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Abstract 

 
Labour and its conditions is a subject constantly in focus. 
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which constitutes the basis for the definition of optimal labour 
conditions, as well as creating a need for change of labour 
conditions. In this case these factors are changes in society and 
cultures. The study describes how different levels of society – 
government, employer and employee – are affected by, or wishes 
to affect the labor conditions in terms of location, working hours 
and leisure. In brief this study concerns how different goals and 
interests results in different definitions of the optimum at the 
different levels. For instance the goal of the state is to increase 
its GNP to better compete with other nations. The goal of the 
employer is, among other things, to increase the company’s 
profits and conquer the market. The employee’s interest, on the 
other hand, is mainly to get resources for survival and better 
terms of life.  
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Förord 
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som varit tvungna att korsa landets gränser för att hälsa på mig 
och vice versa. Tack för att Ni har stått ut med långa mellanrum 
mellan besöken, men också för att Ni hittat andra vägar att hålla 
kontakten på. Det betyder mycket.  

Det är flera av Er som inspirerat mig att skriva om detta 
ständigt aktuella ämne. Men det är ändå främst Ni som tillhör 
den äldre generationen som fängslat mig med Era berättelser om 
livet och arbetet. Kampen Ni fört för att anpassa Er till de 
situationer som uppstått under livets och samhällsutvecklingens 
gång. 

Min handledare Jan Linvall, som följt mig genom åren, har 
naturligtvis också gjort sig förtjänt av ett stort tack. Jag vill även 
tacka alla som kommit med värdefulla synpunkter och 
kommentarer. Ni vet vilka Ni är – tack. 

Sist, men inte minst, önskar jag tillägna ett tack till min 
kära pojkvän. Ett aktivt deltagande i mina studier har givit Dig 
en stor inblick i Samhälls- och Kulturanalys, vilket naturligtvis 
medfört många givande diskussioner. 
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INLEDNING 
Det finns åtminstone ett fenomen i världen som återfinns i den 
mänskliga historiens samtliga kulturer. Fenomenet jag syftar på 
är arbete. Även om företeelsens existens är oberoende av tid och 
kultur är det ändock möjligt att urskilja variationer över såväl tid 
som kulturgränser. Oavsett arbetets skepnad har dess 
huvudsakliga funktion varit densamma - nämligen att säkerställa 
människans överlevnad. 

Under de senaste decennierna har det uppstått nya 
förväntningar och behov i samhället. Som respons på den nya 
kontexten har samhället ett nytt tempo, nya arbetsmetoder och 
klassindelningar, - vissa talar även om en ny ekonomi. En 
naturlig följd som uppstått har blivit att ompröva och anpassa 
den ”traditionella arbetsformen”. Företagare har börjat förbereda 
sig inför ett kunskapssamhälle genom att anamma nya sätt att 
utföra arbetet på. Fler tjänster än någonsin hyrs in utifrån och allt 
större del av arbetet utformas i olika slags projekt, med 
temporära gruppindelningar och kortvariga jobb. Kunskapen 
och humankapitalet hos människan sätts alltmer i fokus och 
begrepp som distansarbete, management, strategiförändringar 
och vidareutbildning blir allt vanligare. Det är även så att själva 
strukturen inom företag omprövas på olika sätt. Troligtvis ser vi 
än så länge endast toppen av ett isberg. 

Dagens samhälle förändras till ett informationssamhälle, 
ett tjänstesamhälle eller kunskapssamhälle, där arbetsformer och 
arbetstider som lever kvar från industrisamhället inte 
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nödvändigtvis längre är optimala. Det är många som delar denna 
tanke. Professor Lars Ingelstam är en av de som lyfter fram hur: 

En av de viktigaste utgångspunkterna för att förstå den 
långsiktiga samhällsutvecklingen är det faktum att 
tjänster, i synnerhet sådana som innebär en direkt 
personlig insats […] inte kan rationaliseras i den 
mening som det är möjligt att rationalisera 
tillverkningen av kläder, cyklar och ångturbiner. Den 
industriella framstegstanken, i denna snäva mening, är 
begränsad till varuproduktionen.1 

Diskussionen kring optimal arbetsform berör idag såväl 
arbetsplats, arbetstider, som fritid och naturligtvis varierar 
definitionen av optimalitet hos de olika aktörsrollerna. De 
aktörsroller eller -nivåer som väger tyngst i studiet av den 
optimala arbetsformen anser jag är arbetstagaren, arbetsgivaren 
och staten, utan inbördes ordning. Det är de nya arbetssituationerna 
med fokus på kunskap och information snarare än den 
industriella produktionen, som jag ämnar sätta under luppen. 
Detta eftersom jag delar Ingelstams åsikt om att det råder andra 
förutsättningar för att optimera och effektivisera kreativt 
tänkande i ett företag där kunskap och social kompetens är en 
viktig ingrediens.2 

Vissa beteenden prioriteras och sanktioneras före andra i 
samhället och här utgör arbetslivet inget undantag. Genom att 
                                                           
1 Lars Ingelstam, Snuttifiering – helhetssyn – förståelse. En tänkebok 
om kunskap i informationssamhället (Lund, 1988), s. 15. 
2 Eftersom det ökade kunskapsbehovet och de nya 
arbetssituationerna når fler branscher och företag för var dag önskar 
jag, för att bibehålla studien aktuell över en lägre tid, inte specificera 
alltför ingående över vilka branscher och företag som detta gäller 
idag. Detta framkommer dock delvis under uppsatsens gång. 
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höja löner inom en bransch är det möjligt att i viss utsträckning 
locka människor att studera och småningom även att styra in 
dem som ny arbetskraft till ett tidigare underbemannat, 
lågavlönat och underskattat yrke.3 Visst är det möjligt att på ett 
liknande sätt styra både arbetsgivare och arbetstagare till en 
önskan om exempelvis en kortare arbetsdag. Förvisso finns det 
ingen generell lösning som tillfredsställer alla aktörers eller 
individers önskemål och behov. Problemet ligger i att aktörerna 
inte delar åsikt om vilken arbetsform som är optimal och att 
uppfattningarna mycket väl även hos samma individ förändras 
över tid. I praktiken finns många faktorer som inverkar på 
arbetsformen. Arbetsgivarnas handlingsutrymme begränsas 
exempelvis av såväl lagar som skatter. I dagsläget resulterar 
arbetsgivarkostnaderna i att det blir dyrare att anställa ytterligare 
en person är att betala övertidskostnader för redan anställda. 

Den mest effektiva arbetsformen för arbetsgivaren eller 
företaget löper ofta stora risker att resultera i 
övervältringskostnader. Företagen fokuserar på att vara 
ekonomiskt lönsamma och priset blir ibland utbränd, utsliten 
arbetskraft med diverse fysiska och psykiska åkommor.4 

                                                           
3 Styrningen kan vara av antingen sugande eller stötande art. Den 
förstnämnda lockar arbetskraften till sig baserat på erbjudanden som 
arbetstagaren upplever vara positiva. Den senare syftar på att 
arbetskraften stöts bort från en viss verksamhet, exempelvis p g a 
nedläggning och flytt eller undermåliga förhållanden. Faktorerna kan 
dessutom vara både interna och externa. 
4 Här vill jag poängtera att det inte alltid är effektiviteten som 
prioriteras inom alla företag. Det kan även vara exempelvis 
kundkontakt och nätverk eller att slutprodukt är av hög kvalité etc 
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Kostnaden för ett effektivt företag riskerar med andra ord att 
vältras över på staten i form av exempelvis sjukvårdskostnader. 
Detta kan även bli problemet då det på statlig nivå bestäms vad 
som anses vara optimalt. Jakten på den optimala arbetsformen kan ske 
på bekostnad av såväl medborgarens hälsa och arbetsförmåga 
som minskat antal arbetsföra människor då definitionen sker 
uppifrån (stat eller i vissa fall arbetsgivare) och förväntas 
appliceras på gemene man. Ett sådant system riskerar också att 
ständigt utestänga människor som av en eller annan orsak inte 
kan ställa upp på de krav som arbetsgivaren eller staten begär. 
Med andra ord innebär detta att inte alla kan vara med och 
konkurrera om de arbetstillfällen som finns på arbetsmarknaden, 
trots att de besitter den efterfrågade kompetensen. 

Syfte 
Denna tvärvetenskapliga studie fokuserar på hur olika 
verksamheter, arbetssituationer och arbetsformer påverkas av 
och anpassas till sociala och kulturella förändringsprocesser i 
samhället utifrån tre aktörsnivåer.5 Mitt syfte är att 
problematisera hur synen på - och definitionen av - den optimala 

                                                                                                                
som anses vara lönsamt. Även dessa kan leda till utbrändhet hos 
arbetstagaren. 
5 Förändringsprocesserna är på såväl statlig, företagar- samt 
individuell nivå Vilka förändringsprocesser som blir relevanta beror i 
viss utsträckning på vilken aktörsnivå som studeras. Exempelvis är 
det inte rimligt att tro att en enskild arbetstagares livssituation 
påverkar vilka strategier staten lägger upp, medan det däremot - med 
största sannolikhet - inverkar på individens uppfattning om vad som 
är optimal arbetsform. 
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arbetsformen ser olika ut hos de olika aktörsnivåerna och även 
från individ till individ (i viss utsträckning även över tid). Syftet 
är även att titta närmare på vad en implementering utav den, av 
respektive samhällsnivå definierade, ”optimala arbetsformen” 
eventuellt skulle kunna få för konsekvenser. Tanken är således 
att försöka identifiera olika trender och förändringsmönster som 
ligger till grund för att definiera optimal arbetsform. De 
bakomliggande aspekterna är centrala då de naturligtvis påverkar 
jakten på optimalitet. 

Frågeställning 
Studiens titel i kombination med ovanstående resonemang 
väcker naturligtvis frågor som: På vilket sätt skall det vara 
optimalt? Vari ligger intresset för förändring inom vissa arbeten? 
Ska det vara optimalt för arbetsgivaren, arbetstagaren eller 
staten? Vilka konsekvenser kan olika föreställningar kring optimal 
arbetsform medföra då de förverkligas i praktiken? Genom att 
söka svar på dessa frågor och sammanställa nivåernas syn på 
optimalitet möjliggörs för flera studier att fördjupa sig i 
problematiken för att senare lägga fram förslag på nya 
arbetsformer. 

Avgränsning 
Arbete i denna studie diskuteras utifrån lönearbete med särskilt 
fokus på det ökade kunskapsbehovet inom ”vanliga” företag och 
utvecklandet av s k kunskapsföretag. D v s företag som levererar 
kunskapsintensiva varor och tjänster och som använder sig av 
teknologiska landvinningar inom informations- och 
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kommunikationsteknologin för att bl a uppgradera kunskapen 
och nå nya marknader. Tyngdpunkten ligger på de nya 
arbetssituationerna, vilket innebär att arbeten som utförs 
oavlönat i hemmet såsom barnfostran, städning och tvätt 
medvetet inte blir det primära i denna studie. Däremot kommer 
såväl utvecklingen som spridningen av informations- och 
kommunikations teknologin att diskuteras eftersom den 
möjliggör nya arbetsformer, även ”innanför” hemmets väggar. 
Diskussionen kring optimal arbetsform begränsas även på så vis 
att den huvudsakligen kretsar kring produktion och effektivitet, 
arbetsplats, arbetstid, identitet, fritid och hälsa. 

Bortsett från diskussionerna under rubriken Den 
Europeiska Unionen som mer allmänt berör medlemsstaterna i EU, 
begränsas studien geografiskt till Sverige. Varför EU fått relativt 
stort utrymme i studien beror på att det för att bibehålla och 
utveckla konkurrenskraften globalt sker tämligen omfattande 
anpassningar och samarbeten mellan staterna inom unionen. 
Valet att titta på EU:s direktiv istället för exempelvis WHO:s 
grundas huvudsakligen på att EU:s direktiv är relativt nya och att 
det generellt brukar ta ett tag innan implementeringen blir 
fullständig, om den någonsin blir det. 

Metod och teori 
Ständiga omfördelningar av produktionsfaktorerna kapital och 
arbete är givetvis förenade med diverse tröghetsmoment i 
samhället. På arbetsmarknaden tar sig detta i uttryck på så sätt att 
det skapas en obalans där det blir arbetslöshet inom vissa 
sektorer samtidigt som det uppstår arbetskraftsbrist inom andra. 
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Obalansen tyder på att anpassningen till samhällets varierande 
intressen och behov inte riktigt hinner med, vilket ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv naturligtvis skulle vara lönsamt 
att förbättra för att utnyttja de produktiva resurserna på ett mer 
effektivt sätt. För att kunna studera jakten på den optimala 
arbetsformen och den tidigare närmast obefintligt studerade 
problematiken bestående av suboptimala dilemman anser jag det 
nödvändigt att fokusera på tre aktörer i samhället. Dessa innebär 
för övrigt även tre olika samhällsnivåer – nämligen staten, 
arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Jag använder mig av en tvärvetenskaplig ansats i 
betydelsen av disciplinöverskridande forskning. Den 
huvudsakliga teoretiska grunden består av texter och statistik 
från olika vetenskapliga discipliner. Bl a baseras analyserna på 
propositioner, olika stressforskningsrapporter och annan 
litteratur kring arbete (såväl arbetstider som arbetsformer) för 
samtliga aktörer. 

Managementgenren är en del av litteraturen som använts. 
Denna går huvudsakligen att dela in i två inriktningar; 
managementböcker direkt riktade till den presumtiva 
arbetstagaren samt de mer förekommande managementböckerna 
som vänder sig till företagarna, d v s arbetsgivarna. De 
förstnämnda ger ofta intryck av att vara handböcker i hur 
problem vid förhandlingar kan hanteras eller rent utav undvikas 
helt. Den sistnämnda berör arbetstagarna i bemärkelse av 
nödvändigheten hos företagen att lyckas förankra förändringarna 
och de nya inställningarna hos dem och således i den egna 
företagskulturen. 
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Jag har även tagit del av massmedia, däribland 
diskussionerna i TV kring bl a svart arbete, utbrändhet och det 
ökande antalet sjukskrivningar i Sverige. Dessa har jag ansett 
vara relevanta då ett ökat antal sjukskrivningar i kombination 
med uppkomst av diverse debatter mycket väl - helt eller delvis - 
skulle kunna förklaras av ett behov av ändrade arbetsformer. 

Den metod jag använt mig av i analysen av såväl texter 
som program har huvudsakligen fokuserat på att söka 
information, men även på att urskilja mönster som skulle hjälpa 
mig att finna det centrala inom respektive nivå. Sökandet efter 
mönster och deras betydelse är typiskt för många olika metoder 
och gränsdragningarna är tämligen otydliga. Diskursanalytisk 
metod försöker finna samband mellan språk och verklighet 
utifrån mönstret. Detta kan exempelvis gälla vilka sociala 
konsekvenser som kan tänkas uppstå i och med hur verkligheten 
framställs i diverse utsagor.6 Mönstren hos de olika utsagorna, 
som i det här fallet består utav texter och program, varierar 
mellan aktörsnivåerna i och med skilda tolkningar och 
innebörder.7 Det är även möjligt att säga att jag använt mig av s k 
theoretical sampling, vilket anses vara typiskt för Grounded Theory. 
Här läses materialet igenom, bearbetas och sorteras utifrån 
kategorier och teman för att senare kopplas samman till relevanta 
teorier.8 Teorierna i denna studie är huvudsakligen diskussionen 

                                                           
6 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som 
teori och metod (Lund, 1999), s.28f. Se även Norman Fairclough, 
Discourse and Social Change (Cambridge, 2000). 
7 Ibid., s.28, 134f. 
8 Barney Glaser, Theoretical Sensitivity, (Mill Valley, 1978), s.36ff. 
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om kunskapssamhället och den nya ekonomin, samt teorierna 
kring humankapital. 

Denna studie är skriven för samtliga aktörsnivåer och 
riktar sig således till alla som har intresse för ämnesområdet. 
Tidigare studier inom detta område fokuserar på en samhällsnivå 
i taget och betraktar antingen fenomenet hos staten, företagen 
(arbetsgivaren),  eller arbetstagaren. Oftast  kännetecknas de 
även av att  
de huvudsakligen riktar sig till, eller studerar, en samhällsnivå i 
taget utan att någonsin egentligen sammanställa de tre. Viss 
litteratur diskuterar däremot arbetsgivaren för att senare 
diskutera eventuella konsekvenser för arbetstagaren. 
Utgångspunkten i tidigare litteratur är att arbetsgivarens beteende 
och organisation påverkar arbetstagaren och inte tvärtom; 
påverkan sker uppifrån och ned: stat - arbetsgivare - arbetstagare. 
I och med att litteraturen huvudsakligen/endast riktar sig till en 
nivå i taget läggs inte några förslag fram på att försöka 
tillfredsställa samtliga nivåer. Denna studie söker däremot genom 
att sammanföra de tre samhällsnivåernas syn på optimal arbetsform 
problematisera en fullständig implementering utifrån dagens 
diskussioner inom respektive nivå. Genom att stämma av 
varandras önskemål, värderingar och synsätt kan det vara möjligt 
att i större utsträckning undvika ”kulturkrockar” mellan 
nivåernas jakt. 

Hermeneutiken som en kritisk modell 

Genom samhällsvetenskapens historia och än idag lever 
uppfattningen om att samhällsstudier bör utgå från att det inte är 
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ett ömsesidigt förhållande mellan människan och samhället. Här 
finns två inriktningar. Den ena anser att man bör utgå från att 
människan, medvetet eller omedvetet, ligger bakom samhällets 
drivkrafter. Den andra inriktningen menar att det är samhället 
och dess drivkrafter som bestämmer över människans 
utveckling.9 I denna studie delar jag teoretiskt förhållningssätt 
med bl a Mikael Stigendahl, nämligen att det ena perspektivet 
inte nödvändigtvis utesluter det andra och att det mycket väl kan 
vara ömsesidigt.10 Huruvida det är samhället eller individen som 
driver den andres utveckling blir, i och med att fenomenet 
existerar oavsett perspektivval, närmast irrelevant i denna studie. 
Det är fenomenets nuvarande existens och problematik som är i 
fokus. För att vara öppen för att påverkan sker från flera håll 
önskar jag delvis sudda ut polemiken mellan individ och 
samhälle. Detta blir extra viktigt då jag söker sammanställa 
samtliga önskemål, värderingar och synsätt för att börja skissa på 
en samhällsoptimal lösning. 

