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Abstract 

This essay was written at Södertörn University during the spring semester of 2010, in the field 

of Business Administration, and more precisely within management and organization. The 

essay is based on a case study of the management of the staff working at the commuter train 

stations in Stockholm. The study consists of a number of interviews with the management 

staff and with the personnel working at the stations, where the aim of the study is to describe 

how management works within ISS Trafficare AB and what the personnel working at the 

stations think of it. ISS Trafficare AB is the entrepreneur who runs the commuter train stations 

in Stockholm by an agreement met with Stockholmståg KB.    

The study is based on information from the interviews with the personnel and other material 

from ISS Trafficare AB. Research on the area of management have been used to put data into 

perspective and to further deepen our analysis and conclusions from the case. 

The essay shows that the management has tried to implement several changes on the 

organization in order to provide more service to the travelers. Some of these changes have 

been more successful than others, which we have described in this paper. Based on the data 

collected we have drawn the conclusion that the company is aiming to further improve the 

service, quality and internal structure, but faces problems with the communication within the 

company.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats är skriven på Södertörns högskola under vårterminen 2010 inom ämnet 

företagsekonomi, och närmare bestämt inom ledning och organisation. Uppsatsen är en 

fallstudie av ledningsarbetet på ISS Trafficare AB. 

  

Fallstudien består av ett antal intervjuer med ledningspersonal och med stationsvärdar som 

arbetar på pendeltågsstationerna i Stockholm. Syftet med studien är att beskriva hur 

ledningsarbetet fungerar inom ISS Trafficare AB och vad stationsvärdarna tycker om det. ISS 

Trafficare AB är den entreprenör som driver pendeltågsstationerna i Stockholm via ett avtal 

med Stockholmståg KB. 

 

Studien baseras på empiri ifrån intervjuer med personal och övrigt material ifrån ISS 

TraffiCare AB. Forskning på området ledning och styrning har använts för att sätta empirin i 

perspektiv och för att ytterligare fördjupa vår analys och de slutsatser vi dragit från fallet. 

 

Uppsatsen visar att ledningen har försökt att genomföra flera förändringar i organisationen för 

att kunna ge mer service till resenärerna och förbättra kvalitén på tjänsten. Några av dessa 

förändringar har varit mer framgångsrika än andra och baserat på insamlad empiri har vi 

dragit slutsatsen att ledningen strävar efter att ytterligare förbättra service, kvalitet och inre 

struktur på företaget. Däremot finns det flera problem med kommunikationen på företaget. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Temat för den här uppsatsen är ledning, organisation och styrning, där vi är intresserade av 

tjänsteföretag. Detta med anledning av att det har hänt mycket inom management sedan 

början av 1900-talet. Exempelvis den sociotekniska rörelsen som inneburit att arbetsgivare 

insett nyttan av att ha en mer human syn på de anställda och att engagera dem i 

arbetsprocessen, jämfört med till exempel hur det såg ut under industrialiseringen (Börnfelt; 

2009). Det kan vara intressant att undersöka hur mycket som egentligen har förändrats i 

organisationers sätt att styra arbetskraften, huruvida detta förändrats i någon större 

utsträckning. Nuförtiden finns det en hel uppsjö av olika typer av management recept som 

dagens organisationer måste ta ställning till. Forskning som bedrivits på området är dock 

kritiska till huruvida recepten fungerar i praktiken och om de verkligen uppnår de utsatta 

målen.     

I dagens samhälle finns det flera olika teorier och diverse recept för hur man på bästa möjliga 

sätt bedriver effektiv verksamhet inom organisationer. Vi kommer här att beskriva kortfattat 

hur det här området utvecklats från slutet av 1800-talet och redogöra för de centrala idéerna, 

för att på så vis skapa ökad förståelse för det vi kommer behandla därefter. Under 

industrialiseringen hade företagen stora problem med att kontrollera arbetskraften och i det 

skedet blev ledningsfrågor allt mer uppmärksammade. En mycket central idé inom området 

ledning och styrning är vad man kallar för Panoptikon. Panoptikon är enligt Foucault (1987) 

en fängelsebyggnad som utformades av Jeremy Bentham. Det är en rund byggnad där cellerna 

finns längst ytterväggen och i mitten finns det ett vakttorn där varje cell är fullt synlig för en 

kontrollant i vakttornet. Det är viktigt att makten är synlig och att den övervakade inte skall 

kunna påverka övervakaren. Personen som övervakas ska därmed inte veta om när 

övervakaren ser honom. Tanken är då att det sker en automatisk självdisciplinering hos den 

övervakade. Det är den här typen av kontroll som är själva grundtanken i panoptikon. Ordet 

har sitt ursprung i grekiska och betyder allseende, det vill säga förmågan att se allt. 

Panopticismen har påverkat en rad olika organisationer utöver fängelser, till exempel skolor, 

sjukhus och diverse arbetsplatser, då många utav dessa är utformade på snarlika sätt. Sewell 

(2002) ur Clegg (2007) skriver om modern panopticism som utgörs av olika former av 

elektronisk övervakning, till exempel kameraövervakning och annan elektronisk övervakning 

som kontrollerar de anställda. Exempelvis kan det vara ett datorprogram som kontrollerar hur 
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länge en anställd arbetar vid datorn och vad han eller hon använder datorn till. Detta menar 

Sewell (2002) ur Clegg (2007) ersätter tidigare former av övervakning. 

Ytterligare ett viktigt begrepp inom management området är ”Scientific Management”. Enligt 

Börnfelt et al (2009) grundades begreppet ”Scientific management” av ingenjören F. W Taylor 

1911. Hans idéer för hur man skulle kontrollera arbetskraften var inte direkt nya men han var 

den första att ha systematiserat dem. Detta manifesterade sig i publikationen "Principles of 

Scientific Management". Publikationen var främst riktad till fabriker som sysslade med 

massproduktion av enklare produkter. Taylor utvecklade sin arbetsorganisationsmodell under 

tiden han jobbade på Midvale Steel Company i USA och jobbade sedan upp sig till att bli 

chefsingenjör, varefter han började arbeta som konsult. Hans mål var att öka effektiviteten i 

industrin och han ansåg att problematiken låg i att arbetarna maskade. Detta kunde ske då 

man arbetade osystematiskt och godtyckligt, där arbetarna hade mer kunskap om 

produktionsprocessen än ledningen. Ledningen behövde därför detaljerad kunskap om själva 

produktionsprocessen för att hitta det optimala sättet att arbeta på. En standardisering av varje 

arbetsmoment och en central planeringsenhet skulle på så vis göra att det bara fanns ett riktigt 

sätt att utföra varje arbetsuppgift. Arbetarna skulle utbildas individuellt och få en 

prestationsbaserad lön. Tanken med detta var att arbetarna skulle bli mer motiverade att arbeta 

när de fick resultat för det (högre lön t.ex.), ifall så inte skedde var man tvungen att ta till 

disciplinära åtgärder. På det här sättet försökte man överbrygga de informella 

överenskommelserna mellan arbetarna gällande produktionstempot, det vill säga att arbetarna 

kontrollerade produktionsprocessen. Taylor(1911) ur Börnfelt (2009) förespråkade även ett 

funktionellt ledarskap där varje chef hade en specialiserad chefsroll. Arbetsprocessen skulle 

vara uppdelad i flera olika moment och varje arbetare skulle vara högspecialiserad i sitt 

arbetsmoment. Tanken var då att arbetaren skulle koncentrera sig på en enda syssla och 

därmed bli mer effektiv i arbetet. Ett arbetsmoment skulle vara så pass enkelt att utföra att 

vem som helst skulle kunna utföra det. På så vis blev arbetaren också lättare att ersätta. Taylor 

ansåg att alla människor hade vissa speciella egenskaper och dessa skulle anpassas till arbetet 

för att utnyttja allas potential maximalt. Arbetet skulle således vara mätbart och statistik skulle 

föras över arbetsinsatsen, där arbetstiden för varje arbetsmoment var den centrala variabeln. 

