Vid exempelvis en 
marknadsundersökning av vilka behov som kunden värderar högst, finns det oftast olika 
mätbara variabler som endast ger ett objektivt svar på undersökningen och detta ger inte 
någon djupare bild av verkligheten. Hur företaget ser på kundbegreppet och vilka kulturella 
värderingar som finns om kunden är intressant för att förstå marknadsorientering. 59

 
Inom olika delar av den offentliga sektorn infördes försök till att organisera verksamheten 
under 1990 talet. Nya ingredienser som blir kraftfullare i en organisation än i den offentliga 
verksamheten är identitet, hierarki och rationalitet. Finns en identitet i organisationen blir 
gränsen mot omgivningen tydligare och det blir enklare att veta var man står i förhållande till 
andra. Detta i sin tur kräver självständighet och ansvarstagande. Att veta vilka är vi och vilka 
resurser som tillhör oss blir nödvändigt. Hierarki kräver samordning och ledning. Med 
valfrihet är chanserna till rätt beslut större mot om besluten är påtvingade genom regler eller 
omgivningens krav. Integrera olika yrkesgrupper för att stärka olika enheter gör det lättare för 
organisationen att utvecklas. Med rationalitet menas att styra mot mål och fatta beslut som 
kan ses som rationella. Handlingsprocesser bör överrensstämma med beslut och mål. 60

 
Två begrepp som anses som viktiga i en organisation är marknads- och kundbegreppet. En 
kund förutsätts veta vad som är bäst för henne eller honom som individ på den nutida 
marknaden. Med denna vetskap och kunskap kan man införa nya marknadsområden inom det 

                                                 
56 Ekman, G. (2003). Från prat till resultat - om vardagens ledarskap. Malmö: Liber AB 
57 Alvesson, M. (2001). Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber AB 
58 Narver och Slater. (1990) I Alvesson. Organisationskultur och ledning. s, 125  
59 Alvesson, M. (2001). Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber AB 
60 Brunson och Andersson. (1998). Att skapa organisationer I Stater som organisationer   
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som förr betraktades som en samhällsinrättning. Det kan antas att kundbegreppet uppstod för 
att det bättre passar in i en marknadsanpassad miljö. 61

 
För att en förändring och utveckling skall hanteras på rätt sätt och därmed förstås är det en 
fördel att inte se historien som en börda. Den skall istället sammanfogas med tiden som nu 
råder och konstrueras för att passa in i verksamheten. 62

 
Tullberg (2001) resonerar om nya SJ perioden 1988-1996. Tiden före 1988 var en 
föreskriftsorganisation och tiden efter var en kundorienterad organisation. Men detta synsätt 
var inte entydigt i hela organisationen utan vissa uttryckte att det hade pågått ett 
förändringsarbete med rationaliseringar under väldigt lång tid. Detta skulle handla bland annat 
om att det hade införts ny teknik och förändrad administration som effektiviserade 
verksamheten. 63  
 
En kulturell förändring kan upplevas som mindre bra för de som på ett eller annat sätt berörs. 
En förändrad arbetssituation kan i sin tur påverka arbetsklimatet och göra att individen inte 
kan identifiera sig med organisationen på samma sätt som tidigare. En tänkt förbättringsåtgärd 
kan få motsatt effekt och leda till förvirring och konflikter istället. Det kan vara kulturbärare 
som får andra uppdrag som inte går i samklang med deras tidigare arbetsuppgift eller kanske 
slutar på företaget. Det är en viktig uppgift för chefer att bevara kulturen. Att hela 
organisationen har en känsla av samhörighet och de känner samma sorts identifikation till 
företaget. Det kan därför vara bra med gemensamma aktiviteter vars syfte är att knyta ihop all 
personal i organisationen. 64

 
Tullberg (2001) beskriver SJ som en organisation med låg självbild. Hur vi med våra uttryck 
upprätthåller ”våra sanningar”, det vill säga hur vi själva formar vår verklighet och vad som är 
sant. Hon gör en jämförelse mellan offentlig sektor och näringsliv och uppfattar att det inte i 
lika hög utsträckning i näringslivet finns en negativ självbild av verksamheten. Hon ger 
exempel på ett återkommande uttryck. ”Tyvärr så är det väl det gamla statliga 
myndighetstänkandet som ligger kvar.” En sådan uppfattning av verksamheten gör att det 
formas en tro att företaget inte är kapabel till att bedriva en kommersiell verksamhet. 65

 
Tullberg skriver att känslor och olika uttryck visar sig genom att det ställer till oordning i 
organisationen och att detta ur ett organisationsteoretiskt perspektiv kan påverkas eller 
förändras med ”kulturella verktyg” till hjälp. ”Vi har ju tyvärr en statlig kultur här” var ett 
vanligt uttryck hos personer som ingick i hennes avhandling. Detta uttryck var för att förstå de 
organisatoriska problemen inom SJ. Kulturen fanns då som ett hinder för förändring.  
Eftersom känslor hos individen produceras ur organisationen är det också något som kan 
hanteras och styras med rätt ledarskap och organisationsstruktur. Ett liknande resonemang för 
Alvesson (2001). Han skriver att i det kulturella synsättet ingår även sådant som det sociala 
samspelet. Detta i sin tur påverkas av det dagliga arbetet och organisationsstrukturen. Även 
sådant som medbestämmande och motivation i arbetslivet speglar det kulturella på 
arbetsplatsen.   
 

                                                 
61 Brunson och Andersson. (1998). Att skapa organisationer I Stater som organisationer s, 89  
62 Shalin –Andersson Att hantera blandade principer I Stater som organisationer s, 176 
63 Tullberg, M. (2001). Växelsång. Om organisering för förändring på SJ. Göteborg: Bokförlaget BAS 
64 Alvesson, M. (2001). Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber AB 
65 Tullberg, M. (2001) 
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Man kan agera på och se på kulturförändring från två olika infallsvinklar. Det ena är att vid 
nyrekrytering anställs människor som kan tänkas stödja den nya kulturen. Detta kan 
kombineras med omplaceringar eller uppsägningar och med befordran av dem som uttrycker 
och symboliserar med det tilltänkta önskvärda kulturella beteendet. Den högste chefen 
förmedlar företagets visioner officiellt och det tas fasta på det materiella som logotyp och 
klädsel bland annat. Med detta synsätt utgår kulturförändringen uppifrån och det är ledningen 
som formar och planlägger kulturen. Med det motsatta synsättet är kulturförändring något 
som växer fram naturligt och utan påtryckning. En grupp inom organisationen kan ha en ide 
om ändrat kundfokus som förs fram och skapar en inre kulturell förändring. De med ledande 
befattning finns i bakgrunden men skall ändå stödja det nya tankesättet för att det skall få 
genomslag. Yttre förändring leder inte till någon genomgripande kulturförändring. 66

 
7.5 Kultur som metafor 
 
För att lättare förstå och tolka en kultur kan man använda sig av metaforbegreppet. Med detta 
synsätt, i motsats till att se på kultur som någonting som enkelt går att beskriva och beräkna, 
blir det ändå möjligt att använda sig av kulturen som hjälp vid utveckling och förändring. En 
möjlighet att se på beteenden och händelser ur en annan synvinkel ökar genom större 
förståelse bland annat. Det är en fördel med användande av lite djupare och genomtänkta 
metaforbegrepp för att det inte skall bli för ytligt. Att se på en organisation som ett fallfärdigt 
gammalt hus som behöver upprustas för att skapa en hållbar organisationskultur är inte 
fulländat. Detta för att en sådan jämförelse är för enkel och visar mer på att organisationen 
har en kultur istället för att visa att organisationen är en kultur. Att organisationen är en kultur 
överrensstämmer med ett hermeneutiskt och subjektivt betraktelsesätt av världen. De fysiska 
föremålen i en organisation kan tillsammans med organisationens storlek, såsom omsättning 
och anställda, förstås genom ett kulturellt betraktelsesätt. 67

 
 

                                                 
66 Alvesson, M. (2001). Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber AB 
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7.6 Referensram 
 
Jag kommer här att sammanfatta från teorin vilka aspekter och faktorer som är betydande för 
detta arbete. Jag gör detta för att det skall bli lättare att följa mitt resonemang i min tolkning.   
 
7.6.1 Referensram om organisationskultur och förändring 
Jag kommer att utgå från Scheins tre kulturnivåer för att beskriva hur kulturen på SJ ser ut. De 
grundläggande antaganden är viktiga att beskriva för att förstå värderingarnas ursprung hos ett 
kollektiv. Normer och artefakter går lättare att tolka och förstå eftersom de är synliga. Enligt 
Latours teori kommer jag att redogöra för artefakters betydelse för att förstå dessa ting utifrån 
ett levande perspektiv.  
 
Jag väljer även att beakta den historiska tillbakablicken för att förstå vad som är viktigt att ta 
hänsyn till vid förändringsarbete. Johansson beskriver hur det underlättar att förstå hur 
kulturen är formad för att förstå hur något är konstruerat. Holismens helhetsperspektiv 
kommer jag att beakta utifrån individens livssituation och utifrån organisationen som en 
helhet.  
 