Jag utgår från kunskapsteoretisk realism där verkligheten 
anses existera oberoende av eventuell kunskap eller medvetande 
om den. Vår kunskap eller uppfattning om verkligheten eller 
diverse fenomen blir så småningom en del av vårt medvetande.11 
Med detta som teoretisk utgångspunkt blir det svårt som 
forskare att å ena sidan undvika att påvisa de problem och brister 
som uppenbarar sig, samtidigt som det å andra sidan även blir 
                                                           
9 Mikael Stigendahl, Sociala värden i olika sociala världar. 
Segregation och integration i storstaden. (Lund, 1999) s. 37. 
10 Ibid. 
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svårt att inte utveckla dessa genom att lägga fram några aspekter 
som bör tas i beaktande vid förslag på lösningar. Vad som 
således blir relevant i denna studie är att genom kartläggning av 
problemen och sammanställning av nivåernas syn på optimalitet 
möjliggöra för vidare studier att konkret lägga fram förslag som 
kan uppfattas som tillräckligt lönsamma och attraktiva för 
samtliga aktörer att välja. Förslagen kommer oundvikligen att 
innebära kompromisser, där ingen aktörsnivå når allt de anser 
nödvändigt för den optimala arbetsformen. Istället kommer det - 
för att närma sig en optimal arbetsform för samhället som helhet 
- att röra sig om att söka minsta möjliga uppoffring på vardera 
nivå. Sålunda är det även nödvändigt att, liksom inom den 
kritiska realismen, lägga tyngdpunkten på själva kunskapen och 
diskussionen kring den snarare än att utgå från en färdig 
verklighetssyn. Forskarens uppgift i detta perspektiv blir med 
andra ord att föra verklighetens talan.12 Det är delvis av den 
orsaken som det blir intressant att studera vissa grundläggande 
faktorer utifrån naturalistiska principer liknande Isaac Newtons 
tredje lag om förhållandet mellan orsak och verkan.13 
Naturalistiska beskrivningar som denna, vad gäller olika 
strukturella förhållanden, kan i viss mån skildra verkligheten men 

                                                                                                                
11 Se bl a Joachim Israel, Om konsten att blåsa upp en ballong 
inifrån (Göteborg, 1982), s. 12. 
12 Om kritisk realism se bl a Mikael Stigendahl, Sociala värden i 
olika sociala världar. Segregation och integration i storstaden. 
(Lund, 1999) s. 43 ff. 
13 Harris Benson, University Physics (New York, 1996), s. 86, om 
naturalistisk disciplin se även Per-Johan Ödman, Tolkning Förståelse 
Vetande. Hermeneutik i teori och praktik (Göteborg, 1994), s. 35. 
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kan även tillskrivas funktionen som förklarande modeller som 
tydliggör de tendenser som tycks finnas. Däremot bör vi lyfta 
fram distinktionen mellan å ena sidan det förutsägbara naturligt 
”rena” och regelbundna och å andra sidan olika samhälleliga 
fenomen som skapats av människan. Detta blir särskilt relevant 
då man tar teknikens utveckling och implementering i beaktande. 
Tekniken som en del av samhället både påverkas av och påverkar 
samhällets utveckling, vilket ligger till grund för ett ömsesidigt 
samband. Den tekniska utvecklingen blir närmast naturlig då 
samhället numera består av ett ekonomiskt system där expansion 
och reinvestering är nödvändiga för att hänga med i utvecklingen 
och konkurrensen.14 Newtons tredje lag utvecklas i detta 
avseende till en spiral som inte stannar vid ett ”verkan” utan där 
denna även blir en orsak till en ny ”verkan”. 

För att måla en bild av vad som anses vara den optimala 
arbetsformen på de olika nivåerna presenteras hur de tre 
aktörerna påverkas av, eller själva önskar påverka, arbetsformen. 
Tanken är att studien skall bidra till en dialog, vilket blir möjligt 
med en öppen hermeneutisk ansats. Med öppen menar jag en 
ansats som tillåter disciplinöverskridande tvärvetenskap och som 
inte tror sig kunna nå mättad kunskap. Den hermeneutiska 
cirkeln ser jag som en spiral med ständigt nya beröringspunkter 
och resultat. Forskningsresultatet inom en samhälls- och 
kulturanalytisk studie kan således aldrig bli en fastställd, absolut 
sanning som andra forskare med samma metod nödvändigtvis 
skulle uppnå. Det ligger närmare att tro på att andra, inte ens 
                                                           
14 Jon Elster, Ekonomi och historia från Hammurabi till Keynes 
(Stockholm, 1973), s. 17, 55, 70. 
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nödvändigtvis liknande, resultat skulle erhållas eftersom olika 
externa faktorer som exempelvis ekonomi och socialisation 
påverkar såväl samhälle som individer (inklusive forskare). 

Hermeneutiken betraktar alla företeelser och fenomen 
som olika delar av helheter, något som blir användbart i studier 
som saknar tydliga gränsdragningar. I denna studie går arbete som 
fenomen och de olika aktörsnivåerna ständigt in i varandra och 
saknar bl a tydliga början och slut. Kanske påpekar den insatte 
läsaren att hermeneutiken förutsätter ett helhetstänkande och att 
jag på detta sätt inte alls kan påstå att jag inte har en färdig 
verklighetssyn (vilket den kritiska realismen i princip kan tyckas 
förutsätta). Men jag anser det vara fullt möjligt att använda sig av 
hermeneutiken som en hypotetisk modell där det blir irrelevant 
om den inbegriper en sann verklighet eller en konstruktion. 
”Helheten är ’mer än’ en summa av sina delar.”15 Både den 
naturalistiska och den hermeneutiska modellen kommer att 
utgöra en metod som ämnar underlätta hanteringen av material 
snarare än att servera någon filosofisk verklighetssyn. Som 
exempel på hur de olika aktörsrollerna går in i varandra kan man 
se att såväl staten som arbetsgivare består av människor som utför 
arbete. Utan dessa mänskliga formationer (vilka även kan ses som 
delar) skulle samhället (en möjlig helhet) definitivt se annorlunda 
ut. Ett samhälle utan arbetsgivare skulle sakna arbetstagare 
samtidigt som arbetet knappast skulle regleras utan staten. 
Troligen skulle var och en bli ”sin egen dräng” och sålunda 
kanske arbetet återigen skulle bli mer fokuserat på en direkt 
                                                           
15 Bengt Molander, Vetenskapsfilosofi. En bok om vetenskapen och 
den vetenskapande människan (Göteborg, 1998), s. 233. 
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kamp för överlevnad (jfr jordbrukssamhället med tjänste-
/kunskapssamhället.). 

Metoderna och modellerna jag reflekterat över kan sättas 
in i en större och mer övergripande hermeneutisk spiral där jag 
först utgår från min förförståelse för att senare utveckla mitt 
resonemang utifrån de olika delarna/disciplinerna. Å ena sidan 
utifrån den naturalistiska disciplinen med tonvikt på information 
och orsak-verkan förhållanden (även ömsesidiga), där man söker 
erhålla kunskap bl a för att förstå hur objektiverbara processer 
ska/kan kontrolleras. Å andra sidan den hermeneutiska med 
fokus på tolkning där man söker efter möjliga innebörder hos 
studieobjekten i den kontext de befinner sig i.16 Å tredje sidan 
den kritiska disciplinen med tyngdpunkten på hur kritik kan ge 
nya perspektiv samt hur den kritiska medvetenheten kan hjälpa 
till att finna och forma acceptabla levnadsformer.17 

Under förutsättning att man tillåter disciplinöverskridande 
forskning så kan de vetenskapliga disciplinerna inte bara 
komplettera - utan även utveckla – varandra. Per-Johan Ödman 
poängterar att vetenskapen både kan betraktas som en process 
och som en summa.18 Vetenskapen och dess resultat är 
någonting jag, särskilt i olika samhälls- och kulturanalyser, anser 
vara en process och en tillfällig summa där varje studie gäller 
tillsvidare under de premisser och den kontext den vuxit fram ur. 
Verktygen för denna studie är synen på kunskapssamhället, den 

                                                           
16 Om hermeneutik se bl a Per-Johan Ödman, Tolkning Förståelse 
Vetande. Hermeneutik i teori och praktik (Göteborg, 1994). 
17 Ibid., s. 37. 
18 Ibid., s. 42. 
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nya ekonomin och teorier kring humankapital, vilka 
huvudsakligen klassificeras som ekonomiska teorier. Jag har även 
sett vikten av att studera fenomenet utifrån ett hälsoperspektiv 
(såväl fysiskt, psykiskt som socialt). Resonemangen 
vidareutvecklas även ur exempelvis sociologisk-, 
psykosociologisk -, socioekonomisk - och politisk vinkel. Även 
andra aktuella fenomen såsom matchningsproblematik, hälsa, 
livssituation, kön, klass, etnicitet och generation tas i beaktande. 

Eftersom forskningsresultatet inom såväl hermeneutik 
som kritisk realism anses påverkas av forskarens tidigare 
kunskaper inom ämnet är det av särskild vikt att ständigt 
ompröva utgångspunkterna. Därför ligger tyngdpunkten i 
analysen mer på styrkan hos diskussionen än försök till ett ”rätt 
– fel” -tänkande. Det är huvudsakligen av den orsaken som jag 
inte tänker låsa mig vid en färdigt formad verklighetssyn, utan 
istället väljer att föra en ständig dialog mellan olika perspektiv, 
teorier och kunskaper. Således blir det inte bara möjligt att 
komplettera perspektiven med varandra utan även att skapa nya 
teorier utan att behöva upprätthålla teoretiska grundantaganden 
om att det antingen är människan som skapar samhället eller 
samhället som skapar människan. Det uppstår ett närmare 
ömsesidigt förhållande där det ena leder till det andra. Av den 
orsaken blir det naturligt - och kanske till och med nödvändigt - 
att använda en tvärvetenskaplig, disciplinöverskridande 
forskningsansats i studien av Jakten på den optimala arbetsformen. 
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Kunskapssamhället och den nya ekonomin 

Dagens samhälle går under många namn, vilka samtliga 
diskuteras och kritiseras flitigt. Oavsett vilket namn som väljs så 
beskriver de egenskaper som kan känneteckna olika brytpunkter 
med historien. Då förändringarna sker processvis så belyser 
namnen snarare vad som kan tolkas ha fått en ökad betydelse 
och i övrigt anses spegla dagens samhälle. Detta innebär med 
andra ord att en diskussion om kunskapssamhället inte utesluter 
att det skulle ha funnits kunskap tidigare, utan snarare att det fått 
en annorlunda och troligen mer betydande roll hos flera 
samhälleliga aktörer. Den bakomliggande orsaken till att jag valt 
att kalla dagens samhälle för kunskapssamhälle är att jag anser att 
kunskapssamhället, och visserligen även informationssamhället, 
är de begrepp som mest karaktäriserar och lyfter fram de 
förändringar som kommit att ha en betydande roll för de 
arbetsformer och arbetssituationer som jag ämnar studera.19 

Detsamma gäller diskussionen om den nya ekonomin. 
Vissa menar att dagens ekonomi alltid är ny och ständigt 
förändras medan andra menar att den är statisk och alltid 
kommer att se likadan ut. De finns även de som anser att det 
idag finns en ny ekonomi och att såväl företag som arbetstagare 
måste rätta sig efter den för att kunna konkurrera och utvecklas i 
takt med varandra och samhället. 

I denna studie gäller diskussionen inte om den nya 
ekonomin finns eller inte, utan snarare om hur den nya 
                                                           
19 Om jag istället skulle ha valt att exempelvis studera förändringar 
mer fokuserade till industrin skulle jag mycket väl, för att betona 
förändringarna, lyfta fram samhället som postindustriellt etc etc. 
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ekonomin eller diskussionen påverkar strukturerna och sättet att 
tänka och arbeta inom en organisation eller institution. På 
samma sätt som staten, arbetsgivare och arbetstagare ändrar 
beteende då de tror att det exempelvis skall bli en lågkonjunktur 
så anser jag det även vara motiverat att tron om en ny ekonomi 
och nya anpassningsbehov skulle kunna medföra ett ändrat 
beteende.20 Rimligtvis innebär ett ändrat beteende ofta också en 
självuppfyllande profetia. I tron på exempelvis en kommande 
lågkonjunktur så minskar konsumtionen, vilket naturligtvis även 
innebär en minskning av försäljningen. Då efterfrågan minskar så 
skärs utbudet ned, vilket å ena sidan medför en fallande 
produktion och å andra sidan att lågkonjunkturen faktiskt 
kommer ett steg närmare. Så oavsett om den nya ekonomin 
existerar eller inte så är det relevant att studera utifrån den 
eftersom det är många företag och individer som på olika sätt 
försöker anpassa sig till den och dra nytta av ”utvecklingen”. 

Tankarna kring såväl kunskapssamhället som den nya 
ekonomin kommer i mina ögon snarare att handla om en 
evolution än en revolution. Samhället genomgår ständiga 
förändringsprocesser men har ändå någon gemenskap med, eller 
återkoppling till, historien. Visserligen kan det vara så att 
utvecklingen uppfattas gå ovanligt snabbt i förhållande till vad 
den gjort tidigare och att det därför av många upplevs som en 
revolution. Såväl kunskapssamhället som den nya ekonomin 
knyts starkt till de teknologiska framsteg som gjorts särskilt inom 

                                                           
20 För vidare studier om hur beteende ändrar inför låg-/högkonjunk-
tur se exempelvis Klas Eklund, Vår ekonomi. En introduktion till 
samhällsekonomin (Stockholm, 1999), t ex s. 214 f. 
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informations- och kommunikationsteknologin. Dessa har öppnat 
nya dörrar och således skapat nya möjligheter inom samtliga 
aktörsnivåer som denna studie berör. Förutsättningen är dock bl 
a att det ska finnas kunskap, möjlighet och vilja att använda sig 
av den nya teknologin. 

Humankapital 

Humankapitalteorin utgår från att en perfekt arbetsmarknad har 
en viktig produktionsfaktor i arbetskraften. Således bör 
lönenivån i vinstmaximerande företag baseras på arbetstagarens 
produktivitet och dess marginalproduktion.21 Av denna orsak 
likställs lönen på den perfekta arbetsmarknaden med 
arbetstagarens marginalproduktivitet. I praktiken innebär detta 
att arbetstagaren genom att utbilda sig på arbetsplatsen, direkt får 
inflytande över sin marginalproduktivitet och skapar en 
möjlighet att påverka denna i positiv riktning, vilket skulle 
medföra en löneökning för arbetstagaren.22 Inom denna teori är 
den grundläggande tankegången att utbildning alltid är värdefull 
för företaget - men på olika sätt.23 

                                                           
21 marginalprodukt = ”den ökning av produktionen som ges av den 
sista insatta resursenheten” Klas Eklund, Vår ekonomi. En 
introduktion till samhällsekonomin (Stockholm, 1999), s. 487. 
22 för vidare studier om humankapital se Gary S. Becker, Human 
Capital. A Theoretical and emipirical Analysis, with special 
Reference to Education (New York, 1975). 
23 detta resonemang vidareutvecklas senare under rubriken 
”Humankapitalteorin i den nya ekonomin”. 
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Studiens fortsatta disposition 
Studien belyser olika förändringsmönster som kan utgöra basen 
för vad som anses vara optimalt utifrån de tre ovannämnda 
aktörernas perspektiv. Tyngdpunkten ligger på diskussioner kring 
vad som eftersträvas och bidrar således till en bild av vad som – 
inom den ”aktörsverksamheten” – kan tyckas vara en optimal 
lösning (därav suboptimala dilemman). 

Med strävan efter att kartlägga aktörernas rådande synsätt 
kommer de att presenteras var för sig i tre olika kapitel. Först 
presenteras Staten bestående av Den Europeiska Unionen å ena 
sidan och Den nationella staten, d v s den svenska staten, å andra 
sidan. Baserat på bl a propositioner, statistik och politik målas en 
bild upp av både det önskvärda företaget, den efterfrågade 
arbetstagaren och den optimala arbetsformen. 

Det andra kapitlet skildrar Arbetsgivarna och hur de vill 
anpassa sig till den nya ekonomin och kunskapssamhällets 
behov. Här lyfts bl a fram vilka egenskaper som anses vara 
nödvändiga hos arbetstagare för denna anpassning, samt vad 
företagen vill göra och vad de kan/får vad gäller såväl arbete, 
arbetsformer som utbildning. 

Det tredje kapitlet lyfter fram arbetstagaren och hur bl a 
livssituation och livscykeln påverkar synen på optimal 
arbetsform. Hos samma individ kan olika utgångslägen leda till 
olika val samtidigt som det är omöjligt att förutsätta att samma 
utgångsläge hos olika individer bl a skulle innebära samma syn på 
optimal arbetsform. 

Efter varje kapitel följer en Analytisk diskussion där olika 
teorier såsom exempelvis humankapitalteorin samt teorierna om 
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den nya ekonomin och kunskapssamhället får komma till tals för 
att jämföras och komplettera varandra.  

Avslutningsvis följer en Slutdiskussion där det tidigare 
resonemanget och de tre Analytiska diskussionerna förs samman 
till olika slutsatser och vidareutvecklas till en djupare och mer 
flerdimensionell diskussion. 
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STATEN SOM AKTÖR 
I detta kapitel kommer staten att delas in i två delar. Först 
presenteras EU – en union av stater, varav Sverige är en. Sedan 
diskuteras den svenska staten bestående av beslutandeorgan, 
offentlig sektor samt kommuner. Sveriges medlemskap i EU 
motiverar en kortfattad och avgränsad genomgång av hur den 
europeiska sysselsättnings- och socialpolitiken arbetar samt vad 
som kan ligga till grund för vissa prioriteringar. En liknande 
genomgång görs även av den svenska statens politik och 
prioriteringar under rubriken ”Den nationella staten”. Staterna 
inom EU påverkas av vad som beslutas och diskuteras i EU:s 
parlament, råd och kommission. EU-länderna får välja fritt – så 
länge det sker inom vissa ramar. 

Den Europeiska Unionen 

Hantering av konkurrenstryck och marknadskrafter 

De senaste åren har EU stått för mer än 20% av all export och 
klassas därför som världens ledande handelspartner.24 För att 
måna om sin framstående position ställer EU vissa krav på de 
nationer som ansöker om medlemskap. Bl a måste nationen ha 
en fungerande marknadsekonomi eftersom det finns ett behov 
av att rusta de politiska och institutionella förutsättningarna i 
medlemsstaterna. En av de bakomliggande faktorerna är att 

                                                           
24 Europeiska Kommissionen, Europeiska unionen och världen 
(Luxemburg, 2001), s. 21 
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kombinationen av den snabba utvecklingen och ekonomins 
globalisering bl a påverkat sysselsättningen inom unionen.25 
Vidare bygger det europeiska ekonomiska samarbetet på en 
kombination av den fria marknadens principer.26 För att hantera 
konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom EU har man 
fastslagit några huvudprinciper: 

1. Det är förbjudet att ingå avtal, eller andra samordnade 
förfaranden, (mellan företag och 
företagssammanslutningar) som riskerar påverka handeln 
mellan medlemsstater genom att begränsa, hindra eller på 
annat sätt snedvrida den gemensamma marknadens 
konkurrens. 

2. För att undvika en snedvriden konkurrens skall samtliga 
statliga stöd och bidrag kontrolleras så att de inte gynnar en 
viss produktion eller vissa företag. 

3. En dominerande ställning på den gemensamma marknaden 
får inte missbrukas så att det påverkar handeln mellan 
medlemsstaterna. 

4. Planerade företagskoncentrationer skall ur en europeisk 
dimension kontrolleras förebyggande för att senare få 
klartecken eller förbud vad gäller den tänkta 
koncentrationen. 

                                                           
25 Ibid., s. 18. 
26 Se bl a Europeiska Kommissionen, Amsterdamfördraget. 
Handledning (Bryssel, 1999), s. 5, samt Europeiska Kommissionen, 
Ordbok. Europeiska unionens institutioner, politikområden och 
utvidgning (Bryssel, 2000),  s. 41. 
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5. Vissa sektorer med monopol verksamhet inom såväl 
offentliga som privata företag skall liberaliseras.27 

 

Ofta möts dessa konkurrensregler av motsägelser som försvårar 
en effektiv tillämpning. Dessa motsättningar kan bl a uppstå i 
och med att EU:s lagar och förordningar råder över de 
nationella. Europeiska kommissionen poängterar av denna orsak 
att strävan efter den perfekta konkurrensen inte får ske på 
bekostnad av unionens konkurrenskraft på världsmarknaden. De 
tjänster som står för allmänhetens grundläggande behov inom en 
nation får ingalunda hotas av olika liberaliseringsinsatser.28 

Sysselsättningsstrategier 

I och med att arbetslösheten för medlemsstaterna i snitt ligger på 
ca 10% har sysselsättningen blivit en viktig fråga för EU. Genom 
att främja investeringar i yrkesutbildning syftar 
gemenskapspolitiken till att förbättra individens anpassning till 
den teknologiska utvecklingen, något som i sin tur kan innebära 
en ökning av framtida sysselsättningsmöjligheter. I övrigt ligger 
tyngdpunkten på att arbetsmarknadspolitiken på ett mer effektivt 
sätt skall arbeta för att främja tillväxten och på så sätt skapa 
sysselsättning. EU önskar även minska indirekta lönekostnader 
samt förstärka de åtgärder som syftar till att hjälpa människor 
som drabbats särskilt hårt av arbetslöshet. Det övergripande 
målet är att införa en samordnad, gemensam strategi för att 

                                                           
27 dessa huvudprinciper är en sammanfattning av EG-fördraget 
artiklarna 81-89 (tidigare artiklarna 85-94). 
28 Europeiska Kommissionen, Ordbok. Europeiska unionens 
institutioner, politikområden och utvidgning (Bryssel, 2000), s. 42. 
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skapa och stimulera en kvalificerad och anpassningsbar 
arbetskraft som snabbt skall kunna reagera på ekonomiska 
förändringar.29 Dessa sysselsättningsstrategier skall efterlevas på 
europeisk, nationell och regional nivå och är således en 
integrerad del av EU:s politik. 