En annan viktig del i ”Scientific management” är den så kallade formaliseringen, att alla 

regler och rutiner skall skrivas ned. Detta hänger ihop med att det ska vara lätt för en ny 

person att ta över arbetet. Scientific management har haft stor påverkan på organisering av 

arbete att det lett till att man börjat kalla det för Taylorism. Kvarlevor av Taylorismen finns 
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kvar än idag, ett exempel är det uppdelade arbetet inom hamburgerkedjan McDonald’s och 

”det löpande bandet” under industrialiseringen. Taylorismen har blivit väldigt kritiserad för att 

det leder till negativa konsekvenser, till exempel genom att metoderna ledde till 

nedkvalificering, passivisering och försämrad hälsa för arbetarna.  

Max Weber ansåg att den rationaliserings- och disciplineringsprocess som fanns inom 

Taylorismen även existerade inom statliga byråkratier. Enligt Webers byråkratibegrepp 

avspeglas rationaliteten i: ”1. Auktoritetsutövning genom fackkunskap. 2. Saklig, opersonlig 

handläggning av ärenden utan känslomässig inblandning. 3. Handläggning sker efter 

förutbestämda regler, det vill säga ämbetsmannen ska behandla alla klienter i samma situation 

på samma sätt (Weber; 1983, 1987 ur Börnfelt;2009).”  

En annan person som haft inflytande på organisering och företagsledning är den franske 

företagsledaren Henri Fayol. Hans organisationsteori består i grova drag av en 

arbetsfördelning(i likhet med Taylor), disciplin, enhetlig ordergivning och kommunikation via 

hierarkin. Tanken är att genom specialisering ökar skickligheten i verksamheten, samt att med 

disciplin avses respekt för de avtal som slutits mellan parterna. Varje person ska endast ha en 

chef(i kontrast till Taylorismen) eftersom annars får det negativa konsekvenser för ordning 

och disciplin, samt att det optimala är att kommunicera via hierarkin (Fayol; 1965 ur Börnfelt; 

2009). 

Den så kallade Sociotekniska skolan är mer eller mindre en reaktion på Taylorism, där man 

hävdar att arbetsutvidgning och arbetsberikning leder till större motivation att arbeta. 

Anställda får ett större handlingsutrymme och känner större möjlighet att förändra arbetet, det 

bidrar även till en helhetsförståelse för arbetsprocessen. I grund och botten handlar det alltså 

om delat ansvar mellan anställda och chefer i form av självstyrande grupper. Detta kallas även 

för bemyndigande (empowerment). Kritik som riktats mot denna skola finns i form av att det 

genererar ett grupptryck, frustration och stress mot anställda som kanske inte presterar eller 

inte förbereds för nya arbetsområden (Börnfelt; 2009). 

Mer moderna idéer om organisationer skulle man kunna benämna som delar av den så kallade 

kvalitetsrörelsen(Börnfelt; 2009). Total Quality Management är ett samlingsnamn på den 

doktrin och de tekniker som handlar om kvalitet. Enligt Deming(1994) ur Börnfelt (2009) bör 

organisationen sträva efter att förbättra kommunikation mellan de olika delarna av 

organisationen och mellan anställda. Alla avdelningar skall ha en helhetssyn på organisationen 
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och inte bara sträva efter sitt eget bästa. Tanken är att kunden hela tiden skall vara i centrum 

och hela organisationen skall arbeta för att tillfredställa kundens behov, då kunden är den 

slutgiltiga bedömaren. Detta i kontrast till tidigare då man var mer intresserad av 

massproduktion snarare än att leverera kvalitet. Demings idéer blev inte väl mottagna i USA 

och det var inte förrän de spridits till Japan som de kom tillbaka till väst. Detta i samband med 

att de japanska företagen blivit mer konkurrenskraftiga på världsmarknaden. En annan del av 

kvalitetsrörelsen är ISO 9000, vilket enligt Börnfelt(2009) innebär att man har formaliserade 

rutiner för verksamheten, vilket har sina rötter i den amerikanska försvarsmakten samt NATO. 

Organisationen själv formulerar dessa, medan en extern part följer upp och kontrollerar ifall 

organisationen följer nedskrivna standarder.  

Till en början var management främst något man använde inom företag men har nu även spritt 

sig till offentliga organisationer. Därför menar Almqvist (2006) att den offentliga 

verksamheten i Sverige ändrat karaktär. Huvudfilosofin är att effektivisera offentlig 

verksamhet genom att decentralisera, till exempel genom lägga ut arbetsuppgifter på 

entreprenad. Enligt Domberger (1998) ur Almqvist (2006) finns det fyra stycken fördelar med 

detta: en är den så kallade specialiseringen, det vill säga att organisationen skall koncentreras 

till en kärnverksamhet och därmed bli bättre på vad den gör. En annan fördel är vad han kallar 

marknadsdisciplin, vilket innebär att man förtydligar rollerna beställare och utförare. Detta 

bidrar till ökat fokus på vad som ska presteras samt hur det ska göras. Ytterligare en fördel är 

flexibiliteten, vilket innebär att organisationen får större möjligheter att påverka det som 

produceras internt samt vad som ska beställas av andra aktörer. Externa aktörer tros kunna 

utföra tjänsterna eller leverera produkterna mer kostnadseffektivt än vad den egna 

organisationen kan göra. Enligt Almqvist et al(2006) karaktäriseras New Public Management 

av tre signifikanta delar: konkurrensutsättning, kontraktstyrning och den interna kontrollen i 

organisationen. Konkurrensutsättning innebär att man låter flera aktörer konkurrera om 

kontraktet att bedriva en viss verksamhet, till exempel inom offentlig sektor. Kontraktstyrning 

innebär att man lägger ut verksamhet på entreprenad och styr entreprenören genom 

kontraktrelationer. Den interna kontrollen hänger ihop med att decentralisera verksamheten 

och styra med ömsesidigt uppsatta mål.  
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Då denna uppsats behandlar tjänstearbete så kan det vara lämpligt att redogöra för vad som 

karaktäriserar detta. Det karakteristiska för tjänstearbete är att tjänster produceras och 

konsumeras samtidigt, vilket gör konsumenten till den som kan lämna det slutgiltiga 

omdömet. Det finns ingen möjlighet att göra om tjänsten eller rätta till det i efterhand (Brulin 

& Nilsson; 1997). Enligt Giertz(2002) ur Brulin och Nilsson (1997) har servicesektorn blivit 

enormt mycket större under de senaste 30-40 åren i västvärlden. Leidner (1993) ur Brulin och 

Nilsson (1997) menar att servicearbetet skapar vissa motstridiga krav, då servicepersonalen 

måste vara personlig, förtroendeingivande och sympatisk. Samtidigt måste de ha en 

osjälvständig relation till företaget som dess representant och ett självständigt förhållande till 

kunden.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Dagens organisationer måste kunna agera gentemot en omgivning som förändras i väldigt 

högt tempo. Recept på hur man skall organisera verksamhet byts ut, försvinner eller 

återkommer och det är svårt att veta vad som egentligen passar för den enskilda 

organisationen. Hur kan ledningen på ett bra sätt implementera förändringar i organisationen 

och se till att de verkligen får fotfäste?  Hur kan man motivera de anställda till att ta del i en 

sådan förändring? Hur implementerar man framgångsrikt omstruktureringar inom 

organisationer? Kan det möjligtvis finnas kommunikationsproblem mellan de olika nivåerna i 

företaget? Hur gör man då för att överbrygga dessa? Hur ställer sig de anställda till 

ledningssystemet och de kontroller som finns inom företaget? Är dessa nödvändiga för att 

verksamheten ska vara effektiv? Ett annat intressant område är just när privatägda 

entreprenörer bedriver verksamhet på uppdrag av den offentliga sektorn.  Hur kontrollerar den 

offentliga kontraktbeställaren entreprenörernas arbetsinsatser? Vilka för - och nackdelar ser 

personalen med att en entreprenör tar över verksamheten? Hur har serviceyrken förändrats 

med tiden? På vilket sätt förändras yrkesrollerna när allt högre krav på service ställs?  
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1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva och förklara hur ledningsarbetet bedrivs inom ISS Trafficare AB i 

Stockholm, när det gäller driften av pendeltågsstationerna. Vidare kommer uppsatsen att 

diskutera de för- och nackdelar stationsvärdar upplever med det tillämpade ledningssystemet. 

