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Inledning

Att kommunicera med hjälp av organisationer
För att få inflytande över politiska beslut och för att kunna påverka andra
aktörer och samhället i stort, behöver kollektiv kunna framstå som aktörer
och de behöver kunna anpassa på vilket sätt de agerar till den aktuella situationen. Ett sätt att göra detta är att gå samman i en organisation. Men organisationer kan också gå samman i nya, gemensamma organisationer och på
så vis skapa nya möjligheter att framstå som aktörer och att variera vilken
organisation som är aktören.
De flesta känner till att varumärken kan användas för att kommunicera med
olika målgrupper. Ibland talar företag om detta som sin varumärkesportfölj
eller sin varumärkesmix. Klädföretag kan till exempel skapa olika kedjor för
olika målgrupper och på så vis anpassar de det sätt som de framstår på i
förhållande till dem de vill nå. Varumärkena blir i en viss utsträckning ett
slags aktörer som kan säga olika saker. Den här avhandlingen handlar om
hur organisationer på ett liknande, men också annorlunda sätt, kan representera dem som är medlemmar i organisationen och på så vis låta medlemmarna framstå som olika aktörer i förhållande till olika målgrupper.
Den sorts organisationer jag refererar till är metaorganisationer, alltså organisationer med andra organisationer som medlemmar(Ahrne och Brunsson
2008, 2005). En metaorganisation är alltså baserad på medlemskap, men det
är inte individer som är medlemmar utan organisationer. Intresseorganisationer går till exempel ofta samman i riksorganisationer eller andra typer av
samarbetsorganisationer och blir då metaorganisationer. En annan typ av
metaorganisation är internationella eller transnationella samarbeten som kan
ha nationella organisationer eller stater som medlemmar. En anledning till
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att exempelvis intresseorganisationer går samman är helt enkelt att de vill
samordna sitt arbete eller utnyttja resurser bättre, eller få större inflytande
givet att de då blir en organisation med fler medlemmar. En aspekt av att gå
samman i en metaorganisation är att medlemmarna kommer att representeras av flera olika organisationer som kan synliggöra olika aspekter av medlemmarna. Medlemmarna i en idrottsförening är exempelvis representerade
av en förening som synliggör just deras sport och av Riksidrottsförbundet
som synliggör hela idrottsrörelsen som en aktör. Föreningen kan visa vad
som skiljer den aktuella sporten från andra sporter, medan Riksidrottsförbundet kan driva sådana frågor som är gemensamma för alla idrottare. De
olika aspekter som synliggörs kan också användas för att kommunicera med
olika motparter, på samma sätt som varumärken når ut till olika målgrupper. Ett företag kan till exempel vara med i en arbetsgivarorganisation för
att genom den kunna tala med arbetstagarnas organisationer, de fackliga organisationerna. De kan också vara med i en branschorganisation för att
samordna sig med andra företag som vill påverka politiker.
Inte varumärken – men väl aktörer
En viktig skillnad mellan företags ‖varumärkesmixar‖ och de olika organisationerna i en metaorganisation, är att i ett företag finns en hierarki och en
ledning som kan besluta om hur de olika varumärkena ska förhålla sig till
varandra. En metaorganisation kan inte bestämma över sina medlemmar
utan deras samtycke. Medlemmarna bestämmer istället över metaorganisationen och kan dessutom gå ur organisationen om de misstycker. Att hantera en mängd organisationer inom en metaorganisation för att kommunicera
med omvärlden är förmodligen minst lika komplicerat som att hantera varumärkesstrategier inom en internationell koncern och betydligt mindre teoretiserat.
Organisationerna inom en metaorganisation är inte varumärken, även om
de kan användas för att kommunicera. Däremot kan de sägas vara aktörer.
‖Vad säger marknaden om det här?‖ hör vi ibland en journalist säga under
en nyhetssändning. En annan gång handlar det om ‖småföretagare‖ eller
hur ‖urskogen‖ i påverkas av ett möbelföretags behov av virke till bord och
stolar. Den person som intervjuas i dessa situationer och får tala för småfö-
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retagarna eller miljön är ofta en representant för en intresseorganisation. En
av de huvudsakliga uppgifterna för en organisation är att samordna kollektiv handling (Weber 1983; Thompson 1967; Coase 1937). Organisationer
kallas ibland rentav kollektiva sociala aktörer eftersom de kan utföra saker
såsom om de vore en individ (Scott 2003; King, Felin, och Whetten 2010).
Liksom en individ kan en organisation ingå avtal med andra parter
(Williamson 1986), organisationen kan fatta beslut, till exempel över de anställda (Coleman 1982), och organisationen kan liksom en individ uppfattas
som ansvarig för sina beslut (Brunsson 1990). Trots att organisationen alltså
organiserar kollektiv handling, alltså många aktörers handling är den också en
aktör.
En aktör som innehåller flera aktörer
Så länge en organisation som är aktör bara är en organisation är det, åtminstone i teorin, rätt enkelt att tänka sig att organisationen för talan för en
grupp och uttrycker dess åsikter. Men en metaorganisation har flera organisationer som medlemmar. Alla de organisationerna är redan aktörer. I metaorganisationen blir de en del av metaorganisations-aktören. Vem ska nu
bestämma när de olika organisationerna ska få uttala sig och vara aktörer? I
ett företag bestämmer ledningen om de anställda ska få uttala sig och vara
aktörer, eller om de ska inordnas under företagsaktören. (Åtminstone på
arbetstid.) En metaorganisation kan inte på samma sätt ensidigt besluta
över sina medlemsorganisationer. De måste komma överens.
I en metaorganisation kan de olika medlemsorganisationerna ha nytta av att
de representerar olika aspekter av sina medlemmar i relation till olika motparter. Men det kan också uppstå konkurrens eller krockar. Metaorganisationen kanske vill inordna alla medlemmarna så att det syns att de hör ihop,
för att stärka metaorganisationen som aktör. De vill kanske visa att de är
stora och starka. En del av medlemsorganisationerna å andra sidan kanske
anser att de har mer nytta av att odla sin särart. Ett annat problem kan vara
att en organisation inte håller med om de beslut som fattas i metaorganisationen. Om en neutral stat är medlem i EU, och EU beslutar att ingripa militärt i en stat utanför EU, innebär detta ett problem för det neutrala landet.
För att fortsätta att uppfattas som neutrala måste de på något sätt distansera
sig från EU, som staten dock är medlem i.
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Hur går det till?
I avhandlingen kommer jag att undersöka hur metaorganisationer gör det
möjligt för sina medlemmar att bli gemensamma aktörer; att handla i relation till olika omgivningar – och hur organisationerna också kan vara separata aktörer. I nästa kapitel kommer jag att utveckla denna fråga teoretiskt
och sätta in den i ett större organisationsteoretiskt sammanhang. Metaorganisationer som aktörer tycks på flera punkter vara annorlunda, inte bara
jämfört med varumärken såsom jag visat i den retoriska jämförelsen ovan,
utan på ett mer fundamentalt plan jämfört med den idealtypiska organisationen. En skillnad jag nämnt ovan är att metaorganisationer inte är hierarkiskt uppbyggda såsom en organisation med en centraliserad beslutsmakt,
men det finns också fler skillnader. Att studera metaorganisationer och hur
de bidrar till att skapa aktörer kan bidra både till att förstå på vilket sätt metaorganisationer hjälper sina medlemmar att bli aktörer, men också mer generellt hur metaorganisationer skiljer sig från organisationer när det gäller
att skapa kollektiv handling. Avhandlingens disposition beskrivs i nästa kapitel, efter en teoretisk diskussion där frågeställningen preciseras.
Almega talar för tjänstesektorn och för metaorganisationerna
Den studie som avhandlingen baseras på och utifrån vilken jag utvecklar en
teori om metaorganisationer som aktörer, är en etnografisk studie av en
metaorganisation. Eftersom just denna metaorganisation karaktäriseras av
en mycket hög grad av komplexitet erbjöd den tillfälle att studera många
olika aspekter av relationerna mellan organisationer inom en metaorganisation. Metaorganisationen Almega, var tjänstesektorns arbetsgivar- och
branschorganisation och var uppbyggd av sju arbetsgivarförbund som inom
sig dels har branschorganisationer, dels mer än 10 000 medlemsföretag.
Almega hade som uppdrag av sina medlemmar just att bli en aktör som talade för den växande tjänstesektorn. Tidigare hade Almega medlemmar från
både industrin och den framväxande tjänstesektorn, men sedan cirka tio år
tillbaka är alla medlemmar tjänsteföretag. Det opinions- och lobbyinginriktade uppdraget att vara ‖en röst för tjänstesektorn‖ innebar att Almegas
huvudsakliga uppdrag utökades. Almegas största verksamhet bestod i att
vara en arbetsgivarorganisation med allt vad det innebar i form av att för-
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handla fram kollektivavtal med de fackliga motparterna och att bistå med
rådgivning arbetsrättsliga frågor. Detta uppdrag hade sedan ett decennium
utökas med det mer opinions- och lobbyinginriktade uppdraget att ‖bli en
röst för tjänstesektorn‖. Almega var vid tidpunkten för studien tjänstesektorns största intresseorganisation, och en av de organisationer i näringslivssfären som ofta hördes i debatten jämte aktörer såsom Teknikföretagen och
Svensk Handel och centralorganisationen Svenskt Näringsliv.
Inom Almega var en viktig uppgift att formulera hur medlemsföretagen
tyckte att de nyöppnade marknaderna för vård, skola och sjukvård skulle se
ut, och hur en företagare på dessa marknader skulle bete sig. Här formulerades också vad företagen ansåg krävdes för att Sverige skulle bli en ledande
tjänsteexportör och en ekonomiskt välmående nation. Här utarbetades strategier för att övertyga politiker, och för att gå framgångsrik ur förhandlingarna med de fackliga organisationerna.
I studien undersöks bland annat hur Almega försökte skapa en aktör som
kunde företräda en mängd olika företag och branscher och samtidigt låta de
olika organisationerna inom Almega vara aktörer med en egen röst, alltså
den balansakt som är typisk för metaorganisationer. Här undersöks vilka
roller metaorganisationerna inom Almega hade för sina medlemmar och
hur Almega bidrog till att hjälpa dem att bli aktörer och hur organisationerna inom Almega konkurrerade om att vara aktörer. Med andra ord undersöks hur en metaorganisation används för att skapa kollektiv handling och
vilken roll metaorganisationen fyller i företags externa kommunikation.
Utifrån analysen av Almega och organisationerna inom Almega utvecklas i
tre analyskapitel en modell för att förstå metaorganisationens och medlemmarnas möjligheter att vara aktörer samt en teori om hur metaorganisationen hjälper medlemmarna att kommunicera med olika slags omvärldar.
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Behövs ny teori om organisationer och handling?

I detta kapitel kommer jag att sätta in avhandlingens frågeställning i ett teoretiskt ramverk och utifrån detta precisera frågeställningen. Att skapa aktörer och därmed synlighet och inflytande åt ett kollektiv är på ett mer generellt plan ett uttryck för organisationers förmåga att skapa kollektiv handling. Det förefaller dock som om metaorganisationer har andra möjligheter
att göra detta än vanliga organisationer. En metaorganisation är en organisation med andra organisationer som medlemmar. Detta är en vanlig organisationsform bland alla typer av intresseorganisationer och internationella
samverkansorganisationer. Eftersom metaorganisationen skiljer sig från den
klassiska organisationen i flera viktiga avseenden stämmer inte grundantagandena för hur handling skapas, och därmed för hur aktörskap skapas.
Mitt argument i denna avhandling är att en teori om hur metaorganisationer
skapar aktörskap för sig själva och sina medlemmar är en nyckel till hur metaorganisationer skapar handling mer generellt, samt skapar en förståelse
för en väsentlig aspekt av vad metaorganisationer tillför sina medlemmar.
Organisationer och handling
Ett av de grundproblem som en organisation löser är att den samordnar
kollektiv handling (Weber 1983; Thompson 1967; Coase 1937; Brunsson
och Sahlin-Andersson 2000). Organisationer skapar handling så tillvida att
de är redskap för att samordna många människors handlande så att den inriktas mot gemensamma mål (Perrow 1986:11). Organisationers handlande
kan ses som ett uttryck för de intressen de organiserar, men ofta kommer
också själva organisationen att betraktas som en aktör i sig (Coleman 1982;
Scott 2003, King, Felin, och Whetten 2010). Organisationer kommunicerar
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med omvärlden såsom en aktör via sina anställda, via reklam eller andra
meddelanden. Organisationen anställer folk, de producerar saker och tjänster. Ibland särskiljs dock ägarna från organisationen. Om ett företag
misskött sig, kan både ledningen uttala sig och ledningen ställas till svars.
Organisationer utan ägare, såsom kyrkor, ses ofta som samhällsaktörer i
egen rätt när de tar hand om fattiga eller förbjuder preventivmedel. I andra
situationer ses de dock endast som en struktur för de ‖verkliga‖ aktörerna:
församlingsmedlemmarna. Organisationer skapar alltså handling både genom att organisera handling som är inriktat på det mål som organisationen
ska uppnå, och genom att vara aktörer.
Det som särskiljer organisationer från andra aktörer som handlar är att de
utgör ett särskilt sätt att samordna många individer och saker. Samordning
av kollektiv kan förvisso ske på olika sätt. I ett samhälle finns det gemensamma normer och föreställningar som skapar samordning. På en marknad
kan man köpa saker istället för att försöka hitta något att byta dem emot
eftersom det finns en allmänt accepterad valuta som varor kan värderas
mot och som samordnar köpare, säljare och varor. Organisationer däremot
skapar samordning genom att resurser innestängs inom ramen för organisationen och makten över dem överlåts på organisationens ledare och ägare.
Inom organisationen finns möjligheter att skapa en beslutad ordning som
skiljer den ifrån omgivningen (March och Simon 1958; Luhmann 2000;
Ahrne och Brunsson 2011:49). De som är medlemmar i organisationen följer den beslutade ordning som finns inom den, medan de som inte är med
inte behöver följa den. Genom att vara en del av en organisation avhänder
sig individer vissa delar av sin handlingsfrihet. Organisationen kan bestämma över organisationsmedlemmarnas handlingar i den utsträckning som deras tjänst eller medlemskap tillåter, alltså inom deras ‖zone of
indifference‖(Barnard 1938; se även Coleman 1982). På ett motsvarande sätt
tillåter organisationen en mer generell kontroll över materiella och intellektuella resurser än ett kontrakt (ett alternativ för att samordna via en organisation) skulle göra. Kontrakt kan inte reglera alla eventualiteter, och det kan
vara svårt att hantera situationer där parterna har olika stor kunskap, eller
om de resurser som används är specialgjorda för relationen. Genom att
istället skapa en större ram för dessa händelser i form av en organisation
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kan denna typ av problem (till exempel behov av detaljreglering eller kontrakt) minskas (Williamson 1986; Williamson 1985; Coase 1937).
Alla samordningsproblem är förstås inte lösta i och med detta. Aktiviteter
måste fortfarande samordnas och länkas till varandra inom organisationen.
Organisationen har olika verktyg för sin interna samordning. Weber
beskrev byråkratins samordningsverktyg: hierarkin, regler, karriärvägar och
auktoritet (Weber 1983). Byråkratin kan sägas vara en sorts organisation
bland andra, men själva samordningsverktygen har av senare organisationsforskare kommit att betraktas som allmänna. Andra sätt att samordna är exempelvis via dialog och förhandlingar. Samordning kan också skapas genom delade föreställningar (Mintzberg 1983) något som ibland även kallas
kultur (för en översikt, se Martin, Frost, och O'Neill 2006), eller meningsskapande (Weick 1995).
Förutom den interna samordningen måste organisationen ta hänsyn till
omgivningen. Alla organisationer är beroende av att vara legitima i omvärldens ögon, även om det varierar i hur grad (DiMaggio och Powell 1983;
Pfeffer och Salancik 1978; Meyer och Rowan 1977; Thompson 1967). Det
finns institutionella krav på organisationer uttryckta i förväntningar eller
formaliserade i regler och lagar. Organisationen kan anpassa sig till dessa
krav eller försöka undvika dem på olika sätt (Meyer och Rowan 1977;
Brunsson 1989; Orton och Weick 1990). Organisationer sägs ofta ha en
‖operativ kärna‖(Meyer och Rowan 1977; Thompson 1967; Mintzberg 1983).
Denna antas de kunna skydda från omvärldens krav genom att skapa ett
skap av funktioner som tillfredställer omgivningen, men som inte tillåts inverka på verksamheten. Slutligen kan organisationerna försöka påverka sin
omvärld så att kraven förändras, till exempel genom att försöka påverka
lagstiftning (Oliver 1991).
Sammanfattningsvis kan alltså den idealtypiska Organisationen liknas vid en
ram kring olika typer av resurser (i form av materiella resurser och tillgången till personal och deras kompetenser) i och med att:
1. Organisationen erbjuder en specifik beslutad ordning
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2. Ordningen gäller de individer och resurser som tillhör organisationen
3. Denna ordning är styrd av en ledning med väl definierad auktoritet (alltså en hierarki). Ledningens mål styr därmed organisationen.
4. Organisationen är definitionsmässigt skiljd från sin omgivning. (Eftersom den enligt
punkt 1 utgör den en specifik ordning.) Eftersom den är något annat än omgivningen måste den därför aktivt samordnas med omgivningen.
5. Organisationen måste också samordna sitt interna arbete och har då till sitt förfogande olika sätt att samordna såsom exempelvis hierarki, regler och kulturell gemenskap.
6. Organisationen har en yta som exponeras i relation till omgivningen och en kärna
eller en insida som inte är direkt tillgänglig på samma vis.
Men … är det så enkelt?

Det jag just beskrivit är en idealtyp; organisationen modell 1A. I denna karaktärisering av idealtypen har jag dock utelämnat mycket av det som ofta
beskrivs i organisationsteorin. Redan i den tidiga organisationsteorin beskrivs till exempel hur det inom organisationer finns grupper med olika mål,
och att mål kan definieras olika (Thompson 1977 [1967]:161 ff. ; Simon
1997 [1945]:143 ff.; Cyert och March 2001 [1963]:33). Kritisk organisationsteori har fortsatt denna analys och har i sin ideologikritik bland annat pekat
på hur ledningens intresse görs till ett universellt intresse och hur en viss
social ordning blir dominerande på bekostnad av andra (Se t.ex. Alvesson
och Willmott 1992; Clegg och Dunkerley 1980; Knights och Willmott
1985). Andra teoretiska inriktningar har påpekat att organisationer är öppna
system; att de påverkas av sin omgivning (Pfeffer och Salancik 1978) och
att de är del av nätverk (Granovetter 1973; Powell, Koput, och SmithDoerr 1996; Powell och Laurel 2005). En annan typ av kritik mot en strukturell syn på organisationen utgör den forskning som istället menar att organisering bättre förstås som en ständigt pågående process (Tsoukas och
Chia 2002; Weick 1969; Hernes och Maitlis 2010).
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Samtidigt tjänar en idealtypisk organisation ofta rollen som något som forskarna tar avstamp ifrån (jmf. Brunsson och Olsen 1998:14 ff.). Att säga att
det finns andra mål än ledningens förutsätter trots allt en tanke om att ledningen på något sätt är relevant i en organisation. Att tala om att organisationer är i behov av omvärldens legitimitet eller av politikers beslut, förutsätter en idé om att organisationen skiljer ut sig från omgivningen. Kritiken
mot en dominerande ledningsideologi förutsätter organisationens förmåga
att dominera. En nätverksanalys erbjuder visserligen ett sätt att studera det
som överskrider organisationerna, men idén om att organisationen finns är
ändå närvarande eftersom nätverkets gränser definieras utifrån vad som är
relevant i förhållande till företagen eller organisationerna som ingår i nätverket. (Annars skulle alla slags relationer och aktiviteter ingå i nätverket
såsom exempelvis individers relationer till sina barn, vilket annars inte brukar anses relevant).
Syftet med en idealtyp är dock inte att den ska vara fullständigt, utan att den
ska utgöra antingen ett användbart begrepp för analys eller ett slags referens
mot vilken olika empiriska företelser kan jämföras. Idealtypen är en betoning av vissa särdrag;
―Man kommer fram till idealtypen genom att ensidigt betona ett eller ett par
synsätt och genom att lägga samman en mängd spridda och inte klart avgränsade fenomen, som kan förekomma i större eller mindre omfattning eller
ibland inte alls – enskilda fenomen som fogar sig efter detta ensidigt betonade synsätt och som blir till en i sig enhetlig tankebild. Det finns inte någonstans i verkligheten en empirisk motsvarighet till denna tankebild i dess begreppsliga renhet‖ (Weber 1991[1904]:139).

Varför Metaorganisationer är annorlunda än Organisationer
Nu kan man fråga sig vad problemet med detta är. I all enkelhet går det argument jag snart ska utveckla ut på att många organisationer av en viss typ
inte kännetecknas av de egenskaper som jag just redogjort för. Att det finns
avvikelser vet vi redan, det är dels naturligt med tanke på att den beskrivna
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organisationen är en idealtyp, dels har forskningen de senaste femtio åren
nyanserat organisationsteorin och visat på en mängd olika typer av avvikelser. Det jag vill visa på här är istället att det finns en särskilt grupp av organisationer som avviker på ett systematiskt sätt, och att det kan vara användbart att använda en modifierad idealtyp som utgångspunkt för att bättre
kunna förstå denna grupp av organisationer och organisationer som har
större likhet med dem än med idealtyp Organisation 1A. Den grupp organisationer jag talar om är organisationer som har andra organisationer som
medlemmar. Ahrne och Brunsson har kallat denna grupp organisationer
metaorganisationer (Ahrne och Brunsson 2005, 2008). Organisationer med
andra organisationer är ett empiriskt fenomen – de finns faktiskt. Empiriska
exempel på metaorganisationer är till exempel Svenskt Näringsliv som har
en mängd arbetsgivarorganisationer som medlemmar, LO som har fackföreningar som medlemmar, Riksidrottsförbundet som organiserar Sveriges
idrottsföreningar och Greenpeace International som har Greenpeace Sverige som en av sina medlemmar. I vissa metaorganisationer är stater medlemmar. (Stater kan också ses som organisationer (Ahrne 1998)). Exempel
på sådana metaorganisationer är EU, WHO eller FN.
I många intresseorganisationer kan det i botten finnas en organisation med
individer som medlemmar (såsom en fackförening eller en förening för miljöintresserade) men denna organisation är därefter nästan alltid medlem i en
samarbetsorganisation vilken då definitionsmässigt är en metaorganisation.
Andra metaorganisationer har även på sin första nivå organisationer som
medlemmar. Exempel på sådana organisationer är arbetsgivarorganisationer.
Ahrne och Brunsson använder begreppet metaorganisation både för det empiriska fenomenet och som analytiskt begrepp. Jag anser att resonemanget
blir tydligare om vi ser en Metaorganisation som en idealtyp som en mängd
organisationer kan stämma in mer eller mindre väl på beroende på hur väl
de motsvarar definitionen på en metaorganisation. Jag kommer fortsättningsvis att använda versal i ordet Metaorganisation när jag vill betona att
jag avser idealtypen. Empiriska exempel på Metaorganisationen avser sådana organisationer som stämmer in på definitionen ‖organisationer med
andra organisationer som medlemmar‖, medan idealtypen dessutom defini-
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eras med ett antal karaktäristika som empiriska exempel i högre eller lägre
grad kan överensstämma med. Även andra sorters organisationer kan överensstämma med delar av idealtypens karaktäristika. Som ett första steg i en
utveckling av ett slags definition, eller karaktäristik av vad idealtypen Metaorganisation är, kommer jag här att jämföra Metaorganisationen med Organisationen, och därmed skapa en negativ definition av Metaorganisationen.
Jämförelsen baseras dels på Ahrne och Brunssons (2008) utsagor om metaorganisationer, dels empiriska exempel på metaorganisationer. I avhandlingens sista kapitel kommer jag att göra en första preliminär positiv karaktäristik av en Metaorganisation baserad på denna studie.
Tanken är att idealtypen Metaorganisation – när den är färdigutvecklad,
med en positiv karaktäristik – kan beskriva ett nätverk av organisationer
som har en viss typ av relation till varandra – utan att därför ge avkall på
tanken att de är organisationer och inte enbart relationer mellan individer.
Idealtypen Metaorganisation inkorporerar alltså tanken om att organisationer är enheter (såsom beskrivits i idealtypen Organisation) och genom medlemskap del av ett större nätverk (alltså metaorganisationen). Metaorganisationen är å ena sidan en organisation, å andra sidan består den av flera organisationer.
1. Metaorganisationer har inte en stark kontroll över resurser

Ahrne och Brunsson, som introducerat begreppet metaorganisationer, menar att det faktum att dessa har organisationer och inte individer som medlemmar, ändrar maktbalansen i metaorganisationer och gör det svårare att
fatta beslut. Detta försvagar alltså den kontroll över resurser som tänks
känneteckna organisationer.
Det är särskilt två aspekter som bidrar till förändringen i maktbalansen. För
det första har medlemmarna i metaorganisationer vanligen betydligt större
resurser än metaorganisationen (Ahrne och Brunsson 2008:143). Metaorganisationers främsta finansiärer är medlemmarna eftersom verksamheten oftast inte genererar några intäkter. De flesta metaorganisationer bekostas av
medlemsavgifter eller via bidrag från medlemmarna. Medlemmarna kan
däremot ha stora resurser givet att de kan vara stater eller företag. Oavsett
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om medlemmarna är rika eller fattiga, har metaorganisationer svårt att hävda sig i en konflikt eftersom medlemmen kan begära utträde och därmed ta
med sig sitt inkomstbidrag, utan att det självklart går att värva nya medlemmar. Idealtypen Metaorganisation har alltså mindre resurser än medlemmarna och
medlemmarna har ett maktmässigt övertag jämfört med situationen i en Organisation.
En andra skillnad är att metaorganisationen och dess medlemmar alla är organisationer. Eftersom de i detta avseende delar identitet, kan de i princip
utföra samma uppgifter, vilket introducerar en potential för konkurrens
mellan medlemmar och metaorganisation (Ahrne och Brunsson 2008:109).
När det gäller opinionsbildning kan till exempel både företag och branschorganisationer arbeta med detta. Till exempel är det vanligt att både FNorgan och deras medlemstater arbetar med samma typ av biståndsfrågor.
Till skillnad från Organisationen, konkurrerar Metaorganisationen med sina medlemmar om att kunna utföra samma slags handlingar.
Metaorganisationernas resurssvaghet och konkurrensen med medlemmarna
gör enligt Ahrne och Brunsson att metaorganisationerna har svarare att lösa
konflikter än andra organisationer och svårare att fatta beslut (Ahrne och
Brunsson 2008:107ff.). Svårigheten att styra och därmed att kontrollera resurserna i organisationen, kompliceras av att det finns få sanktionsmöjligheter (se även Olson 1965, 1971). Metaorganisationen har alltså, till skillnad från
Organisationen inga unika egenskaper som skiljer dem från medlemmarna, varken i
form av resurser eller i form av maktmedel.
2. Metaorganisationer utgör inte en egen ordning

Organisationer definieras som en egen ordning som skiljer sig från den (eller de) ordningar som finns i omgivningen (Luhmann 2000; March och
Simon 1958; Ahrne och Brunsson 2011). Metaorganisationer skiljer sig från
detta av två skäl.
För det första ingår metaorganisationerna själva oftast i ett komplex av organisationer som i olika grad är medlemmar i varandra. Detta är inte något
som Ahrne och Brunsson påpekar och det är inte heller en aspekt som brukar diskuteras i forskning om intresseorganisationer. Om vi däremot beaktar två mycket vanliga slag av metaorganisationer: branschorganisationer
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och fackliga organisationer, finner vi att båda dessa slags organisationer har
flera nivåer. Sjuksköterskor kan till exempel vara medlemmar i Vårdförbundet som sedan är med i tjänstesektorns centrala fackliga organisation
TCO. Dessutom finns internationella och nordiska fackliga sammanslutningar där Vårdförbundet och TCO ingår. Privata arbetsgivare i samma
bransch kan vara organiserade inom Vårdföretagarna som är medlemmar i
Almega och i Svenskt Näringsliv. När det gäller andra intresseorganisationer gäller ofta liknade principer. I Sverige finns till exempel 20 000 idrottsföreningar som samlas i 70 förbund som ingår i Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet är därefter medlem i ett flertal internationella samarbetsorganisationer. Båda dessa grupperingar uppger dessutom på sina hemsidor
att deras medlemsorganisationer eller medlemmar också är med i en mängd
andra angränsande intresseorganisationer.1 Idrottsförbunden (medlemmar i
Riksidrottsförbundet) har till exempel bildat en gemensam utbildningsorganisation: SISU. Företagen i Almega är ibland med i flera organisationer: telekomföretaget Ericsson är till exempel både medlem i IT och Telekomföretagen inom Almega och i Teknikförbundet som är en annan arbetsgivarorganisation. En annan vanlig typ av metaorganisationer: statliga federationer, kännetecknas även de av att de har flera olika nivåer och att de är medlemmar i många olika metaorganisationer samtidigt. Sverige är till exempel
med i EU och i flera andra mellanstatliga sammanslutningar. USA som består av flera i vissa avseenden självständiga stater är med i FN. Att metaorganisationer på detta vis har flera nivåer minskar kraften i den särskiljande
ordningen enskilda organisationer tänks ha.
Om vi antar medlemmarnas perspektiv kan de alltså ingå samtidigt i flera
olika metaorganisationsnivåer (ett förbund ingår i en riksorganisation) och i
olika metaorganisationer (riksidrottsförbundet och idrottens utbildningsorganisation SISU). Dessa organisationer inkluderar alltså helt eller delvis
samma organisationer. Är det då verkligen olika ordningar? (Definitionen
av en Organisation var bland annat att den utgjorde en egen separat ordning, skiljd från omvärlden.) Om Riksidrottsförbunden är att betrakta som

Uppgifterna är hämtade från respektive centralorganisations hemsida: www.tco.se,
www.almega.se, www.rf.se. Hemsidorna besöktes senast 101130.
1
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en ordning, är i så fall medlemmarna, de sjuttio specialidrottsförbunden separata ordningar? Det är också oklart vad som inkluderas i metaorganisationens ordning och på vilket sätt detta skiljer ut sig från andra ordningar.
Poängen med att det var en ordning var, påminnelsevis att den skiljde ut
organisationen från dess omgivning. Ordningen gällde medlemmarna och
inte andra, men här är medlemmarna med i flera ordningar och ordningarna
överlappar varandra.
För det andra är det oklart vilka organisationens ordning syftar på. I idealtyp 1A ingår de som arbetar i organisationen i organisationens ordning. Det
är de anställdas zone of indifference som ledningen kan förfoga över, inte ägarnas. I en metaorganisation finns en ordning som handlar om dem som är
medlemmar i organisationen och en som enbart handlar om dem som arbetar där. I ett avseende finns alltså en (eller flera) organisation modell 1A
inom metaorganisationen, men den syftar enbart på dem som arbetar på
kansliet och reglerar deras dagliga värv. Därutöver finns också en ordning
som inkluderar medlemmarnas göranden och låtanden. Medlemmarna beslutar gemensamt om vad som ska gälla dem och deras handlingar. En
branschorganisation kan till exempel utfärda etiska riktlinjer som ska gälla
alla medlemmar. (Även om de, vilket nämnts ovan, har begränsade möjligheter till sanktioner om medlemmarna inte följer riktlinjerna.) Den formella
ordning som en medlemsorganisations stadgar utgör och de beslut som
gäller medlemmarna är alltså ett slags ordning, medan verksamheten i form
av ett kansli utgörs av en delvis annorlunda ordning med andra ‖medlemmar‖ – alltså de anställda som också kan kallas organisationsmedlemmar
fast i en annan bemärkelse.
En Metaorganisation utgör följaktligen inte den entydiga ordning som den idealtypiska
organisationen tänks utgöra och verkar därför ha ett annat sätt att skapa handling som
inte inriktas på entydig samordning inom ramen för en beslutad ordning.
3. Metaorganisationer har inte en kärna

Ett tredje sätt på vilket metaorganisationer skiljer sig från idealtypen är i
fråga om vad de tänks samordna och huruvida detta kan skiljas från organisationsstrukturen. I klassisk organisationsteori utgår analysen ofta ifrån in-
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dustriella organisationer. Organisationer tänks ha en ‖operativ kärna‖ (Meyer
och Rowan 1977; Mintzberg 1983; Thompson 1967). Denna kan skyddas
från omvärldens krav genom att ett skal av legitimerande funktioner som
inte tillåts inverka på verksamheten skyddar den operativa kärnan. Denna
särkopplas på så vis från omgivningen (Meyer och Rowan 1977).
Många organisationer producerar dock inte något materiellt. Serviceorganisationer av olika slag producerar tjänster. Massörer säljer massage, städföretag städar, konsulter ger råd och finansiella företag kan investera kundernas
pengar. Denna typ av företag har också de en kärnverksamhet – men frågan
är om det går att särkoppla den från skalet? Till viss del går det. Konsulter
talar till exempel ofta om ‖back-office‖, det vill säga det arbete som utförs
av tjänstemän som kunderna inte ser. Tjänster kan ges en attraktiv förpackning genom den miljö de utförs i eller via de broschyrer som berättar om
dem. Men i många fall är tjänsten och kommunikationen av den densamma
integrerade. Detta är särskilt uttalat i de metaorganisationer som har som en
viktig uppgift att sprida idéer såsom är fallet med intresseorganisationer. En
miljöorganisation vill att alla ska bete sig ‖miljösmart‖, inte bara medlemmarna. Den handling som utgör motsvarigheten till den tekniska kärnan går
således ut på att forma omvärlden (och medlemmarna). Det säger sig självt
att det är svårt att skydda en sådan offentlig huvudverksamhet från allmänhetens ögon. Själva poängen är att den ska bli sedd, därför kan den inte döljas. Det kan naturligtvis finnas hemliga aktiviteter, men den huvudsakliga
verksamheten är per definition inte hemlig. Frasen ‖the medium is the message‖
myntades av Marshall McLuhan. Vore det inte rimligt att säga att ‖the organization is the message‖ när det gäller opinionsbildande organisationer? Till
skillnad från Organisationen, är Metaorganisationens kärna och dess yttre skal i någon
mening samma sak.
Metaorganisationer, handling och aktörskap
Aktörskapet hos metaorganisationer och organisationer

Jag har nu i en jämförelse mellan den idealtypiska organisationen och metaorganisationen visat att en Metaorganisation på tre viktiga områden skiljer
sig från den idealtypiska Organisationen. Metaorganisationen koncentrerar
inte resurser, utgör inte en entydig ordning och har inte en kärna som skiljer
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sig från ytan. Frågan som återstår att besvara är därför hur de i så fall skapar
handling. Detta är en alltför stor fråga att besvara i sin helhet inom ramen
för denna avhandling. Jag tror däremot att en nyckel till denna större fråga
ligger i att förstå hur metaorganisationer arbetar med aktörskap. Det som
organisationer gör är att de samordnar handling. Om detta lyckas så att de
framstår som en idealtypisk organisation, framstår organisationen som en
aktör, med ett huvudsakligt mål. Istället för ett kollektiv ser vi en organisation. När det gäller metaorganisationer uppstår en paradox. Ett viktigt skäl
till att skapa en metaorganisation är ofta att medlemmarna vill samordna sig
så att de får en röst – blir en aktör. Tänk på exemplen ovan med intresseorganisationer. Dessa är tänkta att representera ett intresse och att driva detta.
I analyser behandlas de ofta som just enskilda aktörer – som intressen.2
Ändå visar diskussionen ovan att till exempel intresseorganisationer (vilka
alltså ofta är metaorganisationer) har en rad problem med att bli en röst: en
aktör. De har inte en ordning, utan flera. Deras budskap kan hela tiden ifrågasättas av medlemmarna eller undergrävas av dem. Dessutom kan medlemmarna själva vara aktörer.
Samtidigt tycks förmågan att kunna erbjuda flera ordningar, flera organisationsnivåer och flera identiteter vara något som ibland skulle kunna bidra
till att skapa aktörer. Ahrne och Brunsson (2008) menar exempelvis att metaorganisationer kan ses som ett sätt att lägga till en identitet till sin egen
och därmed ett sätt att göra en viss del av omgivningen till en del av den
egna organisationen. Företagets eget namn är en identitet, medan branschorganisationens namn utgör en sammankoppling med den bransch som företaget vill markera samhörighet till. En metaorganisation kan alltså i någon
mån användas för att lyfta fram en särskild önskad aspekt hos en aktör.
Att närmare undersöka villkoren för aktörskap i metaorganisationer – som
förefaller skilja sig från dem som gäller in en organisation, kan ge viktiga
insikter både i hur organisationers aktörskap skapas och förändras i metaorganisationer, och i hur metaorganisationer skapar handling.

Se till exempel hur Fligstein (2001) analyserar marknaders tillkomst. Där är arbetsgivarna
ett intresse medan staten är ett annat.
2
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Jag kommer nu att introducera de definitioner av begreppen aktör och aktörskap som jag kommer att hålla mig till i avhandlingen. Jag därefter att
diskutera begreppet identitet i relation till aktörskapet för att därefter kunna
både precisera frågan och beskriva de delfrågor som behandlas i de olika
kommande kapitlen.
Aktören som institution

En möjlig definition av vad det är att vara aktör och ha aktörskap är att alla
som handlar är aktörer och därmed har aktörskap. Detta är dock en mycket
svag definition av aktörskap. Vanligtvis ges det en starkare innebörd; Det
finns till exempel de som anser att intresseorganisationer som vill påverka
politiker måste vara en särskild sorts aktör. Schmitter och Streeck beskriver
till exempel hur företags intresseorganisationer som vill påverka politiker,
har att rätta sig efter ett slags ‖logic of influence‖. Innebörden i logiken är att
intresseorganisationen måste vara tydlig och ha klara, entydiga åsikter som
de samtidigt har en möjlighet att förhandla kring (Schmitter och Streeck
1999 [1982]; Streeck och Kenworthy 2005; Streeck och Hassel 2002).
Definitionen av inflytande logiken stämmer också väl in på definitionen av institutionen aktör. Aktörskapet kan nämligen i sig beskrivas som uttryck för en
institution:”Actors enact as much as they act: What they do is inherent in the social
definition of the actor in itself” (Meyer, Boli, och Thomas 1987:22). I den moderna aktörsinstitutionen ingår att aktören har auktoritet, agerar ansvarsfyllt
och rationellt för att uppfylla sina mål vare sig det rör sig om en individ eller en organisation (Meyer och Jepperson 2000:106). För att påverka bör
alltså intresseorganisationen vara en aktör. De måste vara lika (idén om) en
aktör som har kontroll över sig själv och resonerar logiskt. Brunsson och
Sahlin-Andersson (2000) menar att det bland organisationer går att urskilja
olika grader av organisationer, där somliga lever upp till aktörsinstitutionen
och alltså har en egen identitet, en egen hierarki och rationalitet.
Denna definition av aktörskap syftar på en mycket allmän idé om vad en
aktör är. Jeppersson och Meyer (2000) refererar forskning om ”världskultur”
(Boli och Thomas 1999) och tänker sig att aktörsinstitutionen hänger samman med ”moderniteten‖. Det är institutionen individ som författarna talar
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om. I huvudsak är den likartad i västerländska länder, även om Meyer och
Jepperson (2000:109) menar att vissa aspekter kan variera även mellan dem.
Jag kommer att använda denna definition för att diskutera aktörskap i avhandlingen, men jag vill också komplettera med en relationell, situationsbunden definition av aktörskap. Den institutionella definitionen belyser vad
aktören ‖är‖ eller föreställs vara, medan den relationella, situationsbundna
istället tar fasta på hur aktörskapet görs i relation till andra.
Aktörskapet som resultat av relationer

Även om aktörsinstitutionen kan betraktas som allmän så till vida att vi förväntar oss dessa olika karaktärsdrag av en aktör, finns det ändå utrymme för
att tala om att individer och organisationer förutsätts handla på olika sätt i
olika kontexter, och att aktörskap ser olika ut. Grunden för detta påstående
är Webers definition av en social handling: en handling som på ett medvetet
sätt orienterar sig mot ”andras tidigare, nuvarande eller i framtiden förväntade beteende‖(Weber 1983:17). Sociala handlingars riktade, relationella natur innebär
att givet att även om en individ önskar göra samma sak eller uttrycka samma sak kommer de att anpassa sitt handlade och därmed sitt aktörskap till
den person eller sociala kontext de riktar sig till.
I samma tradition av relationell sociologi, beskriver Emirbayer och Mische
(1998) hur aktörskapet3 påverkas av de olika strukturer som individen möter: det aktörskap individen eller organisationen har, har uppkommit som
ett resultat av samspelet mellan handlingarna och de förväntningar som
finns. För att individen ska kunna bli igenkänd som aktör måste hon eller
han ta hänsyn till vad de personer de riktar sig till har för förväntningar i
den aktuella situationen givet deras inbördes relationer och de normer som
kännetecknar deras interaktion.
Goffman (1959) beskriver att individer (på en tänkt scen) kan välja att visa
upp aspekter av sin person, olika roller (eller identiteter) för olika tänkta
publiker. I den definition jag använder här av aktörskap tänker jag mig att
individen (eller organisationen) inte ensam kan definiera rollen, även om de

På engelska används oftast agency för både aktör och aktörskap. Vid sidan av agency använder dock Meyer och Jepperson ibland actorhood och ibland actor.
3
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kan försöka påverka hur rollen/aktörskapet framförs. När individen ‖väljer‖ roll, gör de också det för att kunna bli igenkänd och erkänd av den
tänkta publiken: alltså människorna de vill nå och de normer som strukturerar deras kontext.
Aktörskapet kan också uppkomma i samspelet med omgivningens materiella strukturer och de redskap som finns där.4 Callon och hans kollegor anser
till exempel att en ekonomisk aktör (economic man) uppvisar de egenskaper
en aktör har eftersom han genom det sociotekniska nätverk han är omgiven
av ger honom tillgång till ett kalkulativt aktörskap (calculative agency) (Callon,
Méadel, och Rabeharisoa 2002; Callon och Muniesa 2005). Snabbköp är extill exempel strukturerade på ett sådant sätt att de möjliggör kalkulativt
handlande; hyllorna, varorna och priserna görs jämförbara tack vare deras
inbördes relationer (Cochoy 2008). Mäklaren kan jämföra för att han eller
hon har tillgång till dataskärmar där data presenteras på ett sätt som underlättar detta (Knorr Cetina 2003; Cetina 2006). Hur aktören agerar är beroende på omgivningen (strukturen) aktören möter, men å andra sidan förändras också strukturen beroende på hur aktörer agerar. Emirbayer och
Mische skriver:
‖temporal-relational contexts support particular agentic orientations, which
in turn constitute different structuring relationships of actors toward their
environments‖ (Emirbayer och Mische 1998:1004).