EU, egenföretagare och bristen på kvalificerad     
personal 

I skrifter från Europeiska kommissionen förekommer USA ofta 
som en referens. Exempel på vad som jämförs är delvis 
implementeringen av den nya teknologin i arbetssituationer, men 
även arbetstagarnas kompetens. 

Men Europa släpar efter USA i detta hänseende. 
Ungefär 500 000 jobb inom informations- och 
kommunikationsteknik i EU kan inte fyllas på grund av 
brist på kvalificerad personal. Kompetensluckorna hotar 
EU:s ekonomiska utveckling, för att inte tala om 
enskilda företags framgång. Inte ens i företag som har 
infört den senaste tekniken ökar flexibiliteten 
automatiskt, även om marknaden i allt högre grad kräver 
snabba reaktioner på konsumenternas nya krav. För att 
inte förlora konkurrenskraften måste många företag 
ändra på det sätt på vilket arbetet organiseras. 
Produktion, administration, arbetsprocesser och 
arbetsledning sätts på prov.30 

                                                           
29 Europeiska Kommissionen, Amsterdamfördraget. Handledning 
(Bryssel, 1999), s. 33 ff. 
30 Europeiska kommissionen, Europeisk sysselsättnings- och 
socialpolitik. En politik för människor (Luxemburg, 2000), s.17. 
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För att kunna fortsätta konkurrera på den globala marknaden 
uppmanas EU-länderna dels att satsa på ny teknik och dels 
försöka finna nya ledningsmodeller.31 

I direkt anslutning till EU:s första sysselsättningsmöte 
1997 följde konkreta åtgärder. Det beslutades om att starta ett 
finansiellt stödprogram för små och medelstora företag med 
syfte att underlätta tillgången till riskkapital och finansiella 
garantier. Motivet bakom att just dessa företag skulle gynnas var 
för deras egenskaper som nyskapande och för att de dessutom 
ansågs ha bättre potential än andra sektorer att skapa flera 
arbetstillfällen.32 

Arbetstagarens rättigheter 

De ramar som EU satt upp angående arbetstider är att vuxna 
arbetstagare har rätt till åtminstone 11 vilotimmar mellan två 
arbetsdagar (vissa yrkesgrupper dock undantagna).33 
Arbetstagaren har också rätt till 35 timmars veckovila. I övrigt 
söker man från denna nivå hålla arbetstidslagarna av en mer 
generell karaktär för att lämna öppet för olika avtal och undvika 
tröghetsmoment som kan uppkomma i en detaljstyrning.34 
Ungdomar under 15 år får inte alls arbeta och eventuell övertid 
                                                           
31 Ibid., s.17. 
32 denna åtgärd går under namnet ”initiativet för tillväxt och 
sysselsättning”. Se Europeiska Kommissionen, Europeisk 
sysselsättnings- och socialpolitik. En politik för människor 
(Luxemburg, 2000), s.12 
33 Ibid., s. 18. 
34 Tommy Iseskog, Arbetstidslagen. I EU-anpassat skick 
(Stockholm, 1996), s. 106 f, se även Torbjörn Åkerstedt Arbetstider, 
hälsa och säkerhet (Stockholm, 1996), s. 58. 
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accepteras endast efter att arbetstagaren är 18 år fyllda. Vidare får 
en individ som är visstids- eller deltidsanställd inte diskrimineras 
av sin arbetsgivare. Arbetstagaren har även rätt till 
anställningsavtal som fastställer lön, rätt till semester samt 
uppsägningstid. Dessa är några av arbetstagarens europeiska 
rättigheter men det är även av vikt att påpeka att 
medlemsstaterna tillämpar sin egen lagstiftning, vilken i vissa fall 
kan vara striktare än den övergripande europeiska.35 

Den nationella staten 
Det är möjligt att utläsa att den svenska staten med sin offentliga 
sektor, sina kommuner samt sitt beslutandeorgan huvudsakligen 
spelar två olika roller på arbetsmarknaden. Den ena rollen är som 
nationens största arbetsgivare med arbetsplatser inom hela den 
offentliga sektorn och andra statliga bolag.36 Den andra rollen är 
som en reglerande aktör och socialförsäkringssystem med makt 
över övriga arbetsgivare, individer på arbetsmarknaden samt de 
som på något sätt exkluderats från lönearbete.37 Under denna 
rubrik är det främst rollen som reglerande aktör som är central. 
Staten griper in då marknaden inte fungerar, men agerar även i 
förebyggande syfte för att upprätthålla ordningen i samhället. 
                                                           
35 Europeiska Kommissionen, Europeisk sysselsättnings- och 
socialpolitik. En politik för människor (Luxemburg, 2000), s. 18. 
36 Vid mitten av 90-talet fanns drygt en tredjedel av de 
förvärvsarbetande i statliga eller kommunala organisationer. Se bl a 
Göran Ahrne, et al Det sociala landskapet (Göteborg, 1996), s. 151. 
För historisk återblick se Jon Elster, Ekonomi och historia från 
Hammurabi till Keynes (Stockholm, 1973), s. 18. 
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Den statliga organisationsförändringen 

Staten driver stora ”företag” som tidigare kännetecknats av sina, 
för medborgarnas välfärd, nödvändiga existens. Exempel på 
sådana ”företag” är skolväsendet, sjukvården och övrig omsorg. 
Andra statliga företag har funnits bl a inom transport- och 
kommunikationssektorn. På senare tid har staten avsagt sig vissa 
monopol samtidigt som man kämpat för att få behålla andra. Det 
förstnämnda har resulterat i en spridning av privatisering 
samtidigt som det sistnämnda i vissa fall inneburit en kamp med 
EU och dess normer.38 Utöver decentralisering och privatisering 
så kan även målstyrning och brukarinflytande betraktas som en 
del av statens organisationsförändring. Dessa begrepp är möjliga 
att dela in i två grupper som på olika sätt strävar efter liknande 
mål. Den första gruppen bestående av brukarinflytande och 
decentralisering kan i viss mån tyckas sträva efter att närma sig 
någonting liknande en direktdemokrati där man söker öka 
flexibiliteten för att kunna skräddarsy de offentliga tjänsterna 
efter den enskilda medborgarens behov och önskningar. Den 
andra gruppen anses i och med målstyrnings- och 
privatiseringstankar snarare sträva efter en mer företagslik 
organisering för att kunna öka effektiviteten och därmed även 
minska kostnaderna för verksamheten. Däremot är det viktigt att 
poängtera att en privatisering av tidigare statlig verksamhet sällan 
innebär en fullständig privatisering, utan att det snarare rör sig 

                                                                                                                
37 Joachim Israel & Hans-Erik Hermansson, Det nya klass-samhället 
(Stockholm, 1996), s. 31. 
38 En omdiskuterad kamp mellan statens monopol och EU:s normer 
fördes kring Systembolagets vara eller icke vara i Sverige. 
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om att verksamheten förflyttas till privat regi medan 
finansieringen fortfarande i stor utsträckning kommer från 
staten.39 Med detta i åtanke förefaller det relevant att lyfta fram 
att den offentliga sektorn, trots flertalet privatiseringar, ändå på 
senare tid brett ut sig. I mitten av 1960-talet stod den privata 
sektorn för anställning av två tredjedelar av arbetstagarna medan 
denna siffra drygt 30 år senare hade minskat till att inte ens nå 
upp till hälften.40 

Ett urval av statens politiska strategier 

Staten lägger upp olika strategier för att upprätthålla eller skapa 
ordning i samhället samtidigt som man önskar vara 
konkurrenskraftig gentemot omvärlden. När det gäller 
arbetsformer tycks det relevant att särskilt belysa strategier 
rörande hälsa, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Folkets 
hälsa och politiken kring den påverkar nationens totala 
produktion, samtidigt faller största delen av kostnaden för ohälsa 
på staten. Investeringar i utbildning och arbetsmarknad är 
avgörande för nationens utveckling och konkurrens men även 
beträffande formandet av den presumtiva arbetstagaren. På 
senare tid, framför allt kopplat till den nya ekonomin och det 
globala tänkandet, har dessutom IT-politiken blivit avgörande 
                                                           
39 Om att privatiseringen inte är fullständig då finansieringen 
fortfarande huvudsakligen kommer från staten. Se Anders Forsell, 
”Företagisering av kommuner” i B Jacobsson red., 
Organisationsexperiment i kommuner och landsting, (Stockholm, 
1994), s. 28. 
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för arbetsformer och konkurrensmöjligheter. Statens strategier 
kring hälsa, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik samt IT 
presenteras kortfattat nedan. 

Hälsa 
Eftersom staten besitter makt att stifta lagar om löner, arbetstid 
och arbetsmiljö är det ur ett samhälleligt perspektiv intressant att 
kartlägga hur hälsa respektive ohälsa fördelas samt vad det är 
som bestämmer dessa. Både den statliga resursfördelningen och 
finansieringen av vård brukar baseras på hälsofördelningen, 
vilken oftast brukar betraktas som inkomstrelaterat. Framtida 
strategier kan vara att utreda förhållandet mellan variablerna lön, 
arbetstid och arbetsmiljö eftersom hälsoklyftorna ökat.41 Sådana 
utredningar kan ligga till grund för att utarbeta den optimala 
arbetsformen. 

I detta skede tycks det relevant att belysa att staten valt att 
hålla vissa paragrafer inom exempelvis arbetstidslagen 
dispositiva. Konkret innebär detta att det är fullt möjligt för 
arbetsgivaren att avtala bort eller ändra paragraferna genom 
centrala och lokala avtal. Ett exempel på en dispositiv paragraf är 
arbetstagarens rätt till nattvila. Arbetstagaren har däremot inte 
rätt att avstå från veckovilan. Arbetstidslagen är generell och ren 
från detaljerade undantagsbestämmelser. På så vis lämnas den 
öppen för ytterligare avtal, vilket innebär att ett visst 
                                                                                                                
40 Ronald Fagerfjäll, Företagsledarnas århundrade, del 3 1967-
2000. Från Werthéns förvärvsstrategi till Barneviks globala nätverk 
(Stockholm, 1999). 
41 Gun Sundberg, ”Varning för vidgade hälsoklyftor” i Ekonomisk 
debatt 1997/2, s. 111. 
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bestämmande och medbestämmande förs över till 
arbetsmarknadens parter. Ursprungligen var 
arbetstidslagstiftningen en skyddslagsstiftning. Men eftersom 
staten inte längre anser att en arbetstidsförkortning kan 
motiveras ur arbetarskyddssynpunkt har denna istället blivit en 
del av ledighetslagstiftningen.42 

                                                           
42 Tommy Iseskog, Arbetstidslagen. I EU-anpassat skick 
(Stockholm, 1996), 100 ff, 121, se även Torbjörn Åkerstedt, 
Arbetstider, hälsa och säkerhet (Stockholm, 1996), s. 58. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik 
Vad gäller kunskap och utbildning ser staten gärna Sverige som 
en spjutspetsnation. Det är även dessa områden som anses 
nödvändiga att prioritera och anpassa för att nationen skall 
kunna bibehålla eller förbättra sin konkurrenskraft i förhållande 
till omvärlden. På nationsnivå brukar man resonera kring att 
landets humankapital bestående av arbetskraftens totala kunskap, 
yrkesskicklighet och ledarskap resulterar i ökad sysselsättning 
och ekonomisk tillväxt.43 De pågående strukturförändringarna i 
samhället ställer allt högre krav på utbildning. Detta framgår 
tydligt i såväl tal som skrift från statens sida. Bl a står det i 
proposition 2001/02:4: 

Utbildning blir allt viktigare, både för den enskilde och 
för samhället i stort. Sveriges möjligheter till fortsatt 
tillväxt avgörs av människors vilja och möjlighet att 
utvecklas. En välutbildad befolkning är en 
grundförutsättning för att skapa tillväxt och välfärd för 
att utveckla demokratin. […] God utbildning ökar också 
möjligheterna för den enskilde att leva ett rikt liv och 
stärka sin ställning på arbetsmarknaden. 
Kompetensnivån har betydelse för såväl individens 
möjlighet att få behålla ett arbete som att påverka 
arbetets utveckling. […] Utrymmet för regional 
flexibilitet och variation avseende innehållet i 
utbildningar på olika nivåer har generellt ökat. Ett av 

                                                           
43 Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmarknadspolitik i förändring. En 
grundläggande bok om arbetsmarknadspolitikens villkor 
(Stockholm, 1995), s. 82. 
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motiven för detta är att öka anpassningen till den lokala 
arbetsmarknadens behov.44 

Här deklarerar man ett ökat regionalt utrymme för flexibilitet 
och poängterar vikten av att anpassa den lokala utbildningen 
efter den lokala efterfrågan av arbetskraft. På så sätt tror man sig 
bättre kunna matcha utbud mot efterfråga. Utbildningen 
betraktas som ”nödvändig” och lyfts fram som avgörande för 
individens framtida utveckling och möjligheter på 
arbetsmarknaden. Generellt har utbildningsväsendet tidigare 
ansetts vara både dyrt och komplicerat att bygga. Detta har sina 
rötter i att kunskap betraktats som ett osynligt och svårredovisat 
”kapital”.45 

För att stärka regional utveckling rekommenderas 
näringslivet att utgå från befintliga förutsättningar och 
effektivisera samordningen av olika politiska insatser. I 
Propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 
diskuteras behovet av att å ena sidan anpassa och förbättra 
företagsklimatet men även att arbeta för att främja positiva 
attityder till såväl företagande som entreprenörskap. Tanken är 
att detta skall resultera i en hållbar ekonomisk tillväxt samtidigt 
som flera (och) växande företag skall bidra med en ökad 
sysselsättning. Nationellt helhetstänkande i kombination med en 
garanti för ett effektivt arbetsutbud lyfts fram som det optimala. 
På så vis tror man sig minimera riskerna för diverse flaskhalsar, 
samtidigt som det blir möjligt att upprätthålla 
                                                           
44 Regeringens proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och 
livskraft i hela landet, s. 33. 
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sysselsättningsnivåerna. Tyngdpunkten i arbetsmarknadspolitiken 
bör enligt propositionen ligga på åtgärder som både stimulerar 
arbetsmarknaden och underlättar en effektiv matchning av 
arbetstagare och arbetsgivare.46 

IT-politik 
Globalisering och den nya teknologin, däribland IT, anses vara 
en viktig ingrediens i den nya ekonomin och kunskapssamhället. 
Statens IT-politiska mål är att Sverige som första land blir ett 
informationssamhälle för alla.47 En utbyggnad av IT infrastruktur 
anses ur ett globalt perspektiv vara nödvändig för en hållbar 
utveckling på individ-, företags- och regional nivå. 
Huvudsakligen önskar man utjämna regionala skillnader vad 
gäller användningen av, och tillgången till, specialistkunskapen 
inom dess område samt tekniken som sådan. Tanken är att en 
bra IT infrastruktur skall pressa ned priserna och minska 
miljöbelastningen genom att minimera behovet av fysiska 
transporter och sudda ut geografiska avstånd. IT används i en 
ständigt ökande utsträckning inom olika yrkesverksamheter och 
förväntas där kunna öppna nya dörrar.48 

                                                                                                                
45 Jon Elster, Ekonomi och historia från Hammurabi till Keynes 
(Stockholm, 1973), s. 75. 
46 Regeringens proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och 
livskraft i hela landet, s. 23-32. 
47 Regeringens proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle 
för alla. 
48 Regeringens proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och 
livskraft i hela landet, s. 41. 
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Analytisk diskussion 
Både den svenska staten och EU har genom lagar försökt föra 
över allt mer av bestämmandet i arbetstidsfrågor till parterna på 
arbetsmarknaden. EU:s olika direktiv har fått något av en 
normativ verkan och de svenska direktiven som i stor 
utsträckning är dispositiva kan, som jag tidigare nämnt, ändras 
eller t o m avtalas bort på central/lokal nivå. 

Staten poängterar att ett målinriktat och lyckat samarbete 
mellan regional utbildnings- och arbetsmarknadspolitik kan 
resultera i värdefulla bidrag till regional utveckling, men så är 
nödvändigtvis inte fallet. Institutet för Arbetsmarknadspolitisk 
Utvärdering (IFAU) har bl a skrivit en rapport kring effekterna 
av ett ökat kommunalt inflytande i arbetsförmedlingsnämnderna. 
Resultatet pekar på motsättningar mellan de nationella och lokala 
målen. Dessa gällde bl a hur personer med socialbidrag 
överfördes till arbetsmarknadspolitiska program samt hur de 
önskade upprätthålla det kommunala befolkningsunderlaget.49 

Statens ansvarsdelning till kommunerna kan i vissa fall 
innebära relativt stora skillnader mellan kommuner med bra 
ekonomi och kommuner som har sämre ekonomi exempelvis 
vad gäller åtgärdserbjudanden och rehabiliteringsmöjligheter. 
Detta är något som många anser självklart. Men det är viktigt att 
komma ihåg att det inte enbart är ekonomiska faktorer som 
spelar in  
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– kommuner har, liksom individer och företag, olika 
förutsättningar. I små kommuner kan det vara svårt för privata 
och offentliga företag att finna avancerad kompetens, mångfald 
och nytänkande. Individer med avancerad och specialiserad 
utbildning söker företag som efterfrågar hennes kompetens. 
Eftersom ett större utbud av företag innebär ökade möjligheter, 
söker sig allt fler presumtiva arbetstagare till kommuner med 
större företagsutbud. Företagen slår huvudsakligen rot på orter 
med stor lokal arbetsmarknad för att söka efter en 
”skräddarsydd” arbetstagare. Här finns också en infrastruktur 
med bl a företag och högskolor som inte mindre orter alltid kan 
locka med. Företag med liknande inriktning och starkt 
specialiserade tjänster får möjlighet att växa i varandras närvaro.50 
Generellt innebär detta att företag som söker 
specialistkompetens troligen kommer att stanna i de större 
kommunerna, eller få svårt att överleva i mindre kommuner. Ett 
troligt scenario - om inte annat statligt ingripande sker från 
nationen eller unionen - blir att specialiserad arbetskraft inte 
lockas till de mindre kommunerna så länge som 
kunskapsintensiva företag anser att fördelarna väger tyngre på 

                                                                                                                
49 IFAU, rapport 2000:7, Effekterna av ökat kommunalt inflytande i 
arbetsförmedlingsnämnderna. 
50 Ett talande exempel på hur avancerade företag med stark 
specialisering kan hjälpa varandra att växa är Silicon Valley, som är 
ett centra skapat för att utnyttja fördelarna hos företag av samma typ 
(storstädernas fördelar hindrar inte skapandet av helt nya centra). Se 
även Hans T Söderström red., kluster.se. Sverige i den nya 
ekonomiska geografin (Stockholm, 2001), s. 151-175. 
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större orter. Avfolkningen är ett ganska troligt resultat och 
”bredband åt alla” kan inte ses som ett universellt botemedel.51 

Från samhällsstyrning till självreglering 

Göran Ahrne et al menar att staten kan ingripa och att man har 
flera möjligheter att få organisationer och individer att agera på 
ett bestämt sätt. Å ena sidan genom ekonomiska incitament 
såsom lön och bidrag, och å andra sidan med incitament som att 
stifta lagar.52 Även Michel Foucault diskuterar politiska projekt 
där samhället styrs så att medborgarna formas till ”nyttiga 
individer”.53 Resonemanget klargör han senare med 
begreppskonstellationen governmentality. Den första delen ”govern” 
står för ”att styra” och ”mentality” innefattar individens mentalitet 
och föreställningar.54 I och med att makten blir en del av 
medborgarnas identitet reproduceras samhällsstyrningen från allt 
mellan enskilda individer till statsapparater. Exempelvis 
socialiseras individen i den obligatoriska skolgången till vissa 
kunskaper, åsikter och värderingar för att senare 
medvetet/omedvetet reproducera dessa. Samhällsstyrningen sker 
med andra ord på samtliga nivåer.55 

                                                           
51 Framför allt som detta ännu inte innebär datorer och kunskap åt 
alla. 
52 Göran Ahrne, et al Det sociala landskapet (Göteborg, 1996), s. 
145 f. 
53 Michel Foucault, Övervakning och straff (Lund, 1987), s. 246. 
54 Michel Foucault, ”Governmentality”, i: Burchell, G. Gordon, C. & 
Miller, P. (red.) The Foucault Effect: Studies in Governmentality, 
(Chicago, 1991). 
55 Michel Foucault, Övervakning och straff (Lund, 1987). 