 

1. 4 Avgränsningar 

ISS Trafficare AB ingår i ISS-gruppen vid namn ISS A/S. ISS Trafficare AB bedriver 

verksamhet inom tjänstesektorn, främst inom lokal- och fordonsvård samt stationsservice. 

Sedan juni 2006 agerar ISS Trafficare AB underleverantör åt Stockholmståg KB, där 

uppdraget är att sköta all stationstjänst och tågstädning i pendeltågstrafiken i Stockholm. 

Stockholmståg KB är ett dotterbolag till SJ AB (ISS Trafficare AB, årsredovisning; 2008). 

Den delen av ISS Trafficare AB vi inriktat uppsatsen mot är vad man kallar för Region 

Pendeln. Region Pendeln ansvarar för stationstjänst på pendeltågsstationerna i Stockholm, 

utöver det ansvarar de även för städning av stationerna samt tågen. Den här uppsatsen 

kommer att behandla ledningsarbetet som är riktat till stationsvärdarna. Uppsatsen kommer att 

undersöka hur situationen ser ut från och med årsskiftet 2009/2010 till och med maj 2010.  

 

Arbetsrutinerna utformas i enlighet med det avtal ISS Trafficare AB har med Stockholmståg 

KB, vilket baseras på det avtal Stockholmståg KB har med SL (Argelius; 2009). Team 

Pendeln som består utav Stockholmståg, ISS Trafficare AB Region Pendeln och EuroMaint 

har 11 gånger per år möten där man följer upp verksamheten baserat på de krav och behov 

som ställts ifrån SL. Mötets funktion är att planera arbetet för kommande år. Under mötet 

genomför man en analys och mål för verksamheten samt fastställer budget. För att följa upp 

verksamheten använder man sig av statistik, rapporter, analyser och 

riskbedömningar(Argelius; 2009). Ledningsgruppen på Region Pendeln består av 

regionchefen som är ordförande och cheferna för fordonsvård- och stationsverksamheten. 

Dessutom ansvariga för HR, ekonomi samt kvalitets- och miljöchefer. De träffas en gång per 

år vid ett affärsplaneringsmöte (tillsammans med Team Pendeln som nämnt ovan) och utöver 

det hålls ledningsmöten en gång per månad. De övergripande målen och besluten som fattas 

vid dessa möten bryts sedan ned till respektive avdelning (Argelius; 2009). Mål och beslut 

som fastställts i ledningsgruppen respektive med Team Pendeln hamnar sedan hos 

driftcheferna som träffas en gång per månad. Sedan förs det ned till ett arbetsledarmöte som 

hålls av respektive driftchef tillsammans med underställda arbetsledare. Därefter hålls 
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arbetsplatsträffar där arbetsledaren och stationsvärdarna deltar (Argelius; 2009). 

 

1.5 Disposition 

 

I kapitel två behandlas den teoretiska referensramen.  

I kapitel tre behandlas metod, urval och undersökningens validitet. 

I kapitel fyra presenterar vi resultatet av vår undersökning. 

I kapitel fem analyserar vi empirin utifrån behandlade teorier och modeller, samt för en 

diskussion kring resultatet där vi drar egna slutsatser. 
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2. Teori och Modeller 

2.1 Servicearbete 

Service management-rationalisering går ut på att det är i det ögonblicket tjänsten levereras 

som företagets framgång avgörs. Man tror då att genom decentralisering och att ge större 

befogenheter till dem som levererar tjänsten bidrar till detta. Resterande delar av 

organisationen skall agera som stöd till dem som levererar tjänsten. Tanken är att om 

personalen får delta i beslutsfattandet skapar man lokala anpassningar och detta leder till att 

man lär sig successivt hur man skall förbättra verksamheten (Brulin & Nilsson; 1997).  

2.2 Förändringsprocesser 

Förmågan att snabbt kunna förändras blir allt viktigare inom moderna organisationer. Enligt 

Jacobsen(2004) blir kravet på att organisationer snabbt skall kunna förändras allt större. Han 

menar att globaliseringen även lett till att nationella företag konkurrerar på internationella 

arenor, vilket ställer allt högre krav på innovations- och förändringsförmåga. En viktig fråga 

som han tar upp är drivkrafterna bakom att genomföra en förändringsprocess på en 

organisation eller ett företag. Paradoxen i det hela är att vissa ser en förändringsprocess som 

något instabilt som leder till otrygghet i företaget medan andra inte gör det. Vi lever i en mer 

komplex värld idag, då exempelvis kunderna idag konsumerar mer och har en efterfrågan på 

nyare och bättre produkter. Detta leder möjligtvis till den hårdare internationella konkurrens 

organisationer utsätts för idag.  

 

Enligt Alvesson et al(2008) kan man se att en snabb och kanske ibland påtvingad förändring 

från ledningen kan slå tillbaka med den effekten att det inte blir någon förändring. Ett 

exempel är när man försökte få företaget TechnoSci att gå från att vara ett teknikorienterat 

företag till att bli mer marknads- och kundorienterat. Alvesson och Svenningsson (2008) 

diskuterar att inom många organisationer känner man ett motstånd mot förändringar då det 

kan hota anställdas intressen. Exempelvis genom att funktioner som tidigare varit viktiga blir 

mindre viktiga och vice versa. Enligt Brulin och Nilsson (1997) är vanliga orsaker till 

motstånd till förändring bland anställda att förlora jobbet, gå miste om status, rädsla att lära 

sig något nytt (särskilt bland äldre) då det nya arbetssättet ställer andra kompetenskrav. 

Argyris (1985) ur Brulin och Nilsson (1997) menar att det ligger i människans natur att ha ett 

motstånd till förändringar. Det blir svårt att förutse framtiden och detta skapar tveksamhet och 
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ängslan bland de anställda. Man kan se det som ett hot mot den sociala strukturen på 

företaget. Motstånd till förändringar kan karaktäriseras av till exempel vad man kallar för 

”läpparnas bekännelse”. Det innebär att man går med på förändringar men fortsätter att agera 

som man tidigare har gjort. Detta kan leda till att ledningen och anställda inte diskuterar 

problemen trots att båda vet var problemen ligger i. Inlärningsprocessen rubbas därmed vilket 

både organisationen och individen förlorar på.  

 

I en artikel av Michael Beer et al (1990) skriver författarna att problem som kan uppstå i 

förändringsprocesser ofta kan bero på att man försöker förändra anställdas attityder utan att 

man genomfört några förändringar som de kan ta ställning till. De menar att framgångsrika 

förändringar i organisationer är sådana som fokuserar på arbetet snarare än på abstrakta 

begrepp som kultur eller deltagande. De menar att verklig förändring sker genom att skapa en 

ny organisatorisk kontext i form av nya roller, ansvar och relationer.  

 

2.3 Flexibilitet genom utbytbarhet 

Enligt Allvin et al (2006) är en metod för att uppnå flexibilitet nuförtiden att organisationer 

använder sig av flertalet deltidsanställda istället för ett mindre antal heltidsanställda. Främst 

då man kan kalla in arbetskraften efter behov och på så vis uppnår högre flexibilitet, men även 

på grund av att det blir billigare för organisationen. Detta sätter man sedan i system så att man 

på bästa möjliga sätt kan utnyttja arbetskraften vid behov. Ett annat sätt kan vara att man 

varierar arbetsplatsen efter behov, det vill säga skickar ut arbetskraften dit den behövs snarare 

än att ha fasta arbetsplatser för de anställda. Tidsbegränsade anställningar i form av vikarier, 

projektanställda och så vidare är också ett sätt att optimera användningen av arbetskraften.  

Enligt Atkinsons (1984) modell var ett sätt att åstadkomma detta genom att ha ett mindre antal 

fast anställda, samt ett större antal mer tillfälligt anställd personal, för att på så vis balansera 

behoven i företaget.  

2.4 Krav-kontroll modellen 

Krav-kontroll modellen skapades av amerikanen Robert Karasek (1979) men 

vidareutvecklades tillsammans med Töres Theorell (1990). Modellen menar att anställda som 

har kontroll(handlingsutrymme) bättre klarar av högre krav och stimuleras mer av arbete. 