Denna relationella definition av aktörskapet medför att aktörer kan inta flera olika aktörskap samtidigt i förhållande till olika omgivningar (Law och
Akrich 1996; Emirbayer och Mische 1998:964).
I avhandlingen kommer jag att använda mig av både den institutionella och
den relationella definitionen av aktörskap, som jag menar kompletterar varandra och tar fasta på olika aspekter. Den institutionella definitionen syftar
på vilka allmängiltiga förväntningar som finns i stora delar av västvärlden på

Handlingar som riktar sig mot ting skulle Weber inte kalla sociala, och att handlingar skulle
möjliggöras av ett nätverk såsom Callon och Latour beskriver reflekterade han förmodligen
inte över.
4
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vad en aktör är. Den relationella däremot syftar på hur någon blir accepterad som en aktör i en viss kontext och beskriver hur aktörskap görs i en process
där både aktören och de eller det aktören riktar sig emot är involverade.5
Aktörer och identiteter

I aktörsinstitutionen ingår att aktören har en identitet. Ett sätt som metaorganisationer kan hjälpa sina medlemmar att bli aktörer tycks beröra just
identiteten. Ahrne och Brunsson menar att metaorganisationer kan skänka
medlemmarna en kompletterande identitet som knyter dem till en viss omgivning och därmed kan öka deras legitimitet i vissa sammanhang. Ett företag kan till exempel förutom sitt eget varumärke visa sin tillhörighet till en
viss bransch eller sektor om de är med i en branschorganisation. Metaorganisationens identitet kan användas som ett ‖efternamn‖(Ahrne och Brunsson
2008:93). Förnamnet är organisationens identitet och till denna kan flera
efternamn läggas som knyter organisationen till olika omgivningar. Företaget Ericsson är exempelvis med både i IT och Telekomföretagen, vilka är
medlemmar Almega som profilerar sig som tjänstesektorns främsta förespråkare, och i Teknikföretagen som istället profilerar sig som ett industriförbund för teknik- och exportföretag. Ericsson är både ett tjänsteföretag
och ett teknik- och exportföretag och kan på detta vis i olika sammanhang
betona båda dessa identiteter.
Ahrne och Brunsson definierar inte vad identitet är, mer än att det ger ett
‖namn‖. En vanligt förekommande definition av identitet lyder enligt
följande:

Att på detta vis integrera makrosociologisk teori med mikrosociologisk kan möjligen uppfattas som problematiskt. Detta är dock mer regel än undantag inom skandinavisk institutionell teori, till vilken denna avhandling avser att bidra (Czarniawska och Sevón 2003, 1996;
Greenwood et al. 2008:521, 770 ff.; Johansson 2002). De olika teoritraditioner som nämns i
detta stycke och stycket innan har också många gemensamma referenser: de kan alla sägas
vara relationella och social konstruktivistiska (utom Callon et al som radikaliserat socialkonstruktionismen). De har också en gemensam referens i den amerikanska pragmatismen, om
än i olika hög grad.
5
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―The notion of identity always refers to these three features: namely, the continuity of a subject over och beyond variations in time och its adaptations to
the environment; the delimitation of this subject with respect to others; the
ability to recognize och to be recognized‖ (Melucci 1996:71).

Att en aktör har en identitet innebär alltså att aktören går att skilja ut från
omgivningen och är möjlig att känna igen. En fråga jag undersöker i studien, är hur man kan förstå hur de många olika identiteterna inom en metaorganisation förhåller sig till varandra. Såsom beskrivits ovan går metaorganisationer ofta samman i gemensamma metaorganisationer. En fråga man kan
ställa sig då är hur de olika metaorganisationerna förhåller sig till de delvis
gemensamma medlemmarna: Är det möjligt att ha flera ‖efternamn‖ samtidigt? Eller konkurrerar de olika metaorganisationerna om att få vara efternamn? Eller konkurrerar de ut varandra? Kort sagt: hur används de många
olika metaorganisationerna för medlemmarnas aktörskap?
Avhandlingens frågeställning
I avhandlingen vill jag ta ett första steg mot en sådan teori om hur en Metaorganisation skapar handling genom att fokusera på hur metaorganisationer skapar aktörskap för sig själva och för sina medlemmar. Jag har ovan
definierat begreppen aktör och aktörskap. Metaorganisationers särdrag gör
att de har svårare att leva upp till aktörsinstitutionen, samtidigt som de har
till uppdrag att vara aktörer och på något sätt kan sägas bidra med att ge
medlemmarna en eller flera identiteter. Dessutom är det högst troligt att de
på något sätt bidrar till att påverka medlemmarnas aktörskap samtidigt som
de på något sätt konkurrerar med dem om att vara just aktörer. Detta är intressant i ett teoretiskt avseende, men jag hoppas att i kapitel 4 som handlar
om en viss typ av metaorganisationer (företags intresseorganisationer) och
framförallt i de empiriska kapitlen, kunna påvisa vilken central roll frågan
om att vara aktör och bli hörd och synas har i metaorganisationer.
Den övergripande fråga som ställs i avhandlingen är: Hur skapar metaorganisationer aktörer och hur möjliggör metaorganisationer aktörskap för sig själva och sina
medlemmar? Denna fråga delas upp i tre delfrågor:
1. Riktar metaorganisationen aktörskapet? I så fall mot vad och hur?
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I definitionen av aktörskap framgick att aktörskap kan ses som riktat,
relationellt handlande. Individen anpassar sitt aktörskap till förvändningar hos den eller de som handlandet riktar sig till för att bli förstådd
och accepterad. I avhandlingen undersöks hur metaorganisationen riktar medlemmarnas handlade i förhållande till olika omgivningar och hur
detta i så fall formar aktörskap.
2. Hur påverkar relationen mellan medlemmarna och metaorganisationen respektive
aktörskap?
Å ena sidan kan metaorganisationen hjälpa till att forma medlemmarnas
aktörskap – å andra sidan konkurrerar de ibland om att vara aktörer.
Denna frågeställning avser att fånga upp vilka olika roller metaorganisationen kan ha i relation till sina medlemmar och hur dessa roller och
eventuell konkurrens om dessa, påverkar respektive aktörskap.
3. Vilken roll har de många olika organisationerna inom en metaorganisation när det
gäller att skapa, lägga till eller framhäva någon särskild aspekt av medlemmarnas
aktörskap?
Inom en metaorganisation med flera organisationsnivåer finns en
mängd olika metaorganisationer (Detta framgår i avsnittet om att metaorganisationer inte utgör en egen ordning, där flera exempel gavs.) Metaorganisationer kan ses som ett sätt att antingen lägga till en identitet
till medlemmens egna, eller som ett sätt att framhäva en aspekt hos
medlemmen (och därmed rikta det mot någon). Denna fråga avser att
fördjupa förståelsen av vad detta innebär i förhållande till medlemmarnas aktörskap, och särskilt då vad det innebär för aktörskapet att det
finns olika metaorganisationer.
Avhandlingens disposition
För att undersöka dessa frågor har jag valt att göra en etnografisk studie av
en metaorganisation för företag som innehåller flera olika nivåer. Valet av
denna undersökningsstrategi, både metod och val av fokus på just företags
metaorganisationer, motiveras i metodkapitlet.
Avhandlingens delfrågor undersöks därefter i flera steg. För det första har jag
gjort en litteraturstudie om företags metaorganisationer. Syftet med denna
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är dels att sätta in min studie i ett sammanhang och att analysera litteraturen
utifrån mina forskningsfrågor. I denna studie utvecklas ett preliminärt svar
på delfråga 1 och delfråga 2. Dessa utvecklas och fördjupas i de följande
kapitlen.
Steg två utgörs av de empiriska kapitlen. De empiriska kapitlen är strukturerade efter de olika forskningsfrågorna. Förutom beskrivningar av den etnografiska studien, förs i varje kapitel någon av de olika delfrågorna framåt. I
steg tre förs sedan iakttagelserna från de empiriska kapitlen samman i tre analyskapitel där analysen formaliseras och olika modeller och begrepp föreslås. I steg 4, slutkapitlet, summeras svaren på avhandlingens frågeställning
om aktörskap och dessa svar används för att återknyta till frågan om hur
den idealtypiska Metaorgansisationen skapar handling.
De empiriska kapitlen 5-9 inleds i kapitel 5 med en introduktion till fallorganisationen, Almega. Här beskrivs dels hur Almega fick uppdraget att vara
‖en röst åt tjänstesektorn‖, dels vad verksamheten i stort går ut på. Här beskrivs också Almegas organisatoriska struktur, vilket kan vara klargörande i
förhållande till de kommande kapitlen. Kapitel 6 beskriver arbetet på den
näringspolitiska avdelningen. De anställda arbetade med att utveckla vad de
kallade en ‖ramberättelse‖ om tjänstesektorn för att samordna sitt arbete.
Utifrån denna inordnades de olika medlemsorganisationernas frågor och en
gemensam logisk berättelse skapades. Kapitlet undersöker de många organisationernas roll i detta. Det beskriver också hur Almegas anställda underlättade företagens aktörskap i den politiska sfären genom mycket handfasta
råd. Här analyseras delfråga 1 och 3, alltså dels hur Almega riktar aktörskapet, dels hur de många organisationerna används för att skapa aktörskap. I
Kaptitel 7 undersöks olika aspekter av konkurrens mellan organisationerna
inom Almega. I olika exempel visas hur de olika organisationerna konkurrerade om synlighet och resurser. Kapitlets analys inriktar sig främst på den
andra delfrågan; hur relationen mellan medlemmarna och metaorganisation
påverkar aktörskapet (och då främst konkurrensaspekterna). Kapitel 8 utgår
ifrån ett projekt där tre olika avdelningar skulle samarbeta för att skapa en
gemensam strategi inför löneförhandlingarna 2010. I kapitlet förs analysen
av frågeställningen om hur metaorganisationen riktar aktörskapet vidare.
Kapitel 9 har temat Almega och marknaden. Här är det teoretiska fokuset
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hur Almega kunde hjälpa medlemmarna att bli aktörer i en sfär där medlemmarna redan var aktörer. Hur skapades Almegas möjlighet att säga något om detta? Detta kapitels analys inriktar sig på delfråga 2: hur relationen
mellan medlemmarna och metaorganisationen påverkar aktörskapet.
De empiriska kapitlen följs av tre teoretiska kapitel som sammanfattar, fördjupar och formaliserar analysen i de tidigare kapitlen. I kapitel 10 besvaras
den andra delfrågan genom en modell som sätter metaorganisationens olika
roller i relation till möjligheterna för metaorganisation respektive medlemmar att vara aktör. De olika rollerna innebär nämligen att de olika organisationernas ordningar ställs i olika lägen i förhållande till varandra. Analysen i
kapitel 10 behandlar alltså relationer inom metaorganisationen.
I kapitel 11 inriktas analysen istället på hur metaorganisationen riktar medlemmarnas aktörskap i relation till olika typer av omgivningar. Delfrågorna
1 och 3 besvaras därmed. I kapitlet anges de sätt som metaorganisationen
riktar aktörskapet på och den roll som organisationsidentiteter har i detta
kommunikativa arbete.
I kapitel 12 fördjupas analysen av hur organisationsidentiteter används genom en diskussion av vad organisationsidentiteter betyder i detta sammanhang. Här kritiseras begreppet identitet och två alternativa begrepp introduceras, liksom konsekvenserna av denna slutsats.
I avhandlingens sista kapitel sammanfattas slutsatserna från de tidigare kapitlen och de sätts i relation till den övergripande huvudfrågeställningen
Hur skapar metaorganisationer aktörer och hur möjliggör metaorganisationer aktörskap
för sig själva och sina medlemmar? Dessa resultat formuleras också, såsom utlovats i detta kapitel, i termer av en tentativ positiv karaktärisering av vad en
metaorganisation är.
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3

Metod

I förra kapitlet satte jag in den frågeställning jag studerade i ett teoretiskt
ramverk och definierade centrala begrepp. Jag ska nu beskriva hur jag gick
tillväga för att studera min frågeställning. Innan jag kommer in på mitt konkreta tillvägagångssätt ska jag dock diskutera vad valet av etnografisk metod
för med sig i form av förutsättningar för vad som kan studeras, hur valet av
studieobjekt kan göras och vilken typ av resultat en sådan studie kan ge.
Detta är nämligen fundamentala utgångspunkter för de olika val jag sedan
gjorde i själva studien.
Etnografisk metod
För att besvara min forskningsfråga har jag valt ut en specifik metaorganisation och att därefter under en längre period, åtta månader, regelbundet tillbringat tid tillsammans med dem jag studerade för att få svar på min frågeställning. Jag följde med de anställda på Almega i deras arbete, observerade
möten, intervjuade dem och studerade dessutom olika typer av dokument
om Almega och arbetet på Almega. Den metod jag använde var etnografisk
metod. Hammersley och Atkins har beskrivit den som ‖en distinkt analytisk
mentalitet‖ (Hammersley och Atkinson 2007:230). En etnografi är enligt
dem ett sätt att förstå sociala fenomen som innebär att forskaren istället för
att testa hypoteser, försöker förstå sociala företeelser och människors åsikter och perspektiv, utan att därför stanna vid ytan och de uppenbara uttalade förklaringarna. Forskaren fäster vikt vid både vad människor säger att de
gör och vad de gör. För att ens kunna försöka att faktiskt göra alla dessa
saker behöver forskaren tid, och möjlighet att se saker hända. Ett sådant
förhållningssätt innebär också att ge avkall på fördelar som andra metoder
har, såsom möjlighet till statistiska urval och statistiskt baserade generaliseringar, eller möjligheter att göra jämförelser mellan många olika fall. Mitt
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syfte med studien var inte att pröva hypoteser utan att undersöka och utveckla teori. Jag ansåg därför att den etnografiska metoden var lämplig.
Kombinationen av ostrukturerat, öppet datainsamlande, intervjuer och
andra källor, och framförallt – den deltagande observationen – lämnar ett
stort utrymme för att låta det oväntade hända och att bli överraskad
(jmf.Agar 1996:31), vilket är en tillång i en utforskande studie där begreppens precisering inte är något som enbart sker innan den empiriska studien
påbörjas (det som brukar kallas operationalisering av begreppen), utan även
i interaktionen med data.
En metod för att studera kultur – eller något mer?

Att använda etnografisk metod är inte oproblematiskt för en företagsekonom. Etnografi härleds från grekiskans ethnos – folk, nation och från graphein
– att skriva. Inom antropologin där metoden vuxit fram är etnografin intimt
förknippad med studiens syfte: att förstå en kultur eller en grupp människors förståelse av sig själva. Detta var inte mitt huvudsakliga fokus, men
samtidigt innefattar detta också en strävan efter att förstå praktiker, vilket
jag var intresserad av. Agar skriver till exempel:
‖ethnography [is] about the practices of everyday life, the way those practices
are built from shared knowledge, plus all the other things that are relevant to
the moment‖ (Agar 1996:9).

Det finns också gott om exempel på hur forskare har använt metoden för
att studera praktiker, arbetsplatser eller organisationer. Därmed har inte kultur varit ett centralt begrepp (se t.ex. Mol 2002; Czarniawska 1997; Kostera
2007). Etnografisk metod kan också beskrivas enbart i termer av hur studien utförs:
 Människors handlingar studeras i en vardagskontext och den huvudsakliga metoden för att samla in data är deltagande observation.
 För att underlätta en fördjupad studie ligger fokus vanligen på ett fåtal
fall.
 Analysen är inriktad på en tolkning av funktioner och konsekvenser av
mänskliga och institutionella praktiker, samt en tolkning av hur meningsskapande sker och hur detta är relaterat till kontexten. Kvantifiering spelar som mest en underordnad roll i analysen.

42

 Studien resulterar oftast i beskrivningar, förklaringar och teorier.
(Baserat på Hammersley och Atkinson (2007:3)
Denna lista överensstämmer i huvudsak med mitt tillvägagångssätt. Mitt
sätt att förhålla mig till att jag inte studerar kultur (åtminstone inte primärt)
är att betrakta etnografin som en metod som är lämplig för att studera
handlingar av olika slag där de utförs. Min ambition med denna studie, var
att försöka förstå vad organisationer och struktur betydde i praktiken, hur
de användes för att skapa aktörskap och aktörer som inte var individer,
men som ändå kunde handla, genom att undersöka hur individer åstadkom
dessa effekter. Organisationer är inte människor, men de finns inte utan
människors handlingar. Jag var inte primärt intresserad av att förstå en kultur, men jag var intresserad av att förstå vad människor gjorde, alltså av
specifika aspekter av arbetet i en organisation; särskilt hur organisation och
struktur blev ett redskap i den vardagliga praktiken och hur de användes för
att skapa aktörer och forma aktörskap. Detta är något som etnografin som
metod är särskilt ämnad för. Metodvalet innebär alltså en precisering av frågeställningen så tillvida att jag tog som utgångspunkt att svaret på min fråga
kunde finnas i det dagliga arbetet inom denna typ av organisationer.
Hur väljer man vad som ska studeras?

Ytterligare ett problem jag stötte på i tillämpningen av den etnografiska metoden gällde hur själva platsen för studien, fallet, skulle väljas ut. Att välja
fall är en fråga som ägnas förhållandevis liten uppmärksamhet inom etnografisk metodlitteratur, särskilt i jämförelse med hur fallstudier diskuteras i
mer positivistiska sammanhang, där representativitet och möjligheter att
generalisera brukar diskuteras ingående.6 När studiens design kommenteras
handlar det oftast om en problematisering av ett tidigare arbetssätt inom
antropologin som innebar att forskarens ambition var att göra holistiska beskrivningar av hela kulturer. Idag ifrågasätts både denna universalistiska
ambition, liksom det tidigare fokuset på att studera främmande kulturer och

Inom företagsekonomi brukar standardreferenserna för fallstudier vara bl.a. Yin (2009) och
Eisenhardt (1989). Båda utvecklar ett systematiskt, komparativa förhållningssätt till fallstudier, ofta baserat på flera fall eller med utgångspunkten att det som ska efterliknas är den
kvantitativa metoden.
6

43

själv inta en ovanifrån attityd (se t.ex. Aull Davies 1999:39 ff.). Problematiseringen kring hur man väljer fall upptas alltså av frågor om forskarens roll,
identitet och perspektiv snarare än om fallets. En lösning på dessa problem
anses ofta vara ett reflexivt förhållningssätt, där forskarens perspektiv och
val görs explicita, något jag försökt att eftersträva i analys och framställning
(Hammersley och Atkinson 2007; Aull Davies 2008).7
En annan diskussion som förs i relation till urvalet, är att forskaren ibland
måste låta fallet styra frågan, snarare än tvärtom. Etnografins styrka är att
den privilegierar djup och kontextuell förståelse av handlingar; en så kallad
‖thick description‖ och de insikter som en sådan fyllig beskrivning ger
(Geertz 1973). Detta i sin tur medför att tillträde till dem man ska studera är
centralt för att en studie av denna typ vara möjlig, vilket innebär att forskaren i någon mån måste tillåta att var studien ska göras väljs utifrån vilka som
kan tänka sig att studeras, och att forskaren alltså i någon mån styrs av tillfälligheter (Hammersley och Atkinson 2007:29).8 Mitt förhållningssätt till
detta har varit att utveckla frågan gradvis utifrån mindre, inledande studier
vilket även är en metod som Hammersley och Atkinson föreslår. I dessa
inledande sonderingar kunde jag få en preliminär förståelse och snäva in
frågeställningen samtidigt som jag undersökte var det fanns bäst förutsättningar att faktiskt kunna göra studien.
Vad kan man komma fram till givet metodvalet?

En anledning till att valet av fall inte diskuterats i etnografisk metodlitteratur är att det finns en annan syn på vad själva studien kan och ska resultera
i. Jag ska helt kort diskutera denna fråga här eftersom den är avgörande för
hur avhandlingens resultat ska värderas och hur de kan generaliseras. Det
jag kommer fram till här utgör också utgångspunkter för vad jag kommer

Begreppet reflexivitet ges en mängd innebörder, och jag har här bara nämnt en vanlig position. En annan möjlig tolkning av vad reflexivitet kan innebära är att det handlar om ett
symmetriskt förhållningssätt i flera dimensioner, exempelvis mellan forskarens och de studerades perspektiv och när det gäller vilken typ av förklaringar som tillämpas för att förklara
vad som är sant och falskt (Law 2004; Bloor 1991[1976]).
8 Pettigrew (1990: 274) gör en liknande reflektion ang. hur forskare kan göra longitudinella
fallstudier av förändring, där han talar om ‖planned opportunism‖.
7
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att beskriva härnäst: själva studien och hur den designades och genomfördes.
En kvantitativ studie brukar eftersträva representativitet i valet av fall och
resultaten värderas exempelvis utifrån deras validitet och generaliserbarhet,
vilka båda går tillbaka på representativiteten i urvalet av data (fallen). Representativitet baserat på statistiska, slumpmässiga urval, är omöjligt att åstadkomma genom en etnografi. Även i större kollektiva fallstudier är inte storleken på urvalet så stort att man kan tala om det slumpmässiga urval som
statistiska metoder förutsätter (Stake 2005:451).9 Stake, som är något så
ovanligt som statistiker och specialist på kvalitativa metoder, föreslår ett urval som är ‖purposive‖ i stället. Forskaren bör välja ett fall
‖of some typicality but leaning toward those cases that seem to offer opportunity to learn. (…) Potential for learning is a different och sometimes superior criterion to representativeness. Sometimes it is better to learn a lot from
an atypical case than a little from a seemingly typical case.‖ (Stake 2005:451)

Detta syftesinriktade urval påminner om Glaser och Strauss formuleringar
kring att använda sig av ett urval som motiveras teoretiskt och utifrån frågeställningen. Glaser och Strauss (1967) metod grounded theory, är mycket
välciterad i etnografiska metodböcker, i den mån ambitionen med studien
är teoriutveckling snarare än enbart beskrivning. Eftersom detta var mitt
syfte har jag också valt att låta mig inspireras av deras metoder. Inom etnografin ses deras metoder för att systematisera analysen och för att utveckla
analytiska begrepp ofta som en inspiration alternativt ett benämnande av
existerande praktiker (Hammersley och Atkinson 2007; Aull Davies
2008:236; Agar 1996:35, 172ff.). Det som författare till etnografiska metodböcker tagit fasta på, är hur denna metod och etnografin delar den iterativa
ansatsen (ibland även kallad abduktiv). Alltså en pendling mellan teori och

Det finns förstås undantag: Strong (1979) studerade 1000 fall av barnläkarkonsultationer på
tre sjukhus i två länder. Dessutom beror det på hur man betraktar vad som varieras – Mol
studerade visserligen bara ett sjukhus men menar att hon inom detta sjukhus finner en
enorm variation av det hon studerade: nämligen hur åderförkalkning blir till i relationen mellan händer, ögon, teknologi och organisation (Mol 2002: 53)
9
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empiri där dessa två på ett medvetet sätt tillåts påverka varandra. Dessutom
är det möjligt att ta intryck av hur studieobjekt kan väljas och hur analyser
kan göras systematiska.10 En vanlig uppfattning om grounded theory är att
den förutsätter att forskaren ska närma sig studieobjektet ‖ren‖ från tidigare
teori. Detta menar Hammersley och Atkinson är en missuppfattning. Istället menar de att Glaser och Strauss uppmanade till att inte göra studier med
utgångspunkt i teori som helt saknar empirisk grund, eller forskning som
enbart utgick ifrån tidigare teori (Hammersley och Atkinson 2007:166).
Att integrera jämförande metoder (såsom grounded theory) i analysen av en
etnografisk studie, och över huvud taget i kvalitativa ansatser, anses ibland
problematiskt. Diskursanalytikern Howarth uttrycker till exempel i sina metodråd en stark reservation inför komparation som metod. Han anser att
komparation kan användas, men endast om inte någon generell lag, eller
stor berättelse konstrueras (Howarth, 2007). Denna typ av resonemang gör
att jämförelser betraktas som något besvärligt; det ger upphov till förmätna
anspråk. Trots detta framstår det för mig som att jämförelse av något slag
är nödvändigt för en forskare. Variation och jämförelse anses ofta vara ett
nyckelelement i mänsklig förståelse (Davidson, [1963] 2000). En väg ut ur
den generella kritiken av teori och kraven på att teorin ska vara byggd på
representativitet (och därmed på jämförelser) har exempelvis varit, att som
Blumer (1954), hävda att sociologiska begrepp är uppmärksamhetsriktande
begrepp (sensitizing concepts), snarare än vetenskapliga lagar, och att det är
själva poängen med dem. Hammersley anser (som en utveckling av Blumers
resonemang) att de begrepp etnografer utvecklar närmast är att betrakta
som idealtyper som skiljer sig från vardagliga begrepp genom deras ‖explicitness and coherence of the models employed, and the rigour of the data collection och
analysis‖ Hammersley (1990: 605). Därmed är vi alltså tillbaka i den weberska idealtypen som jag använde i det föregående kapitlet. Jag skulle vilja
formulera min ambition för studien, målet för vad jag ska åstadkomma,
som en modern version av den weberska idealtypen som för in element av

10Hammersley

och Atkinson (2007: 166 ff.) varnar dock för vad de anser är en vantolkning
av grounded theory: mekanistiska tillämpningar och kodande av data enbart för att reducera
social komplexitet och utan egentlig reflektion.
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systematik, jämförelser och reflexivitet utan att göra den statistiska modellen till förebild. Weber skrev i sin definition av en idealtyp att en sådan syftade till att ‖ensidigt betona ett eller ett par synsätt‖ (Weber
1991[1904]:139). Min ambition är att utforma idealtypiska begrepp där de
‖betoningar‖ och de val av ‖synsätt‖ som görs, på ett mer systematiskt och
reflexivt sätt explicitgörs. Målet kan inte vara att eftersträva validitet och
representativitet, utan att utnyttja den kvalitativa metodens öppna ansats
och möjligheter att studera även det oväntade med kontinuerliga, teoretiskt
motiverade val av vad som observeras. Dessa val ger också möjligheter till
jämförelse och variation vilket kan skapa mer precisa teoretiska begrepp
som formulerar något väsentligt om det som studeras och som därför kan
användas som jämförelse eller referenspunkt i andra studier eller sammanhang i kraft av sina idealtypiska kvaliteter.
Studien
Varför just en metaorganisation för företag?

Valet av var jag skulle utföra min studie skedde i flera steg. Först valde jag
att studera en intresseorganisation för företag såsom ett ‖fall av‖en metaorganisation. Företags intresseorganisationer är en typ av metaorganisation
som stämmer mycket väl in på idealtypen Metaorganisation. I motsats till
exempelvis fackföreningar eller många andra intresseorganisationer har de
inte alls individer som medlemmar, och är redan på en första nivå en metaorganisation, medan till exempel fackföreningar kan sägas vara metaorganisationer först i sina aggregerade samarbetsorganisationer. Istället är företag
(alltså organisationer) medlemmar i företags intresseorganisationer som sedan dessutom är medlemmar i ytterligare aggregerade metaorganisationer.
Detta gör dem väl lämpade att studera om man vill finna många exempel på
situationer som har att göra med interaktionen mellan metaorganisationer
och medlemsorganisationer, och särskilt då hur metaorganisationerna används för att skapa aktörskap.
En annan fördel var att företags intresseorganisationer i viss utsträckning
var studerade inom andra discipliner om än med andra frågeställningar i fokus, vilken gav en möjlighet att genom en litteraturstudie kartlägga hur de
tedde sig som grupp som mitt studieobjekt kunde relateras till. Inom före-
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tagsekonomiämnet och organisationsteorin har de dock rönt en mycket
blygsam uppmärksamhet. Det finns till exempel endast ett fåtal svenska
studier som direkt inriktar sig på denna grupp av organisationer (Se t.ex.
Jutterström 2004; Bengtson, Pahlberg, och Pourmand 2009) Däremot finns
de ofta med som aktörer. I Michael Ottossons (2011) avhandling som fokuserar på hur skogsindustrin förhåller sig till energifrågor, är branschorganisationen en viktig aktör, liksom i Erikssons (2003) avhandling om förändring i mejeribranschen. Företags intresseorganisationer föreföll alltså intressanta både som exempel på metaorganisationer och som en grupp organisationer som ofta spelar en viktig roll, men som sällan fått stå i fokus i organisationsteoretisk forskning.
Förstudien och val av huvudfall

Valet av Almega gjordes utifrån en förstudie av elva olika bransch- och arbetsgivarorganisationer. Förstudien gjordes, såsom ovan nämnts med den
dubbla intentionen att skapa en bättre förståelse för frågeställningen och att
kunna utröna var det var möjligt att få göra en etnografisk studie (jmf.
Hammersley och Atkinson 2007:29). I valet av vilka organisationer som ingick i förstudien och det slutliga valet av huvudfall, strävade jag inte efter
representativitet, utan efter variation, dels i termer av vad de gjorde, dels
genom att försöka hitta organisationer som gjorde mycket. Jag prioriterade
alltså att hitta många olika exempel på det jag sökte snarare än att söka representativitet (jmf. Stake 2005:451).
Det primära syftet med förstudien var att få en bättre uppfattning om hur
pass olika företags intresseorganisationer var, vad de arbetade med och om
de ville påverka sina medlemmar i något avseende (detta var en initial formulering av frågeställningen). De intresseorganisationer som ingick var utvalda så att de uppvisade skillnader i en rad dimensioner: olika branscher,
olika storlekar, branscher med lång historia och nya branscher, nya organisationer och gamla organisationer. Jag rådfrågade Svenskt Näringsliv för att
få förslag på några organisationer som de kände till som mycket aktiva i
sina försök att påverka medlemmar. De organisationer som ingick i förstudien var: Almega, Svensk Handel, Grafiska förbundet, IT och telekomföretagen, Svensk Teknik och Design, STIL Sko och Textil, Svenskt Kött och
Chark, TEKO – Sveriges textil och modeföretag, Jernkontoret, Svensk
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Energi, Svenska Moderådet och Läkemedelsindustriförbundet. På organisationerna intervjuades en person, oftast vd eller informationsansvarig.
Studiens resultat var att den totala repertoaren av aktiviteter som de olika
organisationerna hade stämde mycket väl med de allmänna aktiviteter som
litteraturen anger att de ägnar sig åt (se kapitel 4), men att de olika organisationerna oftast arbetade huvudsakligen med ett par områden, och inte med
alla. Svenskt Kött och Chark hade exempelvis bara en anställd som arbetade mycket intensivt med att samverka med tillsynsmyndigheter och med
EU-frågor. TEKO var också de aktiva genom att sprida information om
EU-regler och att ge råd i exportfrågor. De branschorganisationer som arbetade i branscher som varit utsatta för offentlig kritik (till exempel Svensk
Energi och Läkemedelsindustriförbundet) var oftast mycket aktiva i sitt arbete med att försöka få företagen att agera mer etiskt. Det fanns en stor
spridning i hur aktiva organisationerna föreföll vara, det vill säga både hur
mycket aktiviteter de beskrev, hur intensivt de arbetade med lobbying och
hur pass engagerade deras medlemmar verkade vara i intresseorganisationens arbete. De av organisationerna som (i likhet med Almega) samordnade
flera metaorganisationer, hade av naturliga skäl mer resurser och var mer
aktiva än de som enbart engagerade en delbransch. Även på denna nivå varierade dock intensiteten i arbetet. Valet av Almega som huvudfall gjordes
eftersom Almega var ovanligt aktivt i många olika typer av frågor. Almega
är alltså inte en genomsnittlig organisation, utan tvärtom ett slags extremfall. Att organisationen var så pass aktiv tycktes hänga samman med flera
olika saker: tjänstesektorn utvecklades mycket, nya företag startades och det
fanns anledningar att påverka politiker och att vara drivande i löneförhandlingar. Medlemsföretagen var ibland kritiserade. Almega framstod också
som ett modernt förbund. Varför kunde jag inte riktigt förstå vid denna
tidpunkt. De jag intervjuade framstod dock som aktiva, med en framåtlutad
attityd och planlösningen och möbleringen av lokalerna de satt i var mycket
moderna. Alla dessa karaktäristika skulle kunnat anses som något som gjorde dem mindre lämpade att studera. Jag tyckte dock att det väsentliga var
att vara säker på att den organisation jag studerade skulle innehålla en stor
variation när de gällde de områden jag ville undersöka (Pettigrew 1990;
Stake 2005). Jag var intresserad av hur de anställda och medlemskapet i
Almega påverkade medlemmarna, hur Almega representerade medlemmar-
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na och hur de olika organisationerna och metaorganisationerna interagerade. Hade jag valt att gör huvudstudien i en inaktiv organisation hade jag
kanske inte fått se tillräckligt många exempel på detta. Eftersom jag valde
att göra en fallstudie ville jag vara säker på att den ändå hade potential att
innehålla variation inom fallet, eller möjlighet att jämföra olika fall inom fallet. Viktigt i detta övervägande var också att jag ville att det skulle vara ett
exempel på problem som metaorganisationer har, inte primärt på problem
arbetsgivar- och branschorganisationer har. Jag tyckte därför att Almegas
struktur med dess många olika metaorganisationer som medlemmar verkade lovande.
Till en början inledde jag en studie både av Almega och Grafiska företagens
förbund. Anledningen var att jag ville vara säker på att jag skulle få bra access samt att organisationen i fråga faktiskt hade en så pass hög grad av aktivitet och var så aktiva som de föreföll. Det visade sig att Almega gav
mycket god access och dessutom var de en mycket aktiv organisation, medan Grafiska företagens förbund inte alls var lika aktivt.
Litteraturstudie

Parallellt med förstudien gjordes även en litteraturstudie av tidigare forskning om företags intresseorganisationer. Jag ville skaffa mig en viss bakgrundskunskap om denna typ av organisationer och undersöka om det gick
att dra några preliminära slutsatser om mina frågeställningar utifrån tidigare
forskning. Jag ville med andra ord kunna relatera mina egna observationer
av vad som hände i Almega till vad andra sett i andra liknande organisationer: alltså en form av teoretisk jämförelse (Corbin och Strauss 2008:74).
Denna studie och dess påverkan på de analytiska frågeställningarna redovisas i kapitel 4.
Studien av Almega

Huvudstudien utfördes på Almega, huvudsakligen under åtta månader
2008-2009. Under denna period var jag på Almega två till tre dagar i veckan, delar av dagarna och ibland hela dagar. Vissa intervjuer gjordes också
våren 2007 i samband med förstudien, några intervjuer gjordes 2011 i samband med att alla som önskade fick läsa och kommentera manuset (se bilaga för detaljer kring intervjuer).
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Initialt var komplexiteten i organisationen och frågorna överväldigande. De
många olika branscherna inom Almega förhöll sig till varandra i en invecklad struktur. Något som försvårade möjligheten att tränga in i de strukturella organisatoriska förhållandena var att den terminologi som användes av
olika personer och i dokument var inkonsekvent, att det varierade från situation till situation och person till person vad som föreföll vara relevant. När
det gällde de olika branschernas problem fanns visserligen gemensamma
frågor, men samtidigt hade alla delbranscher olika och mycket specifika
problem som diskuterades på detaljnivå. För mig var den stora utmaningen
att urskilja vad som var mest relevant, och vad jag behövde känna till i form
av kontext och bakgrund för att kunna tolka det jag observerade. Hur
mycket behövde jag känna till om exempelvis Svenskt Näringslivs historia,
om förhandlingar, om olika branscher eller om lagtexter om upphandling?
Det var helt enkelt inte möjligt att sätta sig in i allt, samtidigt gick det inte
att förstå det jag såg utan någon form av tolkningsram. Just de kriterier som
gjort att jag valt Almega tycktes i detta skede göra studien ohanterlig. Mitt
forskningsintresse var att förstå hur de olika händelserna inom Almega
hängde ihop, men jag ville göra detta utifrån praktiken och detaljerna samtidigt som jag ville förstå hur metaorganisationerna hängde ihop och användes, vilket naturligtvis är svårförenligt. Det går inte att vara insatt i allt
och vara överallt. För att ändå komma åt något av interaktionen mellan detaljnivåerna och de mer övergripande organisatoriska eller strukturella nivåerna, valde jag en kombination av två strategier som använts tidigare i etnografiska studier: att följa aktörer och att välja ut fall inom fallet.
Att följa aktörer kan utgöra en strategi för att komma det som ska undersökas på spåren genom tid och rum. En ‖strategiskt situerad‖ studie har setts
som ett sätt att fånga de processer som inte kan avgränsas av en plats
(Marcus 1986:106 ff.) eller det translokala (Garsten 1994; Hannertz 2003).
Dessa strategier tar fasta på att följa människor, ett ting (Appadurai 1986),
ett aktörsnätverk (Latour 1987), en metafor, en berättelse eller liknade
(Marcus 1995; Hine 2007) eller ett handlingsnätverk (Czarniawska 2004),
snarare än att utgå ifrån en specifik plats. Jag valde att skugga personerna på
en viss avdelning: den näringspolitiska avdelningen. Att skugga innebär att
följa med någon och samtidigt be om förklaringar av vad som händer
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(Czarniawska 2007). Den näringspolitiska avdelningen är gemensam för alla
organisationer inom Almega i den meningen att den ska samordna det gemensamma opinionsarbetet. Det fanns alltså en god möjlighet att genom att
följa dessa medarbetare också få inblick i interaktionen mellan olika organisationer inom Almega och mellan avdelningar (för en överblick över Almegas struktur se kapitel 5). Det fanns också ytterligare ett skäl: de anställda på
denna avdelning var villiga att ge mig en stor access och tycktes ha tillräckligt förtroende för mig för att låta mig delta i mycket av deras arbete, vilket
innebar att de gradvis också kunde hjälpa mig med access till andra delar av
organisationen. Jag deltog i avdelningens veckomöten samt skuggade de
olika personerna regelbundet. Jag intervjuade dem jag skulle skugga om vilka arbetsuppgifter de hade och vad de brukade göra och bad sedan att få
följa med på så många olika slags aktiviteter som möjligt. Skuggandet kompletterades med semistrukturerade intervjuer (med dessa anställda och med
andra i organisationen, se bilaga).
Genom skuggningen kom jag att delta i många olika sorters aktiviteter och
kom också i kontakt med de olika organisationer och avdelningar som näringspolitiska avdelningen mötte i sitt arbete. Till en början deltog jag i så
många olika slags aktiviteter som möjligt, men efter ett tag började jag tilllämpa den andra forskningsstrategin jag nämnt ovan: principen om att välja
ut fall inom fallet på ett teoretiskt motiverat sätt. Jag tenderade dock att ta
det säkra för det osäkra och deltog därmed i en rad aktiviteter utöver de utvalda fallen som jag valt att fokusera på.
Jag valde efterhand att fokusera de aktiviteter jag deltog i på två av de sju
förbunden inom Almega (Vårdföretagarna och Svensk Teknik och Design).
Detta urval skedde enligt principen om att maximera skillnader (Glaser och
Strauss 1967:55), eftersom dessa förbund på olika sätt tycktes vara motpoler (se kapitel 7). Att fokusera mer på två av förbunden bidrog också till att
minska förvirringen som ständigt nya frågor och områden bidrog till (inom
Almega finns cirka 60 branscher representerade). I viss mån deltog jag i
andra förbunds aktiviteter, men mest för att pröva hur vanligt det jag såg
var (alltså att minimera skillnaderna i Glaser och Strauss terminologi). Jag
valde också att särskilt studera arbetssätt som tycktes vara vanliga (arbetsgrupper för medlemmar) och att delta i en strategigrupp där flera avdel-
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ningar medverkade (se kapitel 8). Vid denna tidpunkt kompletterade jag
alltså de händelser som jag kom i kontakt med via skuggandet med sådana
som jag själv sökte upp. Jag följde två olika typer av arbetsgrupper: ständiga
arbetsgrupper inom branschorganisationerna och frågeinriktade, tillfälliga
(framförallt en om lobbying). För att förstå mer om på vilka sätt Almega
representerade medlemmar i förhållande till olika omgivningar, deltog jag en
grupp som arbetade med strategifrågor inför avtalsrörelsen där både förhandlare, opinionsbildare och informatörer medverkade samt ett flertal möten på informationsavdelningen (för en detaljerad redogörelse, se bilaga).
Ett alternativt sätt att beskriva forskningsstrategin är att se den som en
tvärsnittsstudie av organisationen med inslag av processtudier. De olika arbetsgrupperna följdes inte med syftet att i detalj kartlägga de olika processerna, utan snarare som exempel på någon av de aspekter jag intresserade
mig för; till exempel hur medlemmarna fick aktörskap eller hur organisationen användes i kommunikation. Antalet möten per grupp som jag deltog i
varierade mellan två och tio (se bilaga).
Generellt försökte jag samla in data med en bred variation – både det rutinartade och det extraordinära (Hammersley och Atkinson 1995:49). Sammanlagt gjorde jag 40 formella intervjuer där majoriteten spelades in och
skrevs ut, alternativt antecknades direkt på dator. De möten som observerades nedtecknade jag istället direkt på datorn. Jag upptäckte att jag skrev
mycket fortare på dator än för hand och kunde göra nästan ordagranna anteckningar av vad som sades. Datorn framkallade nästan inga reaktioner vid
möten eller i intervjusituationer och kändes därför som ett bra verktyg för
anteckningar. Jag kunde till exempel behålla ögonkontakt när jag skrev, vilket var svårt när jag skrev för hand. På externa möten eller i sammanhang
då jag inte kunde ha med datorn, antecknade jag istället och skrev ut anteckningarna i efterhand. Frågor jag ställde i samband med skuggande antecknade jag direkt när det gick, annars när jag fick tillfälle att sätta mig ned.
Analys av materialet