7.6.2 Referensram om de anställdas roll och förändring  
Olika subkulturer kan uppstå i en organisation. Utifrån de grundläggande antagandena kan det 
skapas en kultur och gemensamma värderingar och normer hos en viss grupp som skiljer sig 
från andra grupper i en organisation. March och Simon menar att en grupp kan bli 
självständig och ser till sitt eget bästa först och främst för att de talar samma språk.  
 
Ahrne och Papakostas menar att det är nödvändigt att särskilja institutioner från 
organisationer. En institution kan förstås genom att studera kulturen och hur människor beter 
sig i en organisation. Det skall finnas balans mellan organisationen och institutionen. Tullberg 
beskriver den negativa självbild som finns i den kraftiga institutionen. Hur nyanställningar 
sker för att tvätta bort SJ-stämpeln i pannan.  
 
7.6.3 Referensram om ledarskap och förändring  
Ledarskapet i ett förändringsarbete kan vara avgörande för dess resultat. Kommunikation är 
en ingrediens som är viktig att beakta. Jag kommer här att titta på hur organisationens sociala 
liv påverkas av hur organisationen är formad. Alvesson menar att arbetsglädje och inflytande 
speglar det kulturella på en arbetsplats.  
 
7.6.4 Referensram om produktionens påverkan på organisationskulturen 
Här kommer jag att utgå från marknads- och kundbegreppet. Brunsons och Anderssons teori 
är att kundbegreppet uppstod för att passa in i en marknadsorienterad miljö. Jag kommer att 
utgå från Alvessons teori när det handlar om stora förändringsåtgärder, som kräver ett 
förändrat kulturellt synsätt, är det en fördel att förändra nerifrån i organisationen för att 
förändringen skall få genomslag och kännas naturlig. Tullbergs resonemang om den stora 
risken att se sig själv och sin ”gamla” organisation inte kapabla till att klara av kraven som 
den marknadsanpassande verksamheten kräver, är en intressant teori. När det gäller 
kulturbegreppet utgår jag från metaforsynsättet, att organisationen är en kultur och inte att den 
har en kultur. Jag ser kultur som någonting som inte går att isolera från resten av 
organisationen. Kulturen genomsyrar hela organisationen.  
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8. Introspektion 
 
Eftersom jag arbetar på SJ har jag stor kunskap om SJ som organisation. Detta gör att jag 
vet mycket om vad jag bör se och ha med i denna undersökning. Det är därför viktigt med 
närhet vid introspektion och med distans vid tolkning. Det är också viktigt att komma ihåg att 
detta är min egen berättelse, mina tankar och erfarenheter som jag återger. Det handlar om 
mig själv och vad jag tycker mig ha upplevt. I inledningen så redogjorde jag för mitt 
vetenskapliga synsätt. Det är också detta synsätt som formar denna berättelse. Jag utgår från 
att vi människor själva kan påverka våra liv och kan bestämma över bland annat tankar och 
känslor. Verkligheten är alltså subjektiv och beroende av mänskligheten för att finnas. Om 
verkligheten vore objektiv skulle även sådant som tankar och känslor vara av materiell 
karaktär.  
 
Jag kommer i detta avsnitt att inleda med att återge hur kulturen upplevs för de anställda och 
vilka förändringar som har skett som kan påverka kulturen. Sedan kommer jag att återge min 
bild av organisationskultur och ledarskap. Därefter kommer produktionens påverkan på 
organisationskulturen och vilka förändringar som har skett. Sist kommer jag att återge min 
bild av organisationskulturen på SJ med dess grundläggande antaganden, värderingar, 
normer och artefakter.   
 
Jag kommer att inleda med en frågeställning för att tydliggöra kärnan i mitt tankesätt inför 
introspektionen. Jag djupintervjuar helt enkelt mig själv.  
 
 
8.1 De anställda och organisationskultur och förändring  
 
8.1.1 Förändringar för de anställda 
 
Kan du beskriva hur det var att börja arbeta på SJ och hur det är idag? 
 
SJ – kulturen är präglad av god anda och gott kamratskap mellan oss som arbetar ombord på 
tågen. En lika god sammanhållning finns fortfarande kvar mellan oss ute på tågen och med all 
personal som finns på stationer som vi behöver komma i kontakt med av olika anledningar då 
vi arbetar. Förhållande anställd och ledning är mer korrekt och spänt, men med vissa 
undantag. Att komma som nyanställd på SJ upplevs som positivt av de flesta, tycker jag mig 
märka. Sammanhållningen är mycket god bland de anställda och de nya tas om hand väl. Om 
jag tänker tillbaka då jag själv var ny på SJ, så blev jag väl omhändertagen av ”de gamla 
gubbarna”. Man kanske skulle kunna tro att de skulle se ner på mig som en liten flicksnärta 
som inte skulle förstå sig på deras manliga värld. Detta var precis tvärtom, så gott som alla tog 
hand om en och visade mig till rätta. De ville mer än gärna dela med sig av deras erfarenhet 
och deras kunskap. Detta i sin tur förde med sig att man kom in i gemenskapen väldigt fort, 
trots att de var stor åldersskillnad på oss. Att nyanställda även idag känner sig välkomna, 
märker jag tydligt på dem som jag har träffat. Det märks även att de snabbt kommer in i 
traditioner och uttryck, de lär sig de så kallade koderna.  
 
 
 

     24
 



 

Vi är många som har arbetat i många år på SJ och också sett hur företaget har förändrats. På 
1980-talet var det verkligen ingen direkt kontakt med omvärlden då man befann sig ombord 
på tågen i full hastighet. Vi fick så småningom kommunikationsradioapparater tunga som 
tegelstenar. Men vad jag minns så fungerade de inte speciellt bra. Det blev istället att man 
fortsatte att kommunicera med lappar som lämnades till personal på stationerna om antal 
resenärer som skulle vidare med anslutande tåg och dylikt. Nödvändiga vagnsreparationer 
noterades i en speciell vagnsbok som fanns i alla tågvagnar. Idag har vi både personliga 
mobiltelefoner och det finns ett datasystem där fel på vagnar rapporteras in.  
 
Uniformen har också ändrat utseende ett antal gånger. Men den största förändringen där är 
nog mössans försvinnande. Det tror jag bara upplevdes som positivt av de flesta eftersom det 
kan bli svettigt och varmt speciellt sommartid med huvudbonad, och frisyren förstås den vill 
vi ju alla vara rädda om! Men visst, det fanns även en känsla av ”tomhet”, att det som hade 
ingivit mest respekt nu var borta. Men den känslan försvann snabbt.  
 
Hela SJ bestod av flera avdelningar och geografiska områden. Det jag bara vill poängtera här 
är att det saknades det direkta personalledningsarbetet. Det fanns på orten personalfördelare, 
administrativ personal och någon form av stations/områdeschef. Deras arbetsuppgifter var 
markservice, schemaläggning och så kallade traditionella chefssysslor med administrativt 
inslag. Idag finns det en arbetsledare per cirka fyrtio anställda på alla åkstationer. 
Personalfördelare finns på de större orterna och har då även hand om personalplanering för de 
mindre åkstationerna. Chefstjänsterna är placerade till de större orterna och de har då ansvar 
för ett större geografiskt område.    
 
 
8.1.2 Den kulturella yrkesstoltheten 
 
Är du stolt över att vara tågmästare? 
 
Det är intressant att fundera över stoltheten som finns, eller i alla fall som jag uppfattar det, 
har funnits inom ombordpersonalen. Verksamheten är uppbyggd efter 
samhällsbyggarprincipen med att järnvägen är viktig och nödvändig för infrastrukturen i 
landet. Både tågmästaryrket och lokföraryrket har funnits i många år och det har utvecklats en 
yrkesstolthet under åren. Vad är det då som har inträffat eftersom jag ser att stoltheten idag 
blivit uppblandad med frustration då det inte alltid i det dagliga arbetet går att utföra ett bra 
arbete därför att det finns brister i verksamheten?  
 
Det här resonemanget om en dålig självbild inom SJ är intressant. Jag kan själv tycka att det 
inte finns en negativ självbild inom ombordpersonalen på SJ. Men med lite djupare analys av 
mig själv går det nog att förstå vad det skulle kunna vara.  
 
Att arbeta ombord på tågen med ibland 200 – 300 resenärer gör att det inte går att se alla 
resenärer och alla människor kan inte vara närvarande i vårt arbete utan det finns självklart 
andra saker som upptar deras intresse. Ett behov av bekräftelse finns hos alla människor och 
blir man bekräftad stärks också självbilden. Jag har vid ett tillfälle blivit bekräftad på ett sätt 
av en resenär som jag vid närmare eftertanke inte skulle ha reagerat på om det inte hade 
funnits en negativ självbild hos mig i min yrkesutövning. Det är idag vanligt att människor 
pratar i mobiltelefoner lite överallt. Men hör det till god ton att exempelvis prata i en 
mobiltelefon vid kassan i affären samtidigt då vi betalar eller gör vi det på banken? Jag måste 
säga att det är vanligt förekommande med mobiltelefonerade då man åker tåg. ”Jag sitter på 
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tåååget” har nog de flesta tågresenärer hört en resenär skrika i en mobiltelefon, en och annan 
gång. Några resenärer lägger också telefonen åt sidan och några slutar i alla fall prata i 
telefonen vid biljettköp och vissa till och med vid kontroll av biljett. Det har hänt mig vid ett 
tillfälle att en resenär har bett om ursäkt att han talade i telefon då jag kom för att titta på hans 
biljett. Det var matprofilen Carl-Jan Granqvist. Varför imponerade hans ursäkt på mig, kan 
man fråga sig? Jo, för att jag blev sedd och inte bara var en biljettkontrollant som skulle titta 
på hans biljett. Jag skulle nog inte då ha tyckt att det var nåt att be om ursäkt för om jag hade 
känt samma yrkesstolthet som förr. Förr så var man en del i ett större sammanhang och kände 
en tillhörighet till någonting. Man blev sedd på ett helt annat sätt både ombord på tågen och 
av omgivning.   
 