Medan den som har låg kontroll(lite handlingsutrymme) inte klarar av när högre krav ställs 

utan blir istället stressad av dem, då denne saknar handlingsutrymme för att hantera dem. 
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Modellen pekar på att arbetsplatser som har en bra balans mellan krav och kontroll på ett mer 

effektivt sätt hanterar tuffa perioder. Karasek och Theorell et al (1996) har med hjälp av 

modellen visat att det även finns risk för hjärt- och kärlsjukdomar i organisationer där 

anställda har höga krav på sig men litet handlingsutrymme.  
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3. Metod 

3.1 Design/Ansats 

Uppsatsen är en fallstudie av ledningen och stationsvärdarna på Region Pendeln, ISS 

Trafficare AB. Enligt Johannesen och Tufte innehåller en fallstudie följande: 

 ”Kännetecknas av 1) en klar avgränsning av vad som är fallet och 2) en ingående 

beskrivning av fallet. Ofta jämförs huvudfallet med andra fall så att man får fram särdrag, 

och man kombinerar gärna olika metoder i fallstudier.” (Johannesen & Tufte; 2003). 

Uppsatsen baseras på kvalitativa data i form av intervjuer. Inom det valda temat organisation 

tror vi också att en fallstudie kan vara mest relevant eftersom vi tror att de som jobbar inom 

en organisation bäst känner till hur verksamheten fungerar. Enligt Johannesen och Tufte 

(2003) har kvalitativa data oftast större flexibilitet än kvantitativa data, då informanten kan 

påverka vilken information som förs fram, vilket kan leda till att forskaren får information 

han/hon inte förväntat sig men som kan ha av värde för studien. Kvalitativa data ger även 

utrymme för viss tolkning från forskarnas sida då information sätts in i sammanhang. Detta 

kan göra att kvalitativa data ibland präglas av forskarens perspektiv. En fördel med kvalitativa 

data är att man går in mer på djupet och kan få en större helhetsförståelse för det man studerar. 

Man kan även se ett meningssamband vilket är motiv, intentioner, mål och planer människor 

handlar efter som skapar sociala fenomen.  

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Sekundärdata 

Sekundär data består delvis av opublicerat utbildningsmaterial som delas ut till anställda på 

företaget, samt andra produktblad och dokument som ISS Trafficare AB skrivit. Där finns 

information gällande de arbetsrutiner som ISS Trafficare AB fastställt för de anställda. Andra 

källor är årsredovisningar och annat skrivet material från ISS Trafficare AB.  Dessutom 

använder vi oss av litteratur som skrivits på området arbetsorganisation och ledning, för att på 

så vis jämföra empirin vi tagit fram med befintlig forskning på området.   
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3.2.2 Primärdata 

Primär data består av intervjuer med ledningspersonal och stationsvärdar på ISS Trafficare 

AB i Stockholm. Sammanlagt grundar sig uppsatsen på nio intervjuer. Dessa intervjuer består 

av fyra intervjuer med ledningspersonal och fem stycken med stationsvärdar.  

De fyra anställda inom ledningen på ISS Trafficare AB som vi intervjuat har olika uppdrag på 

företaget men jobbar alla med ledningsfrågor kopplade till stationstjänst verksamheten. 

Stationsvärdarna jobbar alla på ISS Trafficare AB och majoriteten av dem jobbar heltid, 

medan resten arbetar deltid.   

Intervjuerna vi gjort har fungerat som samtal mellan oss och informanten baserat på de teman 

vi varit intresserade av. Teman vi varit intresserade av har varit hur ledningen arbetar och 

vilka mål, processer, idéer och rutiner som de använder i ledningsarbetet. Informanterna 

arbetar på olika poster inom ledningsgruppen eller som stationsvärdar vilket gör att de har 

olika perspektiv på verksamheten. Vi har därför bedömt att det inte finns något skäl att ställa 

exakt samma frågor till dem. Dock har stödfrågorna varit densamma och fungerat som en mall 

för intervjun (se bilaga 1). För att få ut så mycket information som möjligt har vi valt att hålla 

intervjuerna anonyma, vilket vi även informerat informanterna om. Detta med anledning av 

att vi tror det skapar en mer avslappnad intervjusituation och gör det även lättare att få 

intervjuer. Intervjuerna har spelats in med hjälp av inspelningsfunktionen på en bärbar dator, 

eftersom det underlättat för oss att i efterhand gå tillbaka och kontrollera att vi uppfattat 

informanten korrekt. Intervjuerna har tagit mellan en och två timmar. Intervjuerna har hållits i 

olika miljöer beroende på var intervjupersonen velat träffas. Majoriteten av 

ledningspersonalen har vi dock intervjuat på deras kontor, med undantag av en som vi 

intervjuat på ett café. Stationsvärdarna har intervjuats på caféer och på Södertörns Högskola.   

 

3.3 Urval 

Verksamheten på ISS Trafficare AB inom området stationstjänst leds av VD:n, under honom 

står regionchefen för respektive region. Det finns fyra olika regioner, dessa är Nord, Syd, 

Pendeln och Gods & Hamn. Under regionchefen för pendeln(som ansvarar för 

stationstjänstområdet) står fem driftschefer, varav två av dessa driftschefer är ansvariga för 

stationsvärdarna. Under driftscheferna står sedan 18 arbetsledare som fungerar som närmaste 
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chef till stationsvärdarna. Arbetsledarna arbetar på vad man kallar för Driftcenter och därifrån 

hanterar man den dagliga driften av verksamheten. Arbetsledarna ansvarar för den dagliga 

verksamheten, medan driftcheferna och ovanstående chefer jobbar mer med själva 

strategierna för företaget. Stationsvärdens arbete går ut på att ge trafikinformation till 

resenärer, stämpla/sälja biljetter, placera ut tidningar, beställa växel åt stationerna, 

skotta/sanda perrongen, kontrollera hissar/rulltrappor/klotter och fungera som en trygghet för 

resenärerna(Argelius; 2009).    

Informanterna vi intervjuat från ledningen har alla olika arbetsuppgifter, men sitter alla på 

ledningspositioner i företaget. Majoriteten av informanterna ur ledningen sitter även i 

ledningsgruppen, där de strategiska besluten fattas. Några av dem arbetar med kvalitetsfrågor 

och andra med andra former av ledningsarbete. Då en av medförfattarna arbetar på företaget 

har stationsvärdarna vi intervjuat förmedlats genom denne. Informanterna ur ledningen har vi 

kommit i kontakt med genom mejlutskick och telefonsamtal, där vi berättat vad vår uppsats 

handlar om och frågat ifall de varit intresserade av att ge intervjuer. Målet har varit att få 

intervjuer så högt upp i ledningen som möjligt. Informanterna har därför valts mer eller 

mindre slumpmässigt baserat på vilka som varit intresserade av att ge intervju.    

 

3.4 Validitet 

Enligt Johannesen och Tufte (2003) karaktäriseras validitet av hur relevanta data man samlat 

in för det man försöker mäta. Den här uppsatsen har validitetsbeprövats genom en 

seminarieserie vid Södertörns Högskola tillsammans med handledare och andra kursdeltagare. 

Vid dessa seminarier har kursdeltagarna fått möjlighet att läsa varandras uppsatser och ge 

synpunkter på dessa. Dessutom har handledaren gett synpunkter på uppsatserna vid varje 

seminarietillfälle.    
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4. Empiri 

4.1 Ledningspersonalens perspektiv 

Vilken målsättning har ledningen på ISS Trafficare och hur arbetar ni för 

att uppnå den?  

 

Majoriteten av informanterna som arbetar inom ledningen anser att ISS Trafficare AB är ett 

företag som gått igenom en omstrukturering de senaste åren. Detta med anledning av att man 

tog över pendeltågsstationsverksamheten ifrån Citypendeln 2006. Samtliga informanter anser 

att målet för verksamheten har varit att göra arbetsområdet stationstjänst mer serviceorienterat 

och förbättra kvalitén på tjänsten. En av informanterna berättar att det beror på att man slutit 

ett avtal med Stockholmståg KB, där ett av kraven från SL är att man ska leverera god service. 