Analysen av materialet pågick alltså parallellt med studien för att gradvis
kunna utveckla begrepp och välja ut situationer (se Corbin och Strauss
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2008: 147 ff.). Jag har hittills mest beskrivit hur jag strävade efter att kunna
finna och jämföra situationer som återspeglade aktiviteterna inom Almega
och alltså i relation till det system eller nätverk av metaorganisationer som
Almega utgjorde. En annan grund för jämförelsen som också antytts ovan,
var mer teoretiskt motiverad. Den exakta formuleringen av frågeställningen
i termer av aktörer och aktörskap, skedde såsom jag nämnt gradvis. Jag
kommer här ändå att använda dessa begrepp som jag slutligen landade i för
att inte i onödan förvirra läsaren. De begrepp jag använde på vägen var
trots allt mer oprecisa försök att nå fram till de slutgiltiga begreppen.
Inledningsvis inriktade jag analysen på hur arbetet i Almega relaterade medlemmarnas aktörskap till olika omgivningar. I litteraturstudien framgick att
företags intresseorganisationer oftast studerades i relation till marknadssystemet och det politiska systemet (se kapitel 4). Jag ville nu veta dels om det
fanns fler omgivningar som de anställda på Almega ansåg var relevanta, dels
vad det innebar att vara en organisation som uppenbarligen huvudsakligen
ägnade sig åt att relatera sina medlemmar till olika omgivningar. Vilka omgivningar talade de anställda om och vad gjorde de med medlemmarnas aktörskap i relation till dessa omgivningar? Studiet av näringspolitiska avdelningens arbete i förhållande till politiker inledde denna föresats. Studiet av
förhandlarna och informationsavdelningen var ett led i denna efterforskning och i analysen. Den typ av frågor jag ställde till materialet var hur de
arbetade med att formulera medlemmarnas frågeställningar, vad olika anställda inom Almega uttryckte om hur medlemsföretagen fick vara eller
borde kunna vara samt på vilket sätt de anställda gav uttryck för sina råd till
medlemmarna.
Rent konkret bearbetades de nedskrivna observationerna eller intervjuerna
genom att jag markerade olika stycken där de olika temana återkom och
förde samman dem i olika tematiskt inriktade dokument. Dessa bearbetades
främst genom att jag började skriva texter om temana och prövade olika
former av teoretiska argument och tolkningar. Temana var inledningsvis
fokuserade på aktiviteter som hade att göra med marknad, med politik, med
förhandlingar och med relationer mellan organisationerna inom Almega.
Inom dessa teman fanns delteman som delvis gick över de olika huvudte-
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mana: vad som sades om hur medlemsföretag skulle bete sig, hur anställda
förhöll sig till sitt arbete och så vidare.
I samband med denna process kompletterades de första observationerna
och intervjuerna med fler mer tydligt inriktade observationer och intervjuer.
Analysprocessen var alltså iterativ och begreppsprövande med ett stort inslag av jämförelser, teoretiska sådana såväl som jämförelser mellan situationer och mellan uttalanden.
Ett andra inslag i analysprocessen, särskilt i ett tidigt skede, var att jag tog
fasta på vad Agar kallar ‖rich points‖ (Agar 1996:31), alltså sådana händelser som jag inte förstod, eller som jag tyckte verkade betyda något, även om
jag inte visste vad. (Ett exempel på en sådan händelse var när jag först hörde talas om hur Almega uppfunnit nya organisationer för att kommunicera.)
Dessa händelser försökte jag förstå genom att jämföra dem med andra situationer och genom att undersöka om de verkade förekomma regelbundet. I
denna process jämförde jag också ofta med exempel ur den litteraturstudie
som jag gjort och provade olika sätt att benämna det jag sett, och det var
också denna process som ledde fram till de urval av observationer som jag
beskrivit i styckena ovan.
Frågan om hur metaorganisationen skapade aktörer, till skillnad från aktörskap, uppkom i relation till en sådan observation. Jag fick höra att Almega faktiskt skapade organisationer för att bli aktörer, snarare än för att organisera, något jag tyckte var värt att undersöka vidare. Min preliminära frågeställning som vägledde förstudien, om hur intresseorganisationerna påverkade medlemmarna tycktes hänga samman med hur de påverkade omvärlden, och med själva organisationerna. En annan sådan ‖rich point‖ var
besläktad med denna fråga och handlade om den roll som de formella organisationerna hade. De formella gränserna tycktes vara användbara, men
samtidigt negligerbara. Såsom jag nämnt var relationen mellan de olika organisationgränserna mycket svår att få ett grepp om trots att jag studerade
den omfattande hemsidan och ihärdigt frågade dem jag skuggade. Det var
svårt att förstå vilka organisationer som hörde till Almega och varför vissa
organisationer sades inte höra till Almega men ändå deltog i möten eller
blev hjälpta av näringspolitiska avdelningen. Ibland refererades till formella
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gränser mellan organisationerna och ibland inte. För vissa grupper av anställda tycktes vissa sätt att dela in organisationerna inom Almega vara viktiga, medan andra tog fasta på helt andra saker. Detta fick mig att undersöka vad det var som utgjorde de olika aktörerna och varför organisationsgränser ibland tycktes vara samma sak som aktörsgränser men ibland inte.
Jag systematiserade observationer som berörde när metaorganisationerna
användes för att synliggöra medlemsföretag och när de användes för att
dölja dem samt i vilken organisations namn olika aktiviteter utfördes. Jag
kartlade också den formella organisationen och dess relation till olika framställningar av organisationen (till exempel i möten, eller i relation till omgivningen på Almegas hemsida). Denna analys löpte över de olika huvudtemana och analysen berikades också i ett sent skede när de anställda på
Almega läst ett första utkast och därefter kunde förklara aspekter av organiseringen inom Almega. Att de jag skuggat läste manus och diskuterade detta
med mig, anser jag var en viktig del i analysen eftersom jag då dels blev varse sådant jag av okunskap inte ens frågat om (framför allt bakgrunden till
olika händelser, till exempel den historiska bakgrunden till logotypbytet
som skildras i kapitel 7), samt att jag dessutom kunde pröva en del slutsatser på dem jag studerat och kontrollera om de delade min uppfattning om
ifall vissa företeelser faktiskt var mer allmänna (till exempel det jag kallat
‖överjag‖ och att de anställda ofta, inte bara i situationer jag sett, gav råd
om hur medlemsföretagen skulle bete sig inför möten med politiker.)
Konsekvenser av perspektivval
När jag nu beskrivit och motiverat studiens design och analys, ska jag diskutera några konsekvenser av dessa val.
Anställdas – inte medlemmarnas perspektiv

För det första har studien ett uttalat fokus på de anställdas perspektiv, även
om medlemsföretagens representanter ofta var närvarande vid de möten jag
observerade och i vissa fall även intervjuades. Det förekommer ofta att organisationer studeras utan att ägarna intervjuas. Det går alltså att säga något
om en organisation utan att vara med på styrelsemötet eller intervjua ägarna
om vad de anser. Här har jag försökt göra likadant. Medlemmarna är med
när de är med i den inre organisationens liv. Detta är naturligtvis möjligt att
ifrågasätta: medlemmar har en annan roll än ägare. Dessutom berör fråge-
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ställningen vad metaorganisationen gör för medlemmarnas aktörskap. I studier av ideella organisationer och intresseorganisationer ges ofta medlemmarnas och styrelsernas roll ett särskilt fokus; vad de vill, eller vad de får ut av
sitt medlemskap. Medlemskapet definieras därför ofta utifrån medlemmarnas perspektiv. Jag önskade dock komma ifrån betoningen på medlemmarnas åsikter och istället fokusera på vad som hände i organisationen, i det
vardagliga arbetet och hur Almega och förbunden inom Almega förhöll sig
till medlemmarna i detta arbete. Ett sådant perspektivval belyser andra
aspekter än om jag istället hade fokuserat mer på medlemmarnas förväntningar och vad de ansåg sig få ut av medlemskapet. Båda perspektiven är
relevanta, men i detta fall har jag valt att fästa större vikt vid det ena och
därmed kunna lyfta fram metaorganisationens vardag.
Fokus på opinionsbildning och branschorganisationers frågor

I studien har jag framförallt följt de näringspolitiska experterna. Även om
jag berör andra arbetsuppgifter inom Almega, har jag onekligen låtit arbetet
med dessa frågor stå i centrum. Arbetsgivarfrågor var annars det som sysselsatte flest inom organisationen och som hade störst ekonomiska resurser.
Eftersom jag inte primärt var intresserad av skillnaden mellan arbetsgivaroch branschorganisationer, utan av de drag som gjorde dem till metaorganisationer, tyckte jag dock att ett sådant fokus var störande för studien. Utifrån mitt teoretiska intresse lades fokus istället på näringspolitik såsom ett
medel för att komma åt skärningspunkterna mellan organisationer, metaorganisationer och omgivning. Det som jag dock fick försaka var att ge en lika
detaljerad bild av alla Almegas aktiviteter och framförallt en mer nyanserad
bild av arbetet med arbetsgivarfrågorna.
Splittring och diskontinuitet

En svårighet och en poäng med studien, har varit att aktiviteterna inom
Almega är mycket splittrade. Om jag ville fånga något av komplexiteten av
att vara i en metaorganisation så skedde det hela tiden på bekostnad av den
röda tråden och av kontinuiteten. Detta hade konsekvenser både för själva
fältarbetet och för framställningen av studien.
Fältarbetet försvårades av att jag, när jag följde någon av de anställda eller
deltog i en arbetsgrupp oupphörligen mötte nya förhållanden. Frågorna
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som avhandlades var extremt detaljerade och förutsatte egentligen kunskaper om varje specifik branschs förutsättningar. Ambitionen var att kunna se
mönster och ta fasta på de olika frågor om aktörskap som jag var intresserad av, men dessa var invävda i alla olika detaljer. Var gång ställdes jag inför
frågan om hur mycket jag skulle försöka begripa och sätta mig in i de olika
sakfrågorna man diskuterade för att kunna förstå det jag ville studera. Denna svårighet har säkert lett till att intressanta händelser har gått mig förbi,
men samtidigt har jag kunnat fånga upp andra som jag inte kunnat se om
jag hade snävat in mig på en ännu mindre del av organisationerna.
För det andra hade denna komplexitet konsekvenser för framställningen av
mitt material. Det jag ville studera och det jag vill visa är just splittringen
och diskontinuiteten, vilket är svårt eftersom allt framgångsrikt berättande
förutsätter en miniminivå av dramaturgi och kontinuitet. Att skriva är en
del av analysen – och dess begränsning. Själva skrivandet och formulerandet har för mig varit ett sätt att arbeta med analysen av studien. I ett visst
skede övergår dock skrivandet till att handla om hur resultaten ska förmedlas. Själva framställningen av studien måste både ta i beaktande vad som ska
förmedlas och hur det ska förmedlas.
I avhandlingen försöker jag att i någon mån visa upp komplexiteten i den
verksamhet jag mötte i Almega: mängden av olika perspektiv och processer,
utan att det ska bli alltför fragmentariskt och svårläst. I redogörelsen för
studien har jag dessutom försökt ta hänsyn till att en läsare ska kunna hänga
med och har därför sett mig tvungen att skala bort detaljer, framförallt när
det gäller konkreta frågor som diskuteras, samt att försöka hitta sätt att renodla. Detta har sitt pris. När Almegaanställda fick läsa och kommentera
manus var till exempel en reaktion på kapitel 8, som handlar om förhandlare och kommunikatörer, att det visade en lite för generell bild, men att den i
huvudsak stämde. Ingen egentlig ändring föreslogs i det avseendet.
Strukturen i de empiriska kapitlen är till stor del ett resultat av denna berättelsetekniska begränsning. I högre grad än vad som oftast är vanligt är de
strukturerade efter analytiska frågor, och i varje kapitel påbörjas de analyser
som fördjupas i de tre teoretiska kapitlen. Eftersom arbetet jag deltog i var
splittrat och utgjorde ett stort antal delvis sammankopplade och delvis
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överlappande processer, fanns inte någon självklar kronologi eller dramaturgi att falla tillbaka på för att kunna ge läsaren en röd tråd i redogörelsen.
Istället valde jag då att skriva kapitlen utifrån olika teoretiska delfrågor.
Law skriver att metoder inte bara avbildar olika verkligheter, utan att de deltar i att skapa (enact) verkligheter (Law 2004:45). Enligt Law är ett sätt att
hantera detta, och att därmed försöka ge utrymme för tillvarons undanglidande, fragmentariska och multipla ontologi, att visa på alternativa tolkningar (ibid:66) eller att till exempel använda sig av allegorier (ibid:88ff.)
Detta ställer dock mycket stora krav på framställningen. Det begränsar också vad som kan sägas i ett annat avseende: ju mer komplex en text är och ju
mer öppen den är, desto större krav ställs på läsarens samarbetsvilja och
tolkningsförmåga. Ett stort mått av pedagogik är oftast av nöden redan för
att kunna återge en komplex verklighet och kunna förmedla en analys av
denna av en viss höjd. Om författaren dessutom ska öppna upp för alternativa tolkningar eller försöka skildra något, genom exempelvis en allegori,
finns en risk att inget blir sagt i försöken att säga allt. Naturligtvis finns
lyckade exempel på hur komplexitet och multiplicitet kan hållas vid liv (se
t.ex. Mol 2002). I ödmjukhet för uppgiften har jag dock försökt gå en medelväg genom att behålla en viss grad av öppenhet genom att peka på de val
jag gjort och kommentera vissa val eller tolkningar i fotnoter i de empiriska
kapitlen, men att ändå i någon mån sluta framställningen och försöka tydliggöra det jag ser snarare än de många andra möjliga saker som kunde blivit
sedda. Begreppens tydlighet premieras på bekostnad av verklighetens flytande multiplicitet.
Access

Även om accessen till möten, personer och situationer var mycket god, förekom det många gånger tillfällen när jag inte fick vara med eller då jag bara
fick vara med vid delar av möten (exempelvis styrelsemöten). Att dessa situationer uppstår är förmodligen mer regel än undantag. I studiet av politiker och experter diskuteras ofta denna typ av problem med att få tillgång till
det som kallas ‖eliter‖ och till känsliga politiska miljöer (se t.ex. Ullström
2011). Hunter skriver till exempel:
‖[a]mong elites, however, admission to the backstage must be evaluated
skeptically as even backstages may have other backstages‖ (Hunter 1993:39).
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Ibland vid intervjuer märkte jag också att till exempel styrelseledamöter
undvek att prata om kontroversiella frågor. Ibland har jag varit medveten
om att det kunnat finnas ytterligare aspekter på något jag skrivit om, men
att dessa inte har gått att belägga, alternativt varit för känsliga att skriva om.
I varje sådant fall har jag fått göra avvägningar och avgöra om det jag skriver ändå har en mer generell giltighet. I prövningen av detta har jag låtit anställda på Almega läsa manus och frågat dem om de tycker att processerna i
huvudsak är riktiga och om mina slutsatser för dem framstår som relevanta.
Särskilt fallet där anställda agerar som ‖överjag‖ (se kapitel 10), och vill påverka medlemmarna kan ses som baserat på för lite och för ensidigt material. I det aktuella kapitlet resonerar jag kring varför jag ändå tycker att detta
kan ses som ett tecken på något mer allmänt förekommande.
Etiska överväganden
I forskning erbjuds ofta individer och organisationer anonymitet som ett
sätt att skydda deras integritet och känsliga frågor för organisationen. I en
organisation som är så lättidentifierad som Almega är det svårt att erbjuda
en sådan form av anonymitet, vilket jag heller inte gjorde. Istället diskuterade jag med inledningsvis med den chef som gav mig access till organisationen vad som kunde vara känsligt och hur detta skulle hanteras. I Almegas
fall ansåg de ansvariga på organisationen att känsliga uppgifter oftast var
strategiska val de diskuterade samt relationer till personer (politiker, andra
företrädare för organisationen). Många av de strategiska valen är inte längre
känsliga eftersom tidens gång har gjort dem allmänt kända och därför har
jag kunnat skriva om dem i den utsträckning jag funnit dem relevanta (med
Almegas godkännande). Däremot har jag respekterat deras önskan att inte
störa deras relationer till externa parter. Jag har därför i hög grad anonymiserat eller tagit bort yttranden om personer eller alltför specifika åsikter eller
omdömen som gjorts om personer utanför Almega. Eftersom avhandlingen
handlar om metaorganisationer och inte syftar till att i detalj analysera specifika politiska processer eller relationer anser jag heller inte att detta är till
studiens nackdel.
Anställda på Almega visade en mycket stor öppenhet mot mig och gav mig
ett stort förtroende, vilket jag är mycket tacksam för. Jag har av hänsyn till
individerna valt att anonymisera namnen på de anställda för att ge ett visst
integritetsskydd.
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4

Vad är och gör en bransch- och
arbetsgivarorganisation?

För att studera frågan om hur metaorganisationer skapar aktörer och aktörskap har jag valt att göra en fallstudie av en intresseorganisation för företag. För att förstå fallet, Almega, är det nödvändigt att förstå vad denna typ
av metaorganisationer sysslar med i Sverige och i andra länder. Med hjälp
av den befintliga forskningslitteraturen om företags intresseorganisationer
samt svenska officiella dokument, ger jag därför först en bakgrund till dessa
organisationers verksamhet i Sverige samt en internationell utblick. I den
andra delen av kapitlet analyserar jag det som framkommit i tidigare forskningslitteratur utifrån avhandlingens frågeställning. Denna analys ger möjlighet att formulera några mer generella slutsatser som sedan blir sedan utgångspunkten för en fortsatt analys av avhandlingens delfrågor i kommande
kapitel.
Svenska intresseorganisationer för företag
I Sverige är nästan alla företag med i minst en, oftast flera, intresseorganisationer. De flesta är med i en arbetsgivarorganisation som förhandlar fram
kollektivavtal. Hela 80 procent av alla anställda inom den privata sektorn
arbetar för ett företag som är anslutet till en arbetsgivarorganisation
(Kjellberg 2010:7), och då är alltså inte de andra sorternas intresseorganisationer inkluderade. Förutom arbetsgivarorganisationer är branschorganisationer vanliga. Dessa organiserar bland annat branschens samverkan och
marknadsföring. Den största intresseorganisationen för företag är centralorganisationen Svenskt Näringsliv som organiserar femtio bransch- och arbetsgivarorganisationer. Därutöver finns ett tjugotal ytterligare arbetsgivar-
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organisationer11, småföretagarorganisationen Företagarna och ett antal olika
samarbetsorganisationer som inte kallar sig just bransch- eller arbetsgivarorganisationer utan tillexempel samverkansgrupper eller nätverk.
Arbetsgivarorganisationerna arbetar framförallt med kollektivavtalsförhandlingar med fackförbunden, samt med utbildning och rådgivning beträffande
rättsliga arbetsgivarfrågor såsom arbetsmiljö, anställningsskydd och uppsägning. En annan typ av verksamhet handlar om att representera medlemmarna gentemot politiker och allmänhet och att driva deras frågor, vilket görs av både arbetsgivar- och branschorganisationer. Branschorganisationerna ägnar sig också åt att organisera samverkan mellan företagen. Detta är en mer intrikat verksamhet eftersom den balanserar på gränsen till det
olagliga. Enligt konkurrensverkets hemsida är branschorganisationer ett viktigt stöd för företag, och ‖en betydelsefull samhällsfunktion‖ men de anser
också att de kan störa marknaders funktion; ‖Eftersom branschorganisationer utgör ett forum där konkurrerande företag möts finns dock en risk för
samordning av företagens agerande på marknaden, som kan strida mot
konkurrensreglerna‖.12 Enligt konkurrentverket är vanlig tillåtna aktiviteter
i företags intresseorganisationer:






Utbildning
Inhämtande av information
Generellt lobbyarbete mot myndigheter
Utarbetande av standardavtal (utan prispåverkande moment)
Rådgivning i juridiska frågor

Två aktiviteter som är vanliga, men som ligger i gränslandet för det tillåtna
är vad konkurrensverket kallar kalkylstöd och informationsinsamling och
informationsutbyte. Dessa kräver att organisationen balanserar för att inte

Dessa organiserar bland annat kooperativa företag, kommunala bolag, fastighetsbolag,
banker, Svenska kyrkan, privatteatrar och målarmästare (Se Kjellberg 2010: 7). Fram till 2009
hade även tidningarna och Sveriges radio/SVT egna arbetsgivarorganisationer, dessa ingår
numer i Almega.
12 http://www.konkurrensverket.se/t/Page____4560.aspx
11
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hamna i det otillåtna, vilket är prissamarbete, prisrekommendationer, begränsning av produktion eller försäljning samt marknadsdelning.
Arbetsgivar- och branschorganisationer är medlemskapsbaserade, har en
vald styrelse och oftast ett kansli. På en liten branschorganisation kan kansliet omfatta en eller två personer. På förbundsgrupperna som representerar
flera intresseorganisationer varierar antalet anställda mellan ett trettiotal till
ett hundratal. Svensk Näringsliv har 140 anställda.
Varför de gör det de gör i Sverige

Sverige har av historiska skäl många och starka intresseorganisationer. Sverige hade under nittonhundratalet vad statsvetare kallar ett korporativistiskt
statsskick. Korporativism innebär att intresseorganisationer, i Sverige framförallt fack- och arbetsgivarorganisationer, inbjuds att delta i statligt beslutsfattande på olika nivåer (Lewin 1994). Ett sätt att förstå logiken bakom
korporativismen och dess benägenhet att låta intresseorganisationer få ett
stort inflytande, är enligt Lewin att se korporativismen som en metod för
att tillfredsställa engagerade minoriteter. Dessa har i vissa lägen inte någon
möjlighet att påverka i parlamentet och kan då få tillfälle till inflytande över
frågor som särskilt berör dem. Detta innebär att den sociala integrationen
förbättras, och att det inte uppstår sprickor mellan majoritet och en kvävd
minoritet (Lewin 1994). Sverige är ett av de länder (i sällskap med bland
annat övriga norden, Holland och Västtyskland) där korporativismen fick
ett starkt genomslag under nittonhundratalet. Redan 1907 inrättades till exempel partssammansatta offentliga arbetsförmedlingar. Detta skedde på
statligt initiativ, och avsåg att motverka att arbetsförmedlingen blev ett vapen i arbetsmarknadskonflikter (Rothstein 2008:225). Detta är alltså en
bakgrund till varför just arbetsgivarorganisationer varit så viktiga i Sverige.
Många av dem bildades i början av 1890-talet i samband med att avtal med
fackföreningar började ingås. I andra länder såsom USA, är istället
branschorganisationer en vanligare form för påverkan. Almega, som studeras i denna avhandling, är från början en arbetsgivarorganisation, som dock
numer även kallas en branschorganisation och även ägnar sig åt branschfrågor och opinionsbildning. I nästa kapitel kommer jag att skriva mer om hur
arbetsgivarorganisationernas roll förändrats under de senaste trettio åren
och gått emot mer opinionsbildning och mer decentraliserade former av
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kollektivavtalsförhandlingar, även om det korporativistiska arvet fortfarande är starkt.
En bransch- eller en arbetsgivarorganisation?

Orden bransch- och arbetsgivarorganisation är ibland missvisande. Orden
har starka kopplingar till viss typ av verksamhet. Arbetsgivarorganisationer
kopplas till arbetsrättsliga och avtals- och förhandlingsfrågor, medan
branschfrågor ofta kopplas till frågor som är gemensam för affärsverksamheten i en viss bransch och till opinionsbildande verksamhet. Det namn organisationen har reflekterar dock inte alltid vad de gör, delvis för att de slagits samman i olika konstellationer. Inom Almega som jag studerat, var till
exempel en del förbund arbetsgivarförbund med branschorganisationer
som medlemmar, andra var bransch- och arbetsgivarorganisationer och endel var arbetsgivarorganisationer som också arbetade med branschfrågor.
I engelskspråkliga studier kallas ofta arbetsgivar- och branschorganisationer
ofta ‖business associations‖ med ett samlingsnamn. Jag har valt att oftast
(om inte en specificering är direkt påkallad) kalla organisationerna för företags intresseorganisationer, eftersom detta syftar på alla de olika varianterna och
betonar att de, vad de än gör, driver sina medlemmars intressen.
Företags intresseorganisationer i en internationell kontext
Vad företags intresseorganisationer gör i Sverige idag, stämmer inte med
nödvändighet in på vad denna typ av organisation i andra tider och i andra
länder. I USA till exempel, var artonhundratalets intresseorganisationer
framför allt klubbar där utvecklingen av teknik och inom politik och ekonomi kunde diskuteras. Under tidigt nittonhundratal däremot, grundades de
första branschorganisationerna med heltidsarbetande experter anställda.
Dessa organisationer var aktivt involverade i lobbying och hade starka ledare, en välartikulerad ideologi och starkt inflytande. De hade också en identitet som skiljde sig från de anställdas och önskade påverka sina medlemmar.
Under trettiotalet var de uppmuntrade av den amerikanska staten, för att
senare få en mer tillbakaskymd roll (Galambos 1966). Vad en intresseorganisation ‖är‖ beror således delvis på vad den tillåts eller har möjlighet vara.
I länder med ett korporativistiskt förflutet såsom Sverige, Tyskland, Danmark eller Nederländerna (Streeck et al. 2006; Martin och Swank 2004) har

64

intresseorganisationer tillåtits ha en viktig roll när det gäller att reglera hur
marknadsaktörer ska få bete sig. (Detta kallas ibland självreglering (jmf.
Boddewyn 1985). Arbetsmarknadens parter – facket och arbetsgivarorganisationerna, har i ett sådant system en stor frihet att komma överens om hur
arbetsmarknaden ska fungera. Den höga organisationsgraden har också
medfört, eller i alla fall samspelat med, att företagen varit starkt involverade
i olika former av sociala arbetsmarknadspolicys (Martin och Swank 2004;
Swank och Martin 2001).
De är alltid samma sak, men används olika mycket

Ett sätt att förstå intresseorganisationernas roll, är att som Hall och Soskice
(2001), se dem som en av flera möjliga lösningar på ett antal koordinationsproblem. För att lösa samordningsproblem inom industrin, för arbetsplatsutbildning, utbildning, styrning av företag och relationer mellan företag och
med anställda inom företag, utvecklas olika typer av relationslösningar såsom exempelvis branschorganisationen. Beroende på hur dessa olika problem lösts, ser Hall och Soskice två typer av kapitalism – den koordinerade
marknadsekonomin, såsom Sverige, eller den liberala marknadsekonomin,
såsom den organiseras i USA. En viktig idé inom ‖varieties of capitalism‖- traditionen, som Hall och Soskice initierat, är att de institutioner eller lösningar som används på de olika områdena är komplementära; En viss relationslösning/institution förekommer ofta tillsammans med en annan (Hall och
Soskice 2001:17 ff.). Den sorts lagstiftning som Tyskland har, uppmuntrar
en stor andel av icke-marknadssamordning, såsom standardiserade, branschöverspännande kontraktslösningar orkestrerade av branschorganisationer (Casper 2001). Institutioner kan också vara komplementära på så vis att
en viss institution som används för att lösa ett koordinationsproblem inom
ett område i ekonomin (exempelvis arbetsgivarorganisationer) ofta används
inom andra områden också (Hall och Soskice 2001:64f.). I Sverige ser vi till
exempel att intresseorganisationer används för att ta fram gemensamma
standarder (samordning inom industrin) och för (viss sorts) vidareutbildning samt för att samordna relationer mellan anställda och arbetsgivare.
EU förändrar förutsättningarna även nationellt

Det mesta av den forskning som inriktar sig specifikt på företags intresseorganisationer studerar idag framförallt de europeiska branschorganisationerna. EU påverkar sina medlemsländers organisation av både arbetsmark-
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nadsfrågor och marknadsfrågor och det är oundvikligt att detta har någon
form av inverkan på de nationella bransch- och arbetsgivarorganisationerna
och vad de kan vara. Förutom att den politiska strukturen skapar möjligheter för inflytande via lobbyistorganisationer (Aspinwall och Greenwood
1998), har också EU på flera olika sätt, bland annat via ekonomiska bidrag,
uppmuntrat till att intresseorganisationer skapats på en europeisk nivå
(Cram 1998), vilket också påverkar förutsättningarna för de nationella intresseorganisationerna.
Enligt Wilts och Quittcatt (2003), har utvecklingen inom EU påverkat den
interna organisationen av företagens intresseorganisationer. Hur de förändrats varierar däremot beroende på hur deras lokala politiska miljö ser ut (se
även Rademakers 2000). Streeck och Visser (2006) konstaterar i en genomgång av forskningen om europeiska bransch- och arbetsgivarorganisationer
att dessa har blivit omstrukturerade under de senaste tjugo åren och att de
frågor de är involverade i har förändrats. Även intresseorganisationerna påverkats mycket av EU och numer kompletterats av intresseorganisationer
på EU- nivå, är de nationella organisationerna fortfarande viktiga och inflytelserika i de länder där de sedan tidigare har denna position (Streeck och
Visser 2006; se även Sidenius 1998).
Ovan beskrevs hur de svenska intresseorganisationerna slagits samman och
i högre utsträckning än förut inriktat sig på opinionsbildning. Denna tendens är generell i hela EU. Intresseorganisationerna idag tenderar att arbetar
mer med opinionspåverkan och via tankesmedjor och PR-byråer. Många
har varit mycket aktiva i att förespråka ekonomisk liberalisering, och kan
rent av sägas ha varit en stark drivkraft bakom denna (Streeck och Visser
2006:225). Vad som är hönan och ägget – om branschorganisationerna blivit mer av lobbyister för att den politiska och samhälleliga omgivningen
ändrats, eller tvärtom, är dock svårt att belägga. Av besparingsskäl har intresseorganisationer många bransch- och arbetsgivarorganisationer har samtidigt slagits samman. Detta förefaller, enligt Streeck och Visser, vara ett resultat av besparingar, men förmodligen också av att arbetsgivarfrågor i ökad
utsträckning bedrivs via opinionsarbete och inte enbart i förhandlingar med
fackliga företrädare(Streeck och Visser 2006:251). Detta tar sig också uttryck i att det inte finns någon arbetsgivarorganisation på europeisk nivå,
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vilket omöjliggör kollektiv förhandling på denna nivå. På nationell nivå har
arbetsgivarorganisationernas ställning försvagats, och ibland upphört, även
om sektorsorganisationer fortfarande finns. Avtal som ingås är i större utsträckning icke bindande.
Globaliseringen förändrar

Det är inte bara den politiska strukturen som påverkar branschorganisationer. Under senare decennier har också internationaliseringen ökat och de
multinationella företagen blivit fler. En skillnad idag är att stora företag har
fler handlingsalternativ, och kan välja att påverka politiskt på fler nivåer.
Enligt Streeck och Visser (2006) är många stora företag idag själva närvarande på EU nivå. Multinationella företag är inte lika benägna som nationella företag att gå med i nationella intresseorganisationer. Å andra sidan finns
det krafter som bevarar en nationell representation. Internationella företag
är ofta beroende av nationellt politiskt stöd i sina hemländer när de internationaliseras. Det finns också tecken som tyder på att multinationella företag
ansöker om medlemskap när de varit aktiva i ett land i ett antal år (Jacobi
2003). Många gånger delegeras beslutet om medlemskap i de nationella intresseorganisationerna till den lokala ledningen.
Ett skäl till att stora företag medverkar i branschorganisationer, trots att de
har resurser att bedriva lobbying på egen hand, är enligt Streeck och Visser
(2006) att stora företag kan vara beroende av att många små företag stöder
deras åsikter i relation till politiker. De kan också vara beroende av intresseorganisationernas informella nätverk och information, även om det finns
tecken på att de internationella företagen är mindre intresserade av den traditionella ‖klubbgemenskapen‖ inom branschorganisationerna (Pestoff
2006).
Olika medlemmar vill ha ut olika saker av sin organisation

Slutligen är det viktigt att påpeka att vad en arbetsgivar- eller branschorganisationer är, delvis beror på vilken medlem som tillfrågas. Flera forskare
har påpekat att medlemmarnas skäl för att ansluta sig till en intresseorganisation skiljer sig åt. Småföretagare är till exempel ofta intresserade både av
den politiska representationen och av de rådgivningstjänster de erbjuds,
samt av nätverkandet (Bennett och Ramsden 2007; Wilts och Meyer 2005).
Bennett menar att man rentav kan tala om en ‖logic of individual services‖. Att
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olika slags företag har olika behov är ofta en orsak till spänningar inom företags intresseorganisationer. I Svenska arbetsgivarorganisationer har till exempel småföretagen, som ofta har nationellt inriktade verksamheter, ofta
stått i konflikt med de exportorienterade storföretagen (De Geer 2007).
Hur skapar företags intresseorganisationer aktörer och aktörskap?
Hittills har jag beskrivit vad företags intresseorganisationer är och gör och
hur de påverkas av sin omgivning. Jag ska nu i stället analysera vad den befintliga forskningslitteraturen har att säga om vad denna typ av metaorganisationer gör för att skapa aktörer och möjliggöra aktörskap för sig själva
och sina medlemmar. Först vill jag bara kort kategorisera den litteratur som
denna översikt bygger på. I huvudsak faller den under fem kategorier:
 Nykorporativistisk litteratur (förklaras nedan).
 Institutionell, ekonomisk litteratur (förklaras nedan).
 Litteratur om marknader där intresseorganisationer omnämns men inte
fokuseras, exempelvis institutionella analyser av marknader inom så kallad ‖political economy‖ eller ekonomisk sociologi.
 Enskilda separata artiklar som fokuserar på företags intresseorganisationer.
 Statsvetenskaplig litteratur om Sverige och Sveriges arbetsgivarorganisationer (i liten utsträckning branschorganisationerna).
De två första forskningstraditionerna tarvar en förklaring. Den nykorporativistiska traditionen är den ojämförligt största inom området och de enda
som systematiskt och långvarigt fokuserat på företags intresseorganisationer. Denna typ av forskning initierades eftersom intresseorganisationer sågs
som ett fjärde alternativ till hur samhällelig ordning kan vara möjlig (Streeck
och Schmitter 1985). Intresseorganisationer – föreningsmodellen – ansågs
vara ett alternativ till samhället, marknaden och staten. I denna tradition var
alltså branschorganisationen ett sätt att skapa inte bara samordning av ekonomin, utan också politisk, samhällelig samordning. Studier som följt har
avlägsnat sig från idén om en ny samhällsordning. En central fråga är dock
fortfarande hur intresseorganisationer påverkar och påverkas av det politis-
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ka systemet, och i vilken grad intresseorganisationerna kan samla och styra
sina medlemmar (van Waarden 1992; se även översikt s 17ff.Grote, Achim,
och Schneider 2008). I andra skolbildningar är företags intresseorganisationer oftast inte det centrala fokuset på samma sätt och studier som inbegriper dem är därför svårare att hitta i databassökningar.
Den ekonomiska litteraturen tar sin utgångspunkt i Olsons (1965) analys av
intresseorganisationer. Olsons forskning brukar inräknas i skolbildningen
‖ny institutionell ekonomisk teori‖ (NIE) inom vilken Coase, Williamson
och North brukar omnämnas som de viktigaste namnen (Ménard 2005;
Doner och Schneider 2000). Förenande utgångspunkter är att institutioner
antas vara viktiga för individers handlade och att aktörers handlanden analyseras utifrån spelteoretiska antaganden. En distinktion som kan göras i
förhållande till den nykorporativistiska traditionen är att denna litteratur intresserar sig för varför intresseorganisationer skapats snarare än hur de kan
kontrolleras eller styras (jmf. van Waarden 1992:524 ). Detta ligger alltså i linje med den mer generella ambitionen att förklara organisationers respektive
marknaders tillblivelse utifrån aktörers ambition att minska transaktionskostnader. Olson (1965) menar att det är svårt att organisera kollektiv handling
eftersom intresseorganisationer har små sanktionsmöjligheter, och att det
kan vara svårt att motivera kostnaden för medlemskapet när ickemedlemmar kan dra nytta av en eventuell framgång utan att vara medlemmar, och alltså kan ägna sig åt free-riding. Jag har inte närmare gått in i
denna litteratur, men det kan noteras att den är ständigt närvarande inom
den nykorporativistiska såsom något som forskare argumenterar emot och
försöker att nyansera. Inom ny institutionell ekonomisk teori däremot är
företags intresseorganisationer en marginell fråga idag (Doner och
Schneider 2000). Företags intresseorganisationers praktik eller inre liv har
inte varit av intresse för denna typ av litteratur.
Intresseorganisationen och medlemmarnas aktörskap

Hur företags intresseorganisationer skapar aktörskap och aktörer är inte ett
teoretiskt fokus för någon av dessa teoritraditioner, men det går ändå att
dra vissa slutsatser. Jag ska börja med frågan om aktörskap. Den relationella
definitionen av aktörskap som introducerades i kapitel 2, tar fasta på hur
aktören måste anpassa sitt handlade i relation till den miljö aktören vill
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handla. Aktörskapet påverkas av de materiella och kognitiva strukturer som
den som handlar möter (Emirbayer och Mische 1998; Callon, Méadel, och
Rabeharisoa 2002; Cochoy 2008). Aktörskapet är riktat mot någon eller något (Weber 1983:17).
Vad företags intresseorganisationer gör varierar som synes i tid och rum,
men nästan alla aktiviteter tycks dock på olika sätt bidra till förutsättningarna för medlemmarnas aktörskap. Vad som framförallt framgår av litteraturöversikten är att företagsintresseorganisationer på ett generellt sätt tycks relatera medlemmarnas aktörskap emot det politiska systemet och i förhållande till marknadssystemet. Deras roll i relation till respektive system är
rentav viktiga, underliggande frågeställningar för de olika teoritraditionerna.
Aktörskap i förhållande till marknad och politik

I den nykorporativistiska litteraturtraditionen som nämnts ovan är fokuset
nästan uteslutande på den roll de har i relation till det politiska systemet (se
Streeck och Schmitter 1985; Streeck et al. 2006). Frågor som ställs är exempelvis hur branschorganisationernas struktur förhåller sig till den politiska
strukturen (Streeck och Schmitter 1985; Coleman och Grant 1985; Wilts
och Quittcat 2003; Grote, Achim, och Schneider 2008) och hur de påverkas
av förändringar i den europeiska politiken (Streeck et al. 2006). Näraliggande frågor är också huruvida organisationerna är styrbara eller kontrollerbara
eftersom detta påverkar i vilken grad de är framgångsrika som opinionsbildande organisationer (Greenwood 2002; Aspinwall och Greenwood 1998;
van Waarden 1992:524). (Se tabell 1 nedan.)
Flera institutionella teoribildningar har istället intresserat sig för deras funktion i relation till marknadssystemet. Inom nyinstitutionell nationalekonomi är
en övergripande fråga huruvida de är bra eller dåliga för marknadssystemet
som helhet (Doner och Schneider 2000). I framförallt Olsens (1965) och
Williamsons(1986, 1996) efterföljd har forskare intresserat sig för om den
dominerande effekten på marknadssystemet är negativ till följd av att de
skapar karteller eller på andra sätt snedvrider konkurrens. Intressorganisationerna antas nämligen vara ute efter att gynna sina egna intressen (rentseeking). Under vissa förutsättningar anses de dock kunna ha positiva effekter eftersom de tycks kunna skapa tillit eller bidra till skapandet av till ex-

70

empel juridiska system och därmed gynna marknaden som helhet (se t.ex.
Doner och Schneider 2000).
En annan institutionell tradition, varieties of capitalism-litteraturen som
nämndes ovan, delar visserligen intresset för hur intresseorganisationer påverkar marknader men ser intresseorganisation som ett sätt bland andra att
samordna, snarare än att definiera detta sätt som bra eller dåligt. Utifrån
frågeställningen om aktörskap är det intressant att denna skolbildning pekar
på hur intresseorganisationen kan ses som ett sätt att samordna vad de kallar olika ‖sfärer‖ (varav marknaden är en) med andra sfärer såsom politik
och arbetsmiljö, vidareutbildning etc. Detta skulle alltså kunna tolkas som
att de riktar företagens aktörskap i förhållande till dessa sfärer.
Den sociologiska institutionella teorin uppehåller sig också kring företags
intresseorgansationers roll för marknader, men detta återkommer jag till i
analysen av frågan om hur intresseorganisationerna skapar och formar aktörer.
En gränsorganisation?