SJ är i grund och botten en frisk organisation som i alla tider har fokuserat på det friska. Jag 
kan nog med rätt så stor säkerhet påstå att det förr var kul att gå till jobbet och att man inte 
stannade hemma om man inte var ordentligt sjuk. En kommentar som jag har hört är ”förr 
kände jag efter om jag inte var frisk nog att gå till jobbet”. ”Idag känner jag efter om jag inte 
är sjuk nog att stanna hemma.” Man utgick från att man var frisk och verkligen ville ställa upp 
för sitt företag ”i ur och skur”. En känsla som jag har idag är att personal som har arbetat i 
många år på något sätt är lika utbytbara som en gammal sextiotalsvagn.  
 
Jag tittade runt lite på SJ: s intranät idag och kom till länken ledighetsansökningar, vad jag 
också till min förvåning såg där var en direktlänk till blankett att använda om man önskade bli 
entledigad. Lite märkligt kan tyckas, en sådan önskan borde begäras personligen av den som 
önskar med en samtidig förfrågan från chef eller arbetsledare om anledning och en undran om 
beslutet är genomtänkt och noga övervägt.  
 
 
8.1.3 Omgivning som kan påverka kulturyttring 
 
Hur tror du att omgivningen ser på SJ? 
 
I en tidning skrev en journalist om att det nu fanns tillgång till Internet ombord på några tåg. 
Det blev sedan en lustig tidsmässig sammanblandning då han skrev att han hade bett 
konduktören om hjälp för Internet-uppkopplingen hade inte fungerat. Jag undrar om 
journalisten visste att det var på sjuttiotalet som det fanns konduktörer ombord! Det går att se 
här att det nya inte har slagit igenom fullt ut. I folkmun är de som arbetar ombord på tågen 
konduktörer fastän begreppet försvann från SJ på sjuttiotalet. Om ett tidningsreportage 
handlar om städning så är det väl rätt så självklart att den som utför arbetet beskrivs som 
lokalvårdare och inte som städerska. SJ har inte fullt ut lyckats med en positiv 
marknadsföring. 
 
Jag var och klippte mig idag. Hårfrisörskan började prata som sig bör om allehanda ting. Hon 
frågande också vad jag jobbade med. Jag jobbar på SJ, svarade jag. Jaha, vad gör du där då, 
blev följdfrågan. Jag är tågmästare, svarade jag. Jaha, en sån där som klipper biljetter, 
konduktör, sa hårfrisörskan.  
 
Det finns en negativ massmedial bild av SJ och detta påverkar klimatet. Hur ofta läser man 
inte i dagspressen att det är tågförseningar och klagan runtomkring från omgivningen om SJ. 
Det är alltid bara det negativa som kommer fram och som skall ventileras. Jag upplever också 
att det inte idag känns lika roligt att säga att man arbetar på SJ.  
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8.2 Organisationskultur och ledarskap 
 
Hur fungerar kontakten mellan arbetsledning och anställda på förtaget, tycker du? 
 
Ledarskap och kommunikationen på SJ upplever jag har varit präglat av okunskap Jag tycker 
mig ha sett att den professionella ledarskapsutövningen inte har fungerat tillfredställande för 
att en fungerande kommunikation skall finnas. Det är samma problem som gång på gång 
upprepas och att man kan se en viss sorts ledarskapskultur i kommunikationen. Inom företaget 
sker information genom anslag på ordertavla, personlig pappersutdelning i fack eller via 
intranätet. Det är som man försöker kompensera den bristande förmågan till kommunikation 
med ensidig information i överflöd. Muntlig information sker via arbetsplatsträffar. En sådan 
träff är väldigt social och full av givande stunder med arbetskamrater. Detta visar sig först och 
främst före träffen och under kaffedrickandet. Det är även ett forum för att ta upp problem av 
allehanda slag. Rätt så vanliga uttryck då det påtalas att nåt måste göras kan vara. ”Vi tar 
frågan med oss”, ”Vi har ett ansvar att verksamheten fungerar” eller ”Frågan är uppe till 
diskussion”. Eftersom det endast är arbetsplatsträffar ett par gånger om året hinner det samlas 
ihop en hel del som det finns ett behov att ta upp. En tågmästare arbetar utan att det finns 
någon direktkontakt med annan personal förutom annan tågpersonal. Det är därför ett så kallat 
ensamarbete eftersom det ofta inte finns någon annan än lokföraren att direkt kommunicera 
med under att arbetspass. Det finns även en förståelighet till att det finns en tidsbrist, tid till 
resenärer måste så klart komma i första hand. Det finns därför ett behov att kunna ”prata av 
sig” före eller efter arbetspasset som självklart varierar i styrka beroende på vad som har 
inträffat under ett arbetspass. Min erfarenhet av detta är att det inte finns någon med ledande 
befattning som kan på grund av tidsbrist eller med den rätta insikten av vikten att detta behov 
finns. Jag har även ha en känsla av att det från ledningen upplevs som om det mest är gnäll 
som skall ventileras. Som jag vidare tror bottnar i att det finns en tröghet att förändra och 
komma till rätta med problemen som finns. Viljan finns nog, men det är organisatoriskt svårt 
att hantera, det finns en tröghet i organisationens struktur som uppträder som en 
”bromskloss”. Det är även min uppfattning att medarbetarsamtal och utvecklingssamtal inte är 
någonting som prioriteras inom företaget. Jag kan inte minnas att jag har varit på ett enda 
medarbetarsamtal under alla år. Anledningen till detta är det svårt att ha en säker uppfattning 
om, men ett svar kan vara personalbrist som gör att det blir problematiskt att planera in i 
verksamheten. Ett annat svar kan vara att det inte finns den rätta insikten med nyttan av dessa 
samtal. Kompetensutveckling förekommer i bemärkelse av utbildning i det som är viktigt för 
att upprätthålla kunskapen för det dagliga arbetet. Det handlar då bland annat om utbildning i 
kundkontakt, säkerhet, biljetter och sjukvård.  
 
 
Jag vill gärna återge en episod från det dagliga arbetslivet som jag hoppas säger en hel del om 
den bristande ledarskapskunskapen. Det här hände för kanske fem år sedan och syftet med att 
jag vill berätta detta är att läsaren skall få en tankeställare och aha, kan det gå till så. Jag är 
medveten om att det säkert finns en massa omkringliggande orsaker i detta speciella fall som 
också är viktiga att beakta om det skall ges en fullständig klar bild över den dåtida situationen. 
Men eftersom en anställd aldrig har en fullständig kontroll över ett företags hela bild, anser 
jag att min berättelse i alla fall är intressant i detta sammanhang.  
 
Jag hade arbetat en torsdag eftermiddag och åkt med ett fullsatt tåg med pendlare från 
Stockholm Central. Vi blev väldigt försenade därifrån eftersom det var slitna bromsblock på 
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ett flertal vagnar som därför behövdes blockas om. Jag vill minnas att förseningen var på 40 – 
50 minuter. Informationen på centralen var bristfällig och resenärerna blev därför väldigt 
irriterade och arga. Jag skrev en rapport om det inträffade och lade på avsedd plats. Det fanns 
ingen personal kvar med ledande befattning då jag gick av mitt pass eftersom klockan var 
över fem. Då jag går på mitt pass igen fredag middag och har en lång arbetshelg framför mig, 
möts jag av en leende person med ledande befattning som säger ”vi bjuder på tårta idag”. 
Jasså, säger jag, va då för? ”För att personalen på kontoret har arbetat så bra den sista tiden.”  
 
Den ena verksamheten vet inte vad den andra gör och detta tyder på en okunskap om vikten 
av en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.   
 
 
8.3 Produktionens påverkan på organisationskulturen 
 
8.3.1 Säkerhetskultur 
 
Hur ser man på säkerheten ombord, det handlar ju trots allt om säkerheten för ett antal 
resenärer vid en tågresa? 
 