Han menar att de anlitat ISS Trafficare AB då service är deras specialitet och deras starka 

sida.  

Majoriteten av informanterna säger att detta gjorts genom att skärpa till anställningskraven 

samt genom att ställa krav på goda språkkunskaper och social kompetens. Andra åtgärder man 

vidtagit är att ha en central rekrytering, eftersom tidigare anställde linjecheferna 

stationsvärdarna själva, medan detta sköts centralt idag. Alla stationsvärdar måste också 

genomgå en utbildning innan de kan påbörja arbetet, där de får genomgå språkprov och andra 

övningar i social interaktion. 

 En av informanterna berättar att ISS var ett toppstyrt företag och hade ingen erfarenhet av att 

driva stationer. De kom med en massa nya idéer som skiljde sig mycket från hur man bedrev 

verksamheten på Citypendelns tid. Det fattades snabba beslut från toppen av företaget utan att 

man blandade in mellanchefer och stationsvärdarna i beslutsprocessen. Detta skapade en 

känsla av att beslut fattades ovanför huvudet på dem. Det ledde till konflikter och sedan dess 

har man arbetat för att skapa mer dialog mellan stationsvärdarna, arbetsledarna, 

mellancheferna och högsta cheferna. För att på så vis kunna smyga in förändringarna snarare 

än att agera snabbt, vilket informanten menar blir för drastiskt. Han fortsätter med att säga att 

han tycker att det idag är mindre toppstyrt än tidigare. Flera informanter berättar att de jobbar 

väldigt mycket för att skapa mer dialog med stationsvärdarna och att få dem att känna sig mer 

delaktiga i det som sker i företaget. Ett exempel på detta är att man redovisar vad varje station 

har för inkomster och utgifter, på det viset anser en av informanterna att man gör dem mer 
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delaktiga. Ett annat exempel är att man låtit stationsvärdar medverka i utformningen av 

arbetsrutinerna.  

Samtliga informanter berättar att en omstrukturering som skett är att man infört 

arbetsledartjänsten som inte fanns tidigare inom stationstjänstområdet. Tidigare stod 

stationsvärdarna direkt under en linjechef (totalt sju stycken). Man har även startat upp 

Driftcenter där arbetsledarna sitter och arbetar, för att dessa skall vara samlade på en och 

samma plats. I Driftcenter sitter även representanter från Stockholmståg KB, EuroMaint och 

Banverket. En av informanterna berättar att man gjorde denna strukturella förändring då 

linjecheferna inte hann med alla ärenden tidigare. 

 

Figur 1. Hierarkin som den såg ut när ISS Trafficare AB tog över verksamheten från Citypendeln 2006. Egen 

design. 
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Figur 2. Hierarkin på ISS Trafficare som den ser ut sedan 1a mars 2010. Egen design. 

Samtliga informanter ur ledningen berättar att stationsvärdens yrkesroll håller på att 

förändras. Jobbet som en gång i tiden mest innebar att stämpla biljetter och att sitta i kuren 

håller på att bli allt mer serviceinriktat. En av informanterna berättar att remsorna är på väg att 

försvinna och det kommer att innebära att stationsvärdens arbetsuppgifter allt mer kommer 

handla om att ge trafikinformation. Yrket håller alltså på att bli mer av ett serviceyrke jämfört 

med tidigare, då yrket varit mer monotont. Orsaken till detta är att SL ställer högre krav på 

service, men även resenärerna har högre krav på stationsvärdar än vad man haft tidigare. 

Samtliga informanter ur ledningspersonalen säger att man organiserar sig i projekt när 

eventuella förändringar ska ske. En av informanterna berättar att det är en ”slimmad” 

organisation där de inte har resurser att sätta av till arbetsuppgifter som ligger utom den 

dagliga verksamheten. Därför skapar man projekt när till exempel en ny utbildning ska ske 

eller dylikt.  
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Några av informanterna nämner det man kallar för poolgruppen. En av informanterna berättar 

att i den ingår fast anställda som inte har fasta stationer utan arbetar på olika stationer. På så 

vis kan man styra verksamheten efter behov. Det rör sig om ungefär 25 personer och de 

kompenseras för detta med löneförmåner. Han fortsätter med att berätta att antalet 

deltidsanställda ökat under de senaste åren. Totalt arbetar det cirka 460 stationsvärdar på ISS 

Trafficare AB och av dessa är 320 fast anställda (inklusive Poolgruppen), samt 140 

deltidsanställda.  

En av informanterna som arbetar i ledningen berättar att det enda sättet för dem att ta reda på 

om de levererar kvalitet är att kontrollera sådant som är mätbart. Företaget Synovate AB gör 

på uppdrag av SL AB kontroller av 16 stationer per år, där de via civilklädda kontrollanter ser 

efter att stationerna är i ordning och att stationsvärden sköter sitt jobb enligt de fastställda 

rutinerna. Andra kontroller består av redovisning av kassa, besök/telefonsamtal ifrån 

arbetsledaren, elektronisk övervakning i form av att närvaro registreras, rabattremsorna som 

är märkta enligt unik nummerserie och slutligen resenärerna som kan föra in klagomål till SL 

(som sedan vidarebefordras till ISS Trafficare AB). Ett exempel på hur resenärerna kan 

kontrollera stationsvärdarna är att resenärer ringt in till SL och klagat på att stationsvärdar 

suttit vid datorn istället för att betjäna dem. Detta har lett till att ISS Trafficare AB införde 

förbud mot användandet av privatdatorer och tv-tittning under arbetstid. En informant berättar 

att i händelse av att en stationsvärd får klagomål ifrån resenärer inleds en utredning av vad 

som hänt, varefter åtgärder vidtas. Alla händelser av den här typen dokumenteras och 

rapporteras tillbaks till SL. 

Vilka är de största problemen inom arbetsområdet stationstjänst? 

 

En av informanterna som arbetar med kvalitetsfrågor berättar att ett stort problem på ISS 

Trafficare AB är att kommunikationen inte alltid fungerar som den ska. Det har att göra med 

att man tidigare hade mycket mindre krav på stationsvärdarna jämfört med idag, till exempel 

handlade det mest om att sitta i kuren och stämpla biljetter. Med tiden har dock SL och 

resenärernas krav ökat då man ställer högre krav på information och tillgänglighet, till 

exempel krav på information gällande lokaltrafiken i Stockholm (bussförbindelser etc.). 

Därför måste stationsvärdarna numera kunna göra sig förstådda på svenska. Flera informanter 

påpekar att det är ett stort problem på ISS Trafficare AB att många som varit anställda sedan 

en lång tid tillbaka inte har dessa kunskaper, vilket man försökt lösa genom att erbjuda 
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personlig hjälp i form av utbildning. Andra åtgärder är att man skapat instruktionsböcker för 

hur arbetsuppgifterna skall utföras. En av informanterna som arbetar med kvalitet menar dock 

att det blir problematiskt då många stationsvärdar inte har språkkunskaperna för att förstå 

dem. En av informanterna berättar att ett annat problem är att dessa anställda påverkar de 

nyanställda som just kommit från utbildningen med fräscha kunskaper. Till exempel genom 

att påpeka att såhär har man arbetat i flera års tid och genom att säga åt de nyanställda att de 

nya rutinerna är fel. Han fortsätter med att det även finns problem med arbetsledarna och att 

de inte alltid anammar de nya idéerna utan tror mest att det handlar om att gå från station till 

station. 

En av informanterna berättar att hon tycker det finns en statlig anda bland stationsvärdarna. 

Det innebär att man inte alltid har förståelse för att ISS Trafficare AB är ett vinstdrivande 

företag. Hon utvecklar med att berätta att många stationsvärdar har svårt att förstå att man 

ibland måste skära ner på personal utan att de ofta tycker att företaget skall ta hand om dem 

och ge dem nya arbetsuppgifter. Detta har att göra med att vissa anställda arbetat som 

stationsvärdar sedan SJ AB skötte verksamheten i statlig regi. 