Företags intresseorganisationer har alltså nästan uteslutande studerats i förhållande till antingen marknadssystemet eller det politiska systemet och det
som alltså motiverat varför forskare studerat dem har varit deras roll för det
aktuella systemet. Oftast studeras deras relation till ett system i taget, men
studierna pekar trots allt även på hur de fyller en funktion just i att samordna samtalen mellan företag och lagstiftare: alltså mellan marknadssfären och
den politiska sfären. Företags intresseorganisationer tycks ha ett slags
gränsöverskridande roll i likhet med andra organisationer som befinner sig
emellan olika sfärer. När det gäller politik och vetenskap menar Guston
(1999; 2001) till exempel att det finns intermediära organisationer som han
kallar gränsorganisationer (boundary organizations) som på olika sätt samordnar forskare och politiker. När det gäller samverkan mellan företag, stater
och civilsamhälle har Brown m.fl. identifierat ett slags brobyggande organisationer (bridging organizations). Dessa sägs bygga broar framförallt genom att
‖länka‖ olika medlemmar och hjälpa till att förhandla fram delade problemdefinitioner eller genom att samordna komplementära resurser (Brown
1991; Brown och Timmer 2006; Lawrence och Hardy 1999).
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Företags intresseorganisationer förefaller alltså fylla en liknande, gränsöverskridande roll i förhållande till sina medlemmar. Frågan är dock hur denna
tar sig uttryck och mer precist hur medlemmarnas arbete tar sig uttryck i
förhållande till olika sfärer. Dessa frågor sammanfaller med avhandlingens
första delfråga, om hur en hur en metaorganisation kan rikta aktörskap. I
kapitel 6 undersöks på vilka sätt den näringspolitiska avdelningen på Almega riktar medlemmarnas aktörskap och hur de anställda i denna process använder de olika metaorganisationerna inom Almega. I kapitel 8 undersöks
hur aktörskapet riktas i förhållande till andra typer av omgivningar är marknad och politik. I kapitel 11 sammanfattas och analyseras observationer från
tidigare kapitel och frågan besvaras.
Skolbildning

Frågor

Fokus på typ av
System

Nykorporativistisk tradition (i
vid bemärkelse)

Relation till det politiska systemet.
Styrbara? (Se t.ex. Streeck
och Schmitter 1985)

Det politiska systemet

Ny institutionell nationalekonomisk teori (NIE)

Bra eller dåliga för marknader
– medför de karteller eller tilllit? (Se t.ex Doner och Schneider 2000)

Marknadssystemet

Institutionell teori

Del i skapandet av marknader? (Fligstein 2001)

Marknadssystemet

Funktion i det institutionella
ramverket? (Se t.ex.Hall &
Soskice 2001)
Roll i att sprida och bevara
kultur. Roll i att sprida kunskap.
( Se t.ex. Fligstein 2001, Berk
och Schneiberg 2005)

Tabell 1. Företagens intresseorganisationer såsom de beskrivs i olika teoretiska
traditioner.
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Företags intresseorganisationer som aktör

Företags intresseorganisationer tycks alltså påverka hur deras medlemmar
blir aktörer i förhållande till omvärlden. Kan de då också själva ses som aktörer? I kapitel 2 introducerade jag också en definition av de institutionaliserade förväntningarna på en aktör, alltså vad som krävs för att en aktör ska
uppfattas just som en aktör som kan handla, fatta beslut och uttala sig. I
den moderna aktörsinstitutionen ingår att aktören har auktoritet, agerar ansvarsfyllt och rationellt för att uppfylla sina mål vare sig det rör sig om en
individ eller en organisation (Meyer och Jepperson 2000:106; Meyer, Boli,
och Thomas 1987:22). En organisation som är aktör lever upp till aktörsinstitutionen och alltså har en egen identitet, en egen hierarki och rationalitet
(Brunsson och Sahlin-Andersson 2000).
Företags intresseorganisationer tycks å ena sidan ha ett behov av vara aktörer. Å andra sidan beskrivs de också som många andra saker som medför
att de inte är aktörer. Jag ska gå igenom vad företags intresseorganisationer
sägs vara i forskningslitteraturen om dem.
Ett centralt begreppspar i den nykorporativistiska litteraturen handlar om
intresseorganisationen som aktör. Enligt Schmitter och Streeck är intresseorganisationen fången mellan två logiker: inflytande logiken, och medlemskapslogiken (Streeck och Hassel 2002; Schmitter och Streeck 1999 [1982];
Streeck och Kenworthy 2005). För att vara inflytelserika i förhållande till
det politiska systemet, och därmed i sina försök att påverka förutsättningarna för medelmsföretagen behöver intresseorganisationen framstå som en
stark aktör. (Till exempel har Jutterström (2004) i en studie av svenska
branschorganisationer lobbying i EU beskrivit ingående hur företagen å ena
sidan förväntas vara aktörer med preferenser, å andra sidan hur hårt dessa
organisationer fick arbeta för att skapa gemensamma preferenser.) För att
kunna ha inflytande behöver intresseorganisationen enligt Schmitter och
Streeck vara styrbar, och ha tydliga krav som de samtidigt kan förhandla
om. Detta innebär alltså att intresseorganisationen har en relativt hög grad
av självständighet i förhållande till medlemmarna och samtidigt har deras
erkännande så att de överenskommelser som görs också efterlevs.
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Medlemskapslogiken å andra sidan är istället relaterad till att medlemmarnas
olika åsikter representeras och respekteras. En framgångsrik och autentisk
representation av alla olika åsikter kräver långsamma och deliberativa beslutsprocesser, och resulterar ofta i vaga, snarare än entydiga, krav. Detta
innebär alltså att företagsintresseorganisationer å ena sidan kan sägas sträva
efter att vara aktörer, medan deras roll i förhållande till medlemmarna istället placerar dem i ett underordnat förhållande till medlemmarna som aktörer. I denna relation blir intresseorganisationen istället en arena eller ett redskap.
I texter som inriktar sig på branschorganisationer som kulturskapande, som
en plats där företag möter varandra och skapar och tar del av en gemensam
kultur träder också en bild av en arena fram (se t.ex. Spillman 2009, 1999). I
andra artiklar som fokuserar på kollektiv handling och undersöker samband
mellan företags strävan efter att uttrycka sina intressen ses branschorganisationer snarare som agenter som på olika sätt blir verktyg för sina medlemmar
(van Waarden 1992). Eftersom företags intresseorganisationer betraktas
som redskap för representation är det inte önskvärt att själva organisationen
skulle ha någon egen agenda.
I vissa fall är branschorganisationer framställda som aktörer i förhållande
till sina medlemmar, alltså inte i en situation där de företräder medlemmarna. Berk och Schneiberg (2005) beskriver en sådan situation där branschorganisationer agerade som aktörer då de iklädde sig rollen som ‖utvecklingsföreningar‖(developmental associations) med en egen agenda som syftade till
att förbättra medlemmarnas affärsverksamhet exempelvis genom nya redovisningsmetoder. Galambos (1966) hävdar i sin historiska skildring av amerikanska branschorganisationer att de haft denna roll i vissa perioder.
I den svenska statsvetenskapliga litteraturen påpekar en av de författare
som skrivit mycket av litteraturen om centralorganisationen för Svenska
arbetsgivarorganisationer (fd. SAF/nuvarande Svenskt Näringsliv), Hans de
Geer, att SAF alltförofta, även av honom själv omnämns som vore de ett
intresse, en aktör, trots att de inom sig härbärgerar en mångfald av aktörer
och intressen (De Geer 2007:49). Det är för övrigt just så – som ett intresse,
som företags intresseorganisationer omnämns i Fligsteins för ekonomisk
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sociologi så viktiga bok ‖The Architecture of Markets‖ (2001). Här tar
Fligstein ett sociologiskt grepp om den frågan som varit ny institutionell
ekonomisk teoris utgångspunkt: hur skapas marknader. I hans förklaring av
tillblivelsen analyserar han hur olika intressen kämpar om makten att forma
marknader i konkurrens med andra aktörer och intressen.

Vad företags intresseorganisationer sägs vara

I relation till marknaden

I relation till politiken

Samordningsmekanism (Varieties of
capitalism)

En aktör som representerar ett intresse
(intresse-baserad analys t.ex Fligstein, se
även nykorporativism)

Arena där gemensam kultur utvecklas
(Spillman)
Organisation för lärande och utveckling
(Berk & Schneiberg)

Sätt att styra/organisera/reglera
marknaden (nykorporativism)
En arena där intressen möts (t.ex. Hall &
Soskice)
Redskap för arbetsmarknads-politiska
åtgärder (Martin & Swank)

I relation till medlemmarna
En serviceproducent (tex. Bennett)

Tabell 2. Vad branschorganisationer sägs “vara” och i relation till vad de sägs
vara något.

Ytterligare roller som de tillskrivits, och som jag redan nämnt ovan, är
intresseorganisationen som ett redskap för arbetsmarknadspolitiska åtgärder
(alltså som ett sätt att på olika sätt administrera arbetstagares sociala
rättigheter)(Swank och Martin 2001; Martin och Swank 2004). De har också
omnämnts såsom en producent av tjänster till medlemmarna av olika slag, tex.
arbetsrättslig, men också expertis kring t.ex. exportfrågor (Bennett 2000). I
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vissa fall har intresseorganisationer på nationell nivå till och med uppmuntrats att försöka finansiera sig på andra sätt än via medlemsavgifter, till exempel genom att sälja konsulttjänster eller att starta företag (Streeck och
Visser 2006:251).
Vad som alltså kan sägas generellt om företags intresseorganisationer och
deras roll som aktör, är att det förefaller som om de kan inta en aktörsroll,
men att de också kan ha en mängd andra roller såsom arena, agent med flera. De andra roller de kan ha lyfter i olika grad fram medlemmarna och företagens intresseorganisation som olika aktörer. Ibland är de en arena där
medlemmarna kan utvecklas (Spillman 2000), ibland utvecklar de medlemmarna (Berk och Schneiberg 2005). Både Schmitter och Streecks formulering kring de två motstridiga logikerna: medlemslogiken och inflytandelogiken, och dessa andra roller de kan ha, belyser det grundläggande problem
som företags intresseorganisationer tycks ha med sitt aktörskap: konflikten
mellan intresseorganisationens aktörskap å ena sidan och medlemmarnas å
andra sidan. Avhandlingens delfråga 2: ‖Hur påverkar relationen mellan medlemmarna och metaorganisationen respektive aktörskap?” syftar till att belysa konflikten och den möjliga förstärkningen av de respektive aktörskapen. Jag
kommer i de kommande kapitlen att återkomma till denna fråga i flera kapitel. Framförallt i kapitel 7 som tar upp konkurrensen mellan olika aktörer
och i kapitel 9 som belyser olika roller metaorganisationen kan ha för sina
medlemmar, samt i de integrerande och analyserande kapitlen 11 och 13. I
kapitel 11 föreslår jag ett alternativ till den typologi som presenteras i tabellen här ovan.
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5

Almega – en organisation; tolv
styrelser

Studien av Almega utgår ifrån den näringspolitiska avdelningen trots att den
endast utgör en mindre del av Almegas arbete. En anledning till detta är att
denna avdelning arbetade just med att göra alla förbunden inom Almega till
en aktör i förhållande till omvärlden. Deras uppdrag var nämligen att skapa
en ‖röst för tjänstesektorn‖. I de fyra nästkommande kapitlen kommer jag
att redogöra för studien av det dagliga arbetet inom Almega. Som en introduktion till dem, ska jag nu först ge en historisk tillbakablick som förklarar
hur det kom sig att opinionsfrågorna fick en så viktig roll inom Almega.
Därefter kommer jag att beskriva den formella organisationen för att läsaren ska kunna få lättare att orientera sig i de kommande kapitlen där relationerna inom förbunden inom Almega, medlemsföretagen, Svenskt Näringsliv och de olika avdelningarna inom Almega spelar en viktig roll.
”Det behövs en röst för tjänstesektorn!”
Nya tider – gamla strukturer

I slutet på nittiotalet hade en rad omständigheter lett fram till ett akut behov av förändring av hur företag organiserade sig i intresseorganisationer. I
huvudsak kan dessa förändringar sammanfattas i fyra punkter.
 Tjänstesektorn hade tagit form som en viktig struktur jäms med industrin men företagen hade ingen intresseorganisation som representerade
tjänstesektorn.
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 90-talets ekonomiska kris innebar att företag behövde effektivisera sig.
Företagen ställde i sin tur krav på att deras intresseorganisationer skulleeffektivisera sig.
 SAF hade 1990 beslutat att decentralisera förhandlingarna med facket
vilket skapade ett krav på en ny organisering.
 SAF hade (sedan 70-talet) gradvis inriktat sig mer på opinionsbildning
och trädde tidigt nittiotal ur flera viktiga statliga styrelser.
Dessa olika omständigheter ledde till att Tjänsteföretagarnas Arbetsgivarförbund i slutet på nittiotalet sökte upp Almegas vd och undrade om inte
Almega ville acceptera dem som nya medlemmar och i förlängningen bli
tjänstesektorns nya röst. Men detta är att gå utvecklingen i förväg.
Vi backar till åttiotalet. Då var det SAF (Svenska Arbetsgivarföreningen)
som skrev nationella avtal med de fackliga organisationerna. Dessutom satt
deras och LO:s representanter i statliga organ såsom till exempel Arbetsmarknadsstyrelsen och Kriminalvårdsverket och samarbetade i korporativistisk anda med staten (Rothstein 2008:218). Under slutet på 80-talet började korporativismen ifrågasättas av flera skäl och i många länder. En ideologisk, politisk omsvängning skedde i hela västvärlden (Streeck och Visser
2006:225 ff., se även kapitel 4). Av en rad olika skäl beslöt SAF att avgå
1991 från det första av många viktiga staliga styrelseuppdrag.13 Samtidigt

Det argument SAF själva förde fram var att det inte var möjligt att förespråka långtgående
individualisering och decentralisering, vilket de gjorde, och samtidigt sitta med i råd och styrelser som styrde myndigheter och medlemmar (Laurin 1991s 12, 18). Några andra skäl som
forskare anfört som bakgrund var dels att löneförhandlingarna mellan arbetsmarknadens
parter inte varit till arbetsgivarnas fördel under 70- och 80-talen. Lönerna hade skenat, vilket
innebar att arbetsgivarna sökte nya sätt att löneförhandla. Dels hade alltmer reell makt hade
försvunnit från de styrelser där SAF ingick till förmån för ämbetsmännen. SAF hade då inte
längre något att vinna på att medverka i dessa råd (Rothstein och Bergström 1999). Trots
detta deltar intresseorganisationerna fortfarande i formella processer (till exempel som remissinstans) Trots att korporativismen på så vis har minskat, åtminstone när det gäller deltagande i formella processer, finns intresseorganisationerna, och även rester av korporativismen kvar. De informella kontakterna mellan stat och intresseorganisationer ökat (BlomHansen 2000). Intresseorganisationerna sitter ofta kvar som representanter i rådgivande
13
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genomfördes en lika radikal reform av organisationen av avtalsförhandlingarna med facket. SAF beslutade 1990 att helt lägga ned sin centrala avdelning för förhandlingar (De Geer 2007:29). Istället skulle förhandlingarna
skötas lokalt och på mellannivå – till exempel i förbundsgrupper eller sektorsvis.
Förbundsgrupperna lanseras

Att det behövdes en omstrukturering av de många olika förbunden var
många överens om både i de många arbetsgivarorganisationerna och på
SAF:s kansli, men hur det skulle ske var en känslig fråga. Strukturerna hade
växt fram under hela nittonhundratalet och var vid 1990-talets början inte
anpassade för de behov som fanns, utan för de som funnits. Givet att SAF
var en medlemsorganisation gick det inte beordra medlemsorganisationer
att lägga ned eller omstrukturera sina respektive verksamheter (lika lite som
en aktiebolagsstämma kan lägga sig i sina aktieägares göranden och låtanden). Det var också känsligt att från centralt håll föreslå medlemsrorganisationer att byta förbundsgrupp för att skapa mer renodlade förbundsstrukturer. Dessutom fanns många parallella långvariga dilemman som indirekt påverkade möjligheterna att ändra på sakernas tillstånd: till exempel spänningarna mellan småföretag som oftast var inriktade på hemma marknader och
stora exportinriktade företag (Kjellberg 2001:200; De Geer 2007:47).
I samband med avskaffandet av de centrala förhandlingarna blev behovet
av en omstrukturering akut. Det behövdes någon ny form av organisering
som tog över uppgiften att samordna de nu decentraliserade förhandlingar-

nämnder där de dock är mindre intresserade av att förhandlar. Istället blir de olika parternas
ståndpunkter turligare. Det finns också spår av korporativism genom att intresseorganisationer och myndigheter ofta konsulterar olika intresseorganisationer inför sina beslut (Rothstein 2008). De informella kontakterna mellan stat och intresseorganisationer har ökat (BlomHansen 2000). Intresseorganisationerna sitter ofta kvar som representanter i rådgivande
nämnder. Det finns också spår av korporativism genom att intresseorganisationer och myndigheter ofta konsulterar olika intresseorganisationer inför sina beslut (Rothstein 2008). Det
råder alltså delade meningar om huruvida den ‖svenska modellen‖ faktiskt är död, eller bara
förändrad.
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na så att inte de fackliga organisationerna kunde spela ut arbetsgivarförbunden mot varandra. SAF hade sedan en tid en särskild arbetsgrupp som tillsatts för att utreda hur man kunde omorganisera de många olika organisationerna. Ett visst handlingsutrymme uppstod då vd och ordförande i en av
SAF:s medlemsorganisationer: Svensk Handel och Tjänsteföretagen, skrev
ett brev till SAF och bad om ett förslag på hur strukturen skulle göras om.14
Detta gav SAF möjlighet att i svaret på detta brev föreslå att arbetsgivarförbunden skulle gå samman i nio förbundsgrupper. Av de förbundsgrupper
som sedan bildades var (och är) Almega störst med nästan en tredjedel av
alla SAF företagens arbetstagare.15
Vissa förbundsgrupper som Almega och Svensk Handel valde långtgående
samverkan som också profilerades externt, medan andra (till exempel
skogsindustrins Arbio) endast blev samarbeten kring kansliverksamheten. I
realiteten minskande inte antalet förbund, däremot minskades antalet kanslier radikalt (Kjellberg 2001:260). När det gällde industrin blev istället ett nytt
avtal mellan de fackliga organisationerna och industrin, Industriavtalet som
slöts 1997, ett nytt sätt att samordna. Dessutom infördes en parallell struktur för samordningen av Svenskt Näringslivs organisationer. Medlemsorganisationerna delades in i fem sektorer som har en (eller i industrins fall två)
tjänstemannarepresentanter i den så kallade beredningsgruppen där samordningen av hela näringslivets avtalsförhandlingar sker.

Brevet till SAF daterades 14 jan 1999 och undertecknades av vd Carl-Johan Westholm och
ordförande Roland Fahlin. Svaret från SAF som skickades till alla medlemmar daterades 26
mars 1999.
15 Storleksangivelsen är från 2001 (Kjellberg 2001:260), då det fanns sex förbundsgrupper,
en av dessa (Medieföretagen) har sedan dess gått in i Almega och andra förbundsgrupper har
också har ändrat karaktär. Inom industrin pågår diskussioner om nya förbundsgrupper.
14
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Almega får ny roll och renodlas16

Decentraliseringen av kollektivavtalsförhandlingarna hade alltså förflyttat
samordningsrollen ned på förbundsnivå och Almega fick i och med detta
en ny, mer framskjuten roll. I takt med att tjänstesektorn växte ställdes dock
andra krav på näringslivets intresseorganisationer. Det var dessa krav som
bidrog till att Almega fick ännu en ny roll: den som opinionsbildare.
I mitten på 1990-talet var Almega ännu inte tjänstesektorns organisation.
Medlemmarna var en tämligen heterogen skara som ett resultat av organisationens historia. När SAF bildades 1902 var företag medlemmar direkt i
SAF. Snart nog sammanfördes företagen i förbund och förbundsgrupper.
Allmänna gruppen (senare Almega) bildades för att samlade de förbund
som inte hade någon naturlig hemvist i någon av de andra förbundsgrupperna (Kjellberg 2001:235).
1990 utgjordes Almega av många förbund som representerade tjänstesektorn (de udda företagen visade sig ha tjänster gemensamt), men också förbund som Industri och Kemiförbundet, Byggnadsämnesförbundet och
Livsmedelsbranschens arbetsgivareförbund. Ett annat förbund, Tjänsteföretagens arbetsgivarförbund, var vid denna tid inte medlemmar, men väl på
jakt efter någon gruppering som var villig att driva tjänstesektorns frågor.
Tjänsteföretagens arbetsgivarförbund hörde då till Handels Arbetsgivarorganisation (HAO), men tyckte inte att de fick gehör där för sin önskan om
att driva tjänstesektorns frågor. Inom HAO (numer Svensk Handel) var
handelsföretagen mycket inflytelserika och de såg helst att det fanns en tydlig profilering på handelns frågor, vilket försvårade möjligheten att driva
övergripande frågor för tjänstesektorn.

Detta stycke baseras, om inget annat uppges, på intervjuer med tre av de personer som var
inblandade i processen: Jan-Peder Norstedt, vice vd på Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation, Jonas Milton, förbundsdirektör för Tjänsteförbunden (samt numer även vd för Almega), samt Sverker Rudeberg som var handläggare i den arbetsgrupp som SAF tillsatte för
att utreda frågan om förbundsgrupper.
16
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I slutet på nittiotalet tog vice vd och vd för Tjänsteföretagens arbetsgivareförbund kontakt med ett av Almegas förbund och frågade om det inte Almega kunde ta på sig rollen att bli tjänstesektorns röst. Det fanns det.
Vid denna tidpunkt tillhörde dock inte alla medlemsorganisationer inom
Almega tjänstesektorn. Under en period fördes principiella diskussioner i
styrelsen kring behovet av en renodlad tjänstesektorsorganisation. Under
seminarier, middagar och luncher diskuterades möjligheter och visioner för
ett framtida Almega. I de power point bilder som användes stod följande
vision av ‖Almega 2003‖: ‖En stark tydlig organisation för tjänsteföretagen‖ följt av tre punkter: ökar våra möjligheter att påverka beslutsfattare,
drar till sig nya medlemsföretag och grupper, attraherar de bästa medarbetarna.17 Industrigrupperingarna ombads i samband med dessa diskussione
att undersöka om de kunde gå med i någon annan organisation. Efter cirka
två år hade alla hittat egna vägar utan att missämja uppstått.
Åren som följde strömmade nya tjänsteföretagsorganisationer till Almega.
År 1999 organiserade Almega 4300 företag, år 2000 organiserade de 8300
(efter att Tjänsteföretagen anslutit sig) och år 2009 var medlemsföretagen
9700 stycken18. Flera av de nya medlemsföreningarna var resultat av sammanslagningar av bransch- och arbetsgivarorganisationer som tidigare haft
separata verksamheter. Enligt Almegas vd Jonas Milton, som då var vd för
Tjänsteförbunden sågs sammanslagningen med Almega som sätt att effektivisera verksamheten, något som skedde bland många arbetsgivar- och
branschorganisationer i slutet på nittiotalet, både i Sverige och internationellt (Streeck och Visser 2006:251, se även kapitel 4). Enligt Tjänsteförbundens vd Jonas Milton sänktes exempelvis Tjänsteförbundens avgifter med
sjuttio procent när de gick in i Almegasamarbetet.

Från en utskrift av en powerpoint-presentation som Jonas Milton (dåvarande förbundsdirektör för Tjänsteförbunden) använde på denna typ av sammankomster där ‖Almega 2003‖
utmålas som en målbild.
18 Uppgifterna är hämtade från Almega ABs årsredovisningar från år 2000 respektive 2009.
17
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Almega blir opinionsbildare

I samband med medlemsförändringarna påbörjades arbetet med att göra
Almega till en företrädare för tjänstesektorn, alltså inte bara ett samarbete
för arbetsgivarorganisationerna, utan också en organisation som skulle bli
tjänstesektorns röst och skapa ‖större förståelse för tjänsteföretagande hos
politiker och motparter‖.19
Almegas gradvisa omvandling till en opinionsbildande organisation illustreras tydligt av förändringarna i formuleringarna i årsberättelser och på hemsidan. I slutet på nittiotalet beskrevs Almega enbart som en arbetsgivarorganisation, för att därefter benämnas arbetsgivar- och branschorganisation.
År 2000 fick näringspolitik (alltså arbetet med att försöka påverka politiska
beslut) för första gången en egen rubrik i årsberättelsen. 2004 finns de näringspolitiska frågorna med i syftesbeskrivningen i årsberättelsen: ‖Almega
ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och i gemensamma näringspolitiska frågor.‖ Åren som följer blir beskrivningarna av näringspolitiken allt längre i
årsredovisningar och årsberättelser. 2010 kallas Almega för ‖Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn‖ på hemsidan (som ersatt de tryckta
årsberättelserna). Almega benämns alltså varken arbetsgivar- eller branschorganisation, utan är helt enkelt organisationen som företräder tjänstesektorn – i alla frågor. Dagens Almega sticker också ut hakan och går emot
den traditionella industrin i lönefrågor, medan 1999 års vd (Göran Trogen)
skrev ‖låt industrin visa vägen‖ i årsredovisningen och hyllade industrins
samarbetsavtal som just hade lanserats. Almega har alltså axlat rollen som
tjänstesektorns företrädare både när det gäller de decentraliserade förhandlingarna och när det gäller andra viktiga frågor att driva gentemot politiker
och allmänhet.
De näringspolitiska frågorna fick en viktigare roll i retoriken, men också i
praktiken. Kring år 2000 fanns en person som ensam var ansvarig för att
driva de gemensamma näringspolitiska frågorna. 2008 var han inte längre
ensam, utan det fanns sju anställda på avdelningen och ett nära samarbete

Citat ur en powerpoint-presentation som Jonas Milton, vd för Almega, använde internt
när Almegas nya roll diskuterades i styrelser och liknande kring år 2000.
19
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med ett antal olika näringspolitiskt aktiva i de olika medlemsförbunden. En
del av Almegas förbund hade egna branschorganisationer, och alltså inte
bara arbetsgivarorganisationer – de organisationerna, bland annat Svensk
Teknik och Design samt IT-företagarna hade även tidigare själva drivit näringspolitiska frågor. Även informationsavdelningen, som medverkade i arbete med opinionsbildande frågor växte under denna period och fick en
egen chef.
Denna interna förändring på Almega motsvarades av en större förändring
av hur företags intresseorganisationer arbetade. Svenska Arbetsgivarföreningen hade sedan sjuttiotalet arbetat alltmer med opinionsbildning och avskaffade i början av 90-talet två av sina viktiga roller: att förhandla och att
samarbeta med staten i olika former av kommittéer och styrelser. 2001 ombildades SAF till Svenskt Näringsliv. Ambitionen med denna ombildning
var att signalera förnyelse. Den nya organisationen skulle enbart sköta gemensamma frågor, framförallt inom opinionsbildning (Rothstein och
Bergström 1999; De Geer 2007). Antalet tjänster på Svenskt Näringsliv har
sedan dess minskat markant. Enligt årsredovisningen hade de 422 anställda
år 2000, vilket vid sammanslagningen 2001 minskades till 334 (inklusive den
regionala organisationen). På huvudkontoret minskades antalet anställda
med nästan 70 procent mellan år 2001 och år 2009 då bara 77 personer arbetade där.20
Dels hade alltså alla näringslivets intresseorganisationer som helhet beslutat
sig att arbeta mer med opinionsbildning, dels hade organisationer på lägre
nivå fått en viktigare roll i både avtalsförhandlingar och opinionsbildning till
följd av Svenskt Näringslivs förändrade strategi. Även om opinionsbildning
alltså är en viktig och växande del av Almegas verksamhet, ska dess omfattning dock inte överdrivas. 2010 stod den bara för cirka 4 procent av den
totala omsättningen.21

Uppgifterna om antalet anställda är hämtade från Svenskt Näringslivs verksamhetsberättelse och årsredovisning från åren 2001 och 2009.
21 Enligt en muntlig uppgift från vd Jonas Milton var omsättningen år 2010 cirka 250 miljoner kronor, medan den gemensamma näringspolitiken omsatte cirka 8-9 miljoner. Årsredovisningen ger inte denna detaljerade nedbrytning.
20
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Almega idag
År 2009 representerade Almega totalt 9700 medlemsföretag fördelade på de
sju förbunden och nära sextio delbranscher. Tjänsteföretag från vitt skilda
branscher finns representerade: IT- företag, arkitektkonsulter, PR- och HRkonsulter, bemanningsföretag, hemserviceföretag, spelföretag, spårtrafik,
etermedier, gymföretag, ridskolor, friskolor, begravningsföretag, callcenter,
biografier, bevakningsföretag, äldreomsorg och många fler. En stor grupp
inom Almega utgjordes av de företag som var aktiva på de nya marknader
som utvecklats inom vård, skola och omsorg, där stat, landsting och kommun övergått från att vara tillverkare till att vara beställare.
Tre av förbunden, Medieföretagen, Almega Tjänsteföretagen och Samhallförbundet, bedrev i princip enbart arbetsgivarfrågor. Medlemmarna var
samlade i branschdelegationer uppdelade efter avtalsområden. Dessa fungerade som informella ‖styrelser‖ som var förhandlarnas styrgrupp i förhandlingar. Totalt inom alla Almegas förbund fanns ett sextiotal branschdelegationer av denna typ.
Inom Almega Tjänsteförbunden bedrevs i huvudsak arbetsgivarfrågor, men
det fanns även två branschorganisationer som hade egna stadgar, egen ekonomi och verksamhet. Svensk Teknik och Design som kommer omnämnas
i kommande kapitel var en av dessa. Vårdföretagarna var en arbetsgivarorganisation men arbetade även med branschfrågor. De var indelade i åtta
branscher, men endast tre av dessa hade egna styrelser och stadgar, medan
de andra var av informell natur. It- och telekomföretagen bedrev både arbetsgivar- och branschfrågor, men deras medlemsföretag kunde välja att
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Samhallförbundet

Tjänsteförbunden

2 branschorganisationer

Tjänsteföretagen

Almega

Bemanningsföretagen
IT-och telekomföretagen
Medieföretagen
Vårdföretagarna

3 branschorganisationer

Figur 1. Almega och de sju förbunden som bildar Almega.

enbart vara med i branschdelen. Bemanningsföretagen slutligen, bedrev
både arbetsgivar- och branschfrågor.
Ett samarbetsavtal och ett aktiebolag

Förbundsgruppens samarbete reglerades i ett avtal.22 Enligt avtalet hade ett
särskilt servicebolag (i aktiebolagsform) bildats för att sköta de uppgifter
som parterna beslutar om. Enligt bolagsordningen skulle Almegas verksamhet innefatta information, rådgivning, utredningar med mera avseende
arbetsgivarfrågor och branschfrågor samt förhandlingshjälp i förhandlingsfrågor med fackliga organisationer.

22

Avtal mellan Almegas förbund, undertecknat 2004
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Almega var alltså associationsrättsligt ett aktiebolag, men hade genom avtalet i uppgift att sköta de ideella föreningarnas angelägenheter. Den strukturella lösningen med ett servicebolag förekom i alla de förhållandevis nya
förbundsgrupperna och hade skattetekniska fördelar. Denna avtalskonstruktion hade för övrigt blivit stilbildande för de nya förbundsgrupperna
som bildades. Värt att notera var att det inte var Almega som var medlem i
Svenskt Näringsliv, utan förbunden som utgjorde Almega. Däremot satt
Almegas vd med i Svenskt Näringslivs tjänstemannagrupp som samordnade
avtalsrörelsen inom sfären (den så kallade beredningsgruppen).
Almega hade visserligen en tydlig juridisk struktur, men vad organisationen
framstod som berodde på varifrån betraktaren kom. På internet, och i annan extern kommunikation framstod organisationen som en enhetlig intresseorganisation för hela sektorn.

SVENSKT
NÄRINSGSLIV

Företagen (> 10 000).
Medlemmar i de olika
förbunden.

De 7 förbunden inom Almega tillsammans med 43
andra förbund bildar Svenskt
Näringsliv

ALMEGA
Branschorganisationer
med egna styrelser
inom förbunden.

Figur 2 Medlemsskapsstrukturen. Företagen är medlemmar i förbunden som är
medlemmar i Svenskt näringsliv. Almega organiserar förbunden.
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Utifrån Svenskt Näringslivs perspektiv däremot var förbunden separata
medlemmar och Almega sjuker därmed i bakgrunden. Om man var ett företag, var det möjligt att vara omedveten om att man tillhörde Almega, trots
att man besökte hemsidor och möten eller utnyttjade den gemensamma arbetsgivarjouren. När företaget loggade in som medlem hamnade det på det
avtalsområde det tillhör. Visserligen var kommunikationen samordnad och
det framgick att företagen tillhörde Almega, men det fanns även gott om
utrymme för den egna branschidentiteten, eller det egna förbundet. Hur
profilerade de olika förbunden (och de olika branschorgansationerna) var,
varierade dock. Inom Almega fanns viss verksamhet som var gemensam,
men det fanns också mycket verksamhet som sker separat; små arbetsgrupper för specialfrågor, branschgemensamma forum, seminarier och liknande
verksamheter.
Medlemsavgifter och rösträtt

Almega och förbunden finansierades via medlemsavgifter. Dessa baserades
på en procentsats på företagens ‖lönesumma‖. Oftast var avgiften indelad i
tre delar: knappt 2 procent gick till den ideella föreningen (alltså exempelvis
Vårdföretagarna), resten delade Almega och Svenskt Näringsliv i princip
lika på.23 Avgiften till Almega innehöll alla lönekostnader och kostnader för
hyra och liknande. Vårdföretagarna hade till exempel personal som arbetade
enbart för dem, men dessa tjänster köptes av Almega. Större företag hade
vanligtvis rabatter när avgiften överskred en viss summa. Alla medlemmar
har samma rösträtt.
Almegas interna organisation

Almega var under 2008 organiserat som ett slags matrisorganisation. De anställda satt i kontorslandskap, grupperade efter de förbund de arbetade för.
STD satt för sig och Vårdföretagarna för sig. Viss verksamhet, som till exempel arbetsgivarjouren som gav medlemmarna telefonrådgivning om ar-

I reda pengar innebar detta att avgifterna till Vårdföretagarnas egen verksamhet uppgick
till 1,1 miljoner kronor, medan Almega AB fick 20,5 miljoner kronor och Svenskt Näringsliv
knappt 15, 5 miljoner kronor. Uppgifter om avgifterna är hämtade från Almegas hemsida
och från de olika förbundens årsredovisningar 2009.
23
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betsrättsliga frågor, var gemensam. Näringspolitiska avdelningen och informationsavdelningens anställda sorterade direkt under Almega och skulle
betjäna alla förbund. Av de jag kom i kontakt med på Almega, var de anställda på näringspolitiska och på informationsavdelningen de som starkast
identifierade sig med Almega. Andra anställda såg sig ofta som först och
främst tillhöriga ett visst förbund. En del av förhandlarna hänvisade ibland
till att de kunde mest om ett visst avtalsområde, och om hur man jobbade
med det inom ett eller flera av förbunden.
2009 påbörjades en omorganisation av Almega för att öka integrationen
och effektiviteten i resursutnyttjandet. De anställda skulle i ännu högre utsträckning arbeta för flera förbund. De olika förbunden skulle kunna få
hjälp av olika gemensamma resurser istället för att ha egna, öronmärkta anställda. För att åstadkomma det delades de anställda upp så att förhandlare
placerades på ett plan och de som arbetar med bransch- och näringspolitiska frågor satt på ett annat. Avdelningschefer skulle se till att fördela arbetskraften, och förbundens vd:ar fick beställa tjänster av dem.
Almega hade 125 anställda år 2008, under 2009 tillkom ytterligare tio personer. Förutom Stockholmskontoret fanns också nio kontor ute i landet,
som är samlokaliserade med Svenskt Näringsliv och andra förbund inom
Svenskt Näringsliv.
I de fyra nästkommande kapitlen ska jag nu att redogöra för studien av det
dagliga arbetet på Almega. Jag ska inleda denna skildring på den näringspolitiska avdelningen.
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6

Att organisera tjänstesektorns
berättelse

Almegas 10 000 medlemsföretag sysslade med allt ifrån att projektera
stadsdelar till att städa kontor, undervisa sjuåringar, operera patienter eller
programmera datorer. Hur skulle alla dessa kunna bli till en röst som hade
en berättelse? Detta var ett centralt problem för de anställda på den näringspolitiska avdelningen.
Själva Almega låg i en modern byggnad på Östermalm i Stockholm. De cirka 120 anställda satt i öppna kontorslanskap på de två översta våningarna.
Medlemsmötena hölls i möteslokaler på entréplanet och första våningen.
Lokalerna var inredda i nordisk, modern stil. De påminde om miljöerna hos
en management- eller pr-konsult med sin blandning av opersonlighet och
representativ diskretion. Liksom hos en konsult var korridorerna fulla av
anonyma mötesrum, vilket antydde att möten var centrala för verksamheten. I receptionen fanns en exklusiv kaffemaskin och kontorseleganta män
och kvinnor satt ofta i den orange-vita sittgruppen och väntade in sina möten. Vid lunchtid rullades vagnar med cateringbufféer ut till de rum där möten fortfarande pågick.
Denna berättelse om Almega och verksamheten i Almega börjar på andra
våningen, på näringspolitiska avdelningen. Den var, som vi såg i förra kapitlet, gemensam för alla de olika medlemsorganisationerna. Näringspolitik är
ett lite märkligt begrepp för utomstående. Det är så alla företags intresseorganisationer kallar det arbete som syftar till att påverka politiker och omvärld. Man skulle också kunna kalla det opinionsverksamhet eller lobbyingverksamhet. Det här är ett bra ställe att börja beskrivningen av Almega, för
näringspolitiska avdelningens arbete griper in i de olika lagren av Almega.
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Förbunden kunde tala för sig själva och en del av dem hade egna näringspolitiska experter, men den näringspolitiska avdelningen skulle försöka hålla
samman de gemensamma frågorna, och vara den ‖tjänstesektorns röst‖
som styrelsen beslutat att Almega skulle vara (se kap. 5). Avdelningens aktiviteter skulle binda samman alla förbunden till en aktör – till Almega.
I detta kapitel påbörjas analysen av avhandlingens första delfråga som senast diskuterades i kapitel 4: Riktar metaorganisationen aktörskapet? I så fall mot
vad och hur?, samt delfråga 3: Vilken roll har de många olika organisationerna inom
en metaorganisation när det gäller att skapa, lägga till eller framhäva någon särskild
aspekt av medlemmarnas aktörskap?
1. Berättelsen om tjänstesektorn
Vad ska vi göra?

Generellt beslutade Almegas styrelse om vad den näringspolitiska avdelningen skulle göra efter att ha fått ett förslag till handlingsplan från dem.
Men arbetet med att bestämma den gemensamma agendan präglades av att
Almega var en medlemsorganisation där allt ska förankras på olika sätt. En
av de första mer utvecklade handlingsplanerna som togs fram 2007 föregicks därför av att alla förbundsdirektörer ombads tillfråga sina respektive
styrelser om vilka frågor de ansåg skulle drivas gemensamt. På näringspolitiska avdelningens bord hamnade då inte mindre sextiosju frågor. Detta var
alldeles för många för att det skulle kunna gå att göra något av dem. Näringspolitiska avdelningen valde därför ut nio frågor som senare klubbades
av styrelsen. De utvalda frågorna berörde både tillräckligt många medlemmar och som det samtidigt fanns en chans att lyckas påverka politiker kring.
I rutan här intill är hemsidans beskrivning av de prioriterade frågorna, fast
här formulerade i fem punkter.
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Sverige är ett tjänstesamhälle i en globaliserad värld. Almegas olika förbund
samarbetar under varumärket Almega för att göra tjänstesektorns förutsättningar tydliga och för att underlätta för både serviceinriktade och kunskapsintensiva tjänsteföretag. Vi påverkar förutsättningarna för tjänsteföretagande
inom bland annat:


Offentlig sektor som marknad. Tjänsteföretag ska vara med och utveckla vården, skolan och omsorgen.



Bättre fungerande arbetsmarknad. Arbetsmarknadslagstiftningen
måste anpassas till tjänstesamhället.



Skattestrukturen är skapad för ett industrisamhälle. För att öka tillväxten
måste den anpassas till tjänstesektorn.



Tjänstehandel är den snabbast växande delen av exporten. Det måste bli lättare att handla med tjänster både inom EU och med resten av
världen.