Inom SJ upplever jag att det finns ett starkt trafiksäkerhetsmedvetande både bland ledare och 
bland personal. Detta uttrycker sig genom att det alltid har varit viktigt och ses seriöst på 
fortbildning i säkerhetsordning, på skriftlig intern säkerhetsinformation, på drogtester, att 
vagnar kontrolleras regelbundet efter x antal mil och att personalen får gå på regelbundna 
hälsoundersökningar. Jag märker även att det från ledningens sida inte ses med blida ögon om 
det skulle komma på tal om någon form av bristande säkerhetsfunktion. Språket och klockan 
är viktigt på många sätt för ett företag med säkerhetsansvar och det är en norm som är 
reglerad kulturellt. Det är viktigt att komma i tid och att utrycka sig korrekt i sammanhang 
som har med säkerhet att göra. Klockan står som symbol för rättidighet och punktlighet och är 
ett viktigt och nödvändigt arbetsredskap för järnvägsanställda. Tågen skall avgå i tid och 
ankomma till station helst utan försening. Men det har skett en förändring då det handlar om 
vem som har det största ansvaret för säkerheten ombord på tågen. Det är i större utsträckning 
lokföraren idag som har det största säkerhetsansvaret. Fler och fler så kallade lokdragna tåg 
ersätts med motorvagnar och lokföraren tillåts då att vara ombordansvarig. Det går då bra att 
bemanna tågen med en tågvärd med lägre utbildning än en tågmästare eftersom lokföraren är 
ombordansvarig. Den som är ombordansvarig ansvarar bland annat för evakuering av tåget 
och avhysning av resenär vid behov. På tåg där det är någon av ombordpersonalen som är 
ombordansvarig benämns som särskild ombordansvarig. På loktåg och motorvagnar finns det 
även avgångssignalerare och ibland även avgångssignalerbiträde. Tågmästaren eller tågvärden 
ansvarar då för avgångsproceduren. På vissa motorvagnar tillåts lokföraren vara 
avgångssignalerare. Det finns alltså ett antal olika termer för lokförare och ombordpersonal. 
Men det som är viktigaste är den förändrade yrkesinriktningen för personalen.   
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8.3.2 Organisatoriska förändringar 
 
Det här att det inte endast är SJ själva som har hand om städning och alla reparationer bland 
annat längre, hur tror du att det påverkar er arbetssituation? 
 
SJ skall vara lönsamma företagsekonomiskt och till nytta för samhället på samma gång. 
Uppdelningen mellan de olika bolagen av gamla affärsverket SJ innebär en beroendeställning 
för SJ, och en risk att konflikt uppstår är därför överhängande. Därför att problem kan uppstå 
som inte SJ själva kan påverka utan inblandning från andra företag i järnvägsbranschen. 
Risken ökar därför att irritation uppstår hos tågpersonalen eftersom de inte kan se att det finns 
någon snabb lösning på ett problem utan det skall först utredas och vidarebefordras till de 
direkt berörda. Ledningen blir därför lätt handfallna i denna process.  
 
Det finns flera fel och brister som kan uppstå under en tågresa som inte SJ själva direkt är 
upphovsmän till. Det kan vara problem med städning, det kan uppstå lokskada eller vagnfel 
eller det kan vara stängda stationshus med klagomål som följd till ombordpersonalen. Det kan 
även vara signalfel eller banarbeten med tågförsening som följd. Vår arbetssituation påverkas 
därför negativt av detta eftersom det är svårt att försvara och förklara någonting som ligger 
utanför vårt ansvarsområde. Resenären eller kunden tror också att det är SJ som är ”boven i 
dramat”.  Här anser jag att det är viktigt att vi är bra på att förklara utan att försöka komma 
med någon bortförklaring som att det inte är vi själva som utför arbetet.  
 
8.3.3 Från resenär till kund 
 
Det här att man ibland säger kund och ibland resenär kan du utveckla det för mig? 
 
Jag tror att det var någon gång i början på nittiotalet som jag första gången hörde att det 
började pratas om kund istället för resenär. På något sätt anser jag att det inte finns bara 
kunder eller resenärer, utan det beror på omständigheter. Jag kan inte heller låta bli att fundera 
på hur man känner sig då man åker tåg. Vi har de gamla vanliga pendlarna, affärsfolket som 
helst åker första klass, fritidsresenärer som är glada och avslappnade och pensionärer och barn 
som ibland kanske behöver lite extra hjälp. Dessa olika kategorier ser nog på service på olika 
sätt. En pendlare som åker tåg dagligen värderar nog högt ifall han eller hon kan koppla av 
under resan och inte bli störd i onödan. En pensionär kanske vill ha hjälp vid avstigning och 
därför vill och behöver bli sedd under resans gång. Ja, det finns självklart ett antal olika 
önskemål om service och det handlar då om att ha förmåga att se det bästa för stunden. Vi har 
även en kategori emellanåt på tågen som består av resenär/kund som varken har pengar eller 
biljett och inte heller är beredd att göra rätt för sig. Denna grupp av resenärer är självklart 
svårt att benämna som kund. Jag anser även att det faller fel med att tänka att en resenär är 
kund vid kontroll av biljetter. Man får hantera situationen när den uppkommer och då faller 
det sig naturligt vilket begrepp som är lämpligast att använda sig av.  
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8.3.4 Servicekultur 
 
Servicebegreppet då, hur ser du på det? 
 
Från att ombordpersonalens huvudsakliga arbetsuppgifter har varit att visera biljetter och 
ansvara för säkerheten ombord är det numera betoning på service. Det blir då intressant att 
fundera på om det finns en ovilja i att vara serviceinriktade och om gamla värderingar och 
normer motarbetar denna förändring. Jag tror att det finns värderingar som bättre stödjer en 
servicekultur mot en kundkultur. Den kundinriktade servicen är inte kulturanpassad i samma 
utsträckning. Eftersom det inträffar att det tekniska inte fungerar, att det finns trasiga toaletter 
och det ser ostädat ut är det svårt att fullt ut fokusera på kundservice. Att vi däremot inte 
skulle ha den rätta inställningen till service på grund av andra värderingar är fel. Under vissa 
perioder har det funnits andra arbetsuppgifter, som servering, lättare städning och enkel form 
av växling, och omständigheterna runtomkring har då fungerat bra. Det har också medfört att 
det då har fallit väl ut med varierande och icke så kallade traditionsbundna arbetsuppgifter.  
 
I rubriken till platsannonsen för ombordpersonal står det med stor och fet stil 
”Ombordpersonalen ansvarar för att kunden får god service samt en trevlig och behaglig 
upplevelse under tågresan”. För lokförare står det ”Vi söker ett antal service- och 
kundorienterade lokförare”. Sedan då man läser vidare under ”arbetsuppgifter” finns det allt 
för många punkter för ombordpersonalen där det ingår produktionsinriktade sysslor. Och 
självklart är det detsamma för en lokförare! Jag tycker att det är märkligt att det fokuseras så 
stort på service då hela företaget till så stor del genomsyras av teknik, tåg, järnväg och 
komplexitet.  
 
Vad som skiljer detta serviceyrke från andra är att det aldrig går att ha full kontroll över vad 
för slags resenärer som kliver på ett tåg. Det finns inga spärrar eller kontroll av färdhandlingar 
i förväg som det gör vid en buss- eller flygresa exempelvis. Konkurrerar vi då på samma 
villkor som Swebus och SAS, för att bara nämna några? Ska vi då se på kund- och 
servicebegreppet på samma sätt som Swebus och SAS, kan man fråga sig? 
 
En vanlig arbetsdag består mestadels av att kontrollera biljetter, sälja biljetter och informera 
om anslutande tåg. Vissa tåg har även någon form av servering som då ligger inom 
tågpersonalens ansvarsområde. Säkerhetsansvaret är varierande beroende på typ av 
säkerhetsutbildning. Den kan bestå av att ha ansvar för avgångsproceduren och säkerhet 
ombord till att ansvara för ett tågs hela sammansättning och lämna uppgift om tågets 
bromsförmåga till föraren. Det viktigaste för att erbjuda god service måste vara att själva 
produkten fungerar tillfredställande. Med det menar jag att det är rent, helt och snyggt. Att 
toaletter och ventilation fungerar och att tågen kommer fram i tid.  
 
Saker som jag själv har råkat ut för är att alla toaletter på ett tåg har varit ur funktion så att vi 
har varit tvingade till att låna mötande tågs toalett och en väntsals toalett. En annan gång var 
det dörrhandtag som hade lossnat på två mellandörrar. Detta fick till följd att det inte gick att 
passera emellan utan tillgång till dessa lösa dörrhandtag, som med dess hjälp och lite trixande 
gjorde att det blev möjligt att öppna dörrarna. Vid tågförsening fungerar det oftast bra med 
kommunikationen med trafikkontoret. Men det händer ibland att det strular lite och ibland 
strular det mycket. Sist det strulade mycket var det riktigt pinsamt att representera företaget. 
Det är vid sådana tillfällen jag menar att vi borde ha all chans i världen att bli proffs på detta 
om vi bara anstränger oss och fick till en fungerande organisation. Då kan vi också ge bra 
service till resenärerna och kunderna.  

     30
 



 

Jag kommer nu sist i min introspektion att återge min bild organisationskulturen på SJ genom 
att beskriva de grundläggande antaganden, värderingar, normer och artefakter. De 
grundläggande antagandena är något vi inte är direkt medvetna om. De är med andra ord 
svåra att beskriva och även svåra att förändra. Värderingar och normer träder fram i ljuset 
och gör de osynliga antagandena mindre osynliga. Jag skriver mindre osynliga därför att de 
oftast bara finns där utan att vi är direkt medvetna om dem och varför vi uppträder som vi 
gör.  
 