Ett problemområde som samtliga informanter tagit upp är ”grön blinker”, vilket syftar på 

grinden som stationsvärden kan öppna i händelse av att till exempel en rörelseförhindrad eller 

barnvagn behöver komma igenom spärren. Detta har varit ett stort problem på ISS Trafficare 

AB då avtalet med SL AB (via Stockholmståg) tydligt anger att grinden skall vara stängd vid 

alla andra tillfällen. Detta sköttes emellertid inte och SL AB började därmed kräva viten när 

kontrollanter sett att detta inte gjordes. ISS Trafficare AB valde därför att följa det här 

slaviskt, vilket ledde till att resenärerna började klaga då till exempel stationsvärden låste 

grinden när han/hon skulle på toaletten eller dylikt. Detta ledde ganska snabbt till att SL AB 

ville diskutera frågan och förtydliga avtalet men trots detta är ”grön blinker” än idag en 

laddad fråga. En av informanterna säger att ett problem med att agera entreprenör åt en kund 

är att ledningen inte kan göra vad som helst utan måste följa de avtal som man har med 

kunden, vilket ibland försvårar arbetet när åtgärder måste vidtas snabbt.  

Enligt informanterna ifrån ledningspersonalen sker kommunikationen på ISS Trafficare AB 

genom olika kanaler. En av dessa är Pendelnet, som är ett intranät för de anställda. Det är där 

stationsvärdarna kan hämta ut aktuell information kring arbetet. Ett annat sätt att informera 

anställda på är via mejl, denna mejladress kan även omdirigeras till respektive stationsvärds 

privata mejladress. Stationsvärdens närmaste chef är arbetsledaren och denne kan till exempel 
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komma på besök eller ringa stationsvärden. Det kan även ske via arbetsplatsträffar. Flera av 

informanterna ifrån ledningen menar att kommunikationen ibland brister, eftersom många 

anställda som jobbat länge på företaget inte tar åt sig nya arbetsrutiner och fastnat i gamla 

strukturer. De säger att det finns ett problem med att ta emot förändringar. En av 

informanterna säger att det är på grund av att det är så många olika aktörer som måste komma 

överens med varandra utan att dessa aktörer kommunicerar tillräckligt med varandra.  

En av informanterna berättar att ett problem på ISS Trafficare AB var att avtalen med 

Stockholmståg och SL AB var väldigt luddiga. Olika paragrafer kunde tolkas olika och detta 

ledde till svårigheter i kvalitetsarbetet. Man har därför jobbat mycket med att förtydliga 

avtalen ytterligare, men samtidigt påpekar informanten att det fortfarande finns en del så 

kallade ”gråzoner” i avtalen, vilket försämrar kvalitetsarbetet. Informanten menar att det är en 

fråga om ansvarsområden där SL AB vill ha luddiga avtal för att det är lättare att skylla ifrån 

sig på entreprenören. Han fortsätter och berättar att det är ganska vanligt med olika typer av 

konflikter mellan aktörerna inblandade i spårtrafiken. En annan informant säger att det inte 

alls är ett problem med att flera aktörer är delaktiga i arbetet utan menar att det skapar ett 

samarbete mellan aktörerna. Vidare menar hon att avtalen reglerar tydligt ansvarsområdena 

och att det underlättar att man delat upp verksamheten. Några informanter ur ledningen 

berättar att ytterligare ett problem är identitetskänslan på företaget, då de menar att vissa 

stationsvärdar kan känna en förvirring huruvida de tillhör Stockholmståg KB, SL AB eller ISS 

Trafficare AB. 

4.2 Stationsvärdarnas perspektiv 

Vad anser du är positivt med ledningsarbetet på företaget? 

Samtliga stationsvärdar anser att de tekniska förbättringarna i stationskuren i form av ett 

enhetligt IT-system förbättrat deras arbetssituation. Flera stationsvärdar säger även att det 

blivit enklare att redovisa kassa än det var tidigare. Några stationsvärdar säger att det är 

ganska enkelt att hitta information på Pendelnet (dvs. den interna databasen) och att det är bra 

att man får information på en arbetstelefon om det sker förändringar i trafiken. Det är även bra 

att nya arbetsrutiner läggs ut på Pendelnet direkt, eftersom förändringar sker ganska ofta och 

de kan givetvis inte hamna i handboken direkt. Flera stationsvärdar säger att det är positivt att 

stationsvärdarna fått vara med vid utvecklandet av arbetsrutiner och en av stationsvärdarna 

säger följande:  
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”Det är ju vi som kan det här jobbet. Ledningen vet ju inte hur det här fungerar. Om du 

hämtar hit en chef så vet ju han knappast hur det fungerar”. 

Samtliga stationsvärdar anser att utbildningen ”SJ Academy” varit bra och givande. Det är en 

utbildning i kundbemötande för att höja servicenivån på företaget. Flera stationsvärdar 

berättar att det var bra för att man fick lära sig vilken vokabulär som är lämplig i 

kundbemötandet och göra övningar i kundbemötande.  

Samtliga stationsvärdar anser även att det är bra med att man stipulerat standarder för hur 

arbetet ska bedrivas i form av handböcker etc. Flera stationsvärdar menar att dessa är 

praktiska att ha i arbetet, ifall man till exempel inte kommer ihåg hur man skall hantera ett 

särskilt ärende.  

Vad anser du är problematiskt med ledningsarbetet på företaget? 

Majoriteten av de stationsvärdar vi intervjuat är av uppfattningen att det blivit sämre att arbeta 

som stationsvärd sedan ISS Trafficare AB tagit över ifrån Citypendeln. De menar att man inte 

har samma förmåner som anställda på Stockholmståg KB. En av stationsvärdarna nämner att 

det är paradoxalt att bära uniformer märkta med Stockholmståg KB:s logotyp men samtidigt 

inte dela de förmåner som anställda vid Stockholmståg KB har. Han säger även att på 

Citypendelns tid fick man en bonus ifall man sålde mycket, vilket han tycker var ett bra 

system. Flera av stationsvärdarna är av uppfattningen att det var lättare när de stod direkt 

under en linjechef. De säger även att de har ganska lite kontakt med arbetsledarna och övriga 

ledningen. 

En informant säger att införandet av arbetsledarna inte har varit bra då de ibland är 

rekryterade från andra delar av organisationen och därmed inte alltid vet hur det är att jobba 

som stationsvärd. Majoriteten av stationsvärdarna anser att det är krångligt att så många 

företag samverkar och att de hellre hade velat ha all pendelverksamhet samlad under ett 

företag.  

Flera stationsvärdar har svårt att förstå vad vi menar när vi undrar om deras arbete blivit mer 

serviceinriktat. De anser att man inte behöver ge särskilt mycket service inom yrket. En av 

stationsvärdarna säger följande: ”Det här jobbet förändras inte så mycket, det här är 

standardiserat och det sker inte så mycket förändringar. Man stämplar mest”.  

Flera stationsvärdar säger att man ofta får ta eget ansvar för att ta del av information, då man 
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måste logga in på Pendelnet och söka efter den själv, snarare än att man blir kontaktad av 

överordnade eller via telefon, mejl etc. Information som berör arbetet, till exempel nya 

arbetsrutiner.   
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5. Analys och diskussion 

5.1 En mer serviceinriktad organisation 

Enligt Allvin et al (2007) ställs allt högre krav på service i dagens arbetsliv. Vi anser att ISS 

Trafficare AB är ett mycket bra exempel på detta då arbetet tidigare varit ganska 

standardiserat och utan större krav på social kompetens eller språkkunskaper. En drivkraft i 

förändringen mot en mer serviceinriktad organisation måste då vara kundens allt högre krav 

på service. I detta fall resenärernas krav på SL AB som förmedlas vidare till ISS Trafficare 

AB. Ledningen talar om att stationsvärdens arbetsuppgifter förändras och att högre krav på 

service ifrån stationsvärdarna ställs eftersom tiderna förändras. Stationsvärdarna måste 

numera till exempel kunna ge information om trafiken. Samtidigt står detta i konflikt med 

stationsvärdarna då några utav dem är av uppfattningen att arbetet inte består av mycket mer 

än att stämpla biljetter. Det är som att det finns ett kommunikationsproblem mellan ledningen 

och stationsvärdarna, där ledningens ambitioner inte når fullt ut. Enligt Brulin och Nilsson 

(1997) är det karaktäristiskt för dagens serviceföretag att företagets framgång definieras 

utifrån nöjda kunder. Det som enligt oss är ledningens största bekymmer i den här frågan är 

att stationsvärdar som arbetat länge inom företaget inte anammat dessa idéer och påverkar 

nyanställda negativt genom att använda informella rutiner. En stor del av ledningsarbetet på 

ISS Trafficare AB de senaste åren har gått ut på att utforma formella rutiner för hur arbetet ska 

ske, som har delgivits i form av handböcker och dylikt. En bidragande faktor till detta är 

förmodligen att företaget strävar efter att vara ISO 9000 certifierade, vilket innebär att alla 

arbetsrutiner måste vara formaliserade. Enligt Börnfelt (2009) är det väldigt vanligt just i 

Europa med ISO-certifiering och i vår mening är ISS Trafficare AB ett bra exempel på detta.  