Bättre forskning och mer kunskap om tjänstesektorn skapar bättre förutsättningar för utveckling.
Från Almegas hemsida (2009-20-20)

En vanlig bild av intresseorganisationer är att medlemmarna beslutar om
vad organisationen ska göra. Detta är naturligtvis sant, i en strikt formell
mening. Men på samma sätt som i andra politiska organisationer såsom till
exempel en kommun, har naturligtvis tjänstemännen en roll i att formulera
frågorna och omsätta dem i praktik. Chefen för avdelningen beskrev formuleringen av Almegas agenda som en tvåvägskommunikation mellan Almega och medlemmarna. Näringspolitiska avdelningen bevakade riksdag,
regering och den allmänna debatten. Medlemmarna å andra sidan kunde
berätta om sin verklighet. Vägen från den enskilda medlemmen till de anställda på Almega var däremot rätt lång och gick genom förbund och styrelser. Detta arbete innebar oftast att Almega fick i uppdrag att förändra
marknadsförutsättningar.
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De som utgjorde näringspolitiska avdelningen och följaktligen skulle arbeta
med de prioriterade frågorna var en grupp av sex näringspolitiska experter,
en sekreterare och en chef. Chefen för avdelningen var i vissa avseenden
jämställd med Almegas vd. De hade delat upp arbetet så att chefen för den
näringspolitiska avdelningen var den som tog ansvar för alla näringspolitiska frågor, både internt och i media och andra externa sammanhang såsom i
paneler, eller kommittéer. Vd ansvarade å andra sidan för allt som rörde arbetsgivarfrågor och avtalsförhandlingar, vilket var den ojämförligt största
delen av verksamheten, samt var i alla andra avseenden den högsta chefen.
De näringspolitiska experterna hade olika specialområden. De områden
som täcktes in var offentlig upphandling, socialförsäkringsfrågor, utbildnings- och forskningspolitiska frågor samt EU frågor. En av experterna
hade strategisk kommunikation som specialitet och var under 2008 och
2009 mycket engagerad i arbetet inför avtalsrörelsen 2010. Flera av experterna arbetade deltid på näringspolitiska avdelningen och deltid för någon
av medlemsorganisationerna.
Ramberättelsen som höll ihop arbetet

De näringspolitiska experternas arbete bestod av en stor mängd olika aktiviteter: till stor del av att presentera på olika möten, att delta i olika former av
rapportskrivningar, svara på remisser från departementen samt att prata
med personer som kunde påverka olika former av regelverk eller policyer
och inte minst att på olika sätt samråda med medlemmarna eller ge råd till
dem. Till sin hjälp för att prioritera frågor hade de handlingsplanen. Dessutom pågick ett kontinuerligt arbete med att formulera olika tolkningar eller
berättelser om vad som hände eller vad som borde hända. Att på detta vis
skapa en ramberättelse och omsätta den i praktik verkade vara en mycket
väsentlig del av den näringspolitiska avdelningens arbete.
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Under 2008-2009 upptog arbetet med det som kallades ‖ramberättelsen‖24
en stor del av näringspolitiska avdelningens tid. Såsom beskrivits i kapitel 5
fanns en ambition att Almega skulle bli tjänstesektorns röst, och näringspolitiska avdelningen hade stor frihet när de arbetade med att omsätta denna
önskan från medlemmarna i konkreta planer och aktiviteter. Under 00-talet
hade olika formuleringar och strategier arbetats fram och under 2008-2009
höll dessa på att förtydligas och formuleras. När jag mötte en grupp av de
anställda 2011 för att de skulle kommentera manuset till avhandlingen,
beskrev de denna period som att det varit ‖en frälsningsstämning‖ kring
denna berättelse och att det varit väldigt roligt och engagerande, vilket också var mitt intryck när jag var där. De var oftast mycket stolta och glada
över sitt arbete och fick också ett stort erkännande för det.
Förutom rapporter om vem som gjorde vad, var det tolkningar av omvärlden som genomsyrade de veckomöten som utgjorde stommen i avdelningens arbete. På veckomötena berättade avdelningschefen, men även andra,
om vad som hänt med olika frågor, och hur detta skulle tolkas. Vem hade
sagt vad, vilka agendor hade olika personer– och hur skulle man kunna påverka dem? Det kunde till exempel vara avdelningschefen som varit på en
partikongress. Han berättade då vad centrala personer hade gett uttryck för
i sina tal – vilka åsikter och arbetslinjer de verkade ha, men också vad som
hänt utanför de officiella talen. Hur en viktig person skällt ut en annan som
just publicerat en debattartikel som var fördelaktig för Almega, och vad det
kunde betyda för chanserna att få igenom Almegas intressen. Dessa tolk-

24 ‖Ramberättelse‖ var deras ord. Jag tycker inte att det är meningsfullt att ytterligare lägga en teoretisk

term på detta även om det är uppenbart att deras användning av begreppet överenstämmer med till exempel ‖framing‖ (Snow et al. 1986). Framing syftar på hur någon eller några skapar en tolkningsram
kring ett fenomen (eller kring vad som är ett problem och dess lösningar ) som de sedan försöker länka
till andra tolkningsramar exempelvis genom retoriska broar. Den person på Almega som oftast använde
begreppet var statsvetare och väl bekant med teorier om agendasättande och liknande där det talas om
framing. Det de gör är därför sannolikt något som kan beskrivas som en tillämpning av teori lika mycket
som ett resultat av deras egna praktiska erfarenheter.
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ningar av omvärlden kalibrerades mot de olika frågor Almega drev. Vad
gjorde de själva, hur skulle de tala om vad de gjorde? Vad gjorde andra med
samma intressen som de? Framförallt Svenskt Näringsliv arbetade allt som
oftast med samma frågor som Almega och det var därför viktigt att hålla
koll på dem. Slutligen prövades det hela mot den egna tolkningsramen: berättelsen om vad tjänstesektorn ville och varför.
Arbetet med att skapa tolkningsramar och berättelser som uttryckte dem
hade flera nivåer: stora berättelser, enskilda frågor eller problem som hörde
till berättelserna, personer och händelser som illustrerade berättelserna och
så vidare. Den stora frågan gällde hur den gemensamma ramberättelsen
skulle formuleras. Hur skulle tjänstesektorn berättas? Hur skulle man knyta
ihop de olika punkterna på handlingsplanen? Detta framkom redan på ett
av de första avdelningsmötena jag deltog i. Avdelningen diskuterade den
finansiella krisen som just brutit ut. Chefen för den näringspolitiska avdelningen uppehöll sig en del vid hur de skulle prata om tjänstesektorn i förhållande till krisen i externa sammanhang. Han pekade på hur man kunde
lyfta fram tjänstesektorn som ett ljus i tunneln när det gick dåligt för industrin, och att man skulle beskriva det som en strukturell omvandling. Samtidigt var det (ansåg han) viktigt att inte låta för glättig, och inte underskatta
allvaret i krisen. Alla verkade vara helt införstådda med vad han talade om,
och det föreföll också vara välbekanta argument. En av experterna förklarade deras diskussion efteråt:
Man måste hitta en ramberättelse som kan fungera. Historiskt har socialdemokraterna varit duktiga på strukturomvandlingar, de är förändringsbenägna. Man måste vara flexibel i förhållande till politiker, det här borde fungera
bra för dem. Vi berättar om hur strukturomvandlingen till det nya samhället
kan ge hopp och kontrasterar det mot industrisamhället och dess lösningar.
Vi kontrasterar tjänstesamhället mot industrisamhället och dess lösningar som
är strukturer från en annan tid. Dåtidens former jackar i dåligt i dagens villkor.
Vi har prövat det och det gav bra respons. En av mina kollegor och jag har
testat. Det är bra också, för alla områden [han syftar på olika branscher inom
Almega] kan ha det här som ramberättelse. Retoriskt är det väl fungerande;
Det finns kontrast, hopp och en fördjupad analys.
näringspolitisk expert
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När jag diskuterade detta med avdelningschefen senare berättade han att
han försökt skapa en gemensam bild som alla kunde använda sig av. Första
gången han var på riksdagen hade han visat ett foto av vägskylten som anger ‖industriområde‖, med dess stiliserade bild av en fabrik samt en annan
av en stuga på en ö, som skulle illustrera det nya tjänstesamhället.
Jag ville skapa en gemensam bild i den näringspolitiska gruppen: att vi lever i
tjänstesamhället fastän vi har kvar det gamla industrisamhällets strukturer och
symboler. Framförallt förra året var det lite frälsningsstämning [internt på Almega] kring den har berättelsen.
chefen för näringspolitiska avdelningen

Ramberättelsen återkom i olika versioner i de olika experternas berättelser
om vad de arbetade med, eller hur de argumenterade för de ståndpunkter
de företrädde. Två exempel på detta var hur experterna resonerade när det
gällde forskningspolitiska respektive utbildningspolitiska frågor. Experten
på forskningspolitik försökte vid ett tillfälle förklara för mig hur de såg på
det statliga stödet till forskning om tjänster. Hon ritade staplar, eller stuprör
på ett papper, och visade hur det statliga stödet till branschforskning gick
till industrins branscher. ‖Vi vill att man ska tänka på tvären”, förklarade hon,
och ritade ett streck rakt över. ‖Man måste göra andra uppdelningar, tjänster
skär på andra ledder. Man måste tänka annorlunda och inte fastna i de gamla
strukturerna.” När jag intervjuade henne två år senare (2011) kommenterade

hon:
När jag kom på det där var det lite av ett ’heureka-moment’ för mig; ett
Wow... Fast idag är den analysen en vedertagen uppfattning: att man måste
komplettera stuprör med horisontella åtgärder.

Den andre experten som arbetade med utbildningspolitiska frågor. Experten förklarade vid ett annat tillfälle att han ansåg att grundutbildningen fortfarande var uppbyggd för det industriella samhället, och att man inte
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I samband med Almedalsveckan 2008 anlitade Almega en iskonstnär som sågade fram en
diamant i is, för att visa hur Almega inte ville ”såga den svenska modellen”, utan bara
”slipa” den.

anpassat strukturerna ännu. Det fanns gymnasielinjer för flygtekniker, vilket
var en mycket liten yrkesgrupp, men inte för tjänstesektorn. Alla olika områden knöts till den stora berättelsen om strukturomvandlingen. Om den
nya sortens heterogenitet som ställde nya krav på hur löner skulle sättas.
De använde sig alltså av samma grundanalys, den om industrisamhällets
kvardröjande stukturer, och knöt den till sitt område. Experterna ansåg att
politiker inte bara ville ha åsikter. De ville ha analys och lösningar.
Under året utvecklas näringspolitiska avdelningens ramberättelse, huvudsakligen av två skäl. Dels pågick ett arbete där informationsavdelningen tillsammans med konsulter höll på att utveckla en berättelse som man använde
vid förra årets Almedalspresentationer, dels hade en av experterna funnit ny
inspiration. Vid 2008 års Almedalsvecka hade Almega som slogan: ‖Vi vill
inte såga den svenska modellen – vi vill bara slipa den‖. För att illustrera
detta hade man forslat is från Kiruna till Visby, och en iskonstnär fick
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hacka fram diamantformer ur isen. Under 2008 och 2009 pågick ett arbete
med att försöka utveckla den bilden inför nästa års Almedalen.
Som en del av detta arbete hade den av experterna som arbetade med
forskningspolitik (låt oss kalla henne forskningsexperten) länge arbetat med
att ta fram underlag till Almegas vision om hur samhället skulle kunna stötta tjänsteföretag. Hon hade med hjälp av forskare gjort en stor enkätstudie
av vad företagarna själva ansåg viktigast för innovation – nämligen kunden
och medarbetare. Den rapporten blev viktig för arbetet eftersom den gav
tyngd åt Almegas argument. Nära 800 företag svarade, och rapporten blev
något som experten ofta hade med sig och som hon föreläste om, både när
hon träffade politiker och företag.
Det är rapporten som gör att jag orkar driva det här. När jag är ute om berättar om den känner jag ett jättestarkt stöd i det här. Annars hade jag inte orkat.
forskningsexperten

Forskningsexperten gick ofta på olika typer av forskningsseminarier, både
för att få exempel som hon kunde använda i kontakter med politiker, men
också för att lära sig mer om vad forskare ansåg behövdes för att få ett bra
klimat för tjänsteföretag. Vid ett sådant tillfälle hade hon lyssnat till en finsk
forskare som hade beskrivit hur man måste verka på flera arenor samtidigt
för att skapa förutsättningar för ett tjänstesamhälle. Enligt honom var det
inte bara en sak, till exempel skatter, som skapade bra förutsättningar, utan
flera olika saker på en rad olika områden behövdes. Forskningsexperten ansåg att detta var en mycket bra beskrivning som var användbar för Almega
av flera skäl. Hans teori satte fingret på vad Almega länge ansett; att det inte
gick att stödja tjänstesektorn genom någon enskild åtgärd, utan att det
krävdes strukturella förändringar på många områden. Dessa områden sammanföll dessutom med de områden som Almega redan själva hade identifierat. Dessutom hade han en mycket bra bild som de kunde utveckla vidare.
(Det skadade inte heller att han var forskare, det gav mer legitimitet i kontakt med politiker.) Forskarens bild kallades ’texaco-stjärnan’ av alla på Almega under året som följde. Som hörs på namnet var det en stjärna, som i
varje spets hade olika aspekter: R&D policies, competition policies, regula-
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tion, SME enterprise policies, employment policies, educaiton och skills policies, och i mitten stod ordet ‖service innovation‖. 25
På en planeringsdag som näringspolitiska avdelningen hade i början av hösten 2008 berättade forskningsexperten för de andra på näringspolitiska avdelningen om sitt arbete med att skriva ett slags handlingsprogram för dem
och för Almega. Hennes presentation och kommentarerna som följde ger
en bra bild av hur arbetet med att utforma berättelsen om Almega gick till.
Dialogen nedan utspelade sig i ett konferensrum och forskningsexperten
visade en PowerPoint bild på texacostjärnan (på engelska). Hon hade precis
berättat om en irländsk rapport som var den andra inspirationskällan för
handlingsprogrammet. Rapporten hade gjorts på uppdrag av irländska politiker och innehöll ett handlingsprogram för att utveckla tjänstesamhället:
Innovation Ireland.
De länder som är bra på området [tjänsteinnovationer] är de som lyckats se
att alla hänger ihop: forskningspolicy, regelverk, employment policy, utbildning och kompetens, competition, policies för SME:s… Almega är bra på det.
Vi är de enda som har den här bilden. Här i Sverige har man fattat lite om reglering, men det andra har man inte fattat. (…)
forskningsexperten

De kommentarer som de andra gav visar hur experterna resonerade när de
formulerade berättelsen om tjänstesektorn. För dem var analysen som låg
till grund för deras berättelse viktigt. De har en utvecklad idé om vad som
behövs i form av politiska, strukturella åtgärder för att tjänsteföretag ska
kunna växa. Men för att berättelsen ska fungera diskuterar och analyserar de
också hur de ska tala om tjänstesektorn; vilka ord ska de använda och vad
kan orden tänkas betyda för andra. Kommentarerna till forskningsexpertens
presentation var typisk för hur de brukade diskutera dessa frågor:

25

Forskaren hette Jari Kuusisto (Lappeenranta University of Technology).
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Chefen: Det är en viktig poäng: att säger vi innovation menar vi inte bara
forskning, utan nya idéer i verksamheter också.
Forskningsexperten: Och det går inte att enbart ha ett branschperspektiv.
Det gäller att hitta ikoner: att kunna visa upp ”Sveriges samlade tjänsteelit!
(…) Jag tycker att det irländska handlingsprogrammet är väldigt likt vårt näringspolitiska program, så jag tycker att vi ska göra en svensk motsvarighet. Vi
borde kunna beskriva det nya samhället. [Almegas chefekonom] kan beskriva hur tjänstesektorn driver ekonomin, sen kan alla skriva om sitt eget område. Vi måste paketera den kunskap vi har. (…)
[De diskuterar vidare och kommer in på hur man ska förhålla sig till industrin
när man pratar om tjänstesektorn]
Chefen: Man ska inte framhärda i skillnader och i den fiktiva motsättningen.
Det är vi som äter upp teknikföretagen och inte de som äter upp oss.
Forskningsexperten: det är det som är tanken. Det är – är det inte en självklarhet för alla att det är så? Tjänster finns varsomhelst och hursomhelst. Vi exkluderar inga, men vi levererar till våra medlemsföretag.
[En viss diskussion utbryter (…) ]
Chefen: Jag håller med, men hur förändrar vi mindsetet?
Expert 3: Innovation och utveckling ska vara nyckelord. Det här förslaget jag
skickade runt, om man kan ta sikte på någon slags framtidshistoria. Då når
man en höjd från vilken man har större möjligheter att styra upp saker. Det är
ett sätt att skapa utrymme.
Expert 4: (…) Utveckling känns som en räddare. Innovation är inget som räddar mig, och det är den laddningen på ordet man vill ha just nu.

I diskussionen om den egna analysen diskuterade de alltså vilka bilder och
vilka ord de skulle använda sig av och vilka bilder de skulle försöka frammana. För att avgöra detta diskuterade de både sin egen berättelses dramaturgi och språkliga valörer samt hur de tror att omvärlden resonerar. Att
identifiera vilka agendor andra politiker och opinionsbildare har och hur de
kunde relatera till dem eller använda dem var den andra delen av konstruktionsarbetet. Detta arbete var dels ett slags spaningsarbete, en del av det
dagliga arbetet. Experterna rapporterade för varandra på veckomötena vad
de sett och hört när de varit med på olika seminarier, kongresser och liknande. Ett annat sätt att hålla sig uppdaterad var att bjuda in politiker eller
pr-konsulter med politik som specialitet. Detta förekom regelbundet på
veckomötena och vid olika typer av arbetsgrupper på Almega. På plane-
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ringsmötet var en konsult som gav en analys av ett parti eller en politisk
fråga ett givet inslag.

Bild ur den broschyr som presenterar Almegas program för tillväxt och tjänsteinnovation. ”Så
lyfter Sverige i tjänstesamhället”.

Arbetet på berättelsen var som vi sett en kontinuerlig process som alla på
avdelningen var involverade i. Förutom att de själva arbetade med den
hjälpte också informationsavdelningen och de konsulter de anlitade till. Till
exempel arbetade en konsult fram en bild som kombinerade den diamantsymbolik de tidigare arbetat med, med den bild (den sk. Texacostjärnan)
som visade hur tjänstesektorn var beroende av förändingar inom många
olika områden. I Almegas version kom den så småningom att handla om
tillväxt i tjänstesamhället och framställas som en diamant (se bilden ovan).
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Att länka samman frågor från olika förbund

Näringspolitiska avdelningen arbetade med en gemensam agenda för hela
Almega, där berättelsen om tjänstesektorn var en ryggrad. Det dagliga arbetet med denna berättelse förutsatte också nya samarbeten mellan medlemsorganisationerna som näringspolitiska avdelningen försökte driva på. Chefen för näringspolitiska avdelningen medverkade på många olika branschorganisationers möten, och såg också Almegas uppgift som att lyfta frågor
till en gemensam mer generell nivå. Ett exempel på detta, var när han försökte få Vårdföretagarna och en grupp friskolor att samverka kring opinionsbildningen kring företagens möjligheter att göra vinst. Detta var en aktuell fråga under 2008 och 2009, eftersom det förekom mycket kritik i media och i politiska led mot att företag i den tidigare offentliga sektorn: skola,
vård och omsorg, skulle göra vinst. I en diskussion om detta på ett möte
med friskolor, introducerade både Almegas representant och Svenskt Näringslivs representant som också råkade vara närvarande, möjligheten att
samarbeta med Vårdföretagarna.
Representant för Svenskt Näringsliv: Det finns en parallell i debatten om vårdområdet. Damberg [socialdemokratisk politiker som är för privata vårdalternativ] har gått ut i en debattartikel på det vårdpolitiska området. Nu pågår
motsvarande kraftsamling på skolsidan inför s-kongressen. Den måste vi stärka.
(…)
Chefen för den näringspolitiska avdelningen: Är det en poäng att knyta
samman dessa frågor med Vårdföretagen? Det är ändå samma grundfråga.
Företag 3: Det stämmer. Det gemensamma är att de är branscher som har
det offentliga som beställare, vård och skola. Men jag är rädd att det späder
ut frågan.
Företag 1. Det beror på om det ska handla om villkoren för att driva företag I
sektorerna, eller om man vill saga något om vad som hänt, hur utvecklingen
inom skolan varit.
(…)
Företag 3: Vi har nog av egna risker.
Företag 1: Det är nog snarare så att skolpengen borde vara en förebild för
äldreomsorgen.
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I dessa citat ser vi hur Almegas och Svenskt Näringslivs representanter ansåg att skolfrågan och sjukvårdsfrågan kunde ses som samma grundfråga.
Företagen höll med, men tyckte att det var en risk att bli sammanklumpade
med en annan bransch. I detta fall misslyckades alltså metaorganisationernas försök till intervention.
Ett annat exempel på Almegas tendens att se de olika branschernas frågor
som uttryck för den gemensamma berättelsen var frågan om skatteavdrag
på hushållsnära tjänster. Näringspolitiska avdelningen uppfattade denna
fråga som ett exempel på ett tema som var viktigt för hela sektorn. Den intensiva första perioden av opinionsbildning var redan över när jag kom till
Almega och de hade nått framgång. Skatteavdraget infördes 2007, och Almega vann ett pris som ‖Årets lobbyist 2006‖ för sin kampanj om skatteavdrag för städning och andra hushållsnära tjänster. Trots framgången
fanns dock ett missnöje med hur näringspolitiska avdelningen hade hanterat
frågan, och själva valet av fokusområde var fortfarande mycket diskuterat
under 2008 och 2009. De som var missnöjda ansåg att fokuset på hushållsnära tjänster förknippade Almega, och därmed dem själva med fel sorts
tjänster. I den allmänna debatten hade någon sagt att Sverige inte kunde
leva av att tvätta varandras skjortor. Detta var en nidbild som det då och då
refererades till, och som en del av förbunden inom Almega var bekymrade
över.
Men motivet för att lyfta fram just hushållsnära tjänster handlade om att
experterna ansåg att det i grunden handlade om ett generellt problem. Under näringspolitiska enhetens möten la jag märke till att experterna då och
då refererade till detta som ett större projekt som handlade om ‖skattekilar‖. Med detta menade de att det handlade om att skatten på inkomst var
så hög att det blev mycket dyrt att köpa någon annans arbete. För att kunna
köpa en timme av en annan persons tid måste man arbeta tre gånger så
länge själv. De ansåg att skattefrågan, både på tjänster och på arbete i stort,
var en central fråga för alla tjänsteföretag. På en direkt fråga svarade chefen
för den näringspolitiska avdelningen att de valt ut hushållsavdragsfrågan
som ett exempel på den större frågan, eftersom de trodde att de skulle kunna ha framgång och att det sen skulle bli lättare att gradvis vidga frågan.
Han ansåg till exempel att inkomstskatter var mycket viktigare för de flesta
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tjänsteföretag än löneavtalen. Detta eftersom tjänsteföretagens största kostnad var personalen. Denna kostnad, menade han, utgjordes till stora delar
av skatt och sociala avgifter. Förändringarna i dessa delar kunde få mycket
större utslag än en avtalsmässig löneökning på ett par procent. Om inkomstskatten sänktes skulle medarbetarna få ut mer i handen än de fått innan, alltså påverkades deras uppfattning om lönen den vägen lika mycket
som avtalsvägen. Ur den näringspolitiska avdelningens perspektiv var associeringen till enkla tjänster inte så viktig, eller känslig. De såg andra vinster.
Lyckan var därför stor när det uppstod en situation där de på ett pedagogiskt sätt kunde göra trovärdigt inför medlemmarna att deras satsning på
skatteavdraget faktiskt kunde gynna fler än städföretagen. Stämningen på
näringspolitiska avdelningens veckomöte blev hög när chefen rapporterade
om hur IT-företagarna (som var lika missnöjda som STD) inom Almega
reagerat när han blivit intervjuad i it-tidskriften Computer Sweden:26
Chefen för den näringspolitiska avdelningen: [tf vd för ett stort företag i databranschen och representant för IT-företagarna i Almegas styrelse] tyckte
inte om att vi bara jobbade med hushållsfrågor. Då nämnde jag att det stått
om IT-pigor i Computer Sweden – och då var han med. [De andra skrattar]
Näringspolitisk expert: Det gäller att veta vilken kavaj man har på sig när
man sitter på olika ställen…
veckomöte på näringspolitiska avdelningen

Rubriken på artikeln de talade om var ‖It-pigor ska bromsa krisen‖ (Computer Sweden 14 januari 2009)27. I artikeln sa chefen för den näringspolitiska avdelningen att Almega ansåg att ROT-avdraget borde omfatta it-tjänster
och att detta skulle få stora ekonomiska konsekvenser för it-företag och

När de näringspolitiska experterna fick läsa denna beskrivning blev de oroliga att glädjen
jag beskriver här skulle missuppfattas av medlemmarna. Jag vill därför understryka att glädjen, utifrån vad jag såg, mest verkade handla om glädjen i att ha lyckats övertyga någon om
det man tror på. Vilket naturligtvis är en extra stor glädje om man är i en bransch där detta
är själva syftet med arbetet. För övrigt skall också tilläggas att det skrattades väldigt mycket
på mötena och att skämtsamma kommentarer om det mesta hörde till vardagen och alltså
var en generell hållning till tillvaron.
27 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.205464/it-pigor-ska-bromsa-krisen
26
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skapa en ny delbransch. Argumentet var alltså att även IT- tjänster såsom
hjälp med datorproblem var hushållsnära tjänster som förtjänade skatteavdrag. Detta följdes upp med en intervjuundersökning av folks inställning till
ett eventuellt avdrag. Denna publicerades i mars och fick ett visst mediegenomslag. På denna följde en debattartikel införd den 24 april 2009 i Computer Sweden, där Chefen för den näringspolitiska avdelningen och en moderat politiker föreslog att it-tjänster skulle innefattas i hushållsavdraget.
‖Låt it-tjänster ingå ihop med avdraget för hushållsnära tjänster. Med en
halverad kostnad för de tjänsterna etablerar Sverige en helt ny marknad
med en oerhörd potential både för näringslivet och också för Sverige som
ledande it-nation.‖ står det i artikeln.28
När chefen för den näringspolitiska avdelningen någon tid senare bjöds in
till ett styrelsemöte på STD, en av de medlemsorganisationer som var kritiska, för att prata om det näringspolitiska arbetet berättade han om framgången med skatteavdraget. Han passade också på att inskjuta att man nu
arbetade med frågan om ett avdrag för it-tjänster och nämnde också kort
att detta var ett led i att försöka förändra skattesystemet. Detta framstod
som ett försök att förklara hur det som STD tyckte var perifert, var en fråga
också för dem. Mötesdeltagarna reagerade då inte direkt på detta, och jag är
inte säkert på att sammanhanget var helt klart för alla. Ambitionen från näringspolitiska avdelningens sida var att hitta gemensamma teman, men det
var långt ifrån säkert att medlemsföretagen ansåg att de var allmänna, eller
att de ville förknippas med de gemensamma temana.
Det övergripande perspektivet som näringspolitiska avdelningen tog på sig
medförde också att det (ur deras perspektiv) inte var så noga med organisationsgränserna. Ovan nämndes till exempel en arbetsgrupp för friskolor.
Företagen i arbetsgruppen ingick som arbetsgivare i arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen (ett av de sju förbund som bildade Almega).
Däremot var branschorganisationen Friskolornas Riksförbund visserligen
hyresgäster i Almegas lokaler, men inte en del av Almega. I vilken egenskap

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.226015/gor-it-tjanst-avdragsgill nedladdad den
28 oktober 2009.
28
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som näringspolitiska avdelningen arbetade för dem var alltså oklart. Detta
var alltså ett exempel på en situation då möjligheten att driva en principiell
fråga (den om möjlighet att göra vinst i företag med offentlig uppdragsgivare eller den om fördelen med större företag inom skola och vård), var viktigare än de organisatoriska gränsdragningarna.
Arbetsgruppen för friskolor utgjordes av enbart de stora friskolorna. Inom
Friskolornas Riksförbund fanns det spänningar mellan små och stora företag (något som var vanligt i förbunden) och denna grupp hade valt att arbeta själva vid sidan av den egentliga branschorganisationens verksamhet. För
chefen för den näringspolitiska avdelningen var det centrala att komma
framåt i den gemensamma frågan om ‖den offentliga marknaden‖, alltså att
privata företag skulle kunna vara verksamma områden såsom skola, vård
och omsorg. Att hålla sig inom gränserna för de olika organisationerna var
underordnat. Ett annat exempel på denna pragmatism, eller kanske almegacentrism, var hur chefen för den näringspolitiska avdelningen förhöll sig till
apoteksföretag. Apoteket var formellt medlemmar i Almega, men de nya
företagen som ville komma in på den marknad som höll på att öppnas, var
inte medlemmar. Den näringspolitiske chefen coachade dessa företag en hel
del i relationen till regering och departement och uppmuntrade dem till att
starta en egen organisation inom Almega. Någon formell sådan bildades
dock inte i denna veva. När han kommenterade det hela inför de andra på
avdelningen, sa han lite irriterat att han tyckte att Almega kommit in alldeles
för sent. Här var det ju nya medlemmar på gång, och Almega hade kunnat
göra mer om man hade kommit in tidigare. Gruppen av företag som ville
starta apoteksverksamhet i Sverige kallades under denna period en
‖branschorganisation under bildande‖. Det gick inte att bilda en organisation förrän det verkligen fanns apoteksföretag i Sverige. Chefen såg alltså ett
tillfälle att rekrytera nya medlemmar, men han såg det också som en del av
en central fråga för Almega: nämligen att medverka till att omvandla den
offentliga sektorn till en offentlig marknad. Detta var typiskt för näringspolitiska avdelningen: på deras möten var temana centrala och de teman som
gällde var de som hängde ihop med ramberättelsen och tjänstesektorn snarare än de olika frågor som de olika branschorganisationerna inom Almega
drev. Om de passade in i berättelsen var de teman. Den organisation de an-
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ställda på näringspolitiska avdelningen identifierade sig främst med var Almega, och Almega var liktydigt med visionen om tjänstesektorn.
2. Att använda organisationer och företag för att berätta
Det jag beskrivit så här långt handlar om hur näringspolitiska avdelningen
arbetade med att utveckla ramberättelsen om tjänstesektorn som användes
för att hålla ihop deras arbete. Jag har berört hur de använder medlemsorganisationer och företag för att iscensätta berättelsen. Jag ska nu fördjupa
mig mer i vilka roller organisationerna och företagen gavs.
Att skapa nya metaorganisationer för att kommunicera

Metaorganisationerna användes i vissa sammanhang som redskap för att
kommunicera frågor, snarare än för att organisera medlemmar. Låt oss för
ett ögonblick återgå till frågan om avdrag för hushållsnära tjänster. Den
som delade ut priset för årets lobbyist var tidningen Resumé. I en artikel
intervjuades vinnarna, och chefen för den näringspolitiska avdelningen fastslog där att det var bildandet av en särskild branschorganisation som var
nyckeln till framgången:

Ur: Resumé 2006-10-26 29

29

http://www.resume.se/nyheter/2006/10/26/arets-lobbyist/index.xml
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Som redan beskrivits ovan använde sig Almega av frågan om hushållsnära
tjänster för att driva frågan om att tjänster beskattades för högt. Väldigt
mycket av näringspolitiska avdelningens resurser och arbete lades ned på att
övertyga politiker.30 Efter regeringsskiftet 2006 införde den borgerliga regeringen slutligen ett skatteavdrag som trädde i kraft 2007. Enligt olika personer på Almega var det en lång rad aktiviteter som möjliggjorde framgången. De ansåg att en central del av deras strategi var att de lyckade få oväntade allierade i form av organisationer som var nära länkade till socialdemokratin. Dessutom beställdes och betalades en rapport från konjunkturinstitutet, en fristående statlig myndighet.31 Rapporten visade att ett skatteavdrag kunde gynna samhällsekonomin. Som en fjäder i hatten hade Almega
också en meningsfrände i centerpartiledaren Maud Olofsson. Hon var
dessutom personlig vän med en finsk politiker som upprepade gånger kom
till Sverige och berättade om framgångar med ett finskt skatteavdrag.32
Trots alla dessa olika åtgärder var det ändå att de skapade en ny organisation som chefen för den näringspolitiska avdelningen tyckte var det viktigaste. Detta motiverade han såhär:

I sammanhanget ska nämnas att omsättningen för Almega totalt vid denna tidpunkt var
cirka 250 miljoner kronor, medan den gemensamma näringspolitiken omsatte cirka 8-9 miljoner kronor, alltså bara knappt 4 procent av den totala omsättningen (uppgift från vd Jonas
Milton).
31 Specialstudie nr 7, juni 2005, Konjunkturinstitutet. ‖Samhällsekonomiska effekter av skattelättnader för hushållsnära tjänster‖ av Ann Öberg.
32 Jag har inte intervjuat Maud Olofsson om detta, men det finns offentliga uttalanden som
stöder detta. Till exempel har hon tillsammans med Ulla-Maj Wideroos (dåvarande andra
finansminister, Finland, Svenska folkpartiet) skrivit en debattartikel (2006-02-18) som finns
att läsa på DN.se Debatt (http://www.dn.se/debatt/hushallsavdraget-i-finland-har-gett-10000-nya-jobb.) Samarbetet mellan Maud Olofsson och Almega har pågått länge och manifesterats i en mängd evenemang och tidningsartiklar. Under 2010 invigde Maud Olofsson den
av Almega arrangerade utställningen om RUT-avdraget i restaurangen Friheten under Almedalsveckan i Visby 2010 och under hösten 2010 (13 sept.) ordnade centerpartiet en manifestation för att ‖rädda RUT‖ dit både en Almega-anställd analytiker var inbjuden och ordförande för den branschorganisation inom Almega som organiserar hemserviceföretagen.
30
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Det blev ett genombrott som kommunikationsplattform. Innan dess hade enskilda aktörer och företag varit ute och träffat politiker, och särskilt målgruppen politiker är inte alltid så mottagliga för enskilda företags synpunkter. De
är rädda att företagen bara ser till sina egna affärsmöjligheter och vill skaffa
sig försteg på marknaden. Politiker måste vara konkurrensneutrala. Att skapa
en gemensam plattform som en branschorganisation eliminerar det och gör
det är lättare för en politiker att lyssna på generella åsikter. (…)Det var väldigt
effektivt. Jag kunde komma med samma människa som jag tagit med tidigare, men när hon var ordförande i branschorganisationen var det en annan
sak. Då kunde politikerna lyssna. (…) Vi har gjort det i gymbranschen också.
De heter Friskvårdsföretagen. Och det var ett viktigt steg på vägen för att
Bemanningsbranschen skulle bli rumsrena.
chefen för näringspolitiska avdelningen

Att skapa en ny branschorganisation hade flera syften: det skapade en avsändare som var legitim. Dessutom möjliggjorde en ny, separat branschorganisation att man använde de andra företagen inom Almega som en separat resurs.
Vi är uppbyggda så att det är många branschorganisationer inom Almega.
Det var för att göra just branschen tydlig i förhållande till dem vi ville prata
med. Vi använde Almega också för att kommunicera att det var bredare.
Att det inte var bara branschen som tyckte att det var viktigt, utan att andra
också hade samma ståndpunkt. Andra tyckte att det var viktigt för deras anställda och så vidare.
chefen för näringspolitiska avdelningen

Företagen som det handlade om var inte mer än en handfull, och de var redan organiserade inom Almega, så organisationen behövdes vid denna tidpunkt inte för att organisera någon aktivitet. Däremot var den nödvändig
för att skänka en lämplig gemensam identitet för de berörda. Initiativen
som beskrivits ovan som syftade till att skapa en organisation för apoteksföretagen fyllde ett liknande syfte, fast de var inte ens medlemmar i Almega
innan. De kunde inte få en formell organisationsidentitet, men en provisorisk dög till att börja med. I dessa fall var syftet att skapa en tydlig avsändare, någon som kunde tala för alla. I andra fall har syftet med den nya orga-
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nisationen också varit att ‖göra branschen mer rumsren‖. Skapandet av
Bemanningsföretagen var ett sätt att försöka kommunicera kring de mycket
kritiserade företagen som då kallades uthyrningsföretag och försöka göra
dem mer accepterade.
En ny metaorganisation, eller åtminstone en ny organisatorisk enhet kunde
också vara ett sätt att avgränsa något från en annan organisations identitet.
Ovan beskrevs en skandal inom Vårdförbundet och hur en lösning som
diskuterades var just en sådan ny organisatorisk enhet: en skiljenämnd med
representanter från både företag och uppdragsgivare, alternativt en instans
för klagomål. Denna typ av lösning är välbeprövad bland företags intresseorganisationer. Ett känt exempel är pressombudsmannen där tidningarna
själva utreder privatpersoners kritik mot etiska övergrepp som gjorts av
journalister. En sådan organisatorisk enhet fyller den dubbla funktionen att
både försöka lösa ett gemensamt problem, samtidigt som kollektivet kan
distansera sig från de som felar. Genom att hantera problemen i en separat
organisation eller enhet skiljs de av från den kollektiva identiteten.
Att välja och kombinera avsändare

Det var inte alltid nödvändigt att uppfinna nya organisationer för att kunna
använda dem som kommunikativa resurser. Ett annat sätt var att lägga till
lämpliga avsändare utifrån de organisationer som redan fanns. Till att börja
med kunde organisationen Almega fungera som avsändare. Det vi sett av
dem hittills visar hur de anställda orkestrerar kommunikationen genom att
skapa en berättelse och försöka länka ihop olika medlemsorganisationers
frågor. På så vis liknade Almega de pr-konsulter som de ofta arbetade med.
Men det fanns en viktig skillnad:
PR-företag kan inte själva vara trovärdiga avsändare. (…) Intresseorganisationer har en annan styrka i att de kan tala själva. Det är lite ”finare” att vara
organisation och tycka än att vara företag och tycka. Om företagen säger
saker kopplas det alltid till att tjäna pengar, även om det inte behöver vara
sant. Och de [Almega, intresseorganisationer] kan använda företagen för att
exemplifiera och öka trovärdigheten. Företagen kan berätta hur det verkligen ser ut i verkligheten.
Almegas presschef
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Presschefen pekar här på att Almega själva kan uttala sig, och att Almega
som organisation har vissa allmänt accepterade attribut. De är ‖finare‖ än
företag i den meningen att de inte representerar egenintressen och inte
kopplas lika hårt till pengar. Han påpekar också det som redan beskrivits
ovan: att Almega kan använda sina medlemmar för att illustrera det de säger. I kommunikationen delar alltså Almega företagen i flera olika delar: en
kollektiv bakgrund, eller kör om vi vill använda en metafor från det grekiska
dramat, och företag, eller skådespelare.
Dessutom fanns det, som vi snart ska se, ytterligare möjligheter. Det gick
att skilja den som talade, den som tänkte och den som handlade. Ett exempel på detta var arbetet inom den friskolegrupp som jag redan nämnt några
gånger. De planerade en rad aktiviteter för att försöka få mer politiskt stöd.
De var mycket kritiserade i media och av oppositionspartierna. Före den
borgerliga valsegern 2006 hade flera av de borgerliga partierna varit starka
förespråkare av privata alternativ. Under den period som denna studie gjordes (2008-2009) hade de dock inte ryckt ut till försvar offentligt, samtidigt
som en stark falang inom socialdemokraterna var mycket kritiska, framförallt mot att företag inom skola och sjukvård ska få ta ut vinst. I detta utdrag
diskuterar de vem som ska säga vad var.
Företagsrepresentant 1: Jag tycker att man borde medverka vid kommunkonferenserna. För i år är programmet spikat, men kanske nästa år.
Chefen för den näringspolitiska avdelningen: Det borde vara en del av programmet i så fall. Det ska nog vara en Almega hatt, eller kanske Svenskt Näringsliv på det. Sen borde vi ha något på Almedalen i sommar också.
Företagsrepresentant 2: Då kanske det ska vara Friskoleförbundet som bjuder
in?
Företagsrepresentant 1: Ja, men vi som står för innehållet.
Chefen för den näringspolitiska avdelningen: Ni är viktiga aktörer som driver
och personifierar frågorna.
Företagsrepresentant 1: Forumet är ett annat, då ska det inte vara friskolorna
eller [ett företag] som bjuder in, då blir det tydligt att nu ska det göras reklam...
(…)
Företagsrepresentant 1: Vi är gärna aktiva, men någon från organisationssidan borde hålla ihop arbetet.
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Svenskt Näringslivs anställd 1: Vi pratar om det [på Svenskt Näringsliv]. Jag
anser att vi bör ta bollen.
(…)
Svenskt Näringslivs anställd 2: Jag har pratat med [ordförande i Friskoleförbundet]. Han kan sätta deras logga på [en skrift som ska reda ut begreppen
vinst och utdelning och poängen med vinst.] Fast han vill att den här gruppen ska ta fram texten.
arbetsgrupp för stora friskolor, februari 2009

I denna diskussion fanns flera element: dels talade deltagarna om vad de
upplevde som ett problem – det framgår inte helt tydligt här, men problemet var att det inte var legitimt att vara ett stort företag och att göra vinst.
Dessutom pratade de om hur de skulle formulera detta – vilket budskap de
skulle ha – och vilka arenor de skulle använda sig av. Detta diskuterades parallellt med vilken avsändare som var att föredra på olika arenor och för
olika budskap. Företagen var bra att använda för att personifiera frågor,
men ibland var det bättre att en organisation bjöd in. Företagen vill också
att någon av organisationerna – Almega eller Svenskt Näringsliv ska samordna aktiviteterna. Företagens roll var alltså att personifiera budskapet. Detta
skiljde sig från att vara avsändare. Avsändarna skulle vara någon organisation. Ett argument som nämndes för detta var att Almega och Svenskt Näringsliv ansågs vara mindre förknippade med reklam och egennytta än både
de individuella företagen och Friskoleförbundet. Detta berodde möjligen på
att Almega och Svenskt Näringsliv var längre ifrån sakfrågan. Å andra sidan
framgick det att det var bra att ha Friskoleföretagens logotyp på en
broschyr om vinstutdelning. Det framgår inte i referatet ovan varför, men
det hade att göra med att om Friskoleförbundet stod som avsändare var
både stora och små företag avsändare. I denna fråga hade de små företagen
större legitimitet, så ordförandens erbjudande om att stå bakom broschyren
var ett erbjudande om att låna ut legitimitet. I den grupp som sammanträdde här ingick som nämnts bara stora företag.
På mötet fördelade man på detta sätt aktiviteter och avsändare. I utdraget
här nämns främst företagen och organisationerna, men de olika deltagarna
hade också personliga kopplingar, eller alternativa identiteter som de gärna
nämnde och använde sig av. I en introduktionsrunda uppgav alla minst två
olika titlar eller identiteter, till exempel ägare och journalist, VD, anställd
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vid en think thank, partimedlemoch så vidare. I mötet användes dessa olika
roller som resurser. Den deltagare som hade en journalistisk koppling kunde till exempel berätta om hur journalister resonerade. Den som hade ett
partimedlemskap erbjöd sig exempelvis att ta kontakt med partiet för att
organisera ett möte. Det fanns alltså tre olika sätt att använda sig av sin
identitet: dels kunde den vara bra för att känna till eller kontakta en målgrupp informellt, dels kunde identiteten vara bra för att personifiera något,
dels kunde identiteten vara en avsändare. Detta gällde både individers identitet och organisationers identitet.
Att visa och att dölja med organisationsidentiteter

Vägen till politikerna gick uppenbarligen inte via magen, den gick via berättelserna och konkretionerna. Den stora berättelsen skulle omsättas i sådana
konkretioner och små berättelser eller illustrationer. Det handlade om att
hitta olika företags berättelser för att sedan kunna förmedla dem till politiker, så att de kunde använda dem i sina tal, eller för att media skulle kunna
få personifieringar av aktuella problem, eller för att konkretisera den ack så
abstrakta tjänstesektorn: ”Det gäller att hitta ett sätt att göra tjänstesektorn invigningsbar” sa en av experterna.
För att göra detta behövdes ett spaningsarbete från experternas sida. I början av hösten 2008 följde jag till exempel med forskningsexperten på en
presentation av en akademisk bok om marknader. Under seminariet begärde hon ordet en gång, och frågade om varför man inte hade skrivit om
tjänsteföretag – detta saknades i boken. Andra som frågade var två företagare. Efteråt tog hon kontakt med båda, och bokade in luncher. Hon förklarade för mig att de verkade ha intressanta berättelser, och att hon ville
veta mer. Enligt forskningsexperten var det ett problem att till exempel ministrar fortfarande alltid använde exempel från industrin när de pratade om
innovationer. ”Det handlar alltid om någon japansk robot. De vet inte vad tjänsteinnovationer är”.
Efterfrågan på företag som kunde illustrera eller personifiera en fråga var
ständigt stor. Journalister efterfrågade dem och informationsavdelningen
var ständigt på jakt, liksom näringspolitiska avdelningen. Personer som
kunde ställa upp var delvis en färskvara vilket gjorde det svårt att skapa nå-
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gon form av register (vilka frågor som var aktuella skiftade också). En konsult anställd av Svenskt Näringsliv besökte exempelvis ett veckomöte och
berättade att han skulle intervjua folk på Almega för att försöka åstadkomma ett register med bra personer att tala med. Inom Vårdföretagen fick en
anställd ett liknande uppdrag några månader senare. Annars var det oftast
ett ad hoc-arbete som sysselsatte informationsavdelningen och de olika
branschorganisationerna. Informationsavdelningen frågade vidare hos de
branschansvariga, och kunde oftast leta fram någon person.
Metaorganisationen som aktör döljer företaget

Hittills har vi sett hur arbetet med ramberättelsen om tjänstesektorn handlade om att synliggöra med hjälp av Almega och med hjälp av personifieringar och små berättelser. Men detta hade också en annan sida. Att göra
frågorna synliga var också ett sätt att dölja, eller anonymisera de individuella
företagen. Ett vanligt sätt att använda branschorganisationer var att låta
dem publicera kunskap om branschen. Statistik om försäljning var inte alltid något som ett enskilt företag vill göra allmänt känt, men som en del av
en större grupp kunde de avslöja sina resultat. Ibland när journalisterna
ringde ville inte företagen personifiera frågan, eller journalisten kanske inte
ens ville höra någon enskild. Istället kunde då branschorganisationen svara
för vad ’branschen’ tyckte. Enligt de anställda på Almega använde sig medlemmarna av dem också i fall då det var viktigt för dem att inte bli förknippade med ett problem:
En del stora områden vill inte företagen själva gå in och ha synpunkter på. Till
exempel upphandling. Man vill inte prata om sådant som påverkar ens affärer. Eller om det handlar om regelverk, då vill man inte vara den som har
problem: ni har problem med LAS till exempel. Det skulle innebära att man visar upp ett misslyckande. Man vill inte finnas med som ett problem.
expert på näringspolitiska avdelningen

Att låta problemen med till exempel offentlig upphandling bli en gemensam
fråga var alltså ett sätt att lyfta bort skuld eller sådant som kunde leda till
dåligt anseende från det individuella företaget. Ramberättelsen med alla dess
underfrågor blev alltså en berättelse om en tjänstesektor, vilket både synliggjorde och anonymiserade.
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Vad som måste bort från metaorganisationen som aktör

Men allt kan inte döljas eller anonymiseras. Det fanns gränser.
Jag tycker alla får skämmas för sitt. Har vi ett branschgemensamt forum för
tvistelösning blir enskilda företags problem branschens problem.
företagsrepresentant på styrelsemöte

Våren 2009 hamnade ett medlemsföretag ‖Vårdföretaget‖ i en medieskandal. Vårdföretaget och dess vd hade länge varit ett av de företag som ofta
personifierade sin bransch, och ofta deltog i debatter och paneler som ett
framgångsrikt exempel. De lyftes fram av Almega och de hade också blivit
framlyfta av centerpartiledaren Maud Olofsson som föredömen samt fått
priser som årets företagare. I januari kom ett utlåtande från socialstyrelsen
som kritiserade deras verksamhet där flyktingar var patienter. De hade tidigare blivit kritiserade av tidningen Dagens Medicin, och nu fick uppgifterna
mycket stor spridning i allmänna media. Domen från politikerna blev
mycket hård, de ville omedelbart två sina händer och säga upp kontraktet.
Dessa bråda dagar sökte vd:n hjälp från Almega.
Jag hörde talas om detta på ett möte på informationsavdelningen där deltagarna diskuterade detta. (En handfull personer från informationsavdelningen deltog, samt några informationsansvariga från olika förbund.) En av de
närvarande berättade att vd:n hade kommit till Almega.
– Hon ville ha hjälp med råd kring hur hon skulle hantera media. Hon var väldigt upprörd, men [den näringspolitiska chefen och vd för Almega] hjälpte
henne.
– Är det vanligt att de kommer hit, det ingår väl inte i vårt--– Nej, det kan vi ju inte hjälpa dem med. Ibland kan ju krisen handla om medlemmar som står emot varandra också…
– Vi (ett av förbunden) har företag som sagt upp halva sin pressavdelning
och det märks hos oss…
– Vi (på Vårdföretagarna som vd:n tillhör) har funderat på att sätta ihop något dokument med budskapsstöd. För organisationens skull. Men att inte gå
in i enstaka fall. [vd:n för Almega] höll den linjen, att vi inte skulle gå in i det.
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Om det efteråt kommer en storm mot privat vård, då kan vi göra något. Det
var han tydlig med.
– Är det inte så enkelt, att eftersom vi är en handfast organisation som brukar
hjälpa till på ett handfast sätt, då kanske man griper efter det om det blir en
pressad situation.
– Ja det verkar ha lugnat ner sig nu. Jag har aldrig hört förut att man går ut
och riktar mot en enskild vårdgivare på det här sättet och arrangerat presskonferens och allt.
Utdrag ur nedskriven dialog från ett av informationsavdelningens möten.