8.4 Organisationskultur och hur den har förändrats 
 
8.4.1 Grundläggande antaganden 
 
Under 1900-talet och fram tills nu har det hänt mycket i samhället, allt ifrån industrialismens 
utveckling till dataepoken. Åren däremellan uppstod det svenska folkhemmet som var präglat 
av tilltro till samhällshjälp och solidariskt ansvar människor emellan. Vilken världsbild och 
syn på människan har då präglat de grundläggande antagandena inom SJ? Liksom samhället 
var järnvägen en inrättning som togs för given och hade en omhändertagande roll. Det som 
värderas högt antas vara solidaritet, hjälpsamhet, kamratskap, och jämlikhet. Samtidigt var det 
en byråkratisk regelstyrd organisation som till viss del var kontrollstyrd. Det kollektiva SJ 
höll ihop och i solidarisk anda ställde man upp för företaget. Det fanns en hjälpsamhet inom 
kollektivet som visade sig genom att man även ställde upp för varandra och inte bara tänkte 
på företagets bästa. Det mesta såsom utbildning, arbetstider och lönesättning skulle fördelas 
lika kollektivet emellan så långt det var möjligt, allt för jämlikhetens skull. Det är inte 
individen som kommer i fokus utan det är det stora kollektivet. Hjälpsamhet och jämlikhet går 
här på sätt och vis hand i hand. Det handlar inte direkt om jämlikhet mellan män och kvinnor. 
Utan om att alla hjälps åt i det dagliga arbetslivet. Det är fortfarande ett traditionellt 
mansdominerat företag där det mest är män som styr och ställer på ledningsnivå.   
 
De grundläggande antagandena som jag upplever finns är att vi är bäst på att köra tåg och att 
vi inte kan så mycket mer än att bedriva tågtrafik, och att vi inte heller vill. Vi ser 
järnvägsnätet i första hand som en samhällsfunktion. Vi upplever inte heller att andra 
operatörer inom branschen är ett så stort hot. Vi ser dem nog mest som potentiella 
konkurrenter. Buss- och flygbolag är de som vi ser som minst hotfulla objekt. Däremot är 
bilismen ett större hot men där talar miljöaspekten och de alltmer högre bränslepriserna mer 
till vår fördel. Det finns även subkulturer som visar sig genom ett vi och dom tänkande. 
Arbetstagare och ledning talar inte samma språk och detta visar sig genom att det finns en 
oförståelse över varandras arbetssituation.  
Att det finns ett järnvägsnät för att köra tåg på tas för givet.  
 
Jag tycker mig uppleva att tiden står stilla på SJ och att det inte finns den rätta vetskapen om 
att det finns en omvärld utanför ”grindarna”. SJ har inte lyckats att anpassa sig efter 
omgivningen fullt ut. Servicenivån till resenärer är i stort sett oförändrad. Personalen har alltid 
gjort så gott de har kunnat och gör så än idag. Det är ett korrekt bemötande, att ha kontroll 
över säkerhet och anslutande tåg kommer alltid i första hand.  
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8.4.2 Värderingar 
 
Vilka värderingar och normer kan ha format en från början byråkratisk organisation där 
solidaritet, hjälpsamhet, kamratskap och jämlikhet var viktigt.  
 
Det finns ett solidariskt ansvar inom organisationen som visar sig genom att 
ansvarsfördelningen brister bland annat. Att man ställer upp för sitt företag har setts som en 
självklarhet. I en byråkratisk organisation med fasta regler har det underlättat med värderingar 
som stöder så kallade trotjänare och arbetsvillig personal som kan sitt jobb och räddar diverse 
situationer och endast behöver en fungerande markservice. Det har varit ett ömsesidigt 
givande och tagande och en hjälpsamhet medarbetare och arbetsgivare emellan under lång tid. 
Ställde man upp och arbetade extra kunde man också räkna med ledighet då det behövdes.  
 
Säkerhet värderas högst. Produktion värderas högre än service. Kvantitativt arbete värderas 
högre än kvalitativt. Det kvantitativa produktionsarbetet är viktigare än servicegraden. Det 
kvantitativa servicearbetet är svåruppfyllt därför att service är svårt att mäta. Självständighet 
och egna initiativ behövs och värderas högt samt anses nödvändigt för att skapa ett gott 
arbetsresultat. Det är många gånger svårt att veta vem som har det direkta ansvaret i olika 
frågor.   
 
8.4.3 Normer 
 
En norm är att vara klädd i uniform utan någon överdrift. Att inte skjortan är välstruken och 
byxorna välpressade är accepterat. Att ställa upp är självklart, att hjälpa till med det som 
behövs och att vara närvarande. Övertidsarbete har alltid setts som naturligt, förr var det 
nästan en självklarhet att man ställde upp och arbetade extra. En korrekthet vid 
klockangivelse tas som en självklarhet. Att man säger att man slutar 12.36 är på intet sätt 
något onormalt. Att inte ta emot dricks eller gåvor är en självklarhet. Udda personligheter är 
accepterade och ses som en färgklick i tillvaron. Det objektiva är norm då det gäller 
människan. Man använder sig i stor utsträckning av personnummer och efternamn. Detta visar 
sig främst i tryckt form bland annat i arbetsorder och vid rapportering av dagens arbete. Men 
även vid kommunikation så är det inte ovanligt att man blir tilltalad med sitt efternamn.  
 
8.4.4 Artefakter 
 
Det finns ett flertal synliga direkta förändringar som har gjorts på SJ. Det har skett byte av 
uniformer till en något ledigare variant, men samtidigt mycket av det strikta kvar, ett antal 
gånger. Och det skall även snart ske uniformsbyte igen. Lokalerna har blivit fräschare och 
med modernare inredning och SJ logotypen har bytts ut. Pensionsavgångar firades förr på ett 
hejdundrande sätt, detta förekommer inte längre i lika stor utsträckning. Vagnar har fräschats 
upp och fått en ny klädsel på stolar och nya gardiner. Tekniken har utvecklats med eluttag för 
mobiltelefon och möjlighet till Internet-uppkoppling finns. 
 
Det var förr stor trivsel och glada leenden bland personalen. Detta tror jag bottnade i 
yrkesstoltheten som de flesta kände. En förändring av yrkeskategorier har genomförts. Den 
äldsta förändringen är den från att både konduktör och tågmästare fanns ombord till att alla 
som arbetade ombord fick titeln tågmästare. Sedan kom ändringen från att alla ombord hade 
titeln tågmästare till en blandning av både tågmästare och tågvärd som tjänstgjorde 
tillsammans. En annan förändring är den från att tågbefälhavaren var den som hade 
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säkerhetsansvaret ombord till att det numera kan vara tågmästaren eller lokföraren i vissa fall 
som är säkerhetsansvarig ombord. Avgångssignalerare kallas den tågmästare eller tågvärd 
som har säkerhetsansvaret för avgångsproceduren.  
 
Det verbala språket är korrekt i tjänstesammanhang och ledigare vid andra friare former. Det 
finns ett flertal uttryck och knepig vokabulär som bara en anställd på järnvägen förstår. Några 
exempel är ”dvärgen har hängt sig”, ”rundgång med lok” och ”tågsättsbyte”. Ett vanligt 
uttryck förr var att man sa tjänstgöring, tjänstgöringsgrad eller tjänstgöringsform. Det 
förekommer även idag men mest i tryckt form. Personnummer och efternamn är det mest 
förekommande idag i tryckt form i tjänstgöringsorder bland annat. Vi har även en föreskrift 
med instruktioner över säkerhetsansvaret. Denna föreskrift utkom i nytryck 2000 och då med 
mer lättförstålig text och från grön hårdpappärm till röd plastpärm med färgglad framsida.  
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9. Tolkning 
 
Jag skall nu koppla ihop teorin med introspektionen för att förstå hur kultur, förändring och 
organisation hänger ihop, för att förstå vilka faktorer som kan vara av betydelse i en 
förändringsprocess.  
 
Frågan som min tolkning skall besvara är: Vilken påverkan har organisationskulturen då det 
gäller förändringar som genomförs på SJ? 
 
 
9.1 Organisationskultur och hur den kan förändras 
 
Som det har visat sig i introspektionen så förekommer ett antal förändringar då det gäller 
artefakter. Man förnyar uniformen, rustar upp personallokaler och gör det möjligt att använda 
teknisk utrustning som mobiltelefon och Internet. Företaget är också mer servicefokuserade 
än produktionsfokuserade. Från att det har varit många mäns dröm att bli lokförare och att det 
var hög status att arbeta på SJ sker det samtidigt nu en förändring mot frustration och 
uppgivenhet bland personalen.   
 
Johansson (2002) menar att det underlättar vid förändringsarbete att se tillbaka historiskt för 
att förstå kulturen i en organisation. Alvesson pratar om makrosynsättet där det som har hänt 
historiskt tas tillvara. Gamla SJ har funnits i 150 år och det verkar som om en stark kultur 
dominerar företaget. Att det från början var hög status att arbeta vid järnvägen har nog en 
betydande orsak för kulturens utveckling. Man kände redan från början en stolthet och denna 
stolthet spred sig undan för undan till nykomlingar. Jag har en känsla av att hela SJ var som 
en enda stor och trygg familj ända fram tills skilsmässan 1988. Men denna händelse fick inte 
direkt någon riktig verkan ute på fältet eftersom det var en skilsmässa mellan två mycket goda 
partners.  
 