En åtgärd man vidtagit är att man infört krav på språkkunskaper och social kompetens vid 

anställning, samt att man försöker vidareutbilda anställda sedan tidigare för att de ska klara av 

att leverera den service som numera krävs. Möjligtvis är det svårt att ändra sättet 

stationsvärdarna arbetat på i väldigt många år, men vissa har kanske inte heller den språkliga 

eller sociala kompetensen för att leverera den service som krävs. Detta skapar givetvis ett 

dilemma för ledningen då man har arbetskraft som inte klarar av arbetsuppgifterna, men som 

samtidigt skyddas av arbetslagstiftning och som inte kan avskedas utan orsak. Enligt krav-

kontroll modellen av Karasek och Theorell (1990) är handlingsutrymmet (kontroll) viktigt för 

att de anställda inte ska uppleva stress. Om man då antar att stationsvärdarna som inte besitter 

tillräckliga språkkunskaper och sociala kompetens får ett minskat handlingsutrymme i 
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yrkesutövningen borde ju detta enligt modellen leda till ökad stress. Möjligtvis reagerar man 

då genom att göra jobbet på det sätt man gjort tidigare och ignorerar de nya arbetsrutinerna i 

form av ökade servicekrav, eftersom man inte upplever sig ha kontroll över situationen. Vi 

anser att det här rör sig om vad Argyris (1985) ur Bruling och Nilsson kallar för ”läpparnas 

bekännelse”, det vill säga att vissa stationsvärdar går med på förändringarna utan större 

protester men fortsätter att arbeta som tidigare.  

Utbildningen ”SJ Academy” i kundbemötande har fått ett positivt genomslag hos 

stationsvärdarna vi intervjuat och detta är förmodligen en del av företagets strävan att höja 

servicenivån. Möjligtvis är det så att ledningens ambitioner att göra företaget mer 

serviceinriktat är något som kommer att ske gradvis över tid. Detta med tanke på att 

rekryteringsprocessen numera ställer krav på servicekompetens och i takt med att det blir fler 

och fler anställda med den kompetensen så får de förmodligen större inflytande över 

arbetsrutinerna. Det går förmodligen inte att förändra ett företag över en natt och därmed är 

kanske stationsvärdens yrke på väg att förändras, men kanske inte i den takt som ledningen 

vill. Precis som Argyris (1985) ur Brulin och Nilsson (1997) säger ligger det kanske i 

människans natur att göra motstånd till förändringar. Därmed är det en fråga om ett 

generationsskifte inom företaget, där givetvis de äldre som arbetat länge inom organisationen 

känner sig hotade då de måste förändra sitt arbetssätt. Ett arbetssätt som de arbetat in och mer 

eller mindre gör på automatik. Två informanter ur ledningspersonalen vi intervjuat styrker 

detta och menar att det var ett misstag av ISS Trafficare AB att försöka genomföra snabba 

förändringar när de tog över verksamheten ifrån Citypendeln 2006. Ett annat scenario är att de 

informella rutinerna som finns sprids till de nyanställda och att det uppstår en slags 

konformitet bland stationsvärdarna.   

5.2 Strukturen 

Ledningspersonalen vi intervjuat hävdar att man infört arbetsledarna för att stationsvärdarna 

skall ha en chef som står honom närmare än tidigare då man stod direkt under en linjechef. 

Detta är vad Fayol (1965) kallar för enhetligt ledarskap, det vill säga att anställda endast skall 

ha en chef att rapportera till, medan Taylor (1911) förespråkade funktionellt ledarskap där 

man skulle ha flera olika chefer att rapportera till. Det intressanta är att flera stationsvärdar 

verkar vara av uppfattningen att det var lättare när de rapporterade direkt till linjechefen. Det 

uppfattas alltså som negativt ifrån stationsvärdarnas synvinkel att ha flera hierarkiska nivåer. 

Anmärkningsvärt är att ledningspersonalen är av uppfattningen att införandet av arbetsledare 
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gjorts för att stationsvärden skall ha en närmare chef och få mer stöd i sitt arbete. Samtidigt 

nämner en av ledningspersonalen att företaget blivit mindre toppstyrt än vid starten 2006. Det 

verkar även finnas en nostalgi bland stationsvärdarna från Citypendel tiden och frågan är 

varför. Många stationsvärdar verkar ha upplevt en större trygghet medan de arbetade för 

Citypendeln. Möjligtvis kan det ha att göra med att man då tillhörde en större organisation 

och numera befinner sig på ett större hierarkiskt avstånd från till exempel SL AB. Numera 

arbetar de för ett företag som är underställt Stockholmståg och som dessutom infört fler 

hierarkiska nivåer i företaget. Vi syftar då på införandet av arbetsledarna. Ledningen menar att 

detta gjordes för att arbetsbelastningen var för stor för linjecheferna. Det är ganska underligt 

att stationsvärdarna är av den uppfattningen då arbetsledarna rimligtvis borde ha mer tid för 

stationsvärdarna än vad de tidigare linjecheferna hade. Den uppfattningen vi fått är att numera 

kontrolleras stationsvärdarna i större utsträckning då det finns arbetsledare och 

stationsvärdarna har då möjligtvis förlorat en viss frihet de tidigare hade i sin arbetsutövning. 

Man kan då se detta i enlighet med Argyris (1985) ur Nilsson och Brulin (1997) att det finns 

ett motstånd mot förändringar i organisationer. Speciellt med tanke på att den här 

förändringen har lett till större kontroll av stationsvärdarnas arbetsinsatser. Dessutom blir det 

lättare för ledningen att säkerställa kvalitet i tjänsten (en målsättning som ledningen har) om 

det finns en närmare chef som kan kontrollera stationsvärdarnas arbetsprestationer. 

Arbetsledarna arbetar även utöver kontorstider vilket gör dem mer tillgängliga för 

stationsvärden och därmed kan de utöva större kontroll över verksamheten än de tidigare 

linjecheferna som endast arbetade kontorstider. Ytterligare en faktor kan vara att man numera 

datoriserat verksamheten, vilket då rimligtvis borde ha lett till en avlastning av den 

administrativa verksamheten och vidare borde leda till att ledningspersonal har mer tid att 

fokusera på andra arbetsuppgifter.   

Stationsvärdarna är av uppfattningen att det var enklare när all verksamhet (stationstjänst, 

tågdrift etc.) var samlad under en organisation, det vill säga Citypendeln. Givetvis blir det 

problematiskt för ledningen att hålla med stationsvärdarna i denna fråga då de arbetar för ISS 

Trafficare AB. Däremot skiljer sig deras uppfattning en aning vad det gäller avtalen, där vissa 

anser att de kan vara luddiga medan andra anser att de är tydliga och underlättar arbetet. Det 

är svårt att säga varför ledningen är oense om detta men vad gäller stationsvärdarna är det 

ganska tydligt att de föredrog att arbeta för en större organisation.   

En intressant del i strukturen är att arbetsledarna inte verkar ha något större ansvar att 

informera stationsvärdarna direkt, trots att de står direkt under denne. Som vi har förstått det 
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är arbetsledarens roll att samla upp information ifrån stationsvärdarna och delegera den uppåt, 

medan det är upp till stationsvärden att leta upp information ifrån Pendelnet eller om denne 

blir mejlad. Trots att det sker arbetsplatsträffar sker dessa ganska sällan och enligt intervjuade 

stationsvärdar är inte arbetsledarna på besök särskilt ofta heller. En del i 

kommunikationsproblemet är därför kanske att arbetsledarna inte informerar stationsvärdarna 

i större utsträckning. Detta skapar problem för de deltidsanställda eftersom de jobbar mindre 

än fast anställda och måste söka upp samt bearbeta ny information vid varje arbetstillfälle. 