37 

I demokratiutredningens slutbetänkande konstrueras en 
bild av den ”demokratiska medborgaren”. Bilden som även visar 
på relationen till det ”offentliga” speglar ett pågående skifte från 
samhällsstyrning till självreglering. Tyngdpunkten går från att ha 
varit ett statligt, samhälleligt ansvar, d v s en statscentrerad 
regim, till att bli en regim som alltmer fokuserar på individuella 
initiativ och ansvarstaganden. I detta slutbetänkande står det bl a: 

Genom att delta utvecklar medborgarna fundamentala 
kvaliteter i samhället. Ömsesidigt respekterande 
medborgare genererar ett stort humant och socialt 
kapital som alla sfärer i samhället har glädje och nytta av. 
Den som inte får motsvarande träning i att skapa tillit 
genom att vara tolerant mot oliktänkande, går miste om 
skolning och förädling av sina mer primitiva instinkter. 
Den som övar sig i samarbete, kritik och tolerans blir en 
tillgång för både sig själv och samhället, för såväl den 
privata som den offentliga sfären.56 

Ovanstående citat poängterar fostran till demokrati. Hur de som 
blir demokratiska blir en tillgång för hela samhället då de förädlar 
sina ”mer primitiva instinkter”. De individer som p g a oförtjänta 
omständigheter som exempelvis arbetslöshet, handikapp och 
sjukdom inte till fullo kan hantera sin egen situation borde 
utifrån detta perspektiv erbjudas och även få hjälp till självhjälp, 
dels för att inte hamna utanför demokratin och dels för att inte 
betraktas som primitiv. Även Kenneth Petersson diskuterar 
samhällsstyrningens förändring till självreglering.57 Problemet, 

                                                           
56 SOU 2000:1 En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 
2000-talet, Demokratiutredningens slutbetänkande, s. 33. 
57 Kenneth Petersson, ”Mobilisering av gemenskapen. Om den 
socialpedagogiska offensiven i lokalmiljön” i red. Karl-Olov 
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menar han, är att valfrihet och delaktighet förutsätter ”…en aktiv 
referent, som ser sig själv som ’mobiliseringsbar’ och som utan motstånd 
sätter sig själv i centrum”.58 Här kan det lätt uppstå en balansgång 
mellan ansvarsflykt, hjälp till självhjälp och ett direkt beroende. 
Risken finns att både individens ansvar och hennes 
ansträngningar antingen onödigförklaras eller omyndigförklaras. 
Hjälper staten för mycket utan att ge hjälp till självhjälp finns 
risken att individen inte får utrymme att förverkliga sig själv, utan 
att hon istället blir beroende av statligt ingripande. Att däremot 
erbjuda hjälp till självhjälp kan resultera i att statens agerande av 
vissa betraktas som en ansvarsflykt. En kommentar i 
demokratiutredningens slutbetänkande lyder: 

Medborgarna måste ges autonomi för att var för sig och 
i olika slag av gemensam självförvaltning i största möjliga 
utsträckning själva ordna sina liv. Den offentliga 
maktutövningen får inte klä av medborgarna denna vilja 
att ha kontroll över och ta ansvar för sina liv. Oavsiktligt 
kan detta dessvärre bli följden om stat och kommun 
övertar, inlemmar eller alltför okänsligt försöker styra 
verksamheter som medborgare själva initierar eller 
organiserar.59 

Spjutspetsnationens monopol 

Den svenska staten månar om att inom prioriterade områden 
vara först och lyfter gärna fram sin framstående ställning i såväl 

                                                                                                                
Arnstberg och Ingrid Ramberg, I stadens utkant. Perspektiv på 
förorter (Stockholm, 1997), s. 86-118. 
58 Ibid., s. 92. 
59 SOU 2000:1, En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 
2000-talet, Demokratiutredningens slutbetänkande, s. 20. 
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politiska som massmediala sammanhang. Att vara först eller 
besitta en monopolställning är dock varken problem- eller 
riskfritt. Föregångsmannen blir ofta förbigången av konkurrenter 
som valt att följa i dennes spår. Att vara först sker ofta till priset 
av relativt otympliga och föga ändamålsenliga lösningar, som 
dock oftast först uppenbarar sig i efterhand. 

Så länge föregångaren har monopol på sin 
spjutspetsverksamhet i förhållande till konkurrenter är det 
möjligt att tjäna på att vara först. Däremot är det lätt hänt att 
konkurrenterna vidareutvecklar idén/uppfinningen till en mer 
effektiv lösning och konkurrerar ut föregångaren. Ett närmast 
ofrånkomligt slut är att föregångaren sist och slutligen även gör 
en förlust då vinsterna från monopolperioden oftast inte räcker till 
för att uppväga förlusterna som följer i perioden efteråt. Det blir 
en ständig balansgång om hur långt fram man skall ligga (både på 
statlig och företagarnivå) samtidigt som det är viktigt att inte 
ligga alltför långt bakom. Det finns även ett behov av att känna 
till konkurrenterna. Statens konkurrenter är huvudsakligen andra 
nationer och det är rimligt att tro att beslutet om att ge bredband 
åt alla kan lyftas fram som ett talande exempel. Å ena sidan ville 
man inte halka efter andra nationer och å andra sidan ville man 
inte att det skulle bli en klassfråga för medborgarna att hänga 
med i utvecklingen. Elin Wihlborgs studier tyder på att statens 
satsning på bredband åt alla måste resultera i att människorna 
faktiskt använder tekniken som verktyg för att vända hinder till 
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möjligheter, för att exempelvis bredband skall kunna klassas som 
en resurs.60 

Den statliga makten 

Såväl EU som den svenska staten besitter makt att utifrån olika 
metoder kunna påverka såväl synsätt som handlingsutrymme hos 
individer och organisationer inom det egna landets gränser.  
Ahrne et al lyfter fram makten som staten har att forma och 
fostra sina medborgare (jfr Foucault begreppskonstellation   
governmentality ovan). Exempelvis poängteras att en stor del av 
fostran sker i den statligt drivna skolverksamheten och att 
deltagandet i det närmaste är obligatoriskt.61 I skolan fostras 
individen till vissa tider, vissa ämnen och vissa arbetsformer. 
Fostran är arbetsförberedande. Arbetet i skolan är mer 
probleminriktad och drivs alltmer i projektform och 
grupparbeten. Även datoranvändandet har blivit en del i den 
allmänna grundutbildningen. 

Då staten förväntas se till hela nationens bästa, är det 
rimligt att tro att dess perspektiv sammanfaller med det som 
anses vara till största samhälleliga nytta. Trots att tankarna och 
definitionerna kring vad som anses vara optimalt varierar inom 
partipolitiken, så tycks det samhälleliga perspektivet både 
underbygga och förkasta många statliga beslut. För att undvika 
konflikter och fragmentisering inom landet, eller inom unionen, 
                                                           
60 Elin Wihlborg, En lösning som söker problem. Hur och varför 
lokala IT-policyer utvecklas i landsbygdskommuner (Linköping, 
2000), s. 232. 
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är det näst intill nödvändigt att staten arbetar för att underlätta 
att medborgarna accepterar den statliga styrningen både vad 
gäller lagstiftning och ekonomiska incitament samt 
legitimeringen av den egna verksamhet genom att exempelvis 
bygga upp homogena normer och värderingar.62 Det är även 
logiskt att det statliga agerandet behöver anpassa sig till kulturella 
och samhälleliga förändringsprocesser för att inte motarbetas av 
sina medborgare. 

Låt oss ta ett historiskt exempel från 1938 års Sverige. 
Detta år stiftades en lag om två veckors semester dels för att 
anpassa till det moderna samhället och dels för att värna om 
”folkmaterialet”. Staten var av den åsikten att den ökade 
mekaniseringen i kombination med produktionens tempoökning 
medförde en risk att människan - nationens viktigaste 
produktionsfaktor - skulle slitas sönder. Då det fanns 
motståndare till införandet av semester var det nödvändigt att 
fritiden skulle organiseras målmedvetet och disciplinerat och att 
dessa program skulle hjälpa individen att förverkliga sig själv. 
Fritiden kom att ideologiseras; semestern bestående av vila och 
rekreation blev ett viktigt verktyg i kampen för den moderna 
människan och det nya Sverige.63 Återigen är det dags att värna 
                                                                                                                
61 Göran Ahrne, et al Det sociala landskapet (Göteborg, 1996), s. 
145 f. 
62 Björn Hettne, Sverker Sörlin & Uffe Østergård, Den globala 
nationalismen (Stockholm, 1998), s. 407, se även Jesper Strömbäck 
”Mindre stat - mera människa” i Demokratins utmaning. Politikens 
gränser och det civila samhällets möjligheter, red. Claes Arvidsson 
(Ekerlid, 1996), s. 74. 
63 Martin Wicklin, ”Fritidens sociala ingenjörer. Den svåra konsten 
att ha semester” i Tvärsnitt 3/1997, s. 56-69. 
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om ”folkmaterialet”. Problemet är överhängande: 
långtidssjukskrivningarna blir allt fler och längre samtidigt som 
de drabbade blir allt yngre. I dags datum ökar 
sjukförsäkringskostnaderna i landet med 25 miljoner/dag. Under 
2002 uppskattas 800 000 arbetstagare insjukna. Slutnotan för 
detta års sjukförsäkring beräknas landa på          120 miljarder, 
vilket innebär 20 procent av hela statsbudgeten.64 Detta innebär 
att en stor del av statliga resurser läggs ned på sådant som 
troligen i relativt stor utsträckning skulle ha kunnat förebyggas 
genom större ansvarstagande från arbetsgivarnas sida, 
exempelvis vad gäller arbetsmiljö och arbetsorganisation. 
Personer som sjukskrivs ersätts å ena sidan av en kortsiktig 
”lösning” bestående av övrig personal arbetar över och å andra 
sidan en något mer långsiktig där en ny arbetstagare tas in som 
vikarie. Den förstnämnda ”lösningen” innebär att andra 
arbetstagare får fler arbetsuppgifter, längre arbetstid och kanske 
även större ansvar. Den andra ”lösningen” ger tillfälligt arbete åt 
en ny arbetstagare. Båda ”lösningarna” kan således i sin tur 
generera ytterligare sjukskrivningar baserat på ökat arbete eller 
att vikarien upplever sin anställning som osäker. De resurser som 
staten investerar för att reparera skadan och söka efter rimliga 
motåtgärder skulle ha kunnat spenderats på preventiva åtgärder 
och diverse reformarbete inom exempelvis arbetsmarknad, skola, 
vård samt övrig infrastruktur. 

                                                           
64 Kalla fakta, ”Det sjukskrivna Sverige”, TV4, 21 mars 2002. 



43 

ARBETSGIVAREN SOM AKTÖR 
I managementlitteraturen riktad till företagarna/arbetsgivarna 
poängteras att en fast förankring av diverse förändringar, bl a 
vad gäller nya inställningar, är nödvändig för att minimera 
riskerna för att företaget återgår till sin tidigare - inte fullt så 
effektiva - arbetsform. En av de som lyfter fram vikten av 
förändring hos företagen är professor John P. Kotter vid 
Harvard Business School. Han menar att det är omöjligt att nå 
framgång om företagen ständigt utgår från samma arbetsmodell. 
Dessutom är det nödvändigt för cheferna att få så många som 
möjligt inom företaget att inse vikten av förändring. Bl a skriver 
han: 

Stämpeluret, månadslönen, bristen på inlärning och att 
låta angelägenhetsnivån förbli låg är i bästa fall en 
trångsynt och kortsiktig strategi. Trångsiktiga och 
kortsiktiga strategier leder numera sällan till 
framgångar på lång sikt, vare sig för företagen eller de 
anställda.65 

Kotter pekar på sociala och ekonomiska krafter som 
bakomliggande orsaker till att företagen är i behov av förändring 
för att kunna nå framgång. Bl a lyfter han fram hur globalisering 
av såväl marknader som konkurrens medför både fler tillfällen 
och risker. Dessa, menar Kotter, utmärker sig genom att den 
växande marknaden å ena sidan har färre hinder men å andra 
sidan en ökad konkurrens och snabbhet.66 
                                                           
65 John P. Kotter, Leda förändring. Hur du blir framgångsrik på 
2000-talet (Malmö, 1998), s. 56 
66 Ibid., s. 27. 
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För att få en inblick i arbetsgivarnas syn på hur en optimal 
arbetstagare kan se ut är det möjligt att utgå från 
managementböcker och platsannonser. Figur 1 på följande sida 
är en ”fiktiv” platsannons, som är en sammanställning av diverse 
platsannonser. En del av det intressanta ligger i att varken 
arbetstagarens efterfrågade egenskaper eller den glimt av 
företagsorganisationen som avslöjas i de platsannonser som legat 
till grund för den nedanstående sammanställda annonsen, har 
fallit långt ifrån managementlitteraturen. Av denna orsak är det 
inte motiverat att måla upp ytterligare en modell utifrån denna 
litteratur. 

Likheten mellan platsannonserna och 
managementlitteraturen är främst slående på två sätt. Å ena sidan 
skrivs platsannonserna så att arbetsgivaren söker efter sådana 
egenskaper hos arbetskraften som managementlitteraturen direkt 
rekommenderar arbetstagaren att eftersträva. Å andra sidan 
presenterar sig arbetsgivarna i platsannonserna som det företag 
som rekommenderas och eftersträvas i managementböckerna (i 
de fall ”presentation” över huvudtaget ges). Frågan är om denna 
likhet beror på att implementeringen har lyckats på relativt kort 
tid eller om management helt enkelt handlar om sunt förnuft och 
möjligheten att sätta sig in i den andres situation. 
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Figur 1. Fiktiv platsannons 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: egen sammanställning av platsannonser.67  

                                                           
67 Inspiration hämtat från Metro 2, Nytt jobb. Kunskap och 
kompetens januari och februari 2002. Även från Norrköpings 
Tidningar januari till februari 2002. Idén om att sammanställa en 
fiktiv platsannons är delvis inspirerad av Max Webers användning av 
”ideala modeller”. 

Vill du ha ut mer av Ditt arbete? Vi ger Dig chansen att vara den 
Du är - vänlig, hjälpsam och positiv - i en varm och generös miljö. 
Genom Din initiativförmåga och entusiasm har du verkligen 
möjlighet att sätta en personlig prägel på jobbet. Vi söker Dig 
som vill bidra med Din kompetens/specialitet! Du har naturligtvis 
goda kunskaper i PC-miljö, datorprogrammen […] och kan 
hantera Internet. I övrigt är Du en ansvarsfull och noggrann 
person som gillar utmaningar och besitter förmågan att finna 
lösningar. Vi kan erbjuda Dig en arbetsplats med trivsel, 
omväxlande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och en 
organisation utan hierarki. Organisationen formar vi tillsammans. 

 
För att klara av den här arbetsuppgiften tror vi att du har 
erforderlig utbildning på högskolenivå. Du bör ha dokumenterad 
flerårig arbetslivserfarenhet inom […] Du bör vara en stresstålig, 
flexibel, starkt drivande och systematisk person med förmåga att 
självständigt kunna driva, utveckla och organisera arbetet. Det är 
även nödvändigt att Du kan driva parallella projekt och har lätt 
för att samarbeta med andra. En bra social - och emotionell 
kompetens är nödvändig. Det är även av vikt att du inte har några 
svårigheter med uttrycka Dig på svenska och engelska - varken i 
tal eller skrift. Du bör ha goda ledaregenskaper där Ditt ledarskap 
präglas av engagemang och lyhördhet. Du skall vara 
resultatinriktad samt kunna motivera och inspirera medarbetarna. 
Naturligtvis har Du dessutom ett stort intresse för de uppgifter 
och det fält som detta arbete innefattar. 
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Företagens organisationsförändringar 

Från integrerade företag med stordriftsfördelar till 
små kärntrupper i nätverksföretag 

Arbetsgivaren i den nya ekonomin kännetecknas av företagaren 
eller entreprenören. Det är nytänkandet som anses bidra med 
egenskaper som utvecklar samhället. Diverse management-, 
samhälls- och ekonomisk litteratur uppmanar företagen (och 
arbetstagaren) att anpassa sig till dagens samhälle, dess behov 
och tempo.68 Ett väldigt talande citat, men med ett något 
annorlunda angreppssätt, får representera tanken bakom många - 
om inte till och med alla - managementböcker riktade till företag 
och företagsledare: 

Av alla hyllkilometrar managementlitteratur som 
producerats av i första hand amerikanska 
fantomdirektörer så är det få som varit lika insiktsfulla 
som Darwin. Darwins evolutionstes bygger på det 
faktum att en organism som inte utvecklas i takt med 
sin omgivning dör. Det betyder – och det har historien 
tydligt visat - att det inte nödvändigtvis är de stora och 
starka som överlever, utan i stället de smarta och – 
framför allt – anpassningsbara. De som förstår att se 
skiften och som klarar av att utveckla nya 
försvarsmekanismer likväl som nya metoder att gå till 
attack. Dinosaurierna må ha varit hur stora och 

                                                           
68Se exempelvis: Mattock & Ehrenborg (1998), Kotter (1998), Mill 
red.(1997), Israel & Hermansson (1996), Liedman (1999), Sanne, 
(1995) m fl. 
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skräckinjagande som helst, men det hjälpte inte mot 
vad det nu var som sänkte detta magnifika släkte.69 

Det är detta som managementlitteraturen söker lyfta fram. Det 
tidigare stora och i många fall även otympliga företaget målas 
upp som en dinosaurie, en utdöende art som måste anpassas om 
den vill säkerställa sin egen överlevnad i den nya ekonomin. Det 
är inte längre eftersträvansvärt med s k integrerade företag då de 
närmast undantagslöst bedriver all sin ekonomiska produktiva 
verksamhet inom det egna företaget. Detta går bl a att utläsa från 
det faktum att de svenska storföretagen sedan slutet av 1980-talet 
minskat sin andel av såväl produktion som sysselsättning, medan 
motsvarande andel istället ökat för de små och mellanstora 
företagen under 1990-talet.70 

Numera rekommenderas istället nätverksföretag med 
betoning på småskalighet och flexibilitet.71 Kärnverksamheten i 
dessa företag hålls tämligen liten och utgörs av exempelvis 
företagsledning, varumärkeshantering samt samordning av 
forskning och utveckling. De övriga uppgifterna (distribution, 
tillverkning etc) är tjänster som köps in av andra och som bl a 
utformas i olika projekt. I och med den teknologiska 
utvecklingen framför allt inom informations- och 
kommunikationssektorn är det möjligt att ta del av vad som 

                                                           
69 Jesper Kärrbrink, Håkan Ramsin & Bosse Svensson, Den digitala 
mutationen. En organism som inte utvecklas i takt med sin 
omgivning dör (Stockholm, 1998), s. 10. 
70 Magnus Henrekson & N Rosenberg, Akademiskt entreprenörskap 
(Stockholm, 2000). 
71 Richard Sennett, När karaktären krackelerar. Människan i den 
nya ekonomin (Stockholm, 2000), 32 ff. 