Eftersom det är ett gammalt företag finns också en riktigt gammal kultur i företaget som det 
inte är så lätt att förändra. Det blev något av en kulturkrock då själva ytan på företaget skulle 
få en riktig uppfräschning och modernisering på de flesta punkter. Det fanns nog många som 
inte riktigt tyckte om denna förändring. Då uppstod en helt naturlig tröghet. Många på SJ och 
även allmänheten såg nog på SJ som en gammal statlig organisation, som bara skulle finnas 
och vara till nytta för samhället. Organisationen hade byggts upp och skulle också ingå och 
vara en del i samhället.  Det är ett företag som så gott som alla på ett eller annat sätt känner 
till, bland annat för att det är spritt över hela landet med järnvägsstationer. Många hör nog 
också tågets framfart från hus och hem.  
 
Det är den produktionsnära personalen som är närmast det som en gång i historien byggde 
företaget, nämligen räls, lok, vagnar och allt däromkring. Tänker man då på dessa ting som 
levande varelser som är med oss hela tiden är det lättare att förstå att kulturen har fått fäste 
och inte är så lätt att släppa greppet om. Det är då svårt att ta till sig förändringar eftersom 
arbetsvillkoren inte är uppfyller de krav vi kan ställa. Latours beskrivning av artefakterna 
lever också kvar vare sig vi vill eller ej och påminner om svunnen tid. Alla ting går självklart 
inte att radera ut eller byta ut. Järnvägsnät och stationshus lever i stor utsträckning kvar och är 
primära saker för verksamheten. Verksamheten förnyas dock i form av nya tåg och 
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stationshus rivs eller övergår i annan ägo. Det som troligtvis då inträffar är att minnen raderas 
ut undan för undan för att sedan lagras på nytt i förändrad skepnad.   
 
Kulturen i sig behöver inte vara ett hinder för att förändra. Det som det istället handlar om är 
att hantera förändring och kultur på ett riktigt sätt. Det behövs att man ser en förändring som 
ett processliknande tillstånd för att den ska få genomslag i organisationen. Integreras då det 
gamla med det nya tar det längre tid men förändringen får större genomslagskraft och blir mer 
stabil. Kopplar vi in Senges systemtänkande är det en fördel att ha kunskap om varför ett 
beteende visar sig och se vilka strukturer som ligger bakom. Senge betonar också vikten av att 
det finns förmåga till både ett omvärldsperspektiv och att konflikter inom organisationen 
hanteras väl. Ahrenfeldt är inne på samma linje och menar att energin skall tas till vara och 
inte användas till onödigt tjafs om oväsentligheter som inte leder någon vart. Han menar 
vidare att förändring är någonting som ständigt pågår och inte skall ses som ett enda händelse.  
 
9.2 Ledarskapets roll då det gäller organisationskultur och förändring 
 
Introspektionen beskriver hur ledarroller har förändrats över tid. Från att SJ har varit en 
organisation där chefsrollen har varit stark har förändring mot ledarskapsprofil införts. 
Ledarskapsrollen har medfört dubbla roller beträffande arbetssituation till viss del. Det 
handlar om både administrativa uppgifter, markservice och arbetsledning.  
 
I det individorienterade ledarskapet så ses ledaren som ett subjekt och medarbetaren som ett 
objekt. Det ledaren säger och gör är det enda sanna och riktiga. Det som är utmärker det 
relationella ledarskapet är att det förkommer någon form av förhandling och att medarbetarna 
har ett visst inflytande organisatoriskt. Den sociala kompetensen är viktig hos en ledare. Som 
Ekman skriver, hur man med småprat kan komma långt i sitt ledarskap. Att det finns 
förtroende och att det förs en diskussion är viktigt för att alla parter skall förstå varför olika 
beslut fattas.  
 
Det beskrivs i introspektionen att det inte finns någon direktkontakt med annan personal 
förutom annan tågpersonal under ett arbetspass. Det finns inte heller tid till att småprata 
eftersom ledning och personal inte ses speciellt ofta. Det brister i att ta till vara på kompetens 
och kunskap hos individen. Detta visar sig tydligt eftersom medarbetarsamtal och 
utvecklingssamtal inte prioriteras i organisationen. Även att det helst anställs till ledande 
befattningar utifrån tyder på att det inom organisationen inte ses som viktigt med det som en 
gång i tiden formade organisationen. 
 
Ledarskapet är viktigt i en organisation och behöver utrymme för att fungera. Att se 
medarbetare som levande varelser och inte som objekt som går att forma efter en mall är en 
fördel för ett fungerande och bra ledarskap. Vidare att ledarskap är en process som handlar 
om att ta till vara på idéer och synpunkter från medarbetare i organisationen. Med fungerande 
strukturer underlättas detta arbete och tillsammans med medarbetarsamtal, utvecklingssamtal 
och diverse arbetsgrupper kan detta skapa en god kultur inom organisationen.  
 
Holismen förespråkar ett intresse för helheten. Det kan dock vara problematiskt att veta dess 
gränser, men det är en fördel att ha förståelse för att det finns fler aspekter att ta hänsyn till för 
individen än endast den direkta arbetssituationen.  
 
Jag kan se en brist utifrån det mänskliga perspektivet hos individen. Människan känner sig 
lika ”utbytbar som en sextiotalsvagn”. Det brister i kommunikationen mellan ledning och 
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medarbetare som framförallt visar sig genom att det inte finns en tillräcklig stor förståelse vad 
som sker ute i produktion. Det vi säger upplevs också som gnäll.  
 
Vid en historisk tillbakablick så sågs det inte som lika viktigt och nödvändigt för 
verksamheten att kompetensutveckla personalen bland annat. Det fanns ett behov som 
uppfylldes och räckte långt genom att representera ett statligt bolag och vara samhällsnyttiga. 
Som introspektionen har beskrivit blev man sedd och uppskattad av omgivning och av den då 
så kallade arbetsgivaren.  
 
Detta i sin tur får till följd att det inte anses nödvändigt med exempelvis den relationella 
ledarstilen därför att organisationen av tradition har fungerat ändå. Men det kan vara en 
avgörande faktor för att den optimala företagsekonomiska vinstdrivande organisationen skall 
födas. 
 
9.3 Hur produktionen påverkar organisationskulturen 
 
En stor förändring inom SJ är den från produktions- till marknadsinriktad verksamhet. Man är 
då tvungen att ta större hänsyn till när det passar att köra tåg ur kundhänseende istället för när 
det bäst lämpar sig ur produktionshänseende.  
 
Tanken med företaget var att tillfredsställa kommunikationsbehovet i landet med tågtrafik. 
Detta skulle vara bra samhällsekonomisk. Det som istället gäller idag är att SJ skall vara 
konkurrenskraftigt och lönsamt företagsekonomisk.  
 
Det kan antas att kundbegreppet uppstod för att det bättre passar in i en marknadsanpassad 
miljö. En kund vet själv vilka behov som är bäst för just honom eller henne. Utgår man ifrån 
detta går det lättare att förstå att det är viktigt att företaget har kunskaper om vilka behov som 
finns hos olika kunder.  
 
Tittar man på samhällsutvecklingen över tid kan man dela in den i tre epoker. Den första 
epoken handlade om religion och moral som sedermera övergick till en teknisk utveckling där 
produktion stod i fokus. Vi har nu ett samhälle där marknad och individ i stor utsträckning 
styr utvecklingen. Det är därför viktigt att företagen följer med utvecklingen för att inte 
komma på efterkälken då det gäller de olika kundbehoven som finns. Det som blir intressant i 
sammanhanget är vad som skall göras med det som historiskt i tiden var viktigt.  
 
För att en förändring och utveckling skall hanteras på rätt sätt och därmed förstås är det en 
fördel att inte se historien som en börda. Den skall istället sammanfogas med tiden som nu 
råder och konstrueras för att passa in i verksamheten.  Det kan lätt bli att begreppet kund och 
service kommer för mycket i fokus för att det så att säga passar bättre in på marknaden och att 
resenär och kontroll hamnar i bakgrunden men passar fortfarande in i verksamheten till stor 
del. Alvesson talar om det inre och yttre livet. Utifrån det yttre livet kan historien förstås. 
Utifrån Alvessons resonemang behöver man titta på både det inre och det yttre livet för att 
förstå olika subkulturer i en organisation.  
 
Jag anser att det är viktigt för alla inom företaget att ha en förståelse för vad som historiskt har 
format organisationen så att inte värderingar och normer går för mycket isär. Det är även 
viktigt för verksamheten att man inte glömmer bort vad en kund respektive resenär är och 
vilken typ av service som passar bäst. Det går inte generellt att säga utan att ta hänsyn till att 
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den lämpligaste servicen och benämningen kund eller resenär beror på omständigheter och 
situation.  
 
Det har i introspektionen visat sig att det i organisationen skiljer sig beträffande kund- och 
servicebegreppet. De som i det dagliga arbetet har en överblick över själva produktionen ser 
verkligheten med ”andra ögon” än de som arbetar med den övriga verksamheten. Denna 
skillnad är olycklig eftersom det är värt att eftersträva att hela organisationen arbetar mot 
samma mål.  
 