Mängden av information blir därför större och kanske svårare att smälta, jämfört med de fast 

anställda som mer eller mindre får denna gratis, då de jobbar heltid och därmed har mer tid på 

sig att läsa in sig på till exempel en ny rutin. Inom service-management rationalisering skall 

organisationen agera stöd för de anställda som utför tjänsten till kunden (Brulin & Nilsson; 

1997). Skulle då till exempel arbetsledare som närmaste chef till stationsvärdarna få utökat 

ansvar att hålla stationsvärdarna informerade (i synnerhet de deltidsanställda) kanske de 

skulle agera stöd i den form som service-management rationalisering förespråkar. Tvärtom 

verkar deras uppgifter snarare vara att kontrollera stationsvärdarnas arbetsinsatser. 

5.3 Flexibilitet 

Den ökning av deltidsanställda som skett på ISS Trafficare AB ligger i linje med vad Allvin et 

al (2006) skriver om att arbetsplatser i allt större utsträckning använder sig utav 

deltidsanställda. En ganska stor del av verksamheten går åt till att koordinera dessa så att man 

kan hålla stationerna bemannade. Detta måste rimligtvis innebära att många stationsvärdar 

arbetar varierat antal timmar per månad, vilket enligt oss skapar en viss press på de anställda. 

Man känner kanske ett behov av att ta de arbetspass man blir erbjuden eftersom man inte vet 

säkert om man kommer att få fler arbetspass. Arbetet som stationsvärd är intressant på så vis 

att arbetsplatserna är spridda över hela Stockholms län. Införandet av Poolgruppen måste då 

vara ett tecken på att man allt mer inriktat verksamheten på att kunna anpassas efter behov, då 

dessa arbetar på olika stationer vilket enligt Allvin (2006) är ett annat sätt för företag att skapa 

flexibilitet i sin verksamhet. Det skapar möjligtvis en arbetssituation för stationsvärdarna som 

ställer krav på flexibilitet då många av dem måste ta sig ut till olika arbetsplatser vid varje 

arbetstillfälle och arbetar på olika tider. Om man då inte till exempel känner sina 

arbetskamrater på de olika stationerna blir kommunikationen möjligtvis mindre stationsvärdar 

emellan och man tillägnar sig inte information på samma sätt som om man arbetade på en och 

samma station. Därför blir stationsvärden mer beroende av att själv söka egen information, till 
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exempel via Pendelnet. Ledningen har vidtagit flera åtgärder för att underlätta för 

stationsvärden att hitta den informationen genom att till exempel ha utformat handböckerna. 

Därmed kan man se en tendens till en ökad formalisering inom företaget, vilket inte funnits i 

samma utsträckning tidigare (till exempel under Citypendeln). Vår uppfattning är att man gör 

detta dels för att effektivisera verksamheten men även för att motverka eventuella informella 

rutiner som funnits på företaget, vilket ledningen nämnt har varit ett problem. Samtidigt är 

majoriteten av stationsvärdarna överens om att handböckerna varit något positivt och att det 

underlättat deras arbete. Det skapar kanske en trygghet bland stationsvärdarna att det finns 

klar information kring hur arbetet skall utföras, speciellt med tanke på att det finns informella 

rutiner på företaget.  

5.4 Identitetsproblemet 

Ett återkommande tema under våra intervjuer och under arbetets gång är förvirringen kring 

uppdelningen av pendeltågstrafiken. Det vill säga att SL AB anlitat Stockholmståg KB som i 

sin tur anlitat ISS Trafficare AB för att sköta pendeltågsstationerna. Det verkar råda en viss 

förvirring kring detta då stationsvärdar verkar osäkra på vem de i själva verket arbetar för, 

även ledningen har nämnt att det är ett problem. Inte minst med tanke på att stationsvärdarna 

bär Stockholmståg KB:s uniformer. Sedan är ISS Trafficare AB en relativt ny entreprenör som 

verkat i stationstjänstområdet sedan 2006, vilket möjligtvis bidrar till denna förvirring. En i 

ledningen nämnde även vad hon kallar för en statlig anda bland stationsvärdarna där hon 

menar att stationsvärdarna ibland inte uppfattar ISS Trafficare AB som en privat aktör. Vi 

menar på att det skulle underlätta om man tydligare kunde informera stationsvärdar och andra 

hur strukturen ser ut. Om anställda inte själva känner till den interna strukturen på företaget 

blir det i vår mening svårt att motivera dem att engagera sig i verksamheten, som ledningen är 

intresserade av att de ska göra. Detta leder in oss på temat kommunikation igen, där vi fått 

intrycket av att stationsvärdar uppfattar ledningsarbetet som något som sker ovanför huvudena 

på dem. Samtidigt som ledningen uppger att de vill engagera just stationsvärdarna i processen. 

Varför misslyckas man då med detta? Enligt Beer et al (1990) måste nya roller, ansvar och så 

vidare implementeras för att anställda skall kunna ta ställning till dem. I det här fallet har man 

i vår mening implementerat förändringarna men fortfarande verkar varken ledning inte helt 

nöjda med resultatet. Dock bör man ha i åtanke att omstruktureringen av företaget sker just nu 

och har gjort det under en längre tid, vilket gör att det kanske är svårt att spekulera i vad 

resultatet blir av detta. Det vi kan konstatera är att det sker mer kontroll av stationsvärdens 
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arbete än tidigare och att det som ovan nämnt råder en viss förvirring kring strukturen på 

företaget. 

5.5 Sammanfattning av slutsatser 

Företaget strävar efter att göra stationsvärdens yrke mer serviceinriktat, men har problem med 

bristfälliga språkkunskaper och social kompetens bland de anställda. Stationsvärdarna 

föredrar den struktur man hade under citypendel tiden och i vår mening på grund av att de då 

hade ökad frihet i arbetsutövningen, medan de idag kontrolleras mer sedan omstruktureringen. 

De strukturella förändringarna behöver förmodligen tid för att kunna slå rot i organisationen 

och för att stationsvärdarna skall kunna ta ställning till dem. Företaget verkar även gå mot att 

mer flexibelt kunna använda sin arbetskraft, i form av att antalet deltidsanställda ökat och 

genom Poolgruppen som är fast anställda med varierande arbetsplatser. Sist men inte minst 

anser vi att det finns ett identitetsproblem på företaget där det råder förvirring bland 

stationsvärdarna hur strukturen ser ut och hur avtalen mellan parterna egentligen ser ut.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Intervjufrågor till ledningspersonal 

Hur ser du på de ledningsrutiner som finns på ISS Trafficare AB idag?  

Hur skulle du beskriva ledningens roll på ISS Trafficare AB? 

Vilken målsättning har ledningen på ISS Trafficare och hur arbetar ni för att uppnå den? 

Vilka är de största problemen inom arbetsområdet stationstjänst? 

Hur skulle man kunna förbättra ledningens och/eller stationsvärdarnas arbetsrutiner? 

Vad vidtar ni för åtgärder när arbetsrutinerna i organisationen inte fungerar? 

Vad får ni för direktiv från SL när ni utarbetar era arbetsrutiner? Måste SL godkänna 

arbetsrutinerna? 

 

Intervjufrågor till stationsvärdar 

Anser du att du får stöd av ledningen i ditt arbete? 

Anser du att de arbetsrutiner som finns är nödvändiga? 

Har du någon idé på hur man skulle kunna förbättra arbetet?  

Vad anser du är problematiskt med ledningsarbetet på företaget? 

Vad anser du är positivt med ledningsarbetet på företaget? 

Hur viktigt anser du att man följer alla regler?  

Vad tycker du om förändringarna som har gjorts på ISS Trafficare den senaste tiden? 

Känner du att du blir informerad och är delaktig i de förändringar/beslut som ledningen tar? 

Tycker du att du får stöd ifrån ledningen i ditt arbete? 