48 

tidigare varit typiska stordriftsfördelar samtidigt som man kan 
erbjuda de egenskaper som organisationen själv efterlyser hos 
sina arbetstagare. Några av egenskaperna är flexibilitet, icke-
hierarkisk struktur, rörlighet mellan företag och diverse 
nätverksaktiviteter, vilka i övrigt brukar känneteckna 
entreprenöriell affärskultur.72 Egenskaperna och 
nätverkskonstellationen förutsätter att organisationsledning och 
arbetstagare både vill och kan arbeta aktivt. Företag med 
kärnverksamhet är i behov av en kompetensladdad organisation 
där individerna vill, kan och förstår att utnyttja de sammanhang 
som omger verksamheten, dvs omvärlden.73 

Projektarbetsformen 

Projektarbete tillhör en av de nygamla arbetsformerna vars gamla 
koncept lever vidare men vars struktur och innehåll alltmer 
genomsyras av tankar kring ett anpassningsbehov till dagens 
samhälle. Vissa författare menar att vi befinner oss i ett 
mellanläge där diverse projektmetoder numera är i stort behov 
av att kompletteras med insikter om hur viktigt flexibilitet och 
dynamik, enkelhet och kreativitet verkligen är, för att projektet 
skall nå ett lyckat resultat. Projekten anses även ha blivit allt mer 
komplexa och heterogena. Detta försvårar processen och det blir 

                                                           
72 Magnus Henrekson, ”Den nya ekonomin: Effekter på företags- och 
belöningsstrukturen” i Ekonomisk debatt 6/2000 (Stockholm, 2000), 
s. 549-556. 
73 Lars H Bruzelius & Per-Hugo Skärvad, Integrerad 
organisationslära (Lund, 1998), s. 394. 
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viktigare än någonsin att förbättra styrning, hantering och 
kommunikation mellan brukare och beställare.74 

Tidigare sågs projekt som en arbetsform med en bas 
bestående av metodik, struktur och verktyg. Numera betraktas 
projekt alltmer som en mångfacetterad organisationsform med 
relativt klara definitioner och med en stor möjlighet till lärande.75 
Projekt anses vara i behov av en klar, och i viss mån även 
exkluderande, definition för att arbets- eller organisationsformen 
inte skall minska i betydelse. Om allt inom en organisation eller 
verksamhet drivs i projektform så riskerar det snarare mynna ut i 
ett namnbyte av den - på platsen - traditionella arbetsformen. I 
sådana fall uppstår risken att projektet inte kan tillföra de 
särskilda egenskaper eller den effektivitet som kanske var den 
bakomliggande orsaken till att arbetet från första början ansågs 
gynnas av att drivas som ett projekt. 

Arbetstider 
Företagen styrs av statliga riktlinjer och ekonomiska incitament. 
Exempelvis är det idag fastställt att en heltidsarbetsdag består av 
åtta timmar och att den arbetstid som överskrider detta är 

                                                           
74 Thorbjörn Wenell, Wenell om projekt (Uppsala, 2001), s. 24. 
75 Wenells definition av projektarbete är ”Projektformen 
kännetecknas av att det är en avgränsad arbetsuppgift som skall 
genomföras. Den har tydliga mål, en start- och slutpunkt, en 
genomförandeplan helst med kontrollstationer, en budget, en 
utvärdering av hot och risker samt en ansvarig ledare.” Thorbjörn 
Wenell, Wenell om projekt (Uppsala, 2001), s. 9. 
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övertid.76 Om arbetstagaren inte utför åtta timmars dagsverke så 
klassas  detta  arbete  istället  som  deltid.   Inom   de   kunskaps- 
inriktade företagen uppfattas detta av vissa som en nackdel 
eftersom längre arbetsdagar inte nödvändigtvis resulterar i ökad 
produktion. 

Olika IT- och reklamföretag lägger allt oftare upp arbetet 
med betoning på pauserna. Exempelvis kan man på arbetstid, då 
en deadline närmar sig, gå på en utställning, ett museum eller ett 
kafé för att få inspiration. Den grundläggande tanken är att man i 
en kombination av att befinna sig utanför arbetsplatsens väggar, 
ha tankarna någon annanstans och koppla av, lättare kan vara 
nyskapande och kreativ.77 

Att införa mer fritid för de anställda är även ett koncept 
hos flera IT-företag. Ett exempel är företaget Peak Six där 
arbetstagarna i tre år fått tillämpa sextimmars arbetsdagar. Jörgen 
Lerjestad som är VD för detta företag menar att det finns pengar 
att tjäna på ett sådant system. Fritiden gör arbetskraften mer 
effektiv vilket i sin tur medför färre investerade arbetstimmar. 
Detta som direkt resulterar i en lägre kostnad för kunden kan 
även innebära att flera kunder lockas till företaget. På Peak Six är 
sextimmars arbetsdag en valmöjlighet - men inte ett måste. Hela 
75% av de anställda har attraherats av detta valalternativ medan 
de övriga har valt att arbeta heltid. Problemen som lyfts fram är 
de praktiska, exempelvis då konsulter från företaget skall 

                                                           
76 ”övertid” för deltidsanställda kallas däremot för mertid, se 
exempelvis Tommy Iseskog, Arbetstidslagen. I EU-anpassat skick 
(Stockholm, 1996), s. 67 f. 
77 Doppings styrkedroppar (tema stress), TV4, 29 januari 2002. 
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samarbeta med konsulter från andra företag med en annan 
uppfattning om arbetsdagens längd. En av fördelarna som lyfts 
fram är att en kortare arbetsdag skapar möjlighet för 
arbetstagaren att sköta privata ärenden på fritiden. Således 
inverkar inte privata ärenden på arbetsdagens upplägg eller 
arbetstagarens fokus i samma utsträckning som då arbetstagaren 
blir tvungen att gå ifrån arbetet för att utföra ärenden. Lerjestad 
menar att detta hjälper arbetstagarna att fokusera på arbetet, 
vilket är en av flera bidragande faktorer för kvalitetsökning på 
arbetet. Ett annat förslag på att införa mer fritid som koncept 
presenteras av IT-företaget TenFour som istället för att korta 
ned arbetsdagen infört en dags betald ledighet per månad. 
Personalchefen Ulf Larsson Flink poängterar att ”Det är kvaliteten 
i arbetet som är det viktiga, inte att man jobbar 60 timmar i veckan”.78 

Gemensamt för ovannämnda arbetsgivare är dels åsikten 
om att det inte är arbetstiden i sig som skapar kreativitet och 
produktivitet - utan snarare att det är lugnet och fritiden. 
Dessutom delar de åsikten om att ett fullvärdigt heltidsarbete 
snarare står att mäta i kvaliteten och inte i att arbetsdagen består 
av åtta timmar. 

                                                           
78 Information om såväl Peak Six som TenFour från: Cecilia 
Jensberg ”Sextimmarsdag säljer. Mer fritid för de anställda en del av 
affärsidén för IT-företag” i tidningen Metro 16.08.00. 
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Analytisk diskussion 
Företag som inte direkt rättar sig efter mallen för en arbetsdag 
utan har en egen åsikt som de arbetar efter kan ibland upplevas 
som en hotbild av såväl fackförbund som 
arbetsgivarorganisationer. Detta kan delvis bero på att de tror att 
alla måste rätta sig efter detta. Fackförbunden å sin sida tycks 
befara att arbetstagaren i och med kortare arbetsdag även 
oundvikligen kommer att drabbas av en lägre lön. Samtidigt 
tycks arbetsgivarorganisationerna vara av den uppfattningen att 
en reform med kortare arbetstider nästan uteslutande skulle 
kosta mer för arbetsgivaren än den produktionsökning och 
avkastning reformen skulle medföra. På företagarnivå förutsätter 
beslut om ”friare” arbetsdagar av denna orsak en bra 
kommunikation och förhandlingssituation mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. Detta framför allt då utformandet oftast 
handlar om en avvägning om vad som skall prioriteras och av 
vem, om det skall vara ett övergripande beslut för hela företaget 
eller om det snarare skall handla om individuella lösningar utifrån 
arbetstagarens önskan inom arbetsgivarens uppsatta ramar. 
Kanske är detta extra viktigt då det handlar om kunskaps- och 
informationsrelaterade arbeten. Å andra sidan är produktionen 
inom dessa arbeten så abstrakt att mätningen av produktionens 
egentliga avkastning försvåras. Dessa får bättre kvalitet och 
uppnår bättre resultat - vilket även innebär högre avkastning - om 
människan bakom är mer kreativ och nyskapande. Av denna 
orsak torde det vara långsiktigt lönsamt om arbetsgivarna 
försökte få en nöjd, mer produktiv och nyskapande, arbetskraft 
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genom att i större utsträckning hörsamma deras önskemål. 
Baserat på samma resonemang är även arbetstagarens hälsa och 
välbefinnande en viktig ingrediens för företaget. Det har blivit 
allt vanligare att arbetsgivarna på olika sätt uppmuntrar 
arbetstagarna till fysisk träning antingen på eller utanför 
arbetstid.79 Men frågan är om det räcker. Kanhända lurar 
arbetsgivaren sig själv och tror att fysisk träning är det enda som 
resulterar i god hälsa, eller att det är tillräckligt att investera i 
detta. Människor är olika och har således även olika behov. Vissa 
värdesätter socialt umgänge mer än fysisk träning, medan andra i 
sin tur föredrar att känna att de exempelvis har inflytande över 
situationen eller att de är behövda. Det kan vara lika mycket värt 
för välbefinnandet om man exempelvis får äta tillsammans med 
sina arbetskamrater och skapa ett socialt nätverk som att få träna 
en timme. På samma sätt som arbetstagaren utreds då hon blivit 
sjukskriven borde även organisationen och dess struktur utredas. 
Hur är arbetsmiljön? Fungerar arbets- och ansvarsfördelningen? 
Känner arbetstagarna tillhörighet och trygghet? Visas 
uppskattning? Hur är samspelet mellan de anställda? etc, etc. 
Genom att studera organisationen öppnas nya möjligheter att 
spåra eventuella problem samt sätta in motåtgärder och arbeta 
förebyggande om ”problemet” fortfarande är kvar på 
arbetsplatsen. Idag tycks utgångspunkten vara att det är individen 
själv som är orsaken till sjukskrivningen och inte organisationen 
eller dess struktur. 

                                                           
79 Kalla fakta, ”Det sjukskrivna Sverige”, TV4, 21 mars 2002. 
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Kvalitetssäkring eller ökad produktion? 

En stor fråga som varje arbetsgivare ställs inför, berör den nya 
teknologin och dess möjligheter att på ett effektivare sätt 
använda tiden genom att exempelvis produktionen av 
beslutsunderlag skall resultera i högre kvalitet eller i ökad 
kvantitet.80 Troligtvis är detta ett dilemma som arbetsgivarna 
genom alla tider funderat över (även bortom teknologins 
utveckling) nämligen prioriteringen av kvalitet eller kvantitet. 
Frågan gäller således rent matematiskt vad det är som skall 
konstanthållas: volymen eller kunskapsnivån? 

Om volymen hålls konstant så innebär det att möjligheten 
till kvalitetsgranskning ökar då det blir möjligt att allokera mer tid 
för fler och bättre kvalitetsgranskningar. På så sätt uppnår, eller 
strävar företaget efter att nå, en högre kunskapsnivå inom 
företaget. Om valet istället blir att öka volymen så behålls samma 
tid för kvalitetsgranskning som innan. Resultatet blir att 
kvantiteten uppnås på bekostnad av kvaliteten då flera beslut 
fattas på samma tid.81 

                                                           
80 Carl B Hamilton ”Den rastlösa ekonomin” i Ekonomisk debatt 
6/2000, s. 543-547. 
81 för liknande resonemang se ex Carl B Hamilton ”Den rastlösa 
ekonomin” i Ekonomisk debatt 6/2000, s. 546 f och Staffan 
Burenstam-Linder, Den rastlösa välfärdsmänniskan. Tidsbrist i 
överflöd - en ekonomisk studie (Stockholm, 1969). 
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Företag med icke-hierarkisk nätverksstruktur 

Informationsmässigt blir dagens företag i och med sin ökade 
inriktning på kunskap väldigt lätt komplexa och omfattande. 
Detta försvårar - om inte till och med omöjliggör - för enskilda 
personer att över huvudtaget besitta tillräckligt mycket 
information för att själv kunna fatta alla avgörande beslut. Inte 
heller har man tiden för att skaffa informationen. Således blir det 
rimligt att en av de relativt nödvändiga förändringarna inom 
företagen blir att ansvaret delas upp på flera personer. Genom 
att decentralisera ansvaret så att det finns flera som kan fatta 
beslut inom sitt kunskapsområde blir det lättare att undvika 
stagnation. Baksidan av medaljen kan vara om ett företag med 
nätverksstruktur utgörs av arbetstagare och arbetsgivare som inte 
är tillräckligt självständiga för att klara av att fatta beslut. Detta i 
kombination med en avsaknad av auktoritära personer som 
övertygar andra att fatta besluten, kan innebära att arbetsformen 
motverkar sitt syfte. I dessa fall återstår fortfarande risken för 
stagnation - trots att företaget har nätverksstruktur, ansvars- och 
kunskapsfördelning. Med andra ord är arbetsformen i detta fall 
inte hela lösningen. 

Detta skulle även kunna förklara varför man tycks kräva 
alltmer av arbetstagaren inom företaget och varför tyngdpunkten 
ligger på processinriktad arbetsform.82 Företagen vill inte riskera 
stagnation, varken nu eller i närmaste framtid. Troligtvis är det 
av samma orsak som större krav ställs på den unga individen och 
hennes aktiva  val  för att utstaka sin framtid. Det tycks finnas ett  
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behov av att skapa människor till dagens - eller helst 
morgondagens - samhälle. I det här fallet finns således ett behov 
av självständiga människor som själva både kan och vill fatta 
egna beslut för sin egen och företagets framtid. 

Humankapitalteorin i den nya ekonomin 

Utifrån humankapitalteorin ligger det i företagets intresse att 
måna om att arbetskraften genomgår en specialiserad utbildning 
med en stark tyngdpunkt på det nuvarande företaget och dess 
karaktäristika. Den bakomliggande orsaken är att företaget 
genom dessa avgränsade utbildningar gagnar den egna 
organisationen genom att bl a öka dess produktivitet och 
avkastning. Utbildningen skall kunna bidra till detta samtidigt 
som arbetskraften vid byte av arbetsgivare inte direkt skall kunna 
använda denna utbildning för att öka den nya arbetsgivarens 
produktivitet. Investeringar i att specialutbilda kortvarig 
arbetskraft anses bli onödigt dyrt då detta resulterar i att flera, 
inom en kort period, måste genomgå motsvarande utbildning. 
Av denna orsak önskar företagen ge incitament som gör att 
specialutbildad arbetskraft stannar kvar. Genom att få 
arbetskraften medveten om att utbildningen är specialiserad så 
ökar sannolikheten för att de väljer att stanna inom 
organisationen.83 

                                                                                                                
82 Kalla fakta, ”Det sjukskrivna Sverige”, TV4, 21 mars 2002. 
83 Gary S. Becker, Human Capital. A Theoretical and emipirical 
Analysis, with special Reference to Education (New York, 1975), s. 
25 ff. 
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Humankapitalteorin förutsäger att den anställda under sin 
utbildningsperiod får ett ekonomiskt bidrag som innebär en lägre 
lön än den ”outbildade” arbetskraften på arbetsplatsen. Däremot 
får arbetstagaren efter genomgången utbildning, d v s då 
utbildningen småningom ger avkastning för företaget, en 
löneökning att vänta medan de outbildades lön hålls konstant. 
Företagets nyvunna avkastning kan sägas belönas med ett 
positivt samband mellan ålder och lönenivå – företaget betalar 
utifrån vad det är för utbildning samt uppskattningsvis efter hur 
länge det är troligt att den ökade avkastningen kommer att gynna 
företaget. Med tanke på att kunskapen som erhållits från 
specialiserad utbildning sällan är av intresse för andra presumtiva 
arbetsgivare så lär inte heller lönenivån efter utbildning kunna 
konkurrera med nuvarande arbetsgivare. Naturligtvis anses även 
en allmän utbildning vara värdefull inom humankapitalteorin 
men i och med att utbildningen är attraktiv för flera företag löper 
företagen en större risk att arbetskraften lockas av andra 
arbetserbjudanden. Utifrån humankapiatlteorin är detta en 
bakomliggande orsak till varför allmän utbildning, trots att den 
anses vara en merit, varken finansieras eller delfinansieras av 
arbetsgivaren.84 

I Sverige finns tendenser som visar på att anställda varken 
får lägre lön under utbildningsperioden eller att den interna 
utbildningen är särskilt specialiserad. Dessa två aspekter; att 
bibehålla lönen och erbjuda mer generellt inriktade utbildningar 

                                                           
84 Ibid. 
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frångår humankapitalteorin. Däremot finns belägg som styrker 
att  yrken  som  kräver  längre utbildning  både resulterar  i högre 
 
 
löner och en möjlighet till snabbare löneutveckling.85 

Resonemanget inom humankapitalteorin tycks krocka 
med den nya ekonomins diskussion om det växande behovet av 
kunskapsutbyte. En avgörande faktor kan vara att Gary Becker 
skrev om humankapitalteorin för närmare 30 år sedan, vilket bl a 
var innan informations- och kommunikationsteknologins 
framfart. De senaste decenniernas ökade globalisering och 
utvecklingen inom teknologin anses utgöra grunden för ”den nya 
ekonomins förändringsbehov”. Tanken är att informationen skall 
vara allmänt tillgänglig för att kunna utveckla företagen. Tillfälligt 
anställda anses således kunna erbjuda inspiration och nytänkande 
till kärntruppen på arbetsplatsen. Dessa resonemang är svåra att 
förena med humankapitalteorins önskan om att binda upp 
arbetstagarna för att exempelvis få långvarig avkastning på 
specialistutbildningar. Anpassningen till den nya ekonomin 
möter ytterligare tröghetsmoment i och med vissa lagar som 
exempelvis lagen om anställningsskydd (Las) - i folkmun även 

                                                           
85 studien bygger på SCB:s Levnadsnivå undersökning från 1991. 
Till grund låg 2135 st slumpmässigt utvalda arbetsplatser (intervjuer 
med 93% av dessa), för vidare läsning se Anders Björklund & Håkan 
Regner ”Humankapital-teorin och utbildning på arbetsplatserna” i 
red. Carl le Grand, Ryszard Szulkin, Michael Tahlin, Sveriges 
arbetsplatser. Organisation, personalutveckling, styrning 
(Stockholm, 1993), s. 84-103. 
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kallad ”sist-in-först-ut-principen”.86 Den nya ekonomins strävan 
efter kunskapsutbyte och nytänkande försvåras i praktiken av 
denna lag då arbetstagaren fattar rationella beslut bl a utifrån 
tryggheten i att ha arbete. I och med arbetstagarens själv önskar 
bestämma när hon vill sluta eller byta arbete bidrar lagen till en 
känsla av trygghet i att stanna på arbetsplatsen i väntan på att 
inte vara den som anställdes sist. 

Projektmodeller 

Idag är ett av problemen med projektmodeller, enligt Thorbjörn 
Wenell, att de ofta tenderar bli byråkratiskt detaljstyrda istället 
för att bestå av en tydlig ram kring projektverksamheten. Risken 
är att det blir på bekostnad av utrymme som annars skulle 
tillägnas viktiga egenskaper som arbetslust, motivation och 
vision. En stor del av planeringsmetoderna anses vara föråldrade 
då de skapats och anpassats till stora industriella projekt med 
planering och storskalighet i fokus.87 

Dagens projekt kännetecknas av att de inte i samma 
utsträckning som tidigare går att planera i förväg. För att få dem 
mer hanterbara har man av denna orsak börjat bryta ned 
projekten i mindre beståndsdelar. Uppdelningen innebär ett 
minskat ansvar för arbetsgivaren då det inte längre är 
centraliserat till denna. Således går ansvaret från att ha varit 
centraliserat till att i allt större utsträckning bli decentraliserat. 
                                                           
86 om Las; se Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmarknadspolitik i 
förändring. En grundläggande bok om arbetsmarknadspolitikens 
villkor (Stockholm, 1995), s. 102. 
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Med andra ord innebär detta att ansvarsfördelningen från 
arbetsgivarens sida ökar samtidigt som det förefaller vara 
naturligt att flera arbetstagare får ett större ansvar. Denna 
förskjutning gör att det ligger i arbetsgivarens intresse att visa 
tillit för den anställda så att denne får tillräckligt stort spelrum för 
att använda sin kompetens och kreativitet. Om så inte är fallet 
riskerar arbetstagarens - troligen unika - egenskaper att kvävas. 