Energin i organisationen används till att hålla den dagliga verksamheten igång och se om sitt 
eget i första hand. Det kan handla om att lägga ner kraft på sin egen arbetssituation för dagen 
eller att se till det bästa för sitt eget område först och främst.  
 
Den låga självbild som enligt Tullberg finns i organisationen kan till viss del förklaras med att 
vi så gärna helst vill fokusera på marknad istället för produktion. Jag anser att om vi istället 
fokuserade på det vi egentligen är bäst på, nämligen att bedriva tågtrafik skulle vi bli suveräna 
marknadsledare och svåra att galoppera förbi i framtiden. Det skulle i sin tur resultera i att vi 
skulle bli proffs på att ta hand om kund och ge service utan att vi behövde anstränga oss allt 
för mycket. Tack vare att vi har en kultur och en verksamhet som kan det här med järnväg och 
tåg och har varit med länge kan vi bli världsledande och bäst!  
 
9.4 De anställda och organisationskultur och förändring 
 
Det finns i kulturen det som är svårt att upptäcka och som bara finns där utan att vi själva vet 
om det. Scheins benämning på detta är grundläggande antaganden. För att försöka tyda och 
tolka ett kulturellt liv är det en fördel att bryta ner det kulturella livet i småbitar för att skapa 
sig en bild och foga samman den till en helhet. Det är då lättare att förstå ett beteende eller 
vad en värdering bottnar i.  
 
Det är även viktigt att skilja på organisationer och institutioner enligt Ahrne och Papakostas.  
Min uppfattning är att SJ som institution tar kraften ur SJ som organisation. Institutionen är 
starkt styrd av medarbetare som tar ansvar för en del av verksamheten som gör att helheten 
blir söndertrasad. Min tolkning är att detta bottnar i en stark känsla och tillhörigheten för SJ 
som finns inom företaget. Det finns fortfarande spår kvar från det gamla statliga SJ. Det är 
främst det solidariska ansvaret och vikten av rättvisa och hjälpsamhet från de grundläggande 
antagandena som grundar organisationen och håller den uppe trots alla svårigheter och 
problem.  
 
Det har i introspektionen visat sig att det finns en subkultur inom den produktionsnära 
personalen. Det kan ha sin förklaring i att det i sin tur finns en stark sammanhållning bland 
personalen och gemensamma värderingar och normer har därför bildats. Detta kan vara 
förståeligt utifrån aspekten att det är ett fritt arbete som kräver ansvar och en förmåga till egna 
initiativ utan någon direkt övervakning av det dagliga arbetet. Det är då en klar fördel med 
arbetskamrater som är sammansvetsade och vet vad den andre gör för att slutresultatet skall 
bli så bra som möjligt.  
 
Denna starka grupp som talar samma språk, som March och Simon resonerar, ser kanske inte 
allt som de borde se för att de är så sammansvetsade. De är för fokuserade på det som endast 
har direkt anknytning till deras eget direkta arbete och kan därför ha svårt att ta till sig vad 
som är bäst för hela organisationen. Tullberg skriver att det kan få motsatt effekt att försöka 
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av-institutionalisera en organisation. Vill man få till andra sätt att tänka och handla kan det ses 
som en förändringsobenägenhet därför att en osäkerhet istället uppstår. Denna osäkerhet hos 
medarbetare resulterar i att ångesten blir större hos förändringsledaren vilket gör att man 
återgår till de gamla mönstren för att lindra ångestnivån. Nästa gång försöker man med större 
kraftansträngning uppnå resultatet genom större kontroll för att minska ångestnivån. Finns det 
inte en för stark koppling mellan olika områden eller avdelningar går en förändring lättare att 
genomföra. Med en förändring kan det alltid uppstå följdverkningar som inte var planerade.  
 
Jag kan här göra en parallell med förändring och förnyelse av vår uniform. Att uniformen 
förnyas och förbättras finns det nog ingen som har några invändningar emot. Men det är då 
förändring sker utan att vi känner oss delaktiga som det kan uppstå protester. Även om en 
förändring sker som inte sammanfaller med den övriga verksamheten, kan det ses som 
någonting som får för stor plats och tar för mycket tid från övriga viktiga frågor. Ett exempel 
är uniformsprojektet som lades ner. Ett projekt som har pågått en tid och tagit resurser från 
övrig verksamhet. Det läggs också energi på att uniformsreglementet skall följas. Bland annat 
då det gäller ”slipsens vara eller inte vara”, vilket kan tyckas är helt okey om det så att säga är 
befogat och det inte finns viktigare ting att lägga tid och kraft på. Vid misslyckande av detta 
arbete försöker man då med större kraft nå önskat resultat, vilket i själva verket i stället 
missriktat skapar missnöjda medarbetare. Jag har svårt att se att den produktionsnära gruppen 
inte kan ta till sig det som är bäst för organisationen. Jag anser att det istället handlar om att 
olika grupper i organisationen ser på förändring och förnyelse utifrån skilda synsätt.      
 
Känslor i en rationell organisation kan ses som nåt som stör verksamheten. Det är det sunda 
förnuftet som är viktigt och skall inte beblandas med irrationella inslag. Tullberg använde sig 
av institutionell teori och psykodynamisk teori i sin avhandling och studerade då hur 
organisering kan se ut då det gäller samspel grupper och individer emellan.  
 
Vad vi ska säga och hur vi ska bete oss är viktigt att veta för att vi skall kunna leva 
någorlunda okomplicerat. Institutioner behövs för att skapa det lugnt och tryggt i en annars 
ständigt rörlig omvärld. Samtidigt behövs det spänning och osäkerhet för att människan skall 
få energi till kreativt arbete som är utvecklande. Enligt psykodynamisk teori har människan 
försvarsmekanismer i form av ångest som träder in när spänningen och osäkerheten blir 
honom för övermäktig.  
 
För att hantera ångestnivån och reducera den osäkerhet som uppstår så att inte organisationen 
blir än mer institutionaliserad behöver man bryta gamla invanda mönster. De invanda 
mönstren som kan bestå av omorganisering, chefsbyte och olika förändringsarbeten kan 
istället handla om att utveckla samarbetet, släppa på kontrollen och kunna hantera 
självständighet och tillhörighet på lagom nivå.  68  
 
Det är som sagt svårt att lära en ”gammal hund sitta”. SJ: s lösning verkar då vara att rekrytera 
medarbetare utifrån för att skapa en förändring. Tullbergs resonemang att detta görs för att 
tvätta bort ”SJ-stämpeln i pannan” är intressant. Istället för att fokusera på det vi verkligen är 
bra på och vara stolta över läggs resurser på annat. Att inte se sig själv som lika ”fin” som 
andra så kallade riktiga bolag stärker inte vår självbild. Vi är ett gammalt företag, och idag till 
och med ett ”riktigt bolag”, som har varit med i branschen länge. Tack vare detta borde vi ha 
ett stort försprång att vara rädda om som också borde stärka vår självbild.  

                                                 
68 Tullberg, M. Farväl till vapnen…? Om samarbete och konkurrens. GRI-rapport 2001:11 
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9.5 Metafortolkning 
 
Jag kan se organisationen SJ som ett skådespel som utspelar sig på en biograf där 
filmskådespelarna är chefer och ledare, långfilmen utspelar sig för en trött publik som består 
av medarbetare. Manuset är skrivet av en för allmänheten okänd författare och filmens titel är, 
”Vägen mot framtiden”. 
 
Filmen startade tidigt på eftermiddagen och kommer att pågå till efter midnatt. Det ges bara 
tillfälle till korta små pauser där toalettbesök och någon form av förtäring är möjlig. Under 
filmens gång är det en ständig klagan på handlingen som är ointressant och saknar 
verklighetsförankring. Skådespelarna agerar efter bästa förmåga genom att försöka skapa 
ordning och reda i filmen för att publiken inte ska bli för uttröttade. Men det är samma typ av 
filmfrekvens som ständigt upprepas. Det är en lågbudgetfilm för att hålla kostnaderna nere.   
 
Publiken hade gärna sett att den hade haft möjlighet till att samspråka ordentligt med film 
regissören för att lämna vettiga synpunkter på handlingen. Men på grund av hårt pressat 
schema för regissören fanns inte denna möjlighet. Regissören uppfattar även att filmpubliken 
inte har den rätta kunskapen om filmvetskapen och om filmens handling, utan tycker att det 
de försöker säga mest består av klagomål.  
 
Att jag har valt en biosalong för min skådespelmetafor beror på att jag tycker att medarbetarna 
hålls för mycket utanför handling och inflytande och också då kan liknas vid en publik.  
 