Linjen från Almega var alltså att Almega (och de ingående förbunden) kunde hjälpa till med kommunikation och politikerkontakter i generella frågor,
men inte i en fråga som så specifikt rörde en enskild medlem. Man kunde
anonymisera problem som gällde alla eller många, men inte de som var för
knutna till ett företag. Det tycktes dock som om det var lätt för dem att förstå medlemmens reaktion, utifrån att de annars hade nära kontakter kring
politiker- och mediekommunikation. Företagaren själv var, några månader
senare ändå nöjd med hur Almega och Vårdföretagarna agerat:
Som företagare har jag fått mycket hjälp av Almega. De tycker om företagare. De såg till att jag kom i rampljuset och att mina bra idéer blev synliga.
Men när man syns mycket blir man också mer kritiserad. Jag hade aldrig förväntat mig att Almega skulle gå in och försvara ett företag, de kan aldrig
veta vad som hänt i fallet, och om företaget gjort fel. Men de hade rätt attityd. De tyckte att förfarandet från socialstyrelsens sida inte var det bästa.
Branschorganisationen har framfört det, och sagt att man vill diskutera den
frågan. Det kunde de göra för vem som helt. Jag vet inte vad de kan göra
mer.
vd för Vårdföretaget

Hon höll alltså med de Almega-anställda om var gränserna för vad de kunde göra gick. Däremot ansåg hon att Vårdföretagarna borde försvara företagarna hårdare. Vårdföretagarnas styrelse diskuterade senare om man kunde göra strukturella förändringar för att hantera kritik mot ett företag, kanske någon form av medlingsorgan eller tvisteinstans (frågan löstes dock inte
under tiden för denna studie). En del var kritiska, såsom personen som talar
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i inledningen till detta stycke. Många var dock positiva och tyckte att även
om man inte kunde skydda ett företag som var mitt uppe i en medieskandal, fanns det kanske ändå ett gemensamt problem som kunde lösas.
En av kommentarerna som fälldes vid styrelsemötet då detta diskuterades
var dock intressant för den visar på ett problem som branschorganisationer
brottas med, och ett problem som uppstår med en stark gemensam berättelse:
Vårdföretagarna representerar ett antal företag i flera frågor. Men media vill
att vi ska vara en röst. Det är viktigt att vi arbetar emot det; vi är inte en röst.
företagsrepresentant på styrelsemöte

Personen som sa detta fick inte medhåll av de andra mötesdeltagarna. Det
föll kanske på sin omöjlighet. Hur skulle de både kunna agera gemensamt
och behålla en bild av att de alla tyckte olika? Eller som en mötesdeltagare
sa ”Politiker är trötta på att höra vad det ena företaget tycker och det andra, de
vill höra vad branschen säger.” Man kan se det kritiska uttalandet som en rekyl. Berättelsen om tjänstesektorn var stark, och Vårdföretagarna agerade
starkt tillsammans. Men när någon misskötte sig, fanns alltid en risk att det
drabbade alla, och därmed en risk för att uppslutningen bakom den starka
berättelsen skulle brista.
3. Hur företagen skulle rikta sitt beteende
I detta kapitels tredje och sista del ska jag beskriva hur personers aktörskap
riktades. Vi har hittills sett hur ramberättelsen användes såsom ett språkligt
riktande, och hur organisationerna användes för att skapa passande avsändare. I arbetet med ramberättelsen var också de personer som representerade medlemsföretagen i allra högsta grad involverade. Deras roll var (bland
annat) att personifiera de frågor Almega drev och även deras aktörskap behövde anpassas till den omgivning de riktade sig emot.
Ibland träffade Almegas anställda politiker själva, men det var betydligt vanligare att de tog med sig företagsrepresentanter, eller att enbart företagen
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själva gick dit. Företagen själva ansågs vara trovärdigare än Almega som talespersoner, samtidigt som företagen, något paradoxalt, fick mer legitimitet
av att komma dit som representanter för branschen, snarare än sig själva.
Att personifiera kunde dock göras på olika sätt. Chefen för den näringspolitiska avdelningen berättade om hur praktiskt det var med företag med erfarenhet av opinionsarbete. Han berättade att en sådan person en gång hälsade på honom med följande ord: ‖Så, vem vill du att jag ska vara idag; ägaren,
det hårt ansatta lilla företaget, eller kanske en expert på offentlig upphandling?” .
Denna person var vd för ett litet företag och hade varit aktiv i branschorganisationen i många år. Han hade också mycket erfarenhet av offentliga
upphandlingar och var därför ofta inbjuden för att dela med sig av sin expertis, eller för att ge synpunkter. Han var van vid att presentera olika
aspekter av sig själv och att samtidigt anpassa sin berättelse så att han personifierade den aspekt som behövdes. Detta var dock inte normen, det var
en konst att vara ett exempel och det hände därför att företagens representanter behövde assistans. De näringspolitiska experterna hjälpte då till att
förbereda vad de skulle säga och hur. Ibland kunde de ge råd om hur power
point bilderna skulle se ut, ibland mer allmänna råd. Oftast handlade det
om ett slags ‖briefing‖ att helt enkelt tala om vad det var för slags möte det
skulle till och vad politikerna behövde höra; vad Almegarepresentanten
skulle säga och vad företagaren skulle säga.
De olika branschorganisationerna gav också råd ibland, men kanske inte
lika ofta som den näringspolitiska avdelningen. Det hände också att man
anlitade en kommunikationskonsult och tränade på budskapen i förväg med
denna. En av de näringspolitiska experterna förklarade för mig att när en
medlem skulle möta politiker var det viktigt att de talade på ett balanserat
sätt;
En del är bra på att anpassa sig, men andra tror att de ska göra en affärspresentation, och vill prata om hur bra de är. Konsten är istället att kliva tillbaka,
bli ett exempel för politikerna men visa att man pratar om ett övergripande
budskap.

Problemet var alltså att företagen tillämpade en marknadsföringsteknik
istället för en mer politiskt acceptabel. Så här resonerade några av experterna när vi talade om det i grupp:
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Expert 1: När några företag från en bransch jag arbetade med skulle träffa
en politiker gjorde det en säljpitch. Det blir inte riktigt rätt. Jag försöker säga
att de ska tala i termer av allmänintresse. Att de ska beskriva sakfrågan på
ett sådant sätt som är relevant för mottagaren.
Expert 2: Fast resultatet är ändå i nittio procent av fallen att de talar om sin
produkt om de inte varit med flera gånger.
Expert 3: Trots att man pratat om det femtioelva gånger. Inför ett seminarium
hade jag sagt mycket tydligt att det är branschen ni företräder, inte företaget. Men de presenterade bild efter bild på hur bra företagen var och hur de
expanderade.
Expert 1: Det är egentligen vårt misstag. Det är svårt för dem att argumentera
för våra ståndpunkter och berätta med inlevelse om allmänintresset. Det blir
bäst om de kan berätta om sin egen verksamhet på något sätt som blir en illustration till det vi säger.

I andra fall gällde diskussionerna och råden som Almega gav processen
som sådan, snarare än en enstaka presentation. När och hur skulle saker göras? Ett exempel på det var när en grupp utländska apoteksföretag ville påverka politiker i samband med förberedelserna för privatiseringen av Apoteksbolaget under våren 2009. De utländska apoteken hade format en
branschorganisation under bildande inom ramen för Almega. I ett skede
ville de skriva ett brev till ministern – men blev avrådda av den näringspolitiska chefen. Han visste att brevet skulle diarieföras – och därmed bli offentligt. Eftersom detta var i slutet på denna politiskt mycket känsliga process där många olika intressen stod emot varandra och politiskt rykte stod
på spel, ansåg han att det kunde vara skadligt att offentliggöra sina åsikter.
Det kanske skulle göra vissa beslut eller justeringar omöjliga. Istället föreslog Almegas anställda att man skulle skicka ett brev till ministern, och föreslå att företagen skulle e-maila till ministern. I mailet föreslog de ett möte
för att berätta om sina synpunkter. De lade också till att de arbetade på ett
brev. Ministerns kansli svarade nästan genast på brevet, och bad dem att
inte skicka något brev, samt meddelade att de kunde komma på ett möte.
Ett annat exempel på samma tema gällde hur en grupp skulle kunna närma
sig tunga politiker i socialdemokraterna för att försöka påverka dem. När de
diskuterade vilka som var viktiga personer inom partiet, nämndes den politiker som tidigare haft ansvar för frågan. Någon tyckte att han borde vara
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en viktig person att prata med, men blev upplyst om att inom socialdemokraterna var traditionen om man lämnat ett officiellt ansvarsområde, skulle
man inte längre ge officiella kommentarer i ämnet, utan lämna plats för efterföljaren. Detta medförde att det inte verkade bra att kontakta honom officiellt. Däremot kanske det kunde vara möjligt att prata med honom inofficiellt, eftersom han säkert hade inflytande. Rådet gällde alltså hur man skulle kunna bete sig lämpligt i den politiska miljön utifrån de regler och normer som gällde där.
Ska man bry sig om hur politiker tänker?

Almegas anställda gav råd om konkreta situationer, men oftare gällde det
själva attityden till politikerna: skulle man bry sig om hur de tänker? Eller
skulle politiker och media lära sig hur företag tänker? Hur företag såg på
detta föreföll hänga samman med hur vana de var vid opinionsarbete. För
de anställda på Almega var i alla fall svaret på den frågan ett otvetydigt ‖ja‖.
Som vi sett ovan ägnade de mycket tid till att lyssna på politiker och försöka
sätta sig in i olika politiska agendor. Detta var också något de förde med sig
i kontakten med medlemmarna. Ett exempel på detta finner vi till exempel i
diskussionen kring om Vårdföretagarna skulle inrätta en tvistenämnd för att
hantera mediekritik och politisk kritik. Vid styrelsemötet fanns skeptiska
medlemmar som tyckte att politikerna borde lära sig om företag snarare än
tvärtom:
Styrelseledamot: Vi behöver tala om för Per Unckel att det är en ny värld, och
för landstingspolitiker och alla politiker. De behöver veta vad som är bra eller
dåliga sätt att hantera en sådan här situation. Det är inte givet att de måste
ta avstånd. Det finns andra sätt. De kanske inte vet det. Du vill lösa deras
problem.

Almegas anställda, liksom Svenskt Näringslivs anställda som också var närvarande, argumenterade livligt för att det var nödvändigt att sätta sig in i
politikernas situation:
Chefen för den näringspolitiska avdelningen: Verkligheten är ofta komplex.
Det är inte bara någon som inte gjort sitt jobb – det är ofta mer saker. Det
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behövs mer andrum. Man får ge den på andra sidan en möjlighet att ta ett
steg tillbaka. Man måste tänka sig in i politikernas situation.

Att lära ut hur politiker tänker var inte något som bara förekom i Vårdföretagarfallet. Tvärtom, det var något som ständigt pågick i Almega på olika
nivåer. Ett annat exempel var ett kommittéarbete inom vårdområdet. Nutek, SKL, Socialstyrelsen och Almega skrev en gemensam rapport. Medlemsföretagen ville att experterna från näringspolitiska enheten skulle argumentera för att få igenom en skrivning kring offentlig vård som gällde
krav på en långtgående privatisering, vilket hon avrådde bestämt ifrån. (De
ville ha en skrivning om att en viss procentsats av all vård skulle utföras av
privata utförare vid ett bestämt tillfälle per år.)
Medlemsföretagen ville att vi skulle kämpa. De tyckte att nu är ”allt möjligt”.
Men vi ville inte driva på det, för SKL är väldigt frustrerade. De hade förmodligen valt att hoppa av, och då hade dokumentet inte haft samma politiska
värde. Det gäller att vara lyhörd för var gränserna går. Det är lättare på en
organisation som Almega att ha helikoptervyn. Vi kanske har lättare att hitta
stabila verksamhetsformer och att överleva politiskt. Det gäller också att vara
nära alla partier, socialdemokraterna, vänstern, miljöpartiet – annars rivs alla
beslut upp om det blir omval.
näringspolitisk expert

Medlemsföretagens kunskap om den politiska sfären var mycket varierad.
En del av företagen, framförallt de större, hade själva stora resurser för
lobbying och stor vana av kontakter både med politiker och media. Andra
var betydligt mer ovana. En vanlig föreställning särskilt bland de mer ovana
medlemmarna var att det fick informera eller upplysa allmänhet, politiker
eller journalister om sakernas tillstånd. Frågan skulle lösas automatiskt om
man bara kunde få politiker eller journalister att förstå bättre. Så här beskriver en av de näringspolitiska experterna detta:
Det finns också en önskan bland medlemmarna om att ”vi måste synas
mera!” eller att branschfrågor borde lyftas upp. Alla vill det, men de har inte
alltid kunskap om vad som krävs och insikt om förutsättningarna. Man tror att
pressmeddelanden bara går att skicka ut – och tas in direkt i tidningarna. De
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är inte medvetna om trängseln i det offentliga samtalet och om hur nyhetsvärdering går till och allt vad som krävs av förberedelser och träning.
näringspolitisk expert

I förhållande till media ville medlemmar till exempel att det skulle författas
debattartiklar, som lite förenklat, skulle tala om hur bra de var, eller hur viktig en viss bransch var. Ibland gjorde Almega eller branschorganisationerna
just det, trots att man kanske ansåg att det mest handlade om att hålla sig
väl med de egna medlemmarna. I andra fall försökte man istället visa på
vikten av att inta politikernas perspektiv, eller se frågan utifrån. Detta medförde två saker: dels att en viktig del av Almegas arbete var att skaffa sig
kunskap om politikernas bevekelsegrunder, samt att väva in denna i de pågående projekten och att i vissa fall lära ut detta sätt att tänka och handla till
medlemmar.
Det riktade aktörskapet
I inledningen av detta kapitel skrev jag att detta kapitel syftade till att belysa
hur metaorganisationen riktade aktörskapet samt vilken roll de många olika
organisationerna inom en metaorganisation har i förhållande till medlemmarnas aktörskap. Dessa två frågor tycks hänga ihop, vilket jag snart ska
visa.
I den första delen av kapitlet beskrev jag hur näringspolitiska avdelningen
arbetade med att formulera en berättelse som kunde tjäna till att presentera
alla förbundens frågor för politiker och omgivning. Själva berättelsen var
alltså ett sätt att integrera medlemmarnas beskrivningar av både problem
och lösningar på ett sätt som tog hänsyn till vad de trodde var politikers
och omgivnings agendor. Den inramning (framing) (Snow et al. 1986) de
arbetade med, var alltså inte en inramning som enbart byggde på deras egen
önskan om hur de skulle uppfattas, utan också på en analys av hur mottagarna kunde tänkas reagera och på vilken typ av ordval som var lämpligt för
att nå dem.
I kapitlets andra del beskrevs hur organisationerna inom Almega – både
förbunden och medlemsorganisationerna (alltså företagen), användes för att
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rikta medlemmarnas aktörskap så att den aktör som uttalade sig i ett visst
fall var avpassad så att denna både hade en identitet som passade ihop med
frågan och var lämplig i förhållande till den tänkta motparten, såsom när
Almega skapade en ny organisation för städföretagen. De många olika metarorganisationerna (förbunden) inom den större metaorganisationen (Almega) används alltså här för att förstärka frågor genom att låta medlemmarna representeras av olika metaorganisationer vid olika tillfällen. Friskoleföretagen utnyttjade tillexempel flera olika metaorganisationer i sina försök att opinionsbilda. Man kan alltså säga att Almega ger medlemmarna tillgång till flera olika identiteter som de kan iklä sig vid olika tillfällen och som
de kan kombinera på olika sätt. Företaget som aktör kan kompletteras med
flera olika versioner av metaorganisations-aktörer. Metaorganisationerna
(alltså alla de olika förbunden och branschorganisationerna, inklusive Almega) kunde också dölja de individuella företagen som aktörer och ersätta
dem med en kollektiv identitet. För att denna skulle vara användbar fanns
det dock en ambition att hålla negativa aspekter hos medlemsföretagen åtskiljda från den gemensamma metaorganisationsidentiteten. Exempelvis
fick inte skandaler befläcka den gemensamma kollektiva identiteten.
I kapitlets tredje del, slutligen, beskrevs hur de anställda på näringspolitiska
avdelningen riktade medlemmarnas aktörskap genom att förklara för medlemmarna hur de politiska processerna och politikers agendor såg ut, samt
hur det var lämpligt att bete sig.
I kapitel 8 återkommer jag till frågan om hur aktörskap riktas för att sedan
slutföra den i en samlad analys i kapitel 11. I nästa kapitel kommer jag att
undersöka en annan aspekt av de många olika organisationerna inom Almega: konkurrensen dem emellan.
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7

Konkurrens om aktörskap

Den första gången jag intervjuade chefen för den näringspolitiska avdelningen slogs jag av att allt verkade så okomplicerat och utan konflikter när
han talade om Almega. Det lät nästan ofattbart okomplicerat för en organisation som representerade så väldigt många olika branscher. Jag frågade om
det verkligen aldrig fanns spänningar mellan medlemsföretag, till exempel
mellan små och stora företag. Han log och svarade att det nog berodde på
att han var ‖så van att marknadsföra budskap‖. (Det var ju trots allt hans
uppgift att föra ut ‖tjänstesektorns röst‖). Han förklarade sen att visst förekom konflikter, men att det ofta rådde stor enighet, och att deras kärnverksamhet var att lösa tvister och medla. Att konflikter inom intresseorganisationerna löstes med hjälp av långa förankringsprocesser, lirkanden, samtal
och försök att gå runt snarare än rakt på, var en allmän åsikt bland anställda
och dem med förtroendeuppdrag. Dessutom var det viktigt att ingen blev
uthängd, inte skapa nya konflikter och att inte i onödan skapa låsta positioner. Detta innebar inte att konflikter inte fanns, däremot krävde de diskretion och fingertoppskänsla.
Näringspolitiska avdelningens arbete, och överhuvudtaget det arbete inom
Almega som syftade till att skapa en gemensam agenda för Almega, var inte
enkelt. Det som lyftes fram riskerade att dölja andra agendor som de sju organisationerna inom Almega kunde ha. Vi ska i detta kapitel se närmare på
vad som hände när det uppstod konkurrens mellan de olika organisationerna inom Almega. Den delfråga som undersöks i detta kapitel var delfråga 2:
‖Hur påverkar relationen mellan medlemmarna och metaorganisationen respektive aktörskap?” Denna fråga syftade på hur metaorganisationer å ena sidan kan
bidra till att kvalificera medlemmars aktörskap, men att det samtidigt kan
finnas konkurrens mellan olika aktörskap. Dessutom finns en potentiell
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konkurrens mellan metaorganisationen och dess medlemmar om vem som
är aktör.
Logotypen och konkurrensen om att få synas
Almegas logotyp var väldigt lik socialdemokraternas stiliserade ros. Deras
röda logotyp var dock tänkt att föreställa något helt annat. En satellit trodde
en del. Men det den röda symbolen var avsedd att föreställa, var en människa i centrum, vilket symboliserade hur människan är i centrum för tjänsterna.

Före och efter: Almega och förbundens logotyper

Vitsen med logotyper är att man ska känna igen dem som ett särtecken, och
då är det kanske inte helt önskvärt att logotypen påminde om en variant på
en socialdemokratisk ros. Hur det nu var, var informationsavdelningen mitt
uppe i en omgörning av den grafiska profilen och logotyperna. Förslagen
låg på bänken bredvid deras arbetsplatser. Olika typsnitt, olika bilder. Tyvärr fanns det lika många åsikter om hur den skulle se ut som förslagen
som låg på bänken. Och det fanns de som inte alls ville ha en gemensam,
eller snarare, en mer gemensam logotyp än förut där det framgick att förbunden ingick i Almega. En del av förbunden hade redan för flera år sedan
lag till ”Almega” i sitt namn. Tjänsteföretagarna hette till exempel formellt
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Almega tjänsteföretagen, medan Bemanningsföretagen inte lagt till ‖Almega‖ i sitt namn. Förnyelsen hade börjat smått, men den spred sig. Den kom
dock att aktualisera en rad strategiska frågor. Ställde inte kommunikationen
krav på en gemensam agenda? Vilken effekt hade olika lobbyingfrågor på
varandra? Och inte minst: Hur samordnades olika lobbyingfrågor och olika
separata varumärken av varandra?
Logotyp-frågan var egentligen en gammal fråga. Almegas styrelse hade diskuterat saken redan 2001 när man började göra upp målbilder för hur Almega skulle bli tjänstesektorns röst 2003. Men nu fanns en informationsavdelning med en egen chef och därmed några som kunde driva frågan. På
powerpointbilder från den tiden syns förslag som att Almega behöver en
underrubrik (till exempel ‖Forum för tjänsteföretagare‖, och att förbunden
skulle kunna ha underrubriker såsom ‖ingår i Almega‖ eller ‖ett förbund i
Almega‖). Utifrån informationsavdelningens perspektiv var en viktig egenskap hos en ny grafisk profil att det fanns något som höll samman kommunikationen, men som samtidigt gjorde det begripligt att olika aktörer var
olika i vissa frågor.
Åter till logotyperna på bordet. Inom Almega fanns de sju förbunden och
alla deras medlemsorganisationers namn och logotyper. En störtflod av olika namn… Men alla organisationer inom Almega var inte för en gemensam
logotyp. STD:s vd ville inte försvinna in i någon Almegaidentitet.33 STD,
organiserade arkitektföretag och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn och hade funnits i cirka hundra år.

Beskrivningen av STD:s hållning baseras dels på tre formella, semi-strukturerade intervjuer med vd:n, varav de flesta citaten är från en av dessa intervjuer där vi diskuterade just frågan om logotypen. De övriga intervjuerna handlade mer allmänt om vad STD gjorde, vad
som var viktigt för dem, vilka frågor de drev och så vidare. Dessa intervjuer gjordes vid tre
olika tidpunkter, den första 2007, därefter två med några månaders mellanrum under 2008
och 2009. Framställningen av STD bygger också på de olika STD-möten jag närvarade vid
och en intervju med en av styrelseledamöterna (se bilaga) samt frågor jag ställt till anställda
på Almega under den tid jag var där.
33
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Vd: Branschföreningen har väldigt stark egen identitet. Säkert för att den är
så pass gammal tror jag. I förhållande till konsulternas omvärld. Det vill säga
entreprenörer och byggherrar, allt sådant. De vet knappt vad Almega är,
men de vet vad STD är.
Liv Fries: Är det en inarbetad intern branschvärld?
Vd: Ja, en sektor skulle jag kalla det – hela byggsektorn är oerhört etablerad.
Jag lovar, det finns ingen här i huset [Almega] som har en sådan omvärld
som vi har.
Liv Fries: Nej, många av de andra är ju nyskapade. De är ju bebisar i jämförelse.
Vd: Ja vi är åldringar i det här sällskapet. Det finns verkligen en värld utanför.
Liv Fries: Den är samtidigt lite osynlig för andra eftersom den är så skild från
annat. När jag pratar med folk utanför Almega är det ingen som vet vad STD
är. Är ni mer slutna? Ni är sällan i media – ni kanske är mer interna?
Vd: Nickar instämmande. – Ja, och vi har mångåriga relationer. Inarbetade
relationer. Och positioner, sinsemellan.
Ur intervju med STD:s vd

STD, ‖åldringarna‖ med de inarbetade relationerna, hanterade sina viktigaste frågor i en rad olika nätverk av horisontell, sektorsinriktad karaktär, till
skillnad från den vertikala struktur Almega och Svenskt Näringsliv utgjorde.
Byggsektorn utgjordes av arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, installatörer och materialleverantörer. Dessutom fanns det byggherrar – alltså
de som beställde själva bygget. De olika aktörerna och funktionerna var
uppdelade på cirka femton olika intresseorganisationer: Byggmaterialindustrierna, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Målaremästarna, Träoch Möbelindustriförbundet och VVS Företagen, för att nämna några.
Dessa olika organisationer samverkade i olika nätverk. En som STD:s vd
nämnde som särskilt viktig var Svensk Byggnäring. Det var en intresseorganisation för flera delar av sektorn (byggindustri, materialleverantörer och
konsulter) som enligt hemsidan arbetade med att lobba för branschen gentemot politiker. Enligt STD:s vd handlade arbetet dock mycket om sektorns
interna relationer och roller. Utöver detta fanns det mer sakorienterade
samarbetsgrupper, såsom Kretsloppsrådet som jobbade med miljö och
energi och BQR som arbetade med kvalitetsfrågor. Utöver dessa organisationer fanns flera andra. Förutom de horisontala samarbetsorganisationerna
var de även med i organisationer som i likhet med Almega var vertikala. Till
exempel var de med i en europeisk organisation för konsulter. STD:s eget
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arbete var uppbyggt kring en mängd olika arbetsgrupper där medlemmarna
träffas och samarbetar kring olika projekt, och många av dessa var relaterade till någon av de olika horisontella samarbetsgrupperna. Det som inom
STD upplevdes som de viktigaste problemen var dels något som vd:n kallade brist på affärsmässighet (att kunna ta betalt), dels den underordnade roll
medlemsföretagen hade i den kedja av aktörer som byggsektorn utgörs av.
Båda dessa frågor var sådana som politiker inte hade något direkt inflytande
över, utan som istället mer berörde relationerna till de andra företagsaktörerna inom sektorn. I denna värld – den väletablerade byggsektorn, hade
STD en tydlig identitet som uppenbarligen var mycket viktig för organisationen. Däremot var både förbundet och de yrkesgrupper det representerade relativt okända utanför sektorn. Enligt en av styrelseledamöterna kände
inte ens KTH till sina elevers framtida arbetsgivare.
Trots att en stor andel av de nyutexaminerade arkitekterna börjar jobba i
konsultföretag vet inte ens KTH om det. KTH trodde att 90 procent av arkitektstudenterna börjar jobba på byggföretag, när det i själva verket är en minoritet som gör det.
styrelseledamot, STD

Det var dock inte enbart fråga om själva varumärket STD och hur välkänt
det var. Det var också fråga om vad Almega stod för, och mer specifikt, vad
det stod för i relation till tjänstesektorn. STD var kritiska till Almegas näringspolitiska fokus på städning. Enligt vd:n för STD, ansåg STD att kampanjen för skatteavdrag för hushållsnära tjänster hade skapat en bild av att
tjänstesektorn var synonymt med enkla tjänster såsom tvättning och städning. (Denna åsikt delades för övrigt av fler förbund än STD.) Vd:n för
STD förklarade att deras tjänster var ”kunskapsintensiva” och att förutsättningarna därför var annorlunda för dem. För STD:s vd var det inte alltid
uppenbart att Almegas näringspolitiska frågor berörde hennes medlemmar
eller att de hängde ihop med Almega av skäl som har just med tjänster att
göra. STD var mycket väl integrerade i samarbetet kring löneavtal, men inte
lika mycket i resonemangen kring tjänstesamhället. Vd:n menade att det inte
var viktigt för hennes medlemmar att vara tjänsteföretag. De jobbar mot
andra i sektorn och dessa ‖rycker bara på axlarna‖ inför talet om tjänster.
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Vd:n: Det är inte riktigt det som är vår stora grej. Det är väl säkert därför vi inte
så självklart hittar hem i Almegas näringspolitiska frågor. De berör inte oss på
samma sätt [som de berör till exempel Vårdförbundet].
Liv Fries: Samtidigt, när det gäller forskningspolitiska frågor, berör inte det er?
(…)
Vd:n: Fast vårt behov är att de forskar på samhällsbyggnad, inte på tjänster.
(…) Det blir grädde på moset, men det är inte vårt mos.
Ur intervju med Vd för STD.

STD:s sektorsfokus var inte unikt, men det skiljde sig på ett fundamentalt
sätt från en annan grupp av förbund inom Almega, nämligen de som drev
frågan om den så kallade ‖offentliga marknaden‖: privata företag inom
vård, skola och omsorg. Ett typiskt exempel på denna typ av förbund inom
Almega var Vårdföretagarna. Jag tar upp dem som kontrast, inte för att de
var helt nöjda med logotypen (även om de var mindre kritiska än STD),
utan för att belysa vilka olika effekter som frågan om en gemensam logotyp
kunde ha på olika slags medlemsorganisationer. (Vårdföretagarna hade synpunkter på det mesta, allra mest på villkoren för deras egen bransch, men
också på hur arbetet inom Almega skulle se ut. De ställde generellt sätt stora krav på de anställda.) Vårdföretagarna var en nästan nybildad organisation i en ny bransch där mycket var under förhandling och som var politiskt
brännbar. STD hade 740 medlemsföretag, vilket var ungefär hälften så
många som Vårdföretagarnas 1850 företag. Båda förbunden ansågs vara
tongivande inom Almega.
I motsats till STD behövde Vårdföretagarna inte vara synliga inom sin sektor. Detta berodde dels på att deras sektor var relativt ny på så vis att det
inte fanns lika väl etablerade organisationsstrukturer. Det fanns bara ett tiotal intresseorganisationer som organiserade olika delar av sektorn: Läkemedelsindustriföreningen, SwedenBio och Swedish MedTech. Därutöver
fanns också organisationer för kemiproducenter, parallellimport och några
andra mindre föreningar. Vårdföretagarna var ett ungt förbund inriktat på
att påverka politiker snarare än andra företag. Många av företagen i Vårdföretagarna hade mindre än tio år på nacken och en del var helt nybildade. Till
skillnad från byggsektorn där näst intill alla olika yrkesgrupper eller företagstyper hade sina branschorganisationer, samsades åtta olika delbranscher
i Vårdföretagarna: ambulans, dentallaboratorier, företagshälsovård, läkar-
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mottagningar, personlig assistans, tandvård, vård- och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet och äldreomsorg. På Vårdföretagarnas
hemsida fanns inga samarbetsorganisationer eller nätverk listade i skarp
kontrast till den långa lista STD hade på sin hemsida. Vårdföretagarnas viktigaste frågor hade alla att göra med sådant som politiker beslutade om snarare än om affärsmässiga eller relationsmässiga frågor. Förbundet önskade
till exempel att större delar av sjukvården skulle privatiseras, och det drev
frågor om hur upphandlingar skulle gå till och vilka villkor som skulle gälla i
dessa. Sammantaget innebar detta att förbundet dels inte hade samma behov av synlighet gentemot sin egen sektor eftersom det fanns färre sektorsnätverk, dels att deras aktiviteter i huvudsak riktades mot politiker, och i
förhållande till dem var det viktigare att ge uttryck för ett allmänintresse än
att profilera sig som en egen organisation.
När det gällde STD, var deras synlighet viktig; de hade mycket sektoriellt
samarbete och behövde synas. STD var rädda att förlora sin särart, för i deras omgivning var inte Almega det kända namnet, och Almegas frågor var
inte de centrala. Detta pekar på hur aktörskap och identitet är något som
byggs upp över tid och i relationen med omgivande aktörer.
I samarbetet inom Almega fanns det ett stort utrymme för att de många
olika organisationerna hade sina egna identiteter som också var viktiga i relation till deras specifika närmsta omgivningar. Som vi sett utnyttjades detta
faktum rent av i det näringspolitiska arbetet, då de olika organisationerna
kunde plockas ihop till en lämplig avsändare. Men när det gäller den grafiska profilen och dess inverkan på de olika logotyperna, gick Almega ett steg
längre. Här skulle det bli synligt hela tiden att de många olika förbunden var
en del av Almega. Detta aktualiserade frågorna om vad förbunden skulle ha
gemensamt, vad de skulle ha Almega till och hur synligt Almega fick vara.
Som jämförelse kan nämnas att andra så kallade servicebolag, som alltså
fyllde liknade funktioner som Almega rent formellt, hade väldigt olika grad
av synlighet. Svensk Handel var till exempel välkänt för allmänheten och
högprofilerat, medan Arbio, som var servicebolag för Skogsindustrierna,
Trä- och Möbelföretagen och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet aldrig
nämndes i media.
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Metaorganisationer kan sägas konkurrera med sina medlemsorganisationer
eftersom de har samma typ av identitet – de är organisationer och kan ofta
fylla samma funktion eller prestera samma saker (Ahrne och Brunsson
2008). Här konkurrerar inte Almega med medlemsföretagen, utan just med
medlemsorganisationerna om vem som ska representera, men också om
vilken sfär (sektor, omvärld) som ska ha företräde. Är det viktigast att vara
känd i relation till sektorn eller till politikern? På ett sätt hade STD och Almega delat upp arbetsuppgifterna mellan sig, men i fråga om logotypen
fungerade plötsligt inte denna uppdelning eftersom deras behov av synlighet plötsligt konkurrerade.
Frågan om logotypen fick inte sin definitiva lösning under den tiden jag var
där. Våren 2009 antog styrelsen en mindre förändring. Efter flera månaders
ytterligare arbete och framförallt arbete med att förankra det nya förslaget i
förbundsstyrelser, antog Almegas huvudstyrelse den nya logotypfamiljen i
december 2009. Såhär sammanfattade informationschefen processen:
I en organisation som har så många olika mål och uppfattningar och som
bygger på samverkan så tar det lång tid och det blir många diskussioner. Alla
har frihet att välja, och ingen får känna sig tvingad. Man kan försöka tala för
sin vara och sälja sitt val av väg, men om de inte köper det så går det inte.
Det är som ett opinionsarbete både internt och externt.
informationschefen

Konkurrens om att vara mest legitim förespråkare
En annan typ av konkurrens mellan de olika organisationerna var konkurrensen om att vara mest legitim förespråkare i en specifik fråga. När det
gällde vårdfrågor fanns inte mindre än tre aspiranter på att föra företagens
talan: arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna, förbundet Almega och
centralorganisationen Svenskt Näringsliv. Vårdföretagarna var formellt en
arbetsgivarorganisation, men det var inte relationerna till facket som bekymrade dem mest. Politiska frågor upptog större delen av deras möten enligt Vårdföretagarnas näringspolitiska expert:
Deras styrelse är väldigt intresserad av näringspolitik. Faktiskt så mycket att
arbetsgivarsidan [de förhandlare som arbetar för förbundets räkning] är fru-

134

strerade för att de får för lite plats. De får kanske bara en halvtimme av de
fyra timmar som styrelsemötet varar. Och då har man ändå ett extra näringspolitiskt möte varje månad. De är intresserade av arbetsgivarfrågor så
länge som de är politiska. Moms till exempel, är ju både en politisk och en arbetsgivare fråga. Men det som faller utanför det och berör kollektivavtal eller
indexeringar, är de mindre intresserade av.
näringspolitisk expert på Vårdföretagarna

Frågorna om vårdsektorn: privata företags rätt att verka där, villkoren för
dem, upphandlingen av tjänster inom offentlig sektor och så vidare, var frågor som både Almega och Svenskt Näringsliv drev, och som ansågs vara
strategiskt viktiga frågor för tjänstesektorn och för näringslivet. Vårdföretagarnas ordförande, var en mycket aktiv ordförande av flera skäl. Organisationen var relativt ny och det var en turbulent sektor, men hon berättade att
hon hade satsat mycket energi på arbetet eftersom hon blev frustrerad över
att det föreföll som om det gjordes mycket dubbelarbete och att det var
svårt att överblicka vad man erbjöd medlemmarna. Utav de avgifter man
tog ut från medlemmarna, gick en liten del till föreningen, en större till Almega och en ännu större del till Svenskt Näringsliv, men vad fick man ut av
de pengarna? Och vem ägde egentligen vårdfrågorna? Vårdföretagarnas
ordförande ansåg att det var mycket problematiskt att Vårdföretagarna,
Almega och Svenskt Näringsliv ibland arbetade samtidigt med samma fråga
utan att ha koordinerat arbetet.
En sak som är oerhört konstig och som jag fortfarande tycker är konstig, är att
vi kunde driva en fråga inom Vårdföretagarna, svara på en remiss och uppvakta en politiker om något speciellt. Samtidigt kunde både Almega och
Svenskt Näringsliv arbeta med frågan och med samma remiss och ha samma
tankar om att uppvakta en politiker. Vi satt på tre ställen och tänkte på
samma saker och la upp planer och bokade kontakter helt ovetande om
varandra. Jag undrar hur man uppfattade oss. Visserligen brukar man säga
att man ska låta många blommor blomma, men ibland var det kontraproduktivt.
vårdföretagarnas ordförande
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Ordföranden fann det frustrerande att de andra organisationerna inte heller
alltid fokuserade på rätt saker; ibland kunde Almega och Svenskt Näringsliv
arbeta med problem som redan lösts. Hon berättade att hon inrättat en
‖näringspolitisk arena‖ där de tre olika organisationerna samordnade sina
vårdrelaterade agendor. Därmed tyckte hon att hon hade en viss kontroll
över de olika insatserna.
Oklarheten kring vem som skulle ta initiativ i en viss fråga diskuterades på
informationsavdelningen också. För dem var detta ett problem av flera skäl.
För det första var det ett praktiskt problem – vilken organisation skulle ha
representationsstånd vid vilken kongress eller vilket seminarium? Förberedelserna för Almegas deltagande i Almedalen pågick för fullt. Almega hade
under flera år haft ett ambitiöst och välbesökt program. Deras närvaro koordinerades med Svenskt Näringsliv som också hade aktiviteter där. Liksom
vid många andra seminarier som ordnades under året hade de olika förbunden, Almega och Svenskt Näringsliv ibland gemensamma och ibland separata arrangemang. Ibland ansågs det tillräckligt att en av organisationerna
närvarade.
För det andra pågick arbetet med de nya logotyperna. Detta aktualiserade
för informationsavdelningen en önskan om större klarhet i vad de olika organisationerna inom Almega ville ha ut av varandra för att informationsavdelningen skulle kunna arbeta med att hitta former att kommunicera detta.
Eftersom de olika förbundsrepresentanterna inom Almega varken var helt
ense eller helt klara över detta, var informationsavdelningens arbete komplicerat.
Jag ska ge en inblick i ett möte på informationsavdelningen då dessa frågor
diskuterades, eftersom mötet ger en mycket tydlig illustration av problematiken: dels handlade den om att organisationerna på alla nivåer (förbund,
Almega, Svenskt Näringsliv) sökte efter sina roller – dels om att de ibland
gjorde anspråk på samma roller. Vid det möte vi ska besöka hade gruppen
just fått besked från den strategiska ledningsgruppen om att beslut om nya
logotyper lagts på is (detta var i mars 2009). De skulle tills vidare använda
de gamla logotyperna. Informationschefen konstaterade att detta på ett sätt
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var en motgång, men att de samtidigt nu visste vad de hade att hålla sig till,
och att processen ändå gick framåt.
Informationschefen: Nu har vi vår gamla logga, men vi ligger närmare förbunden nu än förut. (…) Det är jobbigt att processen varit så jobbig. Ena dagen tycktes alla styrelser säga ja, sen blev det stopp i huvudstyrelsen. Jag tror
att det är svårt att byta logga utan att göra det strategiska först. Grundproblematiken är: vad ska vi ha varandra till. Varför hänger vi ihop, när är vi tillsammans och när är vi inte det. (…) Jag tror att det måste ut och diskuteras i
förbunden. Vissa frågor kan man ha gemensamt, andra inte. Avsändaren är
trovärdig först när den är relevant för den frågan det gäller.
Informatör: Till exempel när det gäller bevakningsbranschen. Där jobbar de
med fackförbunden på ett helt annat sätt, då är det en helt annan avsändare och sätt att jobba och allting…

Informationschefen ställer sig upp och börjar rita på whiteboarden. Hon
vill sätta in det som händer i ett större sammanhang: vad handlar problemet
egentligen om?
Informationschefen: Vi gick ihop vid ett tillfälle: här (hon ritar en tidsaxel och
markerar början av den). Almega var tvungen att förhålla sig till omvärlden
som då var industrin. Identiteten blev ett slags ”icke-industri”. Sen hamnar vi
där vi är i dag. Vi är större och representerar fler branscher. Vi behöver inte
längre definiera oss i relation till industrin. Vi och industrin är beroende av varandra. Men sen växer Almega och får fler medlemmar i takt med att tjänstesamhället växer. Vi blir gradvis en diversebutik. Här borta (pekar längst bort
på tidsaxeln). Finns det relevans att bli större? Kan vi driva det med enbart en
avsändare med trovärdighet? Då blir vi Svenskt Näringsliv. För att kunna göra
saker här där vi är idag måste vi ha en hypotes om framtiden. Jag tror att det
kommer se ut såhär. (Hon ritar en cirkel med sju små cirklar inuti som ska symbolisera förbunden.)
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Återgivning av informationschefens bild

Almega

Förbunden
Informationschefen: Den sekund som regeringen tar över och fattar att tjänstesektorn är så viktig för Sverige att om man inte tar tag i strukturpolitik och de
saker som behövs, kommer Sverige inte att klara sig. Den sekunden krackelerar Almega-skalet. Och de olika under-identiteterna [alltså det som idag är
de sju förbunden] kommer växa.