Informationsteknologin har på ett märkbart sätt 
underlättat för företagen att direkt förhandla med varandra och 
dessutom krympa ned avstånden mellan producent och 
konsument.88 På så sätt har decentralisering och planering ökat 
takten på behovsrelaterade anpassningar samtidigt som 
konkurrensen grundas på mera information. Däremot innebär 
inte färre mellanhänder och mera informationsmängd 
nödvändigtvis att besluten grundas på lika villkor eller 
symmetrisk information. 

Anpassningarna av projektmodellerna, menar Wenell, går 
att utläsa som tre – kanske fyra olika generationer. Dessa 
framkommer i figur 2 på följande sida. Utvecklingen från första 
generationen kännetecknas generellt av ökad delegering, 
snabbhet, flexibilitet och samarbete samtidigt som kunderna och 
konkurrenterna alltmer indirekt eller direkt påverkar såväl 
slutresultat som mål.89 

                                                                                                                
87 Om projektens behov av anpassning och om dess problem se bl a 
Thorbjörn Wenell, Wenell om projekt (Uppsala, 2001). 
88 Pontus Braunerhjelm & Per Thulin ”Kunskapskapital, ’viktlösa 
varor’ & den nya ekonomin” i Ekonomisk debatt 6/2000, s. 521-528. 
89 Thorbjörn Wenell, Wenell om projekt (Uppsala, 2001). 
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Figur 2. Projektetmodellens generationer 
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egen bearbetning 
 

Ovanstående modell (figur 2) har presenterats av Wenell då han 
diskuterat projektmodeller som arbetsform. Han målar upp tre 
olika generationer och skissar även på en önskvärd eller trolig 
fjärde generation. Generationerna skildrar å ena sidan 
förändringar över tid, men även samtida skillnader mellan olika 
arbetsgivare.90 Huvudsakligen kännetecknas statens arbetssätt av 
den seriella projektmodellen; besluten är tydliga och ovillkorliga 
samtidigt som beslutsfattandet är centraliserat (dock är 
beslutsfattarna framröstade av folket). De flesta andra företag 
har frångått den första generationens modell och arbetar utifrån 
andra och tredje generationens d v s utifrån den parallella 
respektive dynamiska modellen. Om vi betraktar staten som en 
organisation som skall delegera de mindre delverksamheterna 
(vilket i detta fall blir företagen) och utgå från sitt synsätt, blir 
utfallet tämligen intressant. I praktiken innebär det att första 
generationens modell reglerar såväl den andra som den tredje 
generationens. De två sistnämnda borde rimligen vara de som 
utvecklats och anpassats till samhällets nuvarande behov, vilket 
skulle kunna innebära att staten genom sin makt och sitt val av 
arbetsform egentligen kanske motarbetar samhällets utveckling 
och behov. Däremot är det inte nödvändigtvis i detta fall av 
ondo. Wenell menar bl a att myndighetsbeslut och lagar mycket 
väl kan fungera som milstolpar. Då de är tämligen statiska blir de 
även förutsägbara.91 När det gäller att styra en hel nation är klara 

                                                           
90 Modellerna beskrivs i Thorbjörn Wenell, Wenell om projekt 
(Uppsala, 2001), s. 39 ff. 
91 Thorbjörn Wenell, Wenell om projekt (Uppsala, 2001), s. 99 f. 
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direktiv antagligen nödvändiga, frågan är väl snarast hur 
detaljerade de skall vara. 

ARBETSTAGAREN SOM AKTÖR 
På samma sätt som arbetsgivaren styrs av de statliga direktiven så 
styrs arbetstagarna av arbetsgivarens och naturligtvis även av de 
statliga. Således blir det aktuellt för arbetsgivarna att söka efter 
arbetstagare som både vill och kan tillfredsställa såväl statens 
krav som företagets. Sökandet synliggörs bl a genom 
platsannonser och managementlitteratur.92 De förslag som i 
managementböckerna riktas till arbetstagaren är tänkta att stärka 
individens karriärmöjligheter dels genom att vägleda då 
problemen redan uppstått men även för att förbereda 
arbetstagaren för vad som kan inträffa. Böckerna visar även på 
vilka egenskaper som inom företagen brukar anses vara goda 
samt vilka som inte brukar vara fullt så uppskattade. Här får 
arbetstagaren således en uppfattning om både det efterfrågade 
och det icke-efterfrågade hos företagen. På så sätt får hon 
möjlighet att anpassa sig till ”det nya” innan hon själv egentligen 
nödvändigtvis är en del av det.93 De vanligast förekommande 
                                                           
92 se fiktiva platsannonsen under rubriken ”Arbetsgivaren”. 
93 Exempel på managementbok riktad till arbetstagaren se bl a Jöns 
Ehrenborg & John Mattock, Förhandla bättre. Så blir din motpart en 
medpart (Malmö, 1998), Daniel Goleman, Känslans intelligens. Om 
att utveckla vår emotionella kapacitet för ett tryggare & mänskligare 
samhälle (Stockholm, 2001), Daniel Goleman, Känslans intelligens 
& arbetet. Emotionell intelligens & social kompetens i arbetslivet 
(Stockholm, 2000), för politisk utredning Arbetsmarknadsstyrelsen, 
Arbetsmarknadspolitik i förändring. En grundläggande bok om 
arbetsmarknadspolitikens villkor (Stockholm, 1995), s. 68. 
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önskvärda egenskaperna och de som man i övrigt verkar sätta 
tyngdpunkten på kan ge indikationer på vad individen bör 
strävar efter för att bli attraktiv arbetskraft. Dessa riktlinjer kan 
komma att upplevas som en press för arbetstagaren att efterleva. 

Samhällelig fostran och utbildning 
I ett historiskt perspektiv kan man se en brytpunkt i och med 
industrialismen. Jordbrukssamhällets gemeinschaft med 
solidaritet, hjälpsamhet och släktkärlek kunde bl a i och med 
kampen för överlevnad även vara brutal, trångsynt och 
hämmande.94 Huvudsakligen brukar man säga att industrialismen 
ryckte bort de positiva värden som funnits i jordbrukssamhället 
utan att egentligen erbjuda några nya. ”Arbetet blev utan mening och 
fritiden utan innehåll när hela familjen under större delen av dygnet slet med 
hälsofarligt och utmattande arbete.”95 Människan fostrades in i ett 
samhälle där alltmer av den ekonomiska verksamheten började 
drivas med tanke på vinst och en ökad framförhållning. Målen 
blev ekonomisk tillväxt och möjligheter till reinvesteringar. Detta 
innebar bl a att det varken angick arbetsgivaren att eller om 
familjens boendegemenskap raserades.96 

Utbildning 

På senare tid har skolans uppgift ändrats från att servera färdiga 
kunskaper för framtiden till att bli mer problembaserad och 
                                                           
94 om gemeinschaft och jordbrukssamhället se exempelvis Johan 
Asplund, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft (Göteborg, 1991). 
95 Jon Elster, Ekonomi och historia från Hammurabi till Keynes 
(Stockholm, 1973), s. 40. 
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försöka ge eleverna verktyg och kunskap att själva avgöra vad de 
vill  
skaffa kunskap om och hur detta kan genomföras. På så sätt har 
den aktiva och den presumtiva arbetstagaren inte endast fått en 
ökad klassmedvetenhet utan även ökad möjlighet att själv forma 
sin egen situation.97 En ny rapport kring bl a högre utbildning 
inom OECD länderna visar att eftergymnasial utbildning 
fortfarande är ett val som huvudsakligen görs av individer som 
definierats tillhöra högre klasser. Studien visar även på att de 
extra år som en individ lägger ned på eftergymnasial utbildning 
är lönsamt ur socialt och ekonomiskt perspektiv, dock i 
varierande utsträckning.98 

Arbetsidentitet och hälsa 
En viktig fråga som mycket väl kan vara avgörande för hur 
individen trivs med sitt arbete och således även hur individen 
mår är huruvida arbetet, av arbetstagaren, betraktas som ett 
nödvändigt ont eller ett arbete som bidrar till att individen kan 
förverkliga sig själv. Ronald Fagerfjäll lyfter fram hur företagens 
anställda på 1800-talet hade en betydande makt som senare, i och 
med Taylorismens diskussion om den utbytbara människan, kom 
att ryckas undan. Däremot, menar han, att fackförbundens 
arbete i kombination med de senaste årtiondenas nya 

                                                                                                                
96 Ibid., s. 40, 66. 
97 Ibid., s. 41 ff. 
98 Metro 2 Nytt jobb. Kunskap och kompetens, 05.02.02. 
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arbetssituationer har börjat vinna tillbaka den mark som gått 
förlorad vad gäller arbetstagarnas makt.99 

En diskussion om arbetstagares identitet blir endast möjlig 
genom generaliseringar som naturligtvis medför risker att inte 
alltid bli riktiga och rättvisa, men som ändå kan säga någonting 
om hur det ser ut. Man kan anta att en fast anställning invaggar 
arbetstagaren i en trygghet som inte i samma utsträckning är 
möjlig för visstidsanställda som exempelvis arbetar på 
förordnanden eller i projekt. Men även här finns 
gränsdragningar. I och med den nya - globala - ekonomin har 
produktionen blivit allt mer globalt organiserad samtidigt som 
teknikens utveckling både fått ned kostnaderna för och ökat 
hastigheten av såväl transporter som kommunikationer. Kapitalet 
har, som Christer Sanne uttrycker det; ”blivit allt tydligare ’fotlös’.” 
100 

Detta har slagit och anses fortfarande slå relativt ojämnt 
mot de arbetande i västvärlden. I kunskapssamhället anses de s k 
”symbol-analyserarna” besitta de tryggaste arbetspositionerna. 
Dessa analyserande människor arbetar med generell och växande 
kunskap inom exempelvis management, ekonomi, teknik, 
vetenskap, media och juridik. Inom rutinproduktionen drabbas 
däremot arbetstagarna ofta hårt. De är inte ovanligt att de 
upplever sig utkonkurrerade och att de av denna orsak känner sig 
tvingade att acceptera arbete med sämre arbetsvillkor än de 

                                                           
99 Ronald Fagerfjäll, Företagsledarnas århundrade del 3. Från 
Werthéns förvärvsstrategi till Barneviks globala nätverk 1967-2000 
(Stockholm, 1999), s. 392. 
100 Christer Sanne, Arbetets tid (Stockholm, 1995), s. 23, 263. 
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egentligen anser vara skäligt. Inom sektorn för personliga tjänster 
bestäms huvudsakligen den anställdes arbetsvillkor av balansen 
på arbetsmarknaden. Om det exempelvis i förhållande till 
arbetsuppgifter inom denna sektor är få anställda uppstår ett 
behov av längre arbetsdagar för att arbetet skall bli utfört osv.101 

Arbetslivet har förändrats. Idag är det inte längre självklart 
att arbetsdagen är åtta timmar lång och utspelar sig i 
arbetsgivarens lokaler. Det är inte heller självklart att arbetarens 
karriär utvecklas inom samma företag eller ens inom samma 
bransch under den produktiva tiden. Det ökande antalet konsult- 
och projekttjänster kan bl a innebära att individen får ta ansvaret 
på sina axlar och anpassa sig efter den som betalar. Denna sorts 
tjänster kan innebära relativt korta, och för individen, kanske 
osäkra anställningar. Den anställda riskerar uppleva en ökad 
press på att anpassa sig för att behålla arbetet samtidigt som hon 
ständigt är medveten om att hon relativt lätt kan bli utbytt. 
Visserligen besitter hon ofta just den kunskap som efterfrågades 
vid anställningen, men både arbetstagaren och arbetsgivaren är 
väl medvetna om att det idag finns ett stort utbud av utbildade 
människor. Trots att en stor del av arbetet utförs i grupp sätts 
individen och dess karriär alltmer i fokus. Konkurrensen mellan 
olika individers humankapital ökar. Att ha en arbetsidentitet blir 
inte längre på samma sätt förknippat med arbetsplatsen och 
medarbetarna, utan kanske snarare förknippat med den egna 
personen och kunskapen. 

                                                           
101 Richard Reich, The Work of Nations. Preparing Ourselves for 
21st-Century Capitalism (New York, 1991). 
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Enligt stressforskningsrapporter kan arbetstidens längd 
eller placering på dygnet innebära skillnader i såväl arbetsbörda 
som socioekonomisk status.102 För att kunna undvika kraftiga 
bieffekter på hälsan är det endast möjligt med en marginell 
anpassning av dygnsrytm i förhållande till kroppens riktiga och 
biologiska dygnsrytm. Dessa problem har varit särskilt synliga i 
skiftesarbeten, huvudsakligen inom rutinproduktionen samt 
inom hälso- och sjukvården. Däremot har man i dessa avseenden 
inte problematiserat möjligheten att det huvudsakligen är de 
friskare människorna som från början väljer ett skiftesarbete.103 
Oregelbundna arbetstider innebär ofta för arbetstagaren att bl a 
deltagande av regelbundna aktiviteter försvåras, vilket i längden 
kan medföra sociala störningar. På samma sätt som 
skiftesarbetaren arbetar då större delen av övrig arbetskraften är 
ledig innebär oregelbundna arbetstider att det blir svårt för andra 
att hålla kontakten med denna arbetstagare som inte har någon 
”logik” bakom sina arbetstider. Den förstnämnda är däremot, 
enligt andra ”aldrig” anträffbar. Bortsett från de sociala 
störningarna som förknippas med oregelbundna arbetstider 
brukar dessa även innebära hälsoproblem främst i form av 
diverse mag- och tarmsjukdomar.104 Stressforskningsrapporterna 
påpekar dock att det är troligt att problemen kan vara något 

                                                           
102 Dessa faktorer påverkar i sin tur arbetstagarens hälsotillstånd 
främst vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar. 
103 Se exempelvis Torbjörn Åkerstedt, Arbetstider, hälsa och 
säkerhet (Stockholm, 1996), s. 10, 15, 28, 32, 42. 
104 Ibid., s. 44 ff. 
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mindre då valet av arbetstider skett på reellt frivillig basis, men 
att entydiga resultat dessvärre saknas.105 

Vad gäller arbetstidsreduktion så visar flertalet svenska 
och utländska studier en stark relation mellan kortare arbetsdagar 
och minskad belastning. Överlag ökar arbetstagarens känsla av 
att orka samtidigt som inställningen gentemot det egna arbetet 
blir mer positiv. Resultaten tyder på att det dröjer längre innan 
arbetstagaren anser att en sjukskrivning är nödvändig.106 

Fackföreningar och fackförbund 
Sverige har fackföreningar som består av en sammanslutning 
arbetstagare inom samma bransch eller yrke. Deras uppgift är att 
tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och föra 
arbetstagarnas talan.107 Fackförbundet i sin tur är en större enhet 
där fackföreningar inom samma bransch gått samman för att få 
ytterligare kraft bakom orden. Arbetsdagen inom dessa fackliga 
organisationer diskuteras idag utifrån att den är, och förblir, åtta 
timmar lång.108 

Det primära i dagens diskussion inom fackförbunden är 
inte arbetstiderna. Länge har fackföreningarnas diskussion berört 

                                                           
105 Ibid,. s. 53, se även Jonas Fogelqvist ”Matt av nattarbete” i 
Arbetsmiljö 5/1997, s. 21-23. 
106 För en tacksam sammanställning av diverse rapporter se Torjbörn 
Åkerstedt, Arbetstider, hälsa och säkerhet (Stockholm, 1996), 
exempelvis s. 60-68. 
107 se exempelvis Jon Elster, Ekonomi och historia från Hammurabi 
till Keynes (Stockholm, 1973), s. 42. 
108 Christer Sanne, Arbetets tid (Stockholm, 1995), s. 23, 266 ff. 
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sysselsättningsfrågor och en höjning av arbetstagarnas reallön.109 
Det ökade ohälsotalet hos arbetstagarna har på senare tid skapat 
ett behov av ett trepartssamtal mellan regering, 
arbetsgivarorganisationer och facklig verksamhet för att utforma 
den framtida sjukförsäkringen. Fackförbunden önskar hantera 
och minimera ohälsan i arbetslivet genom ekonomiska styrmedel. 
TCO110 är ett av de fackförbund som vill införa en modell där 
arbetsgivaravgifterna differentieras på så sätt att företag vars 
arbetskraft har bra hälsa (vilket innebär ett lågt ohälsotal) skall få 
lägre avgifter medan företag med högt ohälsotal får högre 
avgifter. Sture Nordh, ordförande i TCO, menar att de små 
företagen oftast är bättre på att ta hand om sin personal, medan 
den kommunala sektorn - följd av landsting och stat - är 
sämst.111 (jfr Wenells diskussion om generationsskifte i 
arbetsformer figur 2, s. 59) Nordh menar att detta tyder på att: 

…politiker kan vara bra på att stifta lagar men inte riktigt 
förstår vad arbetsgivaransvar innebär. Att en kommun 
inte har någon handlingsplan är väldigt allvarligt. Då har 
politikerna definierat bort sin roll som ytterst 
ansvariga.112 

                                                           
109 Anders Björklund, Per-Anders Edin, Bertil Holmlund & Eskil 
Wadensjö, Arbetsmarknaden (Stockholm, 1996), s. 221. 
110 Tjänstemännens centralorganisation, landsorganisation för stats-, 
kommunal- och privatanställda tjänstemän (bildades 1944). Ett av 
fackförbunden för arbetstagare inom områden där kunskap och 
nytänkande sätts i fokus. 
111 Micke Pihlblad, ”Besparingar bakom höga ohälsotal. TCO:s 
ordförande oroad över situationen i Norrköping” i Norrköpings 
Tidningar 31.01.02, s. 6. 
112 Ibid. 
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Den bakomliggande faktorn till den ökade ohälsan anser Nordh 
bero på att arbetsmiljön försämrats i och med att arbetstagarna 
mötts av ökade krav och större press. Under 90-talet har 
verksamheterna även drabbats av olika besparingsåtgärder 
samtidigt som tidsbegränsade arbetsformer och kraven på 
kunskap ökat. Vidare menar Nordh att introduktionen av diverse 
managementteorier och ledningsfilosofier skapat en viss 
osäkerhet hos arbetstagarna bl a vad gäller uppgifter, ansvar och 
roller. Han lyfter även fram att all forskning visar på att företag 
med en kombination av tydlig arbetsorganisation, 
ansvarsfördelning och möjligheter för arbetstagaren att påverka 
sin arbetssituation, inte alls i samma utsträckning drabbas av 
ohälsa.113 

Faktorerna hälsa, lön och arbetstid är beroende av 
varandra men det är, som jag tidigare nämnt, en svår uppgift att 
avgöra vilken faktor som är beroende av den andra och vice 
versa.114 I en artikel lyfter nationalekonomen Gun Sundberg 
fram två förslag på eventuellt samband. Det ena alternativet är 
att låg lön ur en överlevnadsaspekt kan tvinga arbetstagaren att 
arbeta mera för att få tillräckligt med resurser. Denna pressade 
situation kan innebära att arbetstagaren mår sämre och att hon 
därför känner sig stressad och inte är vid god hälsa. Ett annat 
alternativ är att arbetstagare p g a sin dåliga hälsa sänker 

                                                           
113 Ibid. 
114 tidigare resonemang i denna studie se under rubriken ”Staten” 
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produktiviteten och att det på så vis är hälsotillståndet som 
begränsar arbetet till deltid.115 

Analytisk diskussion 

Hälsa, arbetstid och lön 

När det gäller att redogöra för faktorer som hälsa, arbetstid och 
arbetsmiljö och försöka påvisa hur dessa hör samman anser jag 
att det blir svårt om inte till och med missvisande att skilja de två 
ovannämnda alternativen åt. Detta skulle innebära att det antingen 
är överlevnadsaspekten som gör att arbetstagaren med lägre lön 
tvingas arbeta mera eller att det är den dåliga hälsan som tvingar 
arbetstagaren till kortare arbetsdag. Jag anser att dessa 
kompletterar varandra. Jag är däremot inte övertygad om att det 
endast är överlevnadsaspekten som får arbetstagaren att arbeta 
mera än vad hon egentligen är kapabel till. Det finns flera 
aspekter som kan locka arbetstagarna att arbeta mera. Dels 
brukar möjligheten till ökad inkomst förknippas med en höjning 
av levnadsstandarden men det är inte heller ett osannolikt val att 
arbetstagaren väljer att arbeta flera timmar för att kunna redovisa 
mer arbetserfarenhet eller för att kunna arbeta mindre senare etc. 