9.6 Hur omgivningen ser på SJ 
 
Den negativa bilden av SJ som finns hos många människor, tolkar jag, delvis beror på att vi 
inte lever upp till de krav som de med all rätt ställer på oss. Som Tullberg skriver, så måste 
andra betydelsefulla berörda parter ges en möjlighet att vara med i interaktion för att en ny 
identitet skall uppstå. Det är ett givande och tagande för att de i sin tur också skall bli 
bekräftade. Utnyttja problem från andra konkurrerande aktörer kan vara en början, liksom att 
samarbeta med dem. Enligt Riksrevisionen så har omgivningen en negativ bild av 
förändringen till aktiebolag. Detta medförde också att det inleddes en granskning av hur 
förändringen genomfördes. De kom fram till att starten inte blev bra på grund av för lite 
kapital och brister inledningsvis. Detta i sin tur försvårade givetvis för SJ att inledningsvis få 
en bra start. Men det försvarar ingenting utan det kanske istället borde ha bidragit till att SJ 
fick sig en tankeställare och fick en möjlighet till självhjälp att vidta åtgärder till förbättring.  
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10. Slutsats 
 
Jag skall nu med hjälp av min tolkning uppnå syftet med detta arbete. Syftet med detta arbete 
är att förstå hur organisationskulturen kan utgöra en möjlighet eller vara ett hinder för SJ: s 
utveckling. Jag har valt att inledningsvis punktvis beskriva vad som är av vikt att tänka på för 
att förstå hur en kultur kan påverka en utveckling. Avslutningsvis tar jag upp skillnader i 
tankesätt och vad som är grundläggande för att bygga en organisationskultur som inte 
hindrar förändring och utveckling. 
 
 

• Det är större risk att kulturen blir ett hinder om man försöker förändra uppifrån 
istället för nerifrån.  

 
Det behövs en inre och djupare förändring av organisationskulturen som gör att den blir 
samstämmig med förändringen. Det är svårt att med kosmetiska grepp försöka ändra på idéer, 
tankesätt och handlingar utan det skall istället ske genom en naturlig process. Artefakter är 
levande ting som påverkar oss utan att vi reflekterar över det. Det gör att det blir än mer 
komplicerat att ändra på ett ingrott mönster eller en kultur. Att förändra från djupet handlar 
om att ha ett medvetande varför ett beteende brukar visa sig och också vad jag som individ 
behöver tänka på för att förändra det traditionella sättet att agera, värderingar och att tänka. En 
kulturell förändring tar tid att genomföra och det är en fördel att se det som ett 
processliknande tillstånd som inte förändras över en natt.  
 
 

• Ledarskapet har en viktig roll i ett förändringsarbete för att utvecklingen skall 
lyckas.  

 
Att ha kunskap om vad som är viktig i en förändringsprocess är en förutsättning för att lyckas. 
Det är då ett ledarskap som tar fasta på kulturen och hur det påverkar hur vi beter oss 
gentemot varandra. Detta handlar om att leda genom att vara delaktig i medarbetarnas 
arbetssituation och inte bara kommunicera utåt utan även ha förmågan att lyssna och ta till sig 
synpunkter från medarbetarna. Detta ledarskap bygger på en relationsprocess som innebär att 
sätta upp tydliga mål som känns trovärdiga för individen. Att se individen som en levande 
social varelse och inkludera hela människans livssituation med ett holistiskt perspektiv är att 
föredra vid utövning av detta ledarskap. Att samarbeta och foga samman de olika delarna till 
en helhet behövs för att skapa förståelse för varandras arbetssituation. Därmed är det möjligt 
att få ett helhetsgrepp om hur vi organiserar oss.   
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• Fokusering på det grundläggande först så att det fungerar bra underlättar ett 
utvecklingsarbete.  

 
Om man försöker komma åt ”roten i det onda” så att säga, och då också fokusera på 
arbetsmiljö och det strukturella vid ledarskapet är det större chans att lyckas i 
utvecklingsarbetet. Detta borde också få till följd att ångesten och spänningen hålls på 
acceptabel nivå som i sin tur gör att motivationen blir högre för alla berörda parter i det 
fortsatta utvecklingsarbetet. Även att se sig som en fullgod organisation med egen potential 
för utveckling bör hålla ångestnivån nere. Även här behövs det ett helhetsperspektiv då det 
gäller organisatoriska och strukturella frågar.  
 
 

• Känna stolthet över det som har varit istället för att se det som ett hinder i 
utvecklingen. 

 
Det är en fördel att man tar med sig historien vid utveckling och förstår att organisationen är 
en produkt som är socialt konstruerad och därmed går att förändra. Med denna insikt bör en 
medvetenhet skapas över vad som bör förändras och hur det bör förändras. Att särskilja 
institutionen från organisationen behövs för att förstå kulturen i organisationen och också få 
en sann bild av den. Vid medtagande av historien i utvecklingsarbetet får man en kunskap om 
vad som kan vara viktigt för en grupp inom organisationen men oviktigt för en annan. Men 
denna kunskap finns en möjlighet att ändra inriktning vid en förändringsåtgärd. Detta gör då 
förhoppningsvis att inte helheten rubbas.  
 
 
 
Det ontologiska synsättet  
Inledningsvis i detta arbete så redogjorde jag för det vetenskapliga synsättet. Jag anser att det 
går att studera de två ontologiska synsätten materialism och idealism utifrån skilda synvinklar 
vid ett förändringsarbete. 
 
Med ett synsätt att verkligheten är av materialistisk karaktär blir det svårt att uppnå en lyckad 
och hållbar effekt med ett förändringsarbete där mina fyra punkter enligt ovan ingår. Det som 
då händer istället är att förändringen blir substanslös med positivistiskt inslag. Man tror likt 
den kausala principen att effekten blir mätbar, märkbar och lyckad såsom med större 
organisatoriska förändringar, uppfräschning av personallokaler och vid uniformsbyte. Vad 
som istället kan inträffa är att dessa förändringar för med sig irritation och i slutändan blir det 
tänkta resultatet negativt istället för positivt. 
 
Om vi då istället tänker oss förändringsåtgärder och ett idealistiskt synsätt. Det bör då finnas 
en förståelse för att tidpunkten kanske inte är den rätta eller att omständigheterna inte 
sammanfaller just nu för att påbörja arbetet med att förändra olika saker. Min slutsats är att 
det går alldeles utmärkt att arbeta med dessa frågor samtidigt om det fokuseras mer på 
viktigare ting för verksamheten i stort. Det finns då en förståelse för att människans hela 
situation måste beaktas, att tydligt visa att produktionen för helhetens skull är viktigare än 
servicebegreppet och att fokusera på att utveckla verksamheten och inte bara förändra den. 
Det är då det subjektiva som primärt är av intresse.   
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De grundläggande antagandena 
I introspektionen så beskrev jag de grundläggande antagandena utifrån begreppen solidaritet, 
rättvisa, jämlikhet och hjälpsamhet. Utifrån dessa begrepp kan man sedan förändra och förnya 
organisationen för att skapa nya värderingar.  
 
Om det finns ett solidariskt ansvar för verksamheten kan det få till följd att 
ansvarsfördelningen inte behöver uppfyllas. Det är därför viktigt med ett fungerande 
ledarskap för att tydliggöra hos vem det yttersta ansvaret ligger. Om alla både medarbetare, 
ledare och chefer hjälper till och gör lite här och lite där och ingen vet egentligen vem som 
gör vad och vem som är ansvarig blir det bara otydligt och rörigt. Den starka identifikationen 
kan och behöver brytas för att företaget skall ha en möjlighet att organisera sig för att ”platsa” 
på marknaden i den företagsekonomiska världen. I organisationen behövs en form av 
sammanhållning, som inte skall förväxlas med en stark sammanhållning i en institution.  
 
Hur skall man då se på rättvisa och jämlikhet i en organisation? Dessa begrepp låter fina och 
skulle någon försöka sig på att övertyga om dess utdöende begrepp skulle det nog bli en 
proteststorm. Om man tänker sig flera individer med olika behov istället för ett enda stort 
kollektiv med behov. Hur skall man då se till dessa individuella behov och samtidigt skapa 
rättvisa och jämlikhet? Om vi går tillbaka till det tydliga ledarskapet så bör man vara 
professionell i sitt ledarskap och chefskap för att kunna hantera sådana frågor. Och i denna 
proffsighet ingår att arbeta med frågor som berör både individ och organisation fördelaktigt.  
 
Min slutsats blir att det behövs en förändring nerifrån, där man börjar med de viktigaste 
förändringarna för att bygga en stabil och hållbar grund som sedan kan vidareutvecklas. Det 
innebär att se över organisationsstrukturen så den blir anpassad för verksamhetens krav i 
förändringsprocessen. Man behöver se över hur man skall se på företagets kunder och 
marknad, hur organisationens arbetsuppgifter bör fördelas och det hierarkiska systemet. Ett 
processinriktat förhållningssätt är att föredra då det gäller struktur och den hierarkiska nivån. 
Det blir då ett relationsinriktat arbete där alla parter kan samarbeta på lika villkor utan någon 
förlegad rangordning.  
 
Det handlar även om att se över personalrelaterade frågor för att göra det möjligt för individen 
att förena arbetsliv och privatliv. Vidare behövs det ett subjektivt betraktelsesätt av individen 
för att förstå att eventuella personliga behov och utveckling kan finnas. Nya grundläggande 
antaganden och värderingar kan sedan födas ur detta som går att kombinera med kraften i de 
gamla. Hela organisationen bör då också dela dessa värderingar och arbeta mot samma mål 
för företagets bästa. 
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