Hon slutför bilden och återknyter till att det är utifrån detta man måste definiera vilka samordningsvinsterna är. Det hon beskrivit är alltså den paradox Almega står inför: å ena sidan har de formerat sig för att ge röst åt en
ny aktör, ett nytt särintresse, nämligen tjänstesektorn. Men samtidigt håller
alltfler av Sveriges företag på att bli en del av tjänstesektorn. I framtiden
kanske alla företag kan kalla sig tjänsteföretag – och på vilket sätt är då
Svenskt Näringsliv (som nu är den gemensamma organisationen) annorlunda än Almega; i så fall representerar båda parter samma helhet. Dessutom
blir Almega å ena sidan starkare av att få fler medlemmar, men å andra sidan blir de svagare eftersom deras medlemmar blir alltmer heterogena. Almega måste alltså å ena sidan hantera att de kan komma att konkurrera med
Svenskt Näringsliv eftersom de båda kommer att representera ”alla”. Å
andra sidan måste de hantera att deras gemensamma identitet som Almega
och tjänstesektorns röst kan komma att lösas upp av sin egen växtkraft, för
att de blir för stora. Och om Almegaidentiteten spricker måste de olika
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identiteterna inom Almega på något sätt finnas kvar. Beskrivningen föranleder en av informatörerna att kommentera samordningen mellan Svenskt
Näringsliv och Almega:
Informatör 2: Man vet aldrig när Svenskt Näringsliv är de som ska agera i en
fråga eller när det är vi som gör det.
Informationschefen: Idag är det en dragkamp mellan Almega och Svenskt
Näringsliv. Jag tror att de antingen blir de marginaliserade eller så hittar man
ett sätt lösa ut det. Det finns ingen strategi för när de tar över: när de ska göra
eller när vi ska göra. Jag tycker att när man frågar varför det blev som det
blev handlar det mest om vem som hade pengar.
Men vårt sätt att hantera det är att vi ska vara på medlemmarnas sida, inte
Almega närmast, det vill säga inte organisationen Almega. Det skjuter på
perspektivet. Hur kan vi stödja medlemmarna bäst i denna övergång? Man
kan inte backa, för då sitter man bara i baksätet och kan inte vara med att
styra. Man måste tänka framåt. Detta var en parantes, men det kommer att
vara med oss.

Detta intermezzo i mötet avslutas med att informationschefen manar till
handling: ”Nu ska vi sätta igång – vi har massor att göra…” Stämningen är trots
motgången upprymd, och en av informatörerna säger: ”Hade det varit en
amerikansk film hade vi hurrat och lyft knytnäven i luften…” medan hon höjer sin
egen näve och de andra skrattar.
Resonemanget som helhet belyser konkurrensen mellan de olika nivåerna.
Eller om man så vill – hur de olika organisationsnivåerna sökte efter sin roll
och ibland konkurrerade om samma roll när förutsättningarna på så många
plan förändrade vad de kunde vara och vad de ville vara. Alla organisationsnivåer gjorde i vissa fall anspråk på att vara den mest legitima företrädaren. Svenskt Näringsliv beslutade i samband med att de nybildade organisationen i början av 00-talet (se kapitel 5) att de enbart skulle opinionsbilda
i frågor som var relevanta för hela näringslivet. På ett liknande sätt hade
Almegas styrelse beslutat att opinionsbilda i gemensamma frågor och låta
förbunden sköta de frågor som enbart gäller deras branscher. Problemen
var bara att dels gick det inte att opinionsbilda utan konkreta exempel och
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företag som kunde personifiera frågorna, vilket gjorde att frågorna genast
var nere på företags- och förbundsnivå. Dels ansåg Svenskt Näringsliv att
exempelvis frågan om privata alternativ i vårdsektorn var en viktig principfråga för hela näringslivet. Det som verkade enkelt att dela upp, var i praktiken inte alls enkelt. Alla organisationsnivåer ville vara den mest legitima
förespråkaren och de ville arbeta tillsammans. Ofta lyckades de förstärka
varandra på så vis som beskrivits i kapitel 6, men ibland uppstod också situationer då de konkurrerade och krockade.
Almega som tillfällig vinnare i konkurrensen
Konkurrensen med STD å ena sidan och med Svenskt Näringsliv och
Vårdföretagarna å andra sidan handlade alltså om rätten och möjligheten att
synas respektive rätten att vara den mest legitima aktören. I det senare fallet
vände sig tre olika organisationer till samma omvärld, medan STD fallet
handlade om att man var intresserad av att kommunicera med olika omvärldar. Gemensamt för båda fallen var att Almega hade vuxit, eventuellt på
de andra nivåernas bekostnad. På ett sätt hade de alltså vunnit i konkurrensen.
Frågan är om det är rätt att kalla detta för konkurrens. När jag lät de anställda på Almega läsa manus opponerade de sig mot detta begrepp. De påpekade att alla dessa organisationer samverkar och att all deras verksamhet
bygger på samverkan och samtal. Detta är jag den sista att bestrida. Men jag
tycker att ordet konkurrens ändå sätter fingret på hur det i en rad situationer ändå förekom att organisationsnivåerna krockade med varandra. Syftet
med krockarna var inte, såsom när företag konkurrerar, att de skulle slå ut
varandra. Syftet verkade mest handla om att försöka genomföra sitt uppdrag. De kom från olika håll och hade olika behov. Det jag vill belysa är
främst effekterna detta hade på deras aktörskap, vilket är starkt länkat till
synlighet. Vem syntes? Kunde alla synas? Skymde de varandra? När det
gäller branschorganisationer internationellt har denna fråga delvis berörts i
en annan kontext. Inom det nykorporativistiska forskningsprogrammet om
branschorganisationer (se kapitel 4) intresserade sig forskare för på vilken
nivå som branschorganisationerna koncentrerade makt. De kunde påvisa att
branschorganisationernas struktur ofta samvarierade med var makten fanns
i det politiska systemet (Coleman och Jacek 1989). Var de regionala politi-
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kerna mäktiga var det där branschorganisationen koncentrerade sin makt.
Det jag tar upp här tangerar denna fråga även om jag inte diskuterar makt.
Coleman och Jaceks studier visade att vilken nivå inom organisationerna
som är störst varierar över tid. I Almegas fall kan jag inte säga att de var
‖mäktigast‖ eftersom jag inte studerat detta särskilt. Mycket tyder dock på
att de blev mer inflytelserika i jämförelse med de andra nivåerna. Det som
jag har undersökt är hur Almega gradvis blev mer synliga och aktörslika och
hur de organisatoriska strukturerna anpassades efter Almega.
Bakgrunden till detta beskrevs i kapitel 5. I kort fanns tre orsaker: Svenskt
Näringsliv slutade i början av 2000-talet att förhandla och flyttade ned ansvaret för förhandlingarna på förbunden och på olika strukturer som skulle
samordna förbunden (industriavtalet, beredningsutskotten inom Svenskt
Näringsliv och förbundsgrupper som Almega). Dessutom växte tjänstesektorn och många medlemsföretag efterfrågade en ‖röst för tjänstesektorn‖.
Denna roll axlade så småningom Almega. Till detta kom att många företag
efterfrågade en effektivisering. De tyckte att de många intresseorganisationerna kostade för mycket och en rad sammanslagningar av bransch- och
arbetsgivarorganisationer genomfördes. Samverkan inom Almega hade ett
konkret ekonomiskt uppdrag: att se till att spara pengar och använda sig av
gemensam personal på ett så effektivt sätt som möjligt.
Dessa olika förändringar ledde till att det Almega jag besökte 2008/2009
var mitt uppe i en omorganisation som i sin tur medförde att Almega på en
rad olika sätt fick en tydligare kontur som aktör. I kapitel 2 diskuterade jag
två olika definitioner av aktörskap. En relationell som fokuserar på hur den
som handlar agerar i relation till mottagaren. Den andra definitionen som
aktualiseras i detta sammanhang är den institutionella definitionen av aktörskap som tar fasta på en allmän, institutionaliserad föreställning om vad
en aktör är. I den moderna aktörsinstitutionen ingår att aktören är aktör om
denna har auktoritet och identitet samt agerar ansvarsfyllt och rationellt
(Meyer och Jepperson 2000:106). För att en organisation ska uppfattas som
en aktör måste de leva upp till aktörsinstitution, vilket innebär att de har en
egen identitet, en egen hierarki och en egen rationalitet. Organisationer som
inte lever upp till dessa föreställningar uppfattas snarare som arenor eller
som agenter (Brunsson och Sahlin-Andersson 2000). De steg som vidtogs
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inom Almega gjorde att de på olika sätt förstärkte intrycket av Almeganivån
som en egen självständig aktör med en egen rationalitet och egna gränser.
Vi har sett i kapitlet om näringspolitiska avdelningen hur de anställda arbetade på att strukturera Almegas argumentation. I detta kapitel har beskrivits
hur informationsavdelningen också arbetade med att försöka hitta ett sätt
att göra Almega och de olika förbunden synliga inom ramen för samma
grafiska profil.
Rent organisatoriskt togs under 2008/2009 ytterligare steg mot att integrera
de olika förbundens arbete. De som arbetade med förhandling sattes på
samma våningsplan, så att de istället för att sitta med det förbund de arbetade mest för, satt tillsammans. Ett slags mellanchefsnivå (kallad den operative gruppen) fick också ansvar för att försöka organisera arbetet så att man
kunde dra mest nytta av de anställda. Genom att omorganisera så att anställda i större utsträckning kom att identifieras med en kompetens snarare
än en viss delbransch, tänkte man sig att förbunden bättre kunde dra nytta
av dem. Den nya matrisorganisationen kompletterades dessutom med en
helt ny form av timrapportering och i vissa fall internprissättning. Intentionen var att de olika organisationerna inom Almega skulle kunna köpa timmar av olika yrkesgruppers tid, istället för att som förut (i extremfallet) bara
ha en anställd som skulle tillgodose alla deras behov. En ny logik gjorde
alltså sitt inträde: en logik som utgick ifrån helheten Almega snarare än att
enbart låta Almega vara bakgrunden för en rad separata intresseorganisationer.
Syftet med omorganisationen var otvivelaktligen att ge medlemsorganisationerna mer för deras pengar, men likafullt utgjorde reformen också ett
steg mot att skilja de anställda från deras täta koppling till de olika medlemsorganisationerna. I och med detta stärktes rimligen Almegas roll. De
näringspolitiska experterna, som arbetade för alla förbund, var de enda jag
träffade på Almega som otvetydigt identifierade sig med Almega. De andra
beskrev sig oftast som anställda i den medlemsorganisation de arbetade för.
Om fler i framtiden arbetar för ‖alla‖, eller för ‖Almega‖, fortsätter troligen
den integrerande processen. Omorganisationen hade just påbörjats under
den tid jag studerade Almega så jag har inte kunnat se hur omorganisationen fortsatt påverkade relationen till medlemsförbunden, däremot pekar
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detta på själva problematiken med att det ingår flera olika förbund i en metaorganisationskomplex, och att var och en av dessa nivåer kan börja växa
eller få ökad betydelse på de andras bekostnad.
Det jag beskrivit här är inte resultatet av att Almega på ett strategiskt, intentionellt sätt konkurrerade ut de andra nivåerna. Det var istället ett resultat
av besluts som tagits av de andra nivåerna: av Svenskt Näringsliv och av
förbunden i Almegas styrelse som har förflyttat handlingsutrymme till Almega. Almega hade fått i uppdrag att bli en kraftfull aktör: tjänstesektorns
röst. De höll därför på att skapa en argumentationslinje åt den rösten, ett
ansikte i form av grafisk profil, logotyp och hemsida och en kropp i form
av en organisation som var strukturerad utifrån helheten Almega. Som ett
resultat av detta växer dock aktören Almega sig starkare och konkurrerar i
vissa lägen ut de andra organisationsnivåerna när det gäller att vara en aktör
som syns och som tar rollen som den mest legitima förespråkaren.
Medlemslogik, inflytandelogik och konkurrenslogik
När branschorganisationer studerats tidigare av organisationsteoretiker har
begreppen medlemslogik och inflytandelogik visat sig vara mycket användbara begrepp för att fånga den spänning som branschorganisationers har att
hantera (Schmitter och Streeck 1999 [1982]; Streeck och Hassel 2002). Intresseorganisationerna måste både kunna framställa medlemmarna som en
tydlig, resonabel aktör för att kunna påverka politiker, och de måste samtidigt ta hänsyn till organisationens demokratiska struktur och inkludera alla
medlemmar. Till detta behövs ett till begrepp: konkurrenslogik. Detta begrepp fångar upp det faktum att företags intresseorganisationer alltid är en
del av ett helt komplex av organisationer med botten-, mellan- och toppnivåer, flankerade av horisontella samarbeten och kringskurna av parallella
vertikala samarbeten (företag kan vara direkta medlemmar i EUorganisationer, eller medlemmar via sin branschorganisation). Metaorganisationen har inte bara att förhålla sig till spänningen mellan sina egna medlemmars olika krav. De måste också kunna hantera att de bara är en av flera
metaorganisationer som medlemmarna är medlemmar i och att medlemmarna kan prioritera någon av de andra nivåerna. De olika nivåerna kan
ibland, om omständigheterna är de rätta, samverka och komplettera varandra vilket vi såg exempel på i förra kapitlet när de olika organisations-
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namnen kompletterade varandra som avsändare. Å andra sidan kan någon
nivå vara en dominerande aktör som i vissa lägen skymmer de andra, såsom
när organisationerna tjänar på att låta Almega gemenskapen synas i alla versioner av logotyperna.
I vissa avseenden är hela nätverket, med alla sina olika nivåer en organisation där resurser i form av organisationsnamn eller medlemsföretag kan
plockas samman till lämpliga avsändare. I andra lägen framstår dock de olika organisationsnivåerna som avgränsade organisationer vars perspektiv
och önskan om att bli synliga aktörer kan skymma de andra.
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8

Krockande kulturer eller riktade
aktörskap?

I detta kapitel förflyttar vi oss vidare inom Almega. Nu går vi ner till första
våningen, till den del av korridoren där vd:s rum låg och där man var
tvungen att ha passerkort för att komma in. Här fördes sådana förhandlingar som var hemliga och där det skulle vara säkert att ingen av misstag råkade komma in. Här träffades lönestrategiska gruppen Avtal 2010. Medarbetare från förhandlingssidan, informationsavdelningen och den näringspolitiska avdelningen hade möte varannan vecka för att samordna sina olika aktiviteter och utspel i samband med kollektivavtalsförhandlingarna. Dessa
olika grupper arbetade på tre delvis olika, ibland krockande sätt med att representera medlemmarna. Utifrån de spänningar som uppstod i samordningsgruppen undersöks delfråga två: Riktar metaorganisationen aktörskapet? I
så fall mot vad och hur?
Almegas projektgrupp inför avtalsförhandlingarna 2010
Almega var en arbetsgivarorganisation. Detta innebär bland annat att Almega var fackens motpart i löneförhandlingar. I Sverige är de flesta löner
och arbetsvillkor styrda av centrala kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare. Dessa avtal omförhandlas regelbundet när den framförhandlade avtalsperioden löpt ut. Inom Almega fanns cirka 120 kollektivavtal som sinsemellan var självständiga. 2010 skulle ett stort antal kollektivavtal i en
mängd sektorer, alltså inte bara de inom Almega, omförhandlas ungefär
samtidigt, och detta kallades därför för en avtalsrörelse. Vilket område som
förhandlades först hade strategisk betydelse: de överenskommelser som
slöts kunde bli stilbildande för dem som följde. Dessutom handlade det inte
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bara om att positionera sig mot motparten: facket, utan det handlade också
om att anpassa sig till de andra arbetsgivarna och de strategier de hade.
Under tidigare förhandlingsrundor hade industrin kommit överens om det
så kallade ‖industriavtalet‖. Det avtal som först förhandlades klart skulle bli
vägledande för hur stora löneökningarna skulle bli i påföljande avtal och för
vilka avtalspunkter som skulle prioriteras i förhandlingarna. I den förra avtalsrörelsen hade industrins avtalsområden inlett förhandlingarna och satt
‖märket‖, vilket givit ett dåligt resultat sett ur Almegas perspektiv. Löneökningarna hade blivit för höga och att en viktig fråga för dem: sifferlösa avtal, blev inte prioriterad. Tjänsteföretagen som Almega representerar var
mycket känsliga för löneökningar, eftersom lönerna utgör huvuddelen av
deras kostnader, till skillnad från kapitalintensiva branscher som där personalkostnaderna kan vara viktiga på marginalen, men där dessa inte hade
samma avgörande betydelse. Sifferlösa avtal innebar att det visserligen
fanns centrala, generella överenskommelser, men att varje företag kunde
bestämma vilka individer som skulle få högre löner och hur höga löneökningarna skulle vara.
Avtalsrörelsen var alltså både en fråga om att positionera sig gentemot fackförbunden, och att positionera sig och hävda sin syn gentemot de andra organisationerna i ‖sfären‖, alltså i Svenskt Näringsliv. Inför den nya avtalsrörelsen var anspänningen kännbar inom Almega; nu ville både medlemmar
och förhandlare att man skulle lyckas att ta chansen denna gång och få igenom sina krav.
Inför denna avtalsrörelse sattes det alltså samman en strategisk grupp som
skulle samordna arbetet inför avtalsrörelsen. Vid mötena närvarade Almegas vd, flera olika seniora förhandlare, den näringspolitiska avdelningens
mediestrateg och informationschefen. Ibland anslöt även andra medarbetare såsom presschefen eller PR-konsulter. Eftersom vd för Almega representerade medlemsföretagen i den beredningsgrupp som Svenskt Näringsliv
organiserade, fungerade detta forum delvis samordnade inför hans möten
med den övriga sfären. Men en viktig anledning till att gruppen bildades var
att det allmänt ansågs finnas ett behov av att samordna kommunikation och
förhandling:
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Styrelsen gav oss en tydlig order om att vi skulle kombinera förhandling och
opinion inför avtal 2010. Mitt jobb var att tvinga förhandlarna att tänka kommunikativt. Många äldre förhandlare anser att förhandlingar ska ske i stängda rum. Men huvudmännen sa:”Ni ska vara de som syns bäst”.
vd för Almega

Utgångspunkten var alla överens om: förhandlare och opinionsbildare hade
inte varit bra på att samarbeta tidigare:
Tidigare har det varit täta skott mellan förhandlarna och andra. Nu ska man
göra det internt mer begripligt, det är prioriterat av styrelsen. Man vill ha en
bättre position inför förhandlingarna.
projektledare för Avtal 2010 och mediestrateg inom näringspolitiska avd.

Även om det uttrycktes, var det ändå en aningen känslig fråga, som jag som
utomstående bara i små bitar fick höra om. Tanken med gruppen var alltså
att förhandlare och de olika avdelningar som arbetade med kommunikation
nu på ett tidigt stadium skulle samordna sina strategier. De som arbetade
med den externa kommunikationen skulle få veta det senaste om läget i
förhandlingsspelet och formerandet av olika allianser inom näringslivet,
samtidigt som de involverade förhandlarna i de kommunikationsplaner och
opinionsbyggande aktiviteter som de planerade.
Vad mötena handlade om

Mötena innehöll vanligen tre delar: vd Jonas Milton berättade om de senaste turerna i relationerna till de övriga förbunden inom Svenskt Näringsliv,
för det andra diskuterades hur man skulle samordna Almega förbundens
alla olika avtal, och för det tredje diskuterades hur den externa kommunikationen skulle skötas. Diskussionerna om de andra näringslivsaktörerna och
fackförbunden var snarlika de som fördes på lobbyingmöten: man diskuterade dels olika individers strategier och olika förbunds (både de fackliga och
arbetsgivarförbunden) strategier. Vem hade gjort vad och vad kunde tänkas
hända nu, vilken strategi skulle man ha? Så här kunde det låta:
Förhandlare: [En motpart] har sista avtalsråd snart. Det lilla som kommit ut –
tja. De här rapporterna är bra, men om de inte läses… Det är inte så muntert.
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De står kvar och stampar på 70-talet. De vill konsumera sig ur krisen. Det är
inte nytänkandets högborg direkt...

Merparten av denna diskussion fördes egentligen vid andra tidpunkter och
sammanfattades bara på mötet. De olika förhandlarna vände sig till varandra snarare än till de informatörer som deltog i mötet och hade en delvis
ganska rå jargong. Rå på så vis att de egna positionerna ansågs relativt ofelbara, och att man tillät sig ett raljerande sätt att prata om de andra aktörerna. Det hela blandades upp med anekdoter om olika tillfällen och personer.
Den svåraste striden att vinna var att övertyga de andra näringslivsaktörerna
om att det inte var industrin som skulle inleda förhandlingarna. Tidigare år
hade den förbundsgrupp som var mest utsatt för exportmarknaden fått gå
först i avtalsrörelsen. Almega ansåg att tjänstesektorn också var mycket exportutsatt, men på ett annat sätt, och framförallt, att industriföretagen inte
var lika känsliga för löneökningar och att de avtal de förhandlade fram därför slog helt annorlunda på tjänstesektorn. I tjänsteföretag utgör lönekostnaderna den största andelen av alla kostnader, medan industriföretag oftast
har kapitalkostnader som överstiger lönekostnaderna. Tyvärr hade inte den
andra stora aktören på servicesidan: Svensk Handel, samma sak, vilket gjorde att man inte hade någon självklar allierad inom näringslivet.
Denna diskussion om hur man skulle förhålla sig till andra, externa aktörer,
blandades upp med diskussioner om hur man skulle samordna sig internt,
och vad av denna interna strategi som skulle kunna kommuniceras ut till
media. Här diskuterar de i vilken ordning man skulle förhandla de olika avtalen.
Näringspolitisk expert: Det är viktigt att utse frontrunners.
VD: Det är klart att [avtalsområde X] är skitintressanta. Sen är det bra om [avtalsområde Y] och [avtalsområde Z] kommer.
Förhandlare: För det första är det inte bara ett avtal i [namn på facklig motpart]. Det är ett helvete att få dem att visa hakan någonstans. I [det förbund
han representerade], där har vi hela registret.

Efter att det allmänna läget diskuterats brukade representanterna för näringspolitiska och informationsavdelningen berätta om de kommunikativa
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aktiviteterna. Dessa diskuterades på ett liknande sätt som de avtalsmässiga
strategierna. Hur kunde man kommunicera, vad ville journalisterna?
Näringspolitisk expert: Den här speljournalistiken [tidningarna skildrade gärna
avtalsrörelsen i speltermer, som två lag med laguppställningar] är en väldigt
tydlig del av medietäckningen. Det är egentligen en rest från en omodern tid
– lönerörelsen pågår ju hela tiden.
Infochef: Det är rolig läsning och underhållning. Om vi inte kan ge dem laguppställningar måste vi ge dem något annat.
PR -konsult: Man vill bildsätta konflikten. Det är billig journalistik helt enkelt: en
journalist tycker och tänker vid datorn.
Näringspolitisk expert: Ja vi kan inte ignorera det helt. Men vi borde försöka
ge andra bilder.

En del av dessa pr-aktiviteter var relativt oberoende av förhandlingarna. Till
exempel testades en typ av opinionsbildande aktiviteter som kallades ‖viruella metaoder‖. Viruella metoder är inte en felstavning av virtuella metoder,
utan ett särskilt slags aktiviteter som byggde på att en viss information
sprids frivilligt genom individers interaktion, till exempel genom att de tipsar varandra om en viss företeelse. Idén skulle spridas som ett virus, både
via fysiska möten och via sms, internet, mail eller liknande. I Almegas fall
innebar det att de försökte få igång en diskussion om lönesamtal och löneförhandlingar mellan anställda, på Internet, och inte nödvändigtvis i vanliga
media.
En PR-byrå de arbetade med hade föreslagit ett upplägg som innefattade
diverse små aktiviteter på sta’n och i Almedalen, en hemsida där man kunde
skriva in olika berättelser ur verkliga livet och beställa ett spel. Detta var
kopplat till andra aktiviteter för att få igång diskussioner om löner: ett seminarium med chefer, samarrangerat med fackförbundet Ledarna samt reklamradio. Dessutom samarbetade man med en lönegrupp inom Almega
som skulle uppdatera löneinformationen på Almegas hemsida och göra sig
beredda att svara på frågor. (Såsom beskrivits i förra kapitlet var informationsavdelningen på många sätt under uppbyggnad. De höll på att strukturera sitt arbete och att formulera en generell kommunikationsstrategi. Som
ett led i detta arbetade de i denna avtalsrörelse med flera nya metoder som
testades och utvärderades.)
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Skepsis och lite förståelse

Under 2008 och 2009 utvecklas gradvis en förståelse för kommunikatörernas (alltså både informationsavdelningens och näringspolitiska avdelningens) önskan om extern öppenhet och kommunikation även om denna förståelse var uppblandad med en hel del skepsis. Vid ett tillfälle på vårkanten
utväxlades denna, mycket signifikanta dialog:
Informationschefen: Tanken med kommunikation är att öppna så att ni kan
stänga bra i förhandlingen. Det är inte vi som förhandlar…
Förhandlare: I media har aldrig en förhandling vunnits.
Näringspolitiska avd. mediestrateg: Jag hoppas att ingen vid det här bordet
tror att förhandlingarna kommer att avgöras i media eller att vi på kommunikation eller näringspolitiska kommer designa avtalen.

Här kom den oro som fanns: att kommunikation på något sätt skull förstöra eller ta över förhandlingarna, till ytan, samtidigt som båda parter enades
om att kommunikationen kunde stödja processen om den kom in på rätt
sätt. Vid ett tidigare tillfälle, i början av mars, kände sig en av förhandlarna
nödgad att kommentera vad som man skulle säga angående de så kallade
pilarna, vilket syftade på en illustration av olika mål Almega hade med förhandlingarna. ”Vi kan inte gå ut med pilarna. [Mediestrategen] måste förstå det.
Pilarna måste förankras hos motparten också.” Detta var när mediestrategen inte
var närvarande. De olika yrkesgrupperna tycktes dock ha ett ömsesidigt intresse för varandra, och en dialog var etablerad, även om det ibland föreföll
som om det fanns olika meningar om hur saker skulle gå till.
Mot slutet av våren verkade trots allt åtminstone kommunikatörerna rätt
nöjda. På ett av veckomötena på näringspolitiska avdelningen i slutet av våren diskuterades att vd för Almega blivit ombedd av en journalist att kommentera något.
För ett par år sen hade han inte ställt upp på den typen av intervjuer. Men nu
gör han det. Han har upptäckt att det är ett sätt att få uppmärksamhet, sen
får man utveckla vad man egentligen vill säga.Vi har hållit på i nio år, och nu
är vi nästan framme.
chefen för näringspolitiska avdelningen
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Resursfördelning som förklaring till spänningarna
Gruppernas skepsis gentemot varandra tycktes hänga ihop med resursomfördelningen på Almega. Såsom nämnts i ett tidigare kapitel hade den näringspolitiska avdelningen haft framgång i sina lobbyinginsatser kring frågan
om skatteavdrag på hushållsnära tjänster. Dessutom hade Almegas skicklighet på lobbyingsidan fått mycket uppmärksamhet inom politiken och i näringslivet. Hos Almegas många förhandlare fanns en oro för att de näringspolitiska experterna tog åt sig äran av förändringar och klampade in på områden de inte behärskade. Förhandlarna såg de arbetsmarknadspolitiska frågorna som sina, och ansåg att förändringar förhandlas fram, sakta men säkert, mellan arbetsmarknadens parter – det var där de verkliga förändringarna skedde.
På Almega var både näringspolitiken och informationsavdelningens gradvis
starkare ställning en relativt ny utveckling. Den hängde samman med att
Svenskt Näringsliv beslutat att företagens intresseorganisationer skulle inrikta sig mer på opinionsbildning och mindre på medverkan i statliga styrelser. Almega hade, bland annat tillföljd av detta kommit att under 00-talet
inrikta sig alltmer på näringspolitik (från en nästan obefintlig nivå). Detta
beskrevs mer utförligt i kapitel 5.
Näringspolitiska avdelningen och Informationsavdelningen hade år 2009
cirka 15 medarbetare. Informationsavdelningen hade bara ett år tidigare fått
en egen chef och därmed blivit en egen enhet som nu höll på att formera
sin agenda. Detta att jämföra med att det nio år tidigare bara fanns en näringspolitisk expert. Även om femton var en ökning var de dock mycket få i
relation till antalet förhandlare. Men de var synliga och de växte och nyrekryterade, vilket även skedde med ‖branschpersonal‖ som inte var knutna
direkt till någon av avdelningarna. En av förhandlarna gav uttryck för lite
försiktig oro:
Jag kan tycka att det anställs väldigt mycket branschpersonal, samtidigt som
det är en stor arbetsbelastning när det gäller arbetsgivarfrågor. Det är en stor
avtalsrörelse på gång, och lågkonjunktur. Är det väl spenderade pengar?
Branschfrågor och näringspolitik är viktiga. Det ska finnas, företagen förlitar
sig på det. Men det får inte bli på bekostnad av arbetsgivardelen, det är vår
huvudsakliga roll. Det måste finnas en balans i det.
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En annan intressant omständighet var att det fanns en åsiktsskillnad mellan
näringspolitik och arbetsgivarsidan. Förhandlarna var de första att tillstå att
gränsen mellan arbetsgivarfrågor och näringspolitiska frågor var flytande.
De ansåg att det fanns politiska aspekter på många av de avtalsrättsliga frågor de sysslade med. Men chefen för näringspolitiska avdelningen kunde
ibland säga att han tyckte att avtalsförhandlingarna inte alls var lika viktiga
som till exempel inkomstskatt och liknande frågor som påverkade folks
privatekonomi. Han menade att eftersom den nya tjänstesektorn hade så
stor andel av både sina kostnader och sina investeringar i personalen, så
fanns det andra kostnader än löneökningar som fick större inverkan på företagen. Detta kan tyckas som en onyanserad kommentar, och det var inte
något jag vanligtvis förknippade med den näringspolitiska chefen som brukade ha stor respekt för olika sidor och perspektiv. Mitt intryck var att han
visserligen ansåg att opinionsbildningen var viktig, men att de för honom,
liksom för andra på avdelningen också spelade in att de ibland möttes med
skepsis från sina kollegor.
Jag hörde aldrig de olika parterna (förhandlare och opinionsbildare) lufta
dessa åsiktsskillnader inför varandra, och förmodligen skulle båda parter ha
nyanserat sig, och kanske till och med tyckt lika om de hade pratat om detta. (Vilket de kanske gjorde när jag inte var med. Eftersom detta var känsliga frågor var många försiktiga med vad de sa till mig.) En av de seniora
förhandlarna förklarade till exempel att han själv en gång arbetat med näringspolitik och hur detta ställde andra krav på arbetssätt jämfört med förhandlingarna. Trots detta verkade det som om detta var något som låg och
skavde i bakgrunden och kom till ytan då och då. Det här citatet från en
förhandlare speglar denna ambivalens mellan förståelse för den andra gruppen och en viss tendens att ändå vara sina egna närmast:
Förhandlaren: Det näringspolitiska och det avtalsmässiga hänger väldigt intimt ihop. Men det är två olika sätt att förhålla sig med två olika uppdragsgivare. [Syftar på att förhandlarna rapporterar direkt till medlemmarna, medan
näringspolitiska avdelningen rapporterar till vd och Almegas styrelse och har
mer otydliga mål.] Det gör att man tappar lite av förståelsen för de andra
ibland. Det blir lite: ’Varför gör inte ni som vi?’. Vi ligger en bit ifrån varandra,
vi borde lära mer av varandra.
Liv Fries: Så där säger båda sidor.
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Förhandlaren: Ja – men ingen vill backa. Det finns väl något slags… ’ni borde
vara lite mer ödmjuka för hur vi jobbar.

Kultur som förklaring till spänningarna
Om vi lämnar de resursmässiga aspekterna fanns alltså en allmänt spridd
uppfattning om att det fanns två grupper som hade delvis skilda synsätt.
Dessa kallades ibland för två kulturer eller två olika traditioner:
Det finns en krock mellan två kulturer, en förhandlingskultur och en kommunikationskultur. Förhandlarna har länge tyckt att det ska vara stängda dörrar
om förhandlingarna, låg profil utåt och hemlighetsmakeri. Kommunikationssidan vill ha öppenhet och transparens. Det är en svaghet om inte opinionsbildningen upplevs stödja förhandlingarna.
mediestrateg
Av tradition är vi förhandlare mer inneslutna i systemet. Att man inte ska gå till
pressen för att lösa det man kan lösa på kammaren. Samtidigt har det blivit
tydligare att i stora förhandlingar måste du inbegripa kommunikationen och
ha en väl upparbetad kommunikationsprocess.
vd:n för Almega (förhandlare och jurist)

Jag försökte förstå vad de menade med kulturskillnader och frågade därför
både förhandlare och dem som arbetade med kommunikation om vad som
skilde dem åt. Detta ansågs framförallt vara i vilken grad man ville gå ut i
medierna, och vad man trodde om effekterna av detta på förhandlingarna
och på motparten. Förhandlarna var misstänksamma mot de tydliga budskap de ansåg att kommunikationsavdelningen ville skapa. De var också
misstänksamma mot den näringspolitiska avdelningens öppenhet och samarbete med facken, eftersom de var rädda att deras mödosamma, gradvisa
framsteg i avtalsförhandlingarna ska äventyras genom att näringspolitiska
experter gjorde utspel som skulle kunna få dem att framstå i fel dager. Om
de näringspolitiska experterna kände till politikernas agendor, så ansåg de
att de kände till de fackliga förhandlarnas agendor. Förhandlarna ville ha
kontroll över vad som sades vid olika tillfällen, eftersom de ansåg att detta
påverkade deras position i förhandlingarna. De hade en mycket långsiktig
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agenda i relationen till motparten, där det fanns ett ömsesidigt givande och
tagande.
Vi kan också ha en ömsesidig förståelse om att vi ska kunna komma i en viss
färdriktning.(…) Det kan vara frustrerande när några som är rookies kommer
in och pratar och umgås och som lätt blir inlurade i något de inte riktigt fattar. De är lite naiva i sina kontakter. (…) De – om man går till LO-förbunden –
de har väldigt god koll vad de gör och vart de vill och vart de ska. De är oerhört skickliga. Man kan inte ge sig i lag och tro att – man kan vara lite naiv
med deras utspel – de har en mycket väl medveten agenda i allt de gör. De
är professionella på det området. Och har – tänkt igenom. Det är inte det att
vi inte tänkt. Men man kan underskatta på LO sidan... Det är inte för inte som
LO ett av Sveriges maktcentra.
förhandlare

Förutom att de näringspolitiska experternas agerande kunde förstöra kunde
det också bli pinsamt:
Det är ju så ibland att man träffar fackliga som säger: - Hö, hö... det var festligt… Ja, ja. De tycker att det är roligt att träffa någon sådan naiv. De tycker:
- Ja, ja, de vet ju inte riktigt vad de pysslar med.
förhandlare

Förhandlarna ställde sig också tveksamma till hur kommunikatörer i form
av de näringspolitiska experterna, fick sitt mandat. En av de äldre förhandlarna beskriver det som en skillnad i hur man får sitt mandat. Förhandlarna
hade kontinuerliga samtal med en delegation medlemmar och fick tydliga
och konkreta mandat.
Näringspolitiska är en helt annan grupp. Där är det inte alltid den här typen
av förändringsprocess. De arbetar självständigt med frågor. De frågorna är
inte av den typen att man bara kan bocka av den: att nu är det klart, och
det är det som gäller. Att jobba med att förändra näringspolitiska förutsättningar, skattesystem: tjänstesektorns villkor – det går inte att bocka av. Det är
en annan process. Vi har ett konkret uppdrag vid en specifik tid, och med en
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konkret uppdragsgivare. Näringspolitiska avdelningen har en mer oklar beställare.
förhandlare

Förhandlarna ansåg att de hade tydliga uppdragsgivare: förbunden talade
om vad de vill och gav dem mandat. Det fanns tydliga mål att sträva mot
även om inte alla uppnåddes i en enstaka förhandling. Den viktiga publiken
var framförallt motparten, inte media. Näringspolitik och kommunikationsavdelningarna, däremot, tycktes inte alltid agera på direkt uppdrag av medlemmarna, och hade inte lika tydliga mål och mandat. Deras planer var
ibland mer diffusa.
Opinionsbildarna och informatörerna däremot, såg det inte som att deras
arbete hotade det som var kärnan i förhandlarnas arbete, eller att de två bitarna egentligen var motsägelsefulla. Däremot menade de att det fanns en
skillnad i hur de olika grupperna förhöll sig till helhet och detaljer. Juristerna fäste alltför stor vikt vid detaljer och ordalydelser för att det skulle passa
i medier och i relationen till politiker.
Det blir lätt så att jurister fastnar i det exakta, för det är det som är viktigt när
man skriver avtal. Men när det gäller näringspolitik blir det alldeles för sent då.
chefen för näringspolitiska avdelningen
Det svåra att få dem att lämna de exakta orden. De är vana vid att varje ord
är av vikt. Så fungerar inte media. Det är också svårigheten med att enas om
ett gemensamt mål. Då tror en del att de måste driva det stenhårt i sin förhandling, fastän det kanske handlar om att ta någon bit som funkar. Media
och det som sägs där blir en fond, och förhandlingarna något mer specifikt.
presschefen

De näringspolitiska experterna, opinionsbildarna, ville istället berätta den
stora berättelsen. De ansåg att om man kunde skapa en bredare opinion för
Almegas problembeskrivningar och lösningar, skulle förhandlarna kunna ha
lättare att lyckas.
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Dessutom ville de näringspolitiska experterna och informationsavdelningen
ändra arbetssätt, snarare än att hålla kvar vid det som var, vilket förhandlarna tycktes mer inställda på. De ansåg att medlemmarna krävde en högre offentlig profil och att det fanns ett stort intresse för att föra ut saker publikt.
Att arbeta mot media och allmänhet var ett led i ett nytt sätt att opinionsbilda där de inte bara använde sig av direktkontakter med politiker.
Att jobba med att nå ut till en bred allmänhet har vi inte gjort förut. Vi har
lobbat mot politiker. Då gäller det att vara skicklig på att identifiera när det
är möjligt. Det är ett sätt att opinionsbilda som inte är resurskrävande, men
det kräver fingertoppskänsla – vilket jag tror att [chefen för näringspolitik] har.
Vad vi vill föra in med lönebildningsprojektet [ett projekt som använder sociala medier och vänder sig till medarbetare i företag] – är att prova att vända
sig till en större publik. Få ett annat tryck i frågan från allmänheten, snarare
än att bara vända sig till representanter.
informationschefen

Mediestrategen ansåg, i motsats till en del av förhandlarna, att det gick att
säga en sak i media och en annan vid förhandlingsbordet. Facket spelade ju
själva på det sättet, menade han. Facket hade, ansåg han, länge varit mycket
öppna med media och gjort mediala utspel som ibland var förenklade och
kanske inte exakt den linje de drev i förhandlingen. Han tyckte att det helt
enkelt var ett annat sätt att tänka på hur man kunde påverka facket; Istället
för att tala med representanter vid förhandlingsborden skulle man kommunicera med fackets medlemmar, eftersom det var dem facket brydde sig om.
Mediestrategen hade tidigare arbetat på Svenskt Näringsliv, och hade fortfarande många kontakter med dem. Han, och även andra på näringspolitiska
avdelningen ville dock bryta sig loss från vad de uppfattade som ett förlegat
arbetssätt och som Svenskt Näringsliv och ibland också förhandlarna på
Almega stod för.
Arbetsgivarsidan har tidigare mest jobbat med traditionell PR med makroperspektiv. Ekonometri, undersökningar som experter fått göra av ekonomiska
konsekvenser. Det har varit gedigna arbeten. Men ärligt talat, vi har inte sett
någon påverkan på kollektivavtalens utformning. Man når inte fram. Det påverkar inte avtalen, det stannar och kommer inte vidare. Motparterna är inte
sårbara för den typen av debatt. De är inte politiker. Så länge de har med-
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lemmar kan de rycka på axlarna. Då kan de säga jaså. Vi ska argumentera
på deras planhalva. Vi ska också ta individens perspektiv.
mediestrateg