Då man studerar arbete på så sätt att man bryter ned 
arbetskraften till individnivå istället för hantera den som en 
grupp blir det av särskild vikt att ta fritidens betydelse i 
beaktande. Det förefaller logiskt att individens fritid, livssituation 
och livscykel ständigt kommer att inverka på å ena sidan valet av 
                                                           
115 Gun Sundberg, ”Varning för vidgade hälsoklyftor” i Ekonomisk 
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arbete och arbetsform samt arbetet i sig, vilket med andra ord 
innebär själva prestationen. Oftast består hushållen av flera 
individer där det inte är ovanligt att två stycken förvärvsarbetar. 
En lägre lön kan faktiskt få arbetstagaren att må bättre, exempel 
på en sådan situation är hur en del värdesätter sin fritid mera och 
anser den vara nödvändig bl a för att förverkliga sig själv eller 
kanske följa en familjemedlems utveckling. Av denna orsak är 
det inte troligt att stressen och pressen endast uppstår i 
arbetslivet, eller endast tar sig i uttryck där. Därför är det även 
troligt att en individ som anser att det egna arbetet är 
självförverkligande inte i lika stor utsträckning som arbetstagare 
som ser arbetet som ett tvång, behöver försöka finna en 
självförverkligande fritidssysselsättning. Paradoxalt nog kanske 
det blir tyngre efter en ”icke-önskad” arbetsdag att samla 
tillräckligt mycket kraft för att anse sig orka med en 
självförverkligande fritidssysselsättning. Bl a av denna orsak är 
det inte bara livssituationen och fritiden som påverkar arbetet 
utan det sker ett ömsesidigt utbyte där även arbetet påverkar 
fritiden. Att aldrig eller väldigt sällan finna utrymme för 
självförverkligande, vare sig på fritiden eller på arbetet, drabbar 
hälsan (fysisk/psykisk/socialt) förr eller senare. 

En förenklad kartläggning av komplexiteten mellan hälsa, 
arbetsform/-tid och arbetsmiljö skulle kunna beskrivas som figur 
3 på följande sida. 

                                                                                                                
debatt 2/1997, s. 105-113. 
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Figur 3. Hälsa, arbetsform och arbetsmiljö 
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etc. Det ena alternativet utesluter definitivt inte det andra och all 
potentiell arbetskraft befinner sig i denna cirkel. Det är viktigt att 
ha i åtanke att valet att inte medverka på arbetsmarknaden 
(oavsett bakomliggande faktorer) trots allt baseras på antingen 
påtvingade eller frivilliga val fattade av den rationella människan. 
Huvudingrediensen i denna cirkel är att individen ständigt 
omprövar sin roll utifrån fysiska, psykiska, sociala och 
ekonomiska förutsättningar. I första hand om hon 
överhuvudtaget skall medverka på arbetsmarknaden och i så fall i 
vilken utsträckning och i andra hand till vilket pris detta valet 
sker såväl i form av lön som i form av alternativkostnad; vad 
skulle hon annars kunnat göra, och vilket/vilka alternativ av 
dessa värdesätter hon mest? Arbete kontra fritid. Eftersom en 
stor del av livssituationerna förändras under livscykeln är det mer 
regel än undantag att samma individ gör olika val och har olika 
roller under sitt liv. En ganska viktig faktor som ligger till grund 
för såväl val som roller under en livscykel är graden av 
familjeansvar. Exempelvis tenderar föräldrar ta andra saker i 
beaktande då de har småbarn än vad de gör då barnen blir äldre. 
Vidare finns det många studier som visar på att det oftast är 
kvinnan i hushållet som - av olika orsaker - tar på sig arbetet i 
hemmet. Detta i sin tur påverkar arbetslivet exempelvis genom 
”val” av kortare arbetsdagar och sämre möjligheter till 
avancemang på arbetet. De facto underbyggs detta av att antalet 
deltidstjänster ökade i samband med att kvinnornas delta- 
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gande på arbetsmarknaden ökade.116 Eftersom värderingar och 
normer mer eller mindre är normaliserande till sin karaktär 
uppstår problem då man fortsätter söka efter enhetliga och 
sammanhängande normer trots att anpassningen till den nya 
ekonomin talar för mångfald och nytänkande. Individens val 
påverkas således av hur omgivningen (andra individer, företag 
och staten) betraktar och bemöter vissa livssituationer. Här kan 
de klassiskt sociologiska aspekterna lyftas fram: påverkas 
individens livssituation av synen på köns-, klass-, generations- eller 
etnisk tillhörighet? Är individens handlingsutrymme begränsat av 
omgivningens åsikter och bemötande (konstruktion) eller är 
tillhörigheten ett problem i sig? 

RFV har jämfört könsfördelningen av långtidssjukskrivna 
(mer än 30 dagar) och förtidspensionerade under 2001 hos den 
svenska befolkningen i åldrarna 16-64 (se figur 4 på följande 
sida). Resultaten visar entydigt på att ohälsan främst förekommer 
hos kvinnor. Orsakerna till detta resultat kan naturligtvis vara 
många; bl a är det möjligt att övriga livssituationer skiljer sig 
mellan könen, eller att det tar längre tid innan männen uppsöker 
läkare etc. Dock kvarstår det faktum att något samband mellan 
könstillhörighet och ohälsa finns. 

                                                           
116 För vidare studier om kvinnans minskade möjligheter i och med 
ökat familjeansvar se t ex Christine Roman, Lika på olika villkor. 
Könssegregering i kunskapsföretag (Stockholm, 1994), s. 76 f se 
även Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmarknadspolitik i förändring. 
En grundläggande bok om arbetsmarknadspolitikens villkor 
(Stockholm, 1995), s. 77. 
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Figur. 4 Könsfördelning av ohälsa 2001 

Källa: RFV, Socialdepartementet,117  
egen bearbetning 
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117 http://www.rfv.se, http://social.regeringen.se. 
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tidigare förknippats med oregelbundna arbetstider och 
skiftesarbeten inte blir lika starka vid distansarbete. En förklaring 
kan vara att det egna valet baserats på de rådande premisserna 
för arbetstagaren och oftast innebär en frihet då arbetet utförs 
utanför arbetsgivarens lokaler. Arbetstagaren borde inte löpa så 
stor risk för sociala störningar då hon å ena sidan blir relativt 
lättillgänglig för anhöriga och å andra sidan dessutom har ett 
större inflytande över hur hon lägger upp och planerar sitt 
arbete. Distansarbete innebär med andra ord att arbetstagaren 
inte är lika starkt bunden till arbetsplatsen och arbetstiden utan 
att det snarare är prestationen som är i fokus. Oftast är det så att 
uppgiften skall vara färdig innan ett visst datum och att 
arbetstagaren i övrigt själv får bestämma när, var och hur hon 
tänker utföra den. 

I modellen (figur 3, s. 72) har arbetstagaren naturligtvis 
både en möjlighet och en risk att bryta mönstret. Den som varit 
inne i en ond cirkel kan, exempelvis genom att ändra arbetstiden, 
bryta stressmönstret och förbättra sin hälsa för att senare bli mer 
produktiv igen. På samma sätt finns naturligtvis risken att en 
som tidigare varit inne i en god cirkel kan riskera att komma in i 
ett negativ och kanske till och med destruktiv cirkel. Det rör sig 
om en hårfin balansgång baserade på rationella val fattade i ett 
bestämt skede. 
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Den rationella arbetstagaren 

Ekonomiska teorier baseras på att människan i grund och botten 
är en nyttomaximerande, rationell varelse som inte är intresserad 
av att det egna valet kostar mer än den nytta som det medför.118 
Som grund för valet brukar man tala om två olika standarder, 
nämligen ”self-interest” standard och ”present-aim” standard. 
Den förstnämnda innebär att valet blir en avvägning mellan 
presumtiva fördelar och kostnader som direkt påverkar aktören. 
Utifrån detta perspektiv agerar en aktör varken för att 
tillfredsställa andra eller för att göra rätt om det inte samtidigt ger 
större nytta för aktören än den kostnad det innebär. ”Present-
aim” standarden utgår istället från att människan agerar 
ändamålsenligt utifrån de mål som hon har i valögonblicket, 
vilket, i motsats till den tidigare standarden, även kan innebära 
att nyttan inte nödvändigtvis direkt måste tillfalla aktören själv.119 

Den formella ”rational-choice” teorin kan utvecklas ur 
båda standarderna men tudelningen mellan ”self-interest” och 
”present-aim” bör snarare betraktas som modeller som försöker 
fånga olika delar av människans beteende. Av denna orsak är det 
däremot oundvikligt med kompromisser eller kompletteringar 
dessa emellan. Oftast möts de någonstans på mitten, egen-nyttan 

                                                           
118 om rationella val och ”Homo economicus”, ”Homo sociologicus” 
se bl a Shaun Hargreaves Heap, Martin Hollis, Bruce Lyons, Robert 
Sugden & Albert Weale, The Theory of Choice (Oxford, 1992), s. 
62-72 & Robert H. Frank, Microeconomics and Behavior (Boston, 
1997), s. 18. 
119 Robert H. Frank, Microeconomics and Behavior (Boston, 1997), 
18 ff. 
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kryddas med lite osjälviska motiv samtidigt som ”present-aim” 
slåss mot sin kritik om att vara för bred och vag.120 

Även synen på vad som är optimal arbetsform går att sätta 
in i dessa perspektiv. Arbetstagarens rationella val baseras således 
dels på egen-nyttan och dels på de mål som hon har utifrån de 
faktorer som påverkar henne vid det tillfället. Med andra ord är 
det ingen omöjlighet att alla arbetsformer någon gång, av någon, 
kommer att bedömas som optimal. Det blir intressant att lyfta 
fram hur samhällets ”förnuftiga varelser” inte, eller väldigt sällan, 
fattar just de förnuftiga beslut som exempelvis ekonomer, övriga 
forskare och politiker förutspått.121 Med andra ord kommer en 
studie om människors beteende, exempelvis vad gäller 
arbetsformer, i viss utsträckning alltid att handla om att förutse 
de oförutsägbara. 

Kanske är det här krocken upplevs starkast mellan å ena 
sidan sociologernas och psykologernas uppfattning om rationella 
val och å andra sidan ekonomernas. Det förefaller i viss mån 
vara så att sociologer och psykologer snarare söker lyfta fram hur 
begränsade dessa rationella beslut verkligen är av bl a diverse 
emotionella faktorer och maktutövande. Däremot är det viktigt 
att poängtera att rationella val - även ur ett ekonomiskt 
perspektiv - baseras på den situation som individen befinner sig i. 
Besluten torde av  denna orsak rimligtvis inte kunna utesluta vare 
sig synlig  
                                                           
120 Ibid., s. 18. 
121 om rationella varelsers ”orationella” beslut se bl a Klas Eklund, 
Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin (Stockholm, 
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eller osynlig maktpåverkan. Den ekonomiska synen på rationella 
val faller således inte alltför långt bort från vare sig den 
sociologiska eller den psykologiska. Den största skillnaden tycks 
ligga i att de sistnämnda oftast väljer att lyfta fram de 
bakomliggande faktorerna såsom kön, klass, etnicitet och 
generation tydligare för vidare problematisering. I och med att den 
nya ekonomin och kunskapssamhället sätter särskild vikt vid 
nytänkandet torde flera perspektiv anses vara bättre än ett, vilket 
rimligtvis skulle öppna upp dörren för mångfald på 
arbetsmarknaden. Vi bör ha i åtanke att all 
anpassningsverksamhet tar tid och att de särskilt i initialskedet 
kan medföra problem (s k barnsjukdomar).122 För att dessa inte 
ska bli alltför långvariga kan vissa motåtgärder vara 
nödvändiga.123 Ett överhängande problem av idag är 
generationsklyftan. Den äldre generationen har inte fått lära sig 
att använda data- och kommunikationsteknologin i skolan, ej 
heller har engelska och gruppdynamik tidigare haft en så central 
roll som idag. Det finns en risk att den äldre generationen 
hamnar utanför då arbetsgivarna kanske inte är villiga att bistå 
denna utbildning då man istället kan välja yngre generationer 
som genererat denna kunskap i den allmänna grundutbildningen. 

                                                                                                                
1999), s. 44 och Jon Elster, Ekonomi och historia från Hammurabi 
till Keynes (Stockholm, 1973), s. 18. 
122 den äldre generationens utanförskap exempelvis i och med för 
lite/inget datorkunnande är antagligen ett exempel på barnsjukdom 
som kommer att växa bort. Däremot är det ett problem idag. 
123 för barnsjukdomar och eventuella motåtgärder se bl a Anders 
Björklund, Per-Anders Edin, Bertil Holmlund & Eskil Wadensjö, 
Arbetsmarknaden (Stockholm, 1996), s.126. 
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Återigen vill jag hänvisa till humankapitalteorin som menar att 
företagen bl a utgår från hur länge företaget kan få avkastning av 
en eventuell utbildning, något som inte talar för den äldre 
generationen. Visserligen kan arbetstagaren själv investera i 
utbildning för att stanna kvar lite längre på arbetsmarknaden. 
Detta förutsätter dock att den egna ekonomin räcker till för de 
kurser inom data, projektarbeten och management som anses 
nödvändiga för att förbereda arbetstagaren för företagens och 
statens anpassning till den nya ekonomin. Klasserna kommer att 
baseras på vem som utifrån livssituation kan och vill investera i 
kunskap och teknik i de fall då varken staten eller arbetsgivaren 
är villig att bekosta det. 

Ponera att mångfalden i praktiken verkligen bjuds in på 
arbetsmarknaden och att dessa tidigare så avgörande klyftor inte 
längre inverkar på arbetsdeltagandet. Att man exempelvis genom 
fostran lyckas arbeta bort föreställningar kring kön, klass, 
etnicitet och generation hos individerna – utan att ersätta dem 
med nya. Kvar skulle matchningsproblematiken stå, men även 
den skulle ha förändrats. Kombinationen av kunskapsföretag 
och ny teknologi torde i stor utsträckning kunna kringgå den 
kanske största matchningsproblematiken. Tanken är ju att 
geografiska avstånd skall bli möjliga att eliminera genom 
datakunnande och tillgång till bredband. Detta förutsätter dock 
att distansarbete är en valmöjlighet. 
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SLUTDISKUSSION 
Att genomföra en studie om hur arbetskraftens rationella val 
grundas på ekonomiska kriterier skulle näst intill vara möjlig. 
Men problemet skulle dock kvarstå: hur skulle vi veta att en högre 
lön skulle innebära arbetsbyte och tillfälliga anställningar, vilka 
anses vara en del av förutsättningarna för den nya ekonomins så 
nödvändiga kunskapsutbyte? Hur mycket högre skulle lönen 
behöva vara för att tillräckligt många skulle lockas att byta? Det 
går inte att kringgå att olika individer värdesätter löneökningar 
olika mycket. Eftersom arbetskraften inte endast styrs utifrån 
ekonomiska incitament har företagen möjlighet att locka den 
kompetenta arbetskraften till sig genom att erbjuda 
utbildningsmöjligheter och olika arbetsformer. 

Diskussioner kring arbete och arbetsdelning har alltid varit 
en aktuell fråga som under vissa perioder accentuerats mer än 
annars. Redan på 1700-talet skrev den engelska 
nationalekonomen Adam Smith om hur var mans strävan efter 
högsta möjliga välstånd samordnas av något som likt en osynlig 
hand även skulle medföra att folket som helhet skulle nå ett så 
högt välstånd som var möjligt. Det optimala ur detta klassiskt 
liberala ekonomiska perspektiv blir således att staten ger 
arbetstagarna en ekonomisk frihet som möjliggör att både 
arbetsgivare och arbetstagare kan föra en långt driven 
arbetsdelningspolitik. Utifrån Smith’s teorier är det trots allt 
endast arbetstagarna som verkligen vet vad som gagnar deras 
ekonomiska välfärd, vilket i sin tur skulle innebära att 
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arbetsformer i allmänhet och arbetstider i synnerhet således 
skulle falla utanför såväl statens som arbetsgivarens räckvidd.124 

Hittills har arbetsfrågor både från statens och 
arbetsgivarnas sida klassats som deras angelägenhet och vissa 
frågor har hamnat på deras bord. Vissa anser att Sveriges 
tillväxtproblem fått en konserverande effekt på 
industristrukturen främst beroende på kraftiga svårigheter att 
hantera stabiliseringspolitiken. Problemen anses ha inneburit 
såväl kostnadsexplosioner som nedvärderingar av kronan.125 Häri 
kan man också finna en del av förklaringen till varför den 
offentliga sektorn fått flera anställda i slutet på 90-talet i 
förhållande till vid mitten av 60-talet. Under 80-talet stiftades bl a 
nya och mer förmånliga regler för korttidssjukskrivningar. Å ena 
sidan resulterade detta i en utbyggnad av den offentliga 
serviceproduktionen samtidigt som det å andra sidan även bidrog 
till att offentliga företag ofta valde att anställa mellan 10-20% fler 
än nödvändigt "för att klara måndagar och fredagar".126 
Arbetsmarknaden i det svenska samhället överhettades och allt 
fler arbetsgivare såg fördelarna i att flytta sin verksamhet eller 
delar av den till andra länder. 

                                                           
124 Adam Smith, Den osynliga handen - i urval (Stockholm, 1994). 
125 Ronald Fagerfjäll, Företagsledarnas århundrade del 3. Från 
Werthéns förvärvsstrategi till Barneviks globala nätverk 1967-2000 
(Stockholm, 1999), s. 391 f. 
126 Ibid., s. 392. 
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Förändringsbehovens inverkan på olika    
arbetsformer 
Gränsdragningen mellan vilka budskap som riktas till företagare 
respektive vilka som riktas till arbetstagaren är inte alltid så tydlig 
i managementlitteraturen. Författarna enas om att 
normaltillstånd för företag inte längre är stabilitet och att det av 
den orsaken förefaller naturligt att uppmuntra förändring såväl 
på företagsnivå som individnivå.127 Litteraturen som i övrigt ger 
bilden av att vara mer riktad till arbetstagarna lyfter även fram 
mer övergripande problem. Ett exempel är hur författarna varnar 
för att arbete som inte drivs i processform riskerar utmynna i en 
"formlös skvallerstund".128 Processformen, vilken inkluderar 
projektarbete, anses i denna litteraturgenre å ena sidan medföra 
en positiv press på arbetstagaren samtidigt som den å andra sidan 
- eller kanske i och med den positiva pressen - besitter en 
naturlig drivkraft i riktningen mot ett mål. Denna typ av 
arbetsform förutsätter naturligtvis att de berörda arbetstagarna 
anpassat sig på så sätt att de kan hantera pressen bra. 
Arbetstagaren skall med andra ord vara engagerad och förhålla 
sig positiv till pressen.129 Arbetsformen uppnår bättre resultat om 

                                                           
127 se exempelvis John P. Kotter, Leda förändring. Hur du blir 
framgångsrik på 2000-talet (Malmö, 1998). 
128 Jöns Ehrenborg & John Mattock, Förhandla bättre. Så blir din 
motpart en medpart (Malmö, 1998), s. 143 . 
129 Ibid., samt Thorbjörn Wenell, Wenell om projekt (Uppsala, 2001), 
s. 10. 
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kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare består av 
rättframma diskussioner om problem, nya krav och delmål.130 

Den nya ekonomins syn på att tillfälligt anställda inbringar 
nytänkande till företagen torde även bjuda in till, samt motivera, 
flera arbetsformer. Generellt anses en ökad personaltillströmning 
resultera i en naturlig kompetensutveckling hos företagen. En 
tänkbar arbetsform skulle kunna bestå av endast ett fåtal timmar 
i veckan på arbetsplatsen, eventuellt i kombination med 
kompletterande distansarbete eller endast det ena av dessa 
alternativ. Sådana arbetsformer torde innebära ökad distans till 
arbetsplatsen och dess tankemönster och således även kunna 
bidra till nytänkande. Det är dessutom rimligt att tro att flera 
alternativ på arbetsformer skulle möjliggöra en matchning av 
flera livssituationer. Flera studier som SCB och AMS genomfört 
visar på att deltidsanställningar är mest förekommande hos 
kvinnor.131 Till viss del beror detta på barnafödande, men högst 
troligt även på ett val utifrån den livssituation som råder i hela 
hushållet. Det är möjligt att valet av vem som spenderar mer tid 
hemma är beroende av vad som kostar minst, vem som har 
bättre utbildning, hälsa eller vem som i övrigt önskar vara 
hemma i större utsträckning. Däremot skulle denna statistik 
antagligen se annorlunda ut om det var större valfrihet vad gäller 
arbetsformer. 

Idag finns en risk att arbetsformen i sig utestänger 
kompetenta arbetstagare från arbetsmarknaden eller i brist på 

                                                           
130 John P. Kotter, Leda förändring. Hur du blir framgångsrik på 
2000-talet (Malmö, 1998), s. 52. 
131 http://www.scb.se samt http://www.ams.se. 
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alternativ tvingar dessa att acceptera arbetsformer som egentligen 
inte matchar deras livssituation. Villkoren vad gäller individens 
arbete är föränderliga. Kombinationen av bl a arbetsplats och 
specifika arbetstider medför en disciplinering av arbetstagaren. 
Inflytandet över när, var och hur det egna arbetet utförs varierar. 
I de fall då arbetstagaren har lågt inflytande och är medveten om 
sin utbytbarhet anser hon sig sällan vara i en förhandlingsbar 
situation. Om arbetstagaren inte underkastar sig viss 
disciplinering riskerar hon bli utan medel för överlevnad. För att 
samtliga tre aktörssnivåer skall bli tillfredsställda är det bl a 
nödvändigt med en relativt snabb anpassning till de samhälleliga 
och kulturella förändringsprocesser som finns i samhället. Det är 
möjligt att försöka övervinna de barriärer som är generellt 
återkommande, men närmast omöjligt att ta alla individuella 
behov i beaktande för såväl arbetsgivare som stat. Bland de 
generella barriärerna kan exempelvis synen på olika livssituationer 
bearbetas och anpassas till kunskapssamhället.132 Genom att 
exempelvis ta itu med åsikter och värderingar på såväl statlig som 
arbetsgivarnivå blir det möjligt att öka arbetstagarens möjligheter 
att välja arbete utifrån vad som ger henne tillfredsställelse. Detta 
torde resultera i att arbetstagaren både utvecklas och utnyttjas på 
bästa möjliga sätt, vilket naturligtvis är positivt ur såväl 
arbetstagarens -, arbetsgivarens - och statens perspektiv. 
Människan är i behov av stimulans för att vara kreativ och 
nyskapande. Eftersom detta generellt är egenskaper som 

                                                           
132 livssituationer som exempelvis kön, klass, etnicitet och 
generation. Vad som är problem och hur anpassningen skulle kunna 
se ut är dock en studie i sig. 
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efterfrågas i kunskapssamhället och den nya ekonomin torde det 
även vara motiverat att ge arbetstagaren ett tillräckligt stort 
spelrum för att själv välja och senare även forma sitt arbete. 

Ekonomin - begränsar och frigör 
Den gemensamma nämnaren för samtliga samhällsnivåer är att 
ekonomin begränsar handlingsutrymmet. Statens ekonomi 
påverkar bl a hur det sociala skyddsnätet utformas och hur den 
offentliga sektorn ser ut samt vilka möjligheter som finns inom 
den. Arbetsgivarna är naturligtvis beroende av en bra ekonomi, 
både i samhället och det egna företaget, för att tillvarata sina 
intressen, skapa nya arbetstillfällen och utvecklas i övrigt. För 
arbetstagaren inverkar ekonomin exempelvis redan på valet av 
att fortsätta studera efter grundskolan och gymnasiet eller om 
hon direkt ska bli en del arbetskraften. En bra ekonomi ökar 
individens valmöjligheter för såväl arbete som förverkligande 
samtidigt som det faktiskt kan innebära en svagare 
förhandlingsposition. Låt oss ta en löneförhandlingssituation 
som exempel: en arbetstagare som ber om högre lön kan tolkas 
som att det finns ett behov av detta, att arbetstagaren har ett 
underskott av pengar. En förhandling där kortare arbetstid är det 
primära kan istället bidra till en uppfattning om att arbetstagaren 
har ett överskott på pengar, varför en löneförhandling kan 
försvåras i detta läge. 

Mycket bygger på att medborgarna är rationella, 
nyttomaximerande individer som själva kan fatta beslut. Då 
människan anses besitta förnuft nog att göra moraliska val kan 
det dessutom ses som ett slöseri med mänskliga förmågor om 



89 

statens resurser sätts på sådant som individen själv kan klara av. 
Däremot kommer vi ständigt tillbaka till att uteslutande offentlig 
produktion tolkas som en paternalistisk människosyn varför bl a 
utbildning, vård och omsorg anses vara i behov av att lämna 
utrymme för individernas förmåga att se om sina egna 
angelägenheter. 

Ramverkens paradoxer 
Som jag tidigare diskuterat så begränsar EU sina medlemsstaters 
handlingsutrymme, samtidigt som staten begränsar 
arbetsgivarnas, vilka i sin tur begränsar arbetstagarnas. Men 
modellen är inte fullt så enkel. Det är lätt att tro att alla ramar 
faller på plats inom varandra och att det då ser ut som figur 5 
nedan. 
 

Figur 5. Naiv ramverksmodell. 
 

EU

Stat

Arbetsgivare

 Arbets-

 tagare

 
Källa: egen modell 

Kanhända är det något som eftersträvas, men än så länge har 
staten inte riktigt hunnit anpassa sig efter EU:s samtliga direktiv. 
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I vissa fall kan både arbetsgivarna och arbetstagarna anse att 
staten inte hinner med i anpassningen utan att den snarare 
fungerar som ett tröghetsmoment som försvårar och kanske till 
och med motarbetar det som skulle vara bättre för såväl 
arbetsgivare som arbetstagare. Ibland innebär detta att 
arbetsgivarna väljer att frångå statens rekommendationer (oftast 
utan att direkt bryta mot lagen). Kanske lockas de istället av olika 
EU direktiv som ännu inte implementerats från statens sida, 
vilket innebär att de hamnar i något utav ett mellanläge. 

Paradoxen ligger också i att individen, d v s den rationella 
potentiella arbetstagaren, under sin uppväxt både fostrats och 
socialiserats in i ett samhälle som alltmer efterfrågat självständiga 
individer med vilja att förverkliga sig själv. En retorisk fråga blir i 
så fall varför arbetstagaren skulle vilja rätta sig efter alla dessa 
ramar och få en relativt liten valmöjlighet. Om det finns 
utrymme för individen, arbetsgivaren eller staten att välja olika 
alternativ får modellen naturligtvis ett annat utseende och blir 
inte nödvändigtvis densamma i alla situationer. Vad gäller 
arbetsgivaren så kanske de anser att EU har en bättre 
framförhållning eller en större marknad att erbjuda än den 
svenska staten och då uppstår egentligen samma fråga igen; vari 
ligger intresset att anpassa sig efter samtliga ramar, varför inte 
bara välja den/de som passar bäst? Dessutom kan nya ramar bli 
aktuella, vad gäller arbetstagaren kan exempelvis direktiv från 
fackförbund utgöra en ny ram. Arbetstagarna har efter att ha gått 
samman med varandra och bildat fackförbund blivit starkare 
gentemot stat och arbetsgivare. Diverse kollektivavtal i 
kombination med fackförbundens centrala roll har bl a fungerat 
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som löneutjämnande, vilket även i viss mån begränsar 
handlingsutrymmet för styrningen av arbetskraft.133 Med andra 
ord skulle det inte heller vara osannolikt med ett scenario där 
ramverket fastställs av arbetstagaren och facket, snarare än EU, 
stat och arbetsgivare. 

I dagsläget är det möjligt för såväl arbetsgivare som 
arbetstagare att befinna sig utanför både statens och EU:s ramar 
genom att exempelvis utöva och bedriva svart arbete eller au pair 
arbete med längre arbetsvecka och mera arbetsuppgifter än 
lagligt.134 Vissa arbeten och arbetsformer kan i och med lokala 
bestämmelser accepteras inom EU medan de inte gör det inom 
staten och vice versa. 
 

Figur 6. En variant på ramverksmodellen 
 

EU Arbetsgivare

Arbetstagare Arbetstagare
Arbetsgivare Arbetsgivare

Arbetstagare
Arbetstagare Arbetsgivare Stat  

Källa: egen modell 

Kartläggningen av ett eventuellt ramverk försvåras även av 
avsaknaden av homogenitet, dels över sektorsgränserna men 
även över tid och rum inom dessa. Med detta menar jag att det 
                                                           
133 för begränsning av arbetskraftsstyrning se exempelvis 
Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmarknadspolitik i förändring. En 
grundläggande bok om arbetsmarknadspolitikens villkor 
(Stockholm, 1995), s. 27. 
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inom staten finns en relativt konstant struktur utifrån 
befolkningsmängd. Det finns ungefär samma grupperingar som 
staten försöker ta i beaktande; pensionärer, arbetsföra, 
arbetslösa, barn, ungdomar, kriminella etc. Alltför stora och 
övergripande avvikelser, exempelvis vad gäller antalet, inom 
dessa grupperingar kan skapa problem. När det gäller 
arbetsgivare och arbetstagare blir det en mer individfokuserad 
ram. Arbetsgivarna möts av grupper som arbetar eller söker 
arbete. Individerna är en begränsad grupp, med olika egenskaper 
som vägs mot varandra. Matchningsproblematik på dessa nivåer 
innebär att företagen och arbetstagaren får ett begränsat utbud 
och måste göra sina val utifrån dessa. Här spelar med andra ord 
livssituationerna och livscykeln hos individerna en mer direkt roll 
än för staten. 

Jaktens problematik 
Genom generella lagstiftningar och direktiv kan staten visa 
hänsyn till och ge utrymme för arbetstagarna att välja utifrån sina 
värderingar och behov samt sina fysiska, psykiska och sociala 
förutsättningar. Däremot kan varken alla arbeten eller alla 
arbetstagare innefattas i denna tanke. Således är det återigen av 
vikt att påpeka skillnaderna mellan olika företag 
(kunskapsföretag, service, löpande bandproduktion osv) och det 
samhälleliga behovet av att de finns i samhället. Exempelvis kan 
man tänka sig att det dröjer innan vård och omsorg bedrivs på 

                                                                                                                
134 Kalla fakta ”Au pair” 15 januari 2002 (lagen tillåter endast 25 h/v, 
minimilön: 3500 SEK/mån. I verkligheten: ofta längre arbetsvecka & 
lägre lön. Finns inget direkt kontrollsystem). 
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distans eller flyttas utomlands för att företaget tjänar på det. 
Detta beror knappast på att det skulle vara mot EU:s direktiv, 
utan snarare att det är mot människornas direktiv d v s mot såväl 
arbetstagare, arbetsgivare som stat. Det är troligen så att 
rikstäckande och branschöverskridande förslag blir 
problematiska eftersom de rör sig om olika regioner och företag. 
På individnivå kan det även vara viktigt att poängtera 
begränsningar beroende av att alla inte kan avväga sin situation, 
eller att faktorer man inte kan råda över på annat sätt än 
acceptera arbetet som sådant, gör att arbetstagaren inte känner 
inflytande över arbetsform och arbetstid. 

En stor del av jaktens problematik härstammar som jag 
tidigare nämnt från att olika mål och intressen resulterar i att det 
optimala ser olika ut. Vardera nivå satsar olika för att nå olika 
mål samtidigt som de sätter sin egen nivå i fokus och utgår från 
denna. Staten satsar på samhället som helhet. Investeringarna är 
inom infrastruktur, utbildning, utformande av lagar samt hälso- 
och sjukvård etc dels för att uppnå välfärd och ordning och dels 
för att öka BNP och konkurrenskraften i förhållande till 
omvärlden. Investeringarna i infrastruktur möjliggör för vuxna 
att förvärvsarbeta och fortfarande fungera i andra sociala roller 
som exempelvis familjer. Den ökande individualismen som växt 
fram bl a i och med fostran, skolan och förvärvsarbetande har 
medfört en naturlig utbredning av staten då stora delar av dessa 
inslag sker i statlig regi och inte i samma utsträckning som 
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tidigare i hemmet.135 Skatterna är en viktig inkomstkälla som 
möjliggör både investeringar och reinvesteringar. Företagen 
(arbetsgivarna) investerar i arbetskraft och tillgång till 
humankapital genom löner, diverse avgifter, kostnader för att 
lösa diverse organisationsproblem etc. Målet är bl a att utveckla 
kundlojalitet, unika produkter och distributionskanaler för att gå 
med vinst och/eller etablera sig på marknaden. Den potentiella 
arbetstagaren investerar huvudsakligen i utbildning och 
erfarenhet. Individen betalar främst med fritid (eventuellt även 
stress och försämrad hälsa) dels för att erhålla medel för 
överlevnad, men även för att skapa sin identitet och förbättra 
sina livsvillkor genom exempelvis konsumtion.136 

Idag kan det tyckas att staten försvårar en eventuell 
individualiserad arbetsform. Lagstiftningen ger visserligen 
utrymme för olika arbetsformer men samtidigt begränsar de 
höga arbetsgivaravgifterna fortfarande arbetsformerna på så vis 
att det är billigare för arbetsgivaren att låta de anställda arbeta 
övertid än att anställa ytterligare en person. Av denna orsak kan 
det bli en fördel om den anställda/arbetssökande är villig att 
arbeta över ibland. Däremot finns det lagar som förbjuder att 
detta sätts i system – alltför ofta. Att förlägga arbetstiden fritt 
kan dessutom tyckas motverkas av att samhället endast är 
”öppet” en viss tid på dygnet. Exempelvis är inte skola och 
dagisverksamhet öppet annat än på ”normala arbetstider”, vilket 
                                                           
135 se bl a Göran Ahrne, Christine Roman & Mats Franzén, Det 
sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal 
till 90-tal (Göteborg, 1996), s. 291. 
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gör att föräldrar som tycker om att arbeta på kvällstid ställs inför 
vissa alternativ. Skall man fortsätta arbeta kvällstid och inte träffa 
barnen så ofta (detta resulterar antagligen i kostnader för 
barnvakt), eller arbeta dagtid för att umgås på kvällen? Ett tredje 
alternativ skulle kunna vara att distansarbeta kvällstid med ansvar 
över barnen samtidigt som arbetet skall utföras. Om man har en 
partner kan detta inbringa ett fjärde alternativ: att arbeta i skift, 
vilket så länge som båda förvärvsarbetar sker på bekostnad av att 
umgänge med partnern. 

Det är viktigt att komma ihåg den tidigare diskussionen 
om att öppna dörrar för mångfalden på arbetsmarknaden. För att 
detta skall bli möjligt krävs det vissa anpassningar bl a vad gäller 
attitydförändringar men även vad gäller lagstiftningar. Fortfarande 
innefattar dessa ekonomiska incitament som exempelvis 
påverkar familjernas beslut av att det är kvinnan som bör vara 
den som stannar hemma osv. Som det är nu tycks vissa former 
av arbetsdeltagande, exempelvis deltid eller kortare arbetstider, 
fortfarande motarbetas av stat och arbetsgivare. Eventuella 
förslag på förändringar bör övervägas noggrant. Skall fokus 
läggas på kort- eller långsiktiga mål? Vilka förändringar skall 
hållas primära? För att utveckla en samhälleligt optimal 
arbetsform är det av vikt att uppfylla flera kriterier. Bl a behövs 

                                                                                                                
136 För vidare läsning om hushållens konsumtion se exempelvis Jan 
Lindvall, Expensive time and busy money (Linköping, 1989). 
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resurser och förändringskompetens i kombination med 
meningsfull förändringsidé och -metod.137 

                                                           
137 ju mer ineffektiv förändringsmetoden är desto mer resurser 
förbrukas innan målet nås. Förändringskompetens = kunskap kring 
förändringsprocesser samt hur dessa hanteras på ett effektivt sätt. 
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Förslag på vidare studier 
Det skulle vara intressant att utveckla denna studie med en 
bredare metodologisk bas för att, på vardera aktörsnivå med 
avstamp i intervjuer och enkäter konkret lägga fram förslag på 
modeller på ”den optimala” arbetsformen. Resultaten från denna 
studie skulle kunna testas och resonemanget vidareutvecklas 
genom att studera hur andra instanser än EU genom sina direktiv 
påverkar jakten, exempelvis WHO, WTO och FN. Helst skulle 
jag redan ha gjort detta i denna studie, men jag valde att gå lite 
djupare i analyserna än vad en sådan studie på samma utrymme 
skulle ha tillåtit. 
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SAMMANFATTNING 
Jakten på den optimala arbetsformen belyser olika samhälleliga- 
och kulturella förändringsmönster som bidragit till ett 
förändringsbehov vad gäller arbetsformer. Utifrån dessa 
förändringar definieras också vad som - av stat, arbetsgivare och 
arbetstagare - anses vara optimal arbetsform. Här diskuteras hur 
olika målintressen hos aktörerna resulterar i att det optimala tar 
sig olika uttryck. Som en konsekvens av detta uppstår 
suboptimala dilemman som kan fungera som flaskhalsar på 
arbetsmarknaden. 

Studien lyfter fram hur diskussionen om den nya 
ekonomin har ändrat beteendet främst hos arbetsgivare och 
arbetstagare. Nya egenskaper efterfrågas på arbetsmarknaden 
och den nya teknologin i kombination med kunskap, främst i 
form av nytänkande, blir allt viktigare. I ett samhälle där 
nytänkandet är en fördel ökar också mångfalden i värde. I teorin 
kommer detta, förutsatt att det sker på lika villkor, att jämna ut 
klyftor mellan individerna i samhället. Därför är det särskilt 
viktigt att arbeta för attitydförändringar på samtliga nivåer. Trots 
eventuella attitydförändringar lär den äldre generationen drabbas 
av samhällsutvecklingens ”barnsjukdomar” på så sätt att de, då 
det gäller informations- och kommunikationsteknologins snabba 
framfart, i stort sätt utestängs i och med bristande eller inaktuell 
kunskap. 

Det är inte bara attitydförändringar eller lagändringar som 
behövs. Den nya ekonomin behöver också en mångfald av 
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arbetsformer för att inte utestänga kompetenta människor från 
arbetsmarknaden p g a arbetsformen i sig. 

SUMMARY 
The Quest for the Optimal Labour Conditions illustrates the 
need for a change in labour conditions, which background is 
different changes in society and cultures. These changes 
contribute to the definition of optimum labour conditions within 
the three levels of society – government, employer and 
employee. The behaviour of employer and employee has 
changed in light of the debate concerning the new economy. 
Different goals and interests result in different definitions of the 
optimum at the different levels. As a consequence suboptimal 
dilemmas result in bottlenecks on the labour market. 

New qualities are being requested on the labour market. 
New technology, combined with knowledge and innovation, 
becomes more valuable and so does multiplicity. In theory this 
will close the social gaps in society – providing that it happens 
on equal terms. Therefore it is especially important to work for a 
change in attitudes on the different levels. Despite possible 
changes in attitudes the early flaws of the changes in society will 
probably affect the older generation. With respect to the fast 
breakthrough of information and communication technology 
they are virtually locked out because of lacking or obsolete 
knowledge. 

It is not only changes in attitudes or legislation that are 
necessary. Not to exclude competent people from the labour 
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market because of the working-form itself the new economy also 
needs a multiplicity of working-forms. 