Riktat aktörskap som förklaring
Att hänföra de olika hållningarna för kultur äger på sätt och vis en giltighet,
men frågan är om det förklarar så mycket, eller om det mest ger det en etikett. När några av de anställda fick läsa en tidigare version av kapitlet tyckte
de att beskrivningen stämde, men att den var lite för generell. En fråga man
kan ställa sig är vad kultur betyder här. Ordet kultur som benämning på
spänningarna hörde jag först av en av de anställda, jag har alltså betraktat
det som ett emiskt begrepp. I de uppföljande intervjuerna frågade jag ibland
efter kulturskillnader, ibland bara efter skillnader. Intervjupersonerna använde ibland själva ordet spontant. Så vid en paus i ett möte på Almega
kom jag att diskutera saken med en PR-konsult som berättade att han läst
att det fanns olika kultur inom SAF. Det visade sig att kultur omnämns i
flera statsvetenskapliga skildringar av SAF (Kjellberg 2001:152 ff.; De Geer
1989:357 f.; Johansson 2000). Eftersom flera av de anställda förmodligen
läst eller hört talats om dessa böcker tror jag att de fått beskrivningen av
kultur därifrån och tyckt att det varit en passande benämning. (Flera hade
tidigare arbetat på SAF/Svenskt Näringsliv.) Vilka kulturer som beskrivs
varierar något. Alla tre författarna är ense om en kultur: en förhandlingskultur, präglad av juridiska ideal och förhandlingspraktik, mycket lik det jag beskrivit ovan. I övrigt varierar skildringen något. De Geer (1989:357) beskriver en grupp på kansliet som tidigare hade arbetat på företag som stod för
bland annat stordrift och rationalisering och en som utgjordes av ingenjörer
som bland annat förespråkade decentralisering och regional förankring. Johansson (2000:152 ff.) beskriver istället en aktivistkultur som driver på
SAF:s ideologiska och opinionsbildade arbete och en ‖expertkultur‖ som
anser att en viktig roll är att vara sakkunnig. Kjellberg (2001:179 ) lägger till
en kultur som är myndighetsorienterad och inriktad på remisskrivande och
en ‖företagarkultur‖ som betonar arbetsgivarens fri- och rättigheter. Nu är
inte SAF samma sak som Almega, men de är onekligen relaterade till varandra och flera av SAF-kulturerna skulle förmodligen också kunna relateras
till liknande uppfattningar eller kulturer inom Almega. De olika författarna
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relaterar kulturerna omväxlande till professioner(jurister), yrkesbakgrund
(tidigare anställning i näringslivet), arbetsuppgifter (opinionsbildning, remisskrivande etc.). De är också relaterade till de olika uppgifter Almega och
företags intresseorganisationer i allmänhet har, såsom förhandling, rådgivning, representation och så vidare (se även kapitel 4 och 5).34
Något som är gemensamt för de olika beskrivningarna av kultur, även de i
detta kapitel, är att de handlar om att olika grupper inom organisationerna
har olika syften med sitt arbete; framförallt när det gäller vilka de riktar sig till
och hur de vill framstå i förhållande till dessa. I denna avhandlings termer: de
förefaller vilja rikta och forma medlemmarnas aktörskap på olika sätt. När
det gällde de olika grupperna på Almega var det på sätt och vis inte bara två
kulturer – utan tre grupper som arbetade med olika framställningar, eller
riktningar av medlemmarnas aktörskap. Dessa tre mötte omvärlden via olika gränssnitt. På sätt och vis arbetade de även i tre olika organisationer.
Näringspolitiska avdelningens riktande har jag redan beskrivit i kapitel 6.
De riktade företagens aktörskap så att det skulle bli begripligt för politiker.
Deras arbete strukturerades med ramberättelsen och på många sätt var inte
organisationsgränserna emellan de olika förbunden särskilt relevanta för
dem. De började sitt arbete i frågorna och letade sedan reda på exempel.
Deras organisation – i meningen den struktur som var mest relevant för
dem – var Almega och tjänstesektorn.
För informationsavdelningen var utgångspunkterna delvis annorlunda. Så
här beskrev informationschefen sin ambition:
Vi har tre målgrupper: medlemmar, anställda inom Almega och externa
målgrupper. Informationsavdelningens roll är att knyta ihop de olika målgruppernas information så att de olika målgrupperna får den information
som är riktad till dem, samtidigt som de olika målgruppernas information är

Johansson använder sig av Bangs (1999)definition av organisationskultur när han ringar in
vad han letat efter: ‖Organisationskultur är en uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra om omvärlden‖ (Bang 1999:22, citerad i Johansson 2000: 36). Varken de
Geer eller Kjellberg definierar kultur.
34
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koherent. Det gäller att få ihop de olika bilderna men att samtidigt särskilja
dem.
informationschefen

Rent konkret var hennes utmaning till exempel att göra om alla de olika
gränssnitten på Almegas interna och externa hemsida så att de olika versionerna hängde ihop, men ändå gav utrymme för vart och ett av förbunden
(och eventuella branschorganisationer) att ha sin särart. När medlemmarna
loggade in skulle de se information som var direkt riktad till dem. En annan
aspekt på detta var att det ingick i hennes uppdrag från vd och styrelsen att
på något sätt se till att alla de olika förbunden signalerade en samhörighet –
samtidigt förekom det att förbunden hade väldigt olika åsikter. Som informationschef ville hon hitta ett sätt som gjorde det möjligt för media att förstå att förbunden hängde ihop, men att de inte var en koloss som tyckte
samma sak. Att kunna kommunicera detta var extra viktigt, ansåg hon, givet
den position som Almega aspirerade på. Journalister granskar och ifrågasätter den som har makt och syns mycket. Om Almega lyckades bli så mäktiga
som de ville, och inte hade en strategi för att kunna förklara varför de tyckte lika ibland och ibland inte, skulle de kunna råka illa ut i media.
Jag tror att med tanke på den medialiserade värld vi lever i, kommer det bli
jättesvårt om vi är ute och visar upp oss om vi är så otydliga som vi är och om
vi inte kan visa hur det hänger ihop. Det går inte att vara tydlig om vi inte
tänkt ut vad vi står för. Inom Almega finns motstridiga åsikter som vi samtidigt
vill nå ut med. Om vi inte är tydliga med att vi ska och bör ha motstridiga
åsikter kan en bra journalist ställa till hur mycket oreda som helst.
informationschefen

Informationsavdelningens arbete syftade alltså dels mot att göra Almegas
kommunikation begriplig för interna målgrupper. De strävade efter att
framställa en bild eller representation av Almega på internet och i tryckta
material, så att denna represenation samtidigt uttryckte olika former av aktörer (alltså de olika förbunden) och samma aktör (Almega). Kommunikationen handlade inte bara om opinionsbildning, utan skulle också marknadsföra de tjänster Almega erbjöd medlemmarna (exempelvis juridiskt
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stöd) och ge information om lönebildning och kollektivavtal. Helheten
skulle också vara utformad så att den aktör som mötte media var begriplig
för journalister. Förutom att forma informationsmaterialet, skedde detta
också bland annat genom att förhandlarna medietränades och att gemensamma budskapsplattformar konstruerades. Avtal 2010 fungerade enligt
presschefen som en ‖hävstång‖ för samordning internt. Det skapade ett tillfälle då folk från olika delar av organisationen som normalt inte pratade
ihop sig faktiskt avsatte tid för att föra detta. Den organisation som informationsavdelningen arbetade utifrån var Almega i dess delar och helhet och
den struktur som var relevant var framställningen i olika representationer av
Almega (internet; tryckta material).
Den tredje gruppen var förhandlarna. De kommunicerade inte (i alla fall
inte främst) via mellanhänder, utan de motparter de framförallt talade om
var direkta motparter: fackliga sådana och andra inom näringslivssfären. Inför dessa var det enormt viktigt att å ena sidan ha en egen långsiktig agenda
(där alla olika aktörer, främst inom Almega, men även i resten av arbetsgivarsfären användes som strategiska och samordnade delar). Dels var det
viktigt att förstå motparten och skillnaden mellan vad de visade, vad de ville
och vad de kunde kompromissa om. Slutligen gällde det då att visa lagom
mycket av sina intentioner och få motpartens respekt. (Och inte generas av
sina ’naiva’ kollegor…). Det fanns åratal av uppbyggda relationer och gemensamma uppfattningar om färdriktningar att respektera. Men i detta arbete var det också centralt vad man visade upp av sina intentioner. Almegas
(eller egentligen de olika avtalsområdenas och förbundens) aktörskap behövde anpassas till hur detta arbete gick till. Förhandlande föreföll vara ett
mycket intrikat spel, där skillnaden mellan det som visades och vad som
doldes var central. Principerna för vad som doldes och vad som visades var
dock inte de samma som när näringspolitiska avdelningen eller informationsavdelningen kommunicerade, även om det inte nödvändigtvis stod i
konflikt. Inte heller var den organisation som förhandlarna befann sig i riktigt den samma som den som satte gränserna för de andra två grupperna.
För förhandlarna var avtalsområdena de verkliga vattendelarna, liksom indelningen i arbetsgivarorganisationerna. I förhållande till Svenskt Näringsliv
styrdes de visserligen som alla de andra av medlemsorganisationen: stämman och ledningen, men det fanns också en betydelsefull tjänstemannaor-

160

ganisation. I Beredningsutskottet träffades representanter för de fem sektorerna och denna organisering var, trots att den var informell, mycket viktig.
Enheten Almega var visserligen viktig för att samordna medlemmarna och i
kontakten med de olika motparterna, men den hade inte en lika tydlig roll
som ‖aktör‖ som den hade för näringspolitiska avdelningen. Kopplingen till
avtalsområdena var trots allt mycket reell och stark. Dessa organisationsstrukturer är dock inte de som en oinsatt person (journalist, medlem, forskare…) möter när denna först närmar sig Almega. Om man letar på hemsidor och i dokument går den att finna, och om man är insatt i avtalsrörelser
och avtalsförhandlingar är dessa strukturer begripliga och (ganska) lätta att
finna. Men om man inte är det är de väl dolda under mer lättillgängliga presentationer av Almegas, förbundens och Svenskt Näringslivs arbete.
Det här kapitlets (del-)svar på frågan ‖Riktar metaorganisationen aktörskapet? I
så fall mot vad och hur?” är alltså att det var möjligt att förstå aktiviteter inom
Almega just som olika sätt att rikta aktörskap mot olika omgivningar. Att
det handlade om olika omgivningar medförde dock att det ställdes olika
krav på hur medlemmarna, förbunden och Almega skulle representeras. De
olika grupperna inom Almega arbetade med olika gränssnitt: ibland med
intermediärer som webgränssnittet eller journalister, ibland handlade det
om direkta kontakter. Det var dessutom olika organisatoriska strukturer
som var viktiga för att organisera de olika gruppernas arbete och för att
göra det begripligt externt. Som aktör betraktat var det alltså om inte tre
versioner av aktören, så åtminstone tre olika önskemål om hur aktören ska
framstå och agera.
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9

Fyra roller för Almega när marknadsaktörer skapas

I tidigare kapitel har vi sett hur anställda inom Almega kunde inta olika roller i förhållande till medlemsföretagen. De kunde exempelvis vara deras företrädare i kollektivavtalsförhandlingar eller, i egenskap av experter på näringspolitik, ge dem råd om hur de skulle närma sig politiker. Temat i detta
kapitel är vad de anställda inom Almega gjorde för medlemmarna när det
gällde deras aktörskap på marknaden. Medlemmarna var redan marknadsaktörer. Vilken roll hade Almega då? Talade de om för medlemmarna hur
de skulle bete sig i alla fall? Eller hade de en annan roll? I kapitlet fortsätter
alltså undersökningen av den andra delfrågan: ‖Hur påverkar relationen mellan
medlemmarna och metaorganisationen respektive aktörskap?” genom att beskriva
och identifiera de olika roller Almegas anställda intog i förhållande till medelmsföretagen.
Almegas roll i förhållande till marknadsaktörerna: medlemmarna
Företag är marknadsaktörer i det ögonblick de börjar agera på en marknad.
Trots att Almega inte själva agerade på någon marknad, och alltså inte hade
någon erfarenhetsmässig kunskap om marknader som kunde överträffa den
medlemmarna redan hade, föreföll det som om Almega hade en funktion
att fylla för företags identiteter som marknadsaktörer. Till att börja med föreföll det som om Almegas roll som intresseorganisation och därmed som
ideolog, kunde användas för att tala om för medlemmarna vad som var bäst
för marknaden som helhet. Vad detta innebar ska jag nu reda ut.

163

Att ta på sig rollen som ’marknaden’

Almegas anställda kunde ibland tala för framtida medlemmar:
Jag talar för dem som ännu inte finns. De som finns blir inte alltid så förtjusta,
men de som inte finns blir det.
chefen för näringspolitiska avdelningen

Att tala för framtida medlemmar istället för de nuvarande kan tyckas kontroversiellt. Vad menas med det? Vilken medlemsorganisation vill ha en anställda som bryr sig om potentiella, framtida medlemmar istället för de som
är hans uppdragsgivare? Detta uttalande var dock inte så märkligt som det i
förstone kan tyckas. Citatet är taget ur en kontext där chefen för näringspolitiska avdelningen berättade om hur han kommit i konflikt med medlemmarna i Vårdföretagarna kring hur den framväxande, privata vårdmarknaden skulle organiseras. Då fanns ett fåtal större privata vårdföretag. De fick
sina uppdrag i offentliga upphandlingar. Den som vann upphandlingen fick
ett kontrakt. Dock hade ett nytt sätt att strukturera marknaden börjat växa
fram, nämligen kundvalssystemet. Här fick istället kunderna möjlighet att
välja mellan olika certifierade vårdgivare och de offentliga medlen tillfaller
den vårdgivare de väljer. Detta brukar kallas kundval, eller vårdcheck, eller
inom skolan: skolpeng. Chefen för den näringspolitiska avdelningen hade
sett detta system växa fram i Danmark och trodde att det var oundvikligt att
detta system skulle slå igenom även i Sverige och valde därför att själva
propagera för det i kontakter med ‖ledande politiker‖. Chefen och hans
medarbetare ansåg att den analys som gjordes i Danmark: att värderingar i
det moderna samhället skulle leda till att folk krävde valfrihet gjorde att det
bara var en tidsfråga innan kundval kom till Sverige. Valfrihetsfrågor var
något man väntade sig skulle bli viktig för många olika branscher inom Almega, och Almegas styrelse ansåg att man skulle ställa sig positiv. Näringspolitiska avdelningen arbetade mycket intensivt med frågan eftersom den
var gemensam för så många av branscherna. De drev rent av på frågan genom olika lobbyaktiviteter. Ett exempel var den inspirationsresa till Danmark som högeralliansens grupp för välfärdsfrågor företog i samband med
att de arbetade med att formulera sitt program. Näringspolitiska avdelningen tillfrågades om idéer, de föreslog resan och hjälpte till att hitta personer
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som kunde vara intressanta för högerpolitikerna att träffa (till exempel politiker och personer på finansministeriet). Polikerna betalade för sig själva
och för resan, men chefen för avdelningen följde med på Almegas bekostnad.
Att Almegas styrelse stödde och delade näringspolitiska avdelningens analys
innebar dock inte att alla medlemsorganisationer inom Almega var nöjda
med detta beslut. Inom Vårdföretagarnas styrelse var flera av medlemsföretagen mycket missnöjda, en del såg det som ett angrepp på den affärsmodell de konstruerat sitt företag utifrån:
Vid ett tillfälle blev jag uppringd av [ett av de stora medlemsföretagen] som
sa att: ’nu går vi ur! Du har sagt att valfrihet är framtiden. Det är det inte, vi
vinner upphandlingar, det är så vi gör*.
chefen för näringspolitiska avdelningen

Den som berättade om händelsen här, var chefen för den näringspolitiska
avdelningen. Detta var en känslig fråga, och ingen på Vårdföretagarna ville
tillstå att det varit någon konflikt. Här i kapitlet, ska jag ändå återge den näringspolitiska chefens berättelse om händelserna eftersom den säger något
intressant om hur han, som anställd, uppfattade sin roll i förhållande till
medlemmarna. Trots att de stora företagen var kritiska, som vi såg i citatet
ovan, ansåg han att han ändå gjorde det för deras bästa, att han ‖tog strid
för deras skull‖:
Jag såg att kundvalssystemet skulle komma, och jag tyckte inte att det skulle
gynna dem om de inte hanterade det. Så jag tog den striden, och nu är det
många i styrelsen som idag talar väldigt väl om valfriheten.

Bakom beslutet att driva frågorna låg, förutom den ‖nödvändighet‖ som
chefen ansåg att omvärldsutvecklingen utgjorde, ett resonemang om att valfrihetsreformen var viktig för att den privata vårdmarknaden skulle behålla
sin nyvunna och sköra politiska legitimitet. För att privat vård skulle kunna
finnas kvar behövde man sänka trösklarna för nya företag att komma in på
marknaden. Det kunde inte vara bara några få företag som dominerade
scenen, för då skulle de som redan var kritiska till privata aktörer inom vår-
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den kunna kritisera marknaden för bristande konkurrens. Detta var i princip samma typ av diskussion som dykt upp i en annan näraliggande fråga:
avknoppningarna av offentlig vård. Avknoppningsfrågan handlade om ifall
anställda skulle kunna köpa loss den verksamhet de arbetade inom, exempelvis en vårdcentral, och i så fall till vilket pris detta skulle ske. Åsikterna
gick isär och diskussionerna var ‖mycket animerade‖. Chefen drev då en
linje i dessa diskussioner som han baserade på det övergripande målet
Vårdföretagarna antagit:
Vårdföretagarna har som mål att de privata vårdgivarna ska utgöra 25 procent av marknaden år 2012. Samtidigt har de varit väldigt tveksamma till nystartade bolag, i praktiken de avknoppade bolagen, och tycker att de nystartade ska komma in på exakt samma villkor som de redan existerande har.
Jag sa då att ’tror ni verkligen att det är möjligt – att den privata vårdmarknaden ska kunna växa så mycket om det bara är de företag som redan finns
som ska stå för hela ökningen?’ Alla älskar konkurrens, men de vill samtidigt
vara ensamma. Men den dag det uppnås blir det inte bra.

Vårdföretagarna tog till slut ställning för kundval, men de gjorde det inte
utifrån att det skulle vara bra för medborgarna, vilket var den danska och
den politiska diskursen, utan:
(…) för att [de ansåg att] det blir det lite mer likt en vanlig marknad. De som
har nöjda kunder, de överlever. Är det en upphandling kan det vara många
andra saker som spelar in. Politiska preferenser och andra saker, inte de som
presterat bäst.
chefen för näringspolitiska avdelningen

I denna situation fanns helt klart ett inslag av konkurrens mellan olika organisationer inom Almega eftersom Almegas styrelse godkänt en plan som
Vårdföretagarna inte var helt bekväma med, åtminstone inte till en början.
Det jag vill belysa här var dock inte primärt konkurrensen, utan den roll
Almegas anställda intog i relation till medlemmarna. I den näringspolitiska
chefens berättelse har vi sett hur han tog på sig rollen som den som såg vad
företagen behövde som kollektiv; alltså vad makroaktören ’marknaden’ behövde. Han argumenterade utifrån vad marknaden behövde, trots att vissa
av marknadsaktörerna tyckte annorlunda. Välfungerande betydde, om vi
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utgår ifrån hans berättelse, en marknad där det fanns många företag och
därmed konkurrens, och där kundernas val styrde utbudet. En sådan marknad behövdes för att politiker skulle komma att kräva det och för att kunder skulle komma att kräva det. I hans resonemang var kundval logiskt utifrån att medlemmarna ville att de privata aktörerna skulle stå för en större
del av vårdutbudet. Han har visserligen mandat att agera som han gjorde i
och med att Almegas styrelse godkänt det, men det var inte utifrån ett argument om att majoriteten bestämmer som han motiverade sig, utan utifrån
en logik om marknadens tillväxt. Almegas roll blev då att ta ställning för
marknaden, inte för de enskilda medlemmarna. Ur en Almegasynvinkel
handlade det om en grupp politiskt känsliga marknader, inte bara om en
marknad eller bransch. Företag inom både vård, omsorg och skola var ifrågasatta och det var inte givet att nästa regering skulle låta dem få fortsätta
verka. Regelverken förändrades och strukturen på marknaderna, eller som
det ibland kallades, affärsmodellerna, var ständigt uppe för diskussion i
samhällsdebatten. När Almegas anställda skapade sig en åsikt om hur de
nya strukturerna borde se ut, utgick de ifrån vad de trodde skulle vara acceptabelt för politiker och utifrån en idé om hur en bra eller riktig marknad
skulle vara. Avdelningschefen nämnde att den lösning han förespråkade
blev ‖lite mer likt en vanlig marknad”, underförstått att den därför blir mer acceptabel då.
När det gällde just de marknader det handlar om här, var säkert Almegas
roll tillspetsad eftersom det handlade om hur tjänster som tidigare inte producerats på en marknad skulle produceras på ett nytt sätt. Saker som redan
var överenskomna på andra marknader såsom om företag fick göra vinst,
var ännu inte reglerade. Men även i mer etablerade branscher där frågan om
marknadsstrukturer inte var lika politiskt brännbar fanns liknande tendenser
även om de inte alls var lika uttalade. En sådan bransch representerade
STD (Svensk Teknik och Design), som vi mött i tidigare kapitel. Deras
medlemmar var bland annat ingenjörskonsulter i byggbranschen.
Inom STD var en viktig marknadsrelaterad fråga något som kallades affärsmässighet. Enligt STD:s vd hade de tekniska konsulterna en klämd roll
mellan byggentreprenörerna och byggherrarna och hade därför svårt att ta
betalt för sina tjänster. I andra länder kunde det vara konsulten som drev
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ett projekt, och hade makten i processen. I Sverige var det oftast byggföretagen, till exempel Peab eller Skanska som både byggde och var beställare.
Konsulterna var visserligen viktiga på olika sätt, men de var små och osynliga. Att uppmuntra medlemsföretagen att driva på en mer offensiv roll var
därför en viktig fråga för STD. STD:s vd ansåg visserligen (liksom styrelsen) att affärsutveckling var något för företagen själva, inte för branschorganisationen, men samtidigt fanns det, ansåg hon, en kollektiv aspekt av att
förändra själva rollen för deras typ av företag.
Vd: Jag tror ju något om framtiden. Jag försöker flytta vår bransch till framtiden. Det betyder inte att de ser den marknaden, eller den möjligheten i dag.
Ibland kan det vara så att de inte vill att alla andra ska se den möjligheten,
de kanske vill ha det för sig själva. De vill ta den konkurrensfördelen. Men jag
måste ju tänka för alla och även på marknadens utveckling.
Liv Fries: Brukar de kunna köpa det, om du säger att det här är ju för allas skull
– att ni tjänar ju alla på det?
Vd: Ja, när jag påminner om att det är bra att alla går ungefär på samma
sätt. Men även de som sitter i styrelsen måste ibland påminnas om att de faktiskt sitter där för hela branschen.
Utdrag ur intervju med vd:n för STD.

Att tala om att branschorganisationen skulle kunna ha en uppfostrande roll
för medlemmarna eller i förhållande till styrelsemedlemmarna var främmande åtminstone för en del styrelseledamöter. En styrelseledamot i STD
som jag intervjuade ansåg i stället att han själv mycket väl kunde ta hela
branschens intresse i beaktande. Jag har ställt liknande frågor till styrelseledamöter i flera föreningar och fått liknande svar. En anledning var säkert
att deras formella uppdrag faktiskt är att se till hela branschen. Skulle de
säga något annat skulle de indirekt säga att de inte skötte sitt uppdrag.
Givet dessa sparsamma exempel, kan läsaren ifrågasätta hur vanlig denna
uppfostrande roll kan tänkas vara inom Almega och generellt bland intresseorganisationer. Eftersom det var en känslig fråga var det inte något som
varken anställda eller organisationsmedlemmar gärna berättade om. Mitt
intryck var dock att detta ändå var en roll som då och då intogs inte bara av
anställda inom Almega, utan mer generellt. När jag inför studien av Almega
intervjuade ett flertal branschorganisationer, mötte jag till exempel på en
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högt uppsatt anställd på en helt annan branschorganisation som på samma
sätt som chefen för Almegas näringspolitiska avdelning talade om ‖de framtida medlemmarna‖ och den plikt han kände att förändra branschen för deras skull. I denna organisation var dock denna fråga så känslig att jag nekades att fortsätta min studie där, just för att kansliets önskan att påverka
medlemmarna var så kontroversiell. I en annan branschorganisation:
Svensk Energi, berättade däremot informationschefen gärna om hur
branschorganisationen, med styrelsens godkännande, arbetat med att förbättra branschföretagens uppträdande eftersom energibranschen var starkt
kritiserad och i behov av förändring.
Viktigt att komma ihåg att intresseorganisationen inte är marknadsaktör

En branschorganisation kunde alltså resonera utifrån marknadens perspektiv. De kunde på så sätt ta rollen som ’marknaden’. Denna roll kom också
till uttryck när de uttalade sig i media om vad branschen tyckte om en viss
fråga. I dessa stunder blev de en aktör som personifierade det som annars
bara var en mängd enskilda företag. Att vara marknad var dock annorlunda
än att vara marknadsaktör. Det fanns gränser för vad en intresseorganisation kunde ta på sig för marknadsroller. Ett intressant exempel på detta var
ett av STD:s påbörjade projekt.
Vd för STD hade arbetat som organisationskonsult för många av branschens företag innan hon tillträdde som vd och kände därför många väl.
Som redan framgått ovan var en viktig fråga på agendan att arbeta med det
som kallades affärsrollen och försöka hitta sätt för medlemsföretagen att få
en mer inflytelserik position på marknaden, och ett sätt för dem att kunna
ta mer betalt för sina tjänster.
Att hitta former för detta visade sig dock svårt. Vid ett tillfälle berättade
vd:n för STD att hon ville arbeta med vad hon kallade ett processprojekt,
en arbetsform hon ofta använt när hon var konsult själv. Hon ville arbeta
med en konsult och en byggherre och prova att utveckla rollerna i det projektet. Ett halvår senare hade dock detta blivit skrinlagt, eftersom arkitekterna (medlemmarna) inte trodde att det skulle fungera. De trodde inte att
de skulle få med sig beställarna i ett sådant projekt.
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Här verkar det som om branschorganisationen närmat sig en gräns för vad
de kunde göra för slags saker. De kunde inte kliva in i relationen mellan
medlemsföretagen och deras samarbetspartners; de kunde inte vara organisationskonsulter. Detta är en intressant skillnad jämfört med en annan konsultroll som de kunde ta på sig: PR-konsultens. I kapitel fem beskrevs hur
Almega ofta agerade på ett sätt som påminde om en PR-konsults: de formulerade till exempel kommunikationsbudskap, lärde ut hur medlemmarna
skulle bete sig i förhållande till politiker och media, skrev debattartiklar och
planerade olika typer av utspel. När jag vid ett tillfälle frågade presschefen
vad som egentligen skiljde dem från PR-konsulter, svarade han att ”PRföretag kan inte själva vara trovärdiga avsändare.” Intresseorganisationen var
som en PR-konsult, men mer därtill: de var trovärdiga för att de hade något
mer än kunder, de hade medlemmar. I båda fallen: organisationskonsult
och PR-konsult intar konsulten en roll som intermediär och rådgivare.
För en branschorganisation fungerar det uppenbarligen att vara intermediär
i relation till en sfär som medlemmarna inte själva är en automatisk del av.
Däremot förefaller det svårare att vara rådgivare när det handlar om marknadssfären, dit medlemsföretagens identitet är starkast knuten. Både när det
gäller kommunikations- och marknadsfrågor flyter intresseorganisationens
och företagens identiteter samman i vissa aspekter. Intresseorganisationen
kan ‖bli‖ medlemmarna. Men det finns gränser. I kapitel 6 beskrevs hur
Vårdföretagarna visserligen kunde stötta sina medlemmar i hur kritik från
uppdragsgivarna skulle hanteras, men det var viktigt att skandalföretaget
framstod som ett undantag, inte som något som representerade branschen.
En gemensam faktor verkar vara att intresseorganisationen kan vara medlemmarna, men bara som kollektiv. Att gå in i ett pilotprojekt, i ett processprojekt, för att arbeta med affärsrollen, var inte ett särskilt långt steg från att
arbeta med gemensamma utvecklingsprojekt. Om STD gick in, drog de
dock med sig kollektivet in i den gemensamma relationen, något varken
medlemsföretaget (eller förmodligen medlemsföretagets samarbetspartner)
gillade. Det påminner om hur vårdföretaget med skandalen inte kunde få
PR-hjälp av Almega, trots att de brukat samarbeta i PR frågor. Almega
kunde inte gå in i vårdföretaget utan att de i ett avseende tog med sig hela
kollektivet. Almega kunde spela upp olika separata intresseorganisationers
identiteter, men de kunde inte skilja sin egen från sina medlemmars.
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Roll ett: Intresseorganisationen som överjag

Almega kunde alltså å ena sidan ta på sig en uppfostrande roll såsom den
som försvarar ’marknaden’ eller åtminstone marknadens överlevnad och
funktion snarare än de enskilda företagens. Å andra sidan kunde de inte
själva göra sig fria från medlemmarna. Även när de agerade i marknadens
bästa var de i någon mening alla medlemmar och kunde inte gå in i enskilda
företags förehavanden eller försvara felande företag. Almegas uppfostrande
agerande möjliggjorde medlemsföretagens aktörskap och begränsade det
utifrån den ram Almega satte upp. De tog så att säga ansvar för vad man
kan kalla allmänningens problem. Som bekant vill alla använda allmänningen men ingen vill sköta om den eller ta ansvar för att den finns kvar åt
framtida användare. Här tog Almega på sig en roll av beskyddare eller samvete utifrån vad som beskrivits som ett allmänintresse. Genom att ha synpunkter på vad medlemsföretagen skulle göra och hur de ska göra, påverkade de alltså hur medlemmarna kunde agera och försökte se till att företagen
skulle kunna vara marknadsaktörer även i framtiden. Almegas egen möjlighet att agera, att ha aktörskap, hämtade de från att de representerade kollektivet. De fick alltså sin möjlighet att handla från medlemmarna, men samtidigt kunde de inte vara helt självständiga och fria som aktörer eftersom deras aktörskap var länkat till kollektivet. Czarniawska och Mazza (2003) beskriver hur konsulter har en viss handlingsfrihet för att de både utgör en del
av den organisation som de är anlitade av och ändå inte är det. På ett liknande sätt var Almega inte riktigt liktydiga med medlemmarna, men deras
aktörskap hade sin bas i att de i någon mening var det kollektiv som är deras medlemmar. Som Almega kunde de ändå agera i relation till sina medlemmar och då ha ett eget aktörskap. De kunde vara experter, eller som här,
uppfostrare.
Meyer har i flera texter påpekat att konsulter och anställda i internationella
organisationer kan ses som ett slags andra (others) eftersom de sprider universalistiska världen och idéer om hur andra ska bete sig utan att själva ta
ansvar för implementeringen av dessa idéer och handlingsföreskrifter. Meyer har hämtat begreppet från Mead (Mead 1934; Meyer 1994:47; Meyer och
Jepperson 2000:102). Begreppet den generaliserade andra syftar på att individer
har ett slags generell uppfattning om de förväntningar som andra i deras
samhälle har om hur de ska agera och tänka. När en individ försöker före-
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ställa sig vad som förväntas av dem, tar de på sig rollen av den generaliserade andra. När Meyer gör begreppet till sitt, syftar det dock på fristående organisationer som propagerar för idéer för andras räkning, inte på en organisation som reflekterar över sig själv i likhet med en individ.
Intresseorganisationer stämmer inte helt in på denna definition. Visserligen
sprider och propagerar de för idéer, men samtidigt gör de det på uppdrag
av medlemmar. De idéer intresseorganisationen för fram är idéer som har
sin grund i medlemmarnas uppdrag till intresseorganisationen. Det är också
medlemmarna själva, vilka är en del av intresseorganisationen, som kan ta
ansvar för om idéerna blir verklighet eller ej. Om medlemmarna är företag,
som i detta fall, har de möjlighet att ta ansvar för det som intresseorganisationen driver. Det går att beskriva den roll som Almega intar med ett annat,
liknande begrepp från psykologin: ett överjag. Ett överjag är en del av oss
själva som utifrån vår inre moraliska kompass talar om för oss hur vi borde
agera. Överjaget kan bestraffa oss med skuld och belöna oss med stolthet
över oss själva och är ytterst ett införlivande av föräldrars och andra viktiga
personers förväntningar och krav (Freud 1923). Skillnaderna mellan de ursprungliga begreppen är mycket liten, men jag vill ändå skilja ut det jag talar
om här från Meyers ‖andra‖. Meyer talar om organisationer som tycks svävar fritt och utifrån denna position uppfostra andra som inte är en del av
deras organisationer. De är inte generaliserade andra inom en individ, utan
samveten som frikopplats från organisationer. Överjag som ord tydliggör
att det är en moralisk funktion inom individen, eller i detta fall, inom metaorganisationen. Almega representerade ett samvete, ett slags överjag, en
ideologi som medlemmarna styrs av. Medlemmarna skapade gradvis denna
ideologi genom sina beslut och genom hur Almega och de själva agerade,
men i detta fall uttrycktes också en värdering av hur medlemmarna själva
borde agera. Överjaget är inte en roll metaorganisationen kan ha i relation
till medlemmarna i kraft av att de består av medlemmarna. Ett överjag är en
del av individen, på ett liknande sätt var Almega en del av medlemmarna
samtidigt som de delvis är något annat och något eget.
Roll två: Almega som en arena där man lär sig vara marknadsaktör

Vi har nu sett hur Almegas anställda kunde ta på sig rollen som ett slags
överjag. En annan möjlighet för medlemmarna var att använda Almega som
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en arena där de kunde spegla sig i varandra. För det flesta företagare är nog
rollen som företagare och marknadsaktör inte det de grubblar mest över.
Men det fanns företagare som ibland var osäkra på vad det innebar att vara
en marknadsaktör. Till exempel berättade en av styrelseledamöterna i Vårdföretagarna att hon hade börjat sin karriär inom den offentliga sektorn.
Hon var sjuksköterska till professionen, och omvårdnad var det ideal hon
enligt egen utsago satte högst. Hon kände sig ibland främmande inför företagande, och ville lära sig mer om det inom den egna branschorganisationen. Att hon hade andra ryggmärgsreaktioner än många andra företag
märktes. Vid ett tillfälle där hon och andra företag via Almega var inbjudna
till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL är den offentliga sektorns motsvarighet till Almega: en arbetsgivarorganisation för kommuner
och landsting som driver deras intressen och erbjuder stöd och service.
Det aktuella mötet var en del i SKL:s arbete att försöka hjälpa sina medlemmar (alltså kommunerna och landstingen) med de problem de hade med
upphandlingar. I detta fall var syftet att kommunrepresentanter och företagsrepresentanter gemensamt skulle diskutera vilka problem de ansåg
fanns i upphandlingssituationen. Vid mötet medverkade (förutom representanter från SKL och Almega), upphandlingsansvariga från tre olika kommuner samt tre företagare. Vid mötet utmärkte sig den före detta sjuksköterskan genom sina åsikter, till exempel ansåg hon att kollektivavtal var en
av de viktigaste frågorna. Almegas representant som satt bredvid mig skakade på huvudet, när jag frågade honom med blicken: nej, det var inte den
officiella åsikten…
Sjuksköterskan, som numer var företagare och ordförande för sin branschorganisation, berättade senare för mig att hon ansåg att hon representerade
dem som inte hade någon ekonomisk utbildning. Hon kände sig främmande inför näringslivet, och dess koppling till borgerliga ideal, trots att hon
själv var en företagare, men tyckte samtidigt att hon lärde sig. Hon ansåg att
en viktig uppgift för Vårdföretagarna och Almega var att hjälpa till att bygga upp en marknadsaktörsidentitet. Hon hade till och med föreslagit att de
skulle anställa en ekonom eller en revisor som kunde ge praktiska råd till
medlemmarna, på samma sätt som man gav råd gällande arbetsrätt. Detta
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hade dock inte hörsammats av de övriga i styrelsen. En av de andra i styrelsen (som var vd för ett vårdföretag), höll dock med om hennes beskrivning:
De flesta som startar eget eller knoppar av sig ser sig i första hand som vårdgivare och därefter som företagare. Men för att kunna växa och utvecklas
behövs ett företagstänk. Utveckling kräver, bland annat, att det ska finnas en
bra likviditet för att man ska kunna övertyga en bank om att de ska finansiera.
vd för ett vårdföretag

En branschorganisation kunde alltså i dessa sammanhang vara en arena där
företag kunde möta andra företag och därigenom förstärka sin egen identitet som företagare.
Ett annat, lite annorlunda exempel på detta, var en av de temagrupper som
fanns inom STD. Det var vanligt bland de olika intresseorganisationerna att
medlemsföretag med ett särskilt intresse för en viss fråga kunde engagera
sig i särskilda tema- eller projektgrupper. Inom STD fanns nio temagrupper. Några av dem inriktade sig på olika yrkesgrupper (till exempel arkitekter), några andra arbetade med frågor som ansågs särskilt viktiga (såsom internationalisering, projektledning och miljöfrågor). En av grupperna hade
som syfte att ‖fånga upp yngre medarbetares idéer‖, med en formulering
hämtad från hemsidan. Till denna grupp rekryterades yngre medarbetare på
medlemsföretagen. Yngrerådet tjänade som referensgrupp för STD:s styrelse och bjöd också in juniora medarbetare på medlemsföretagen till särskilda
seminarier och workshopar. Många av de individer som varit engagerade i
Yngrerådet fortsatte senare att vara aktiva i andra delar av föreningens
verksamheter. Rådet fungerade alltså som en slags introduktion till den egna
branschens intresseorganisation. En effekt av rådets verksamhet verkade
dock också vara att deras aktiviteter vidgade yngre medarbetares förståelse
för hur deras bransch fungerade.
Detta var exempelvis ett tydligt inslag i en workshop om offentlig upphandling som ordnades av Yngrerådet. STD:s styrelse hade redan arbetat länge
med frågan och sade sig vilja ha input. Yngrerådet hade bjudit in ett hundratal juniora medarbetare från olika företag och ordnat ett slags kombina-
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tion av informations- och diskussionsmöte. STD:s egna experter och inbjudna experter berättade om lagen om offentlig upphandling och hur man
kunde förhålla sig till den. Varje talare presenterade sedan en fråga som deltagarna fick prata ihop sig om gruppvis. Därefter diskuterades det i plenum,
varefter nästa fråga togs upp. Samtalen rörde sig kring LOU, men det som
verkade vara av intresse för deltagarna var också att de förstod sin egen situation i perspektiv av diskussioner i branschen. De kände till hur deras
egna chefer såg på frågor, men nu fick de höra hur andra företags seniora
medarbetare såg på dem, och kunde också jämföra hur andra i samma position som de själva såg på viktiga frågor.
Till exempel uppehöll sig samtalet mycket kring hur man skulle förhålla sig
till öppenhet i samband med offentliga upphandlingar. I början av en upphandling kunde alla som ville lägga en offert ställa frågor. Svaret på frågan
blev dock offentlig för alla. Den som ställde frågan riskerade alltså att bli av
med ett eventuellt övertag om det egna företaget gissat rätt i något antagande. Å andra sidan kunde de genom att fråga få reda på om de hade fel. Att
lägga själva anbudet var också en delikat fråga, eftersom företaget måste avslöja sina idéer och löpte risk att något annat företag tog dem. Anbuden
blev nämligen offentliga. Dessutom fanns möjligheten att en uppdragsgivare betedde sig ohederligt och tog någon av idéerna utan ge själva uppdraget
till firman.
Deltagarna blev varse att äldre och yngre konsulter hade olika syn på värdet
av öppenhet (de yngre ansåg generellt att fördelarna med öppenhet övervägde nackdelarna). De märkte också att olika företag också hade olika åsikter om detta. Av stickkommentarer förstod jag att det för en del öppnade
upp nya perspektiv – de förstod plötsligt på vilket sätt deras arbetsplats och
deras chefer förhöll sig till andra i branschen. Mötet blev alltså ett sätt att
förstå logiken i branschen och några av de knäckfrågor som chefer och seniora medarbetare kände till sen länge men som de juniora medarbetarna
oftast bara hunnit se från det begränsade perspektivet av deras eget företag
och deras egen position.
Om Almega alltså i vissa situationer kunde skapa aktörskap genom att försöka uppfostra marknadsaktörer, var deras (eller i strikt mening STD:s) roll
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här snarast den omvända. Genom att vara en relativt passiv arena där medlemsföretag kunde träffa gav de medlemmarna möjlighet att skapa sig en
uppfattning om hur de skulle agera och vilka spelreglerna var.
2. Almegas roll i förhållande till omvärlden
Vi har nu sätt prov på vilken roll Almegas medarbetare intog i förhållande
till medlemsföretagen när det gällde frågor om marknaden. Jag ska nu beskriva
hur de förhöll sig gentemot omvärlden. I tidigare kapitel har det framgått
att en huvuduppgift för företags intresseorganisationer är att försöka påverka marknaders organisering och förutsättningarna för medlemsföretagen.
Almega och de andra marknaderna

Det var inte bara politiker eller de egna medlemmarna Almega talade med
när det gällde marknadsfrågor. Ibland var målgruppen andra företag. En av
de näringspolitiska experterna ägnade all sin tid åt offentlig upphandling,
vilket var en mycket viktig fråga för de flesta företagen. Han föreläste för de
egna medlemmarna om lagen om offentlig upphandling och han hade
många möten med politiker och myndigheter. En intressant aspekt av hans
arbete var dock att han också försökte påverka företagare som var verksamma i andra branscher än tjänstesektorn, framförallt mer traditionella företag:
I vissa grupper träffar jag träffar jag mer traditionella företag – till exempel
små underleverantörer till industrin. Farbröder i medelåldern. De är inte inne i
det här och de fattar inte. De säljer inte till offentlig sektor idag. Den målgruppen är också viktig. De är starka företagsrepresentanter lokalt. De är inte
emot privata tjänsteföretag, men de behöver lära sig. De kan bli förespråkare eftersom det ofta är de som sitter i lokala organisationer, och de behöver
också bli övertygade, och kunna förklara tillväxtargumentet. Jag vill inte se
en schism mellan traditionell industri och tjänstesektorn. Jag ställer dem inte
emot varandra, jag vill att de ska bli opinionsbildare. De måste kunna föra
fram vi vill ha andra typer av företag i vår kommun inte bara medelålders
herrar, utan även kvinnor som är företagare inom offentlig sektor får komma
in i vår gemenskap.
expert på offentlig upphandling, näringspolitiska avdelningen
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Experten ville försöka få företagare inom andra branscher att bli förespråkare för den bransch han representerade. Deras ord var viktiga eftersom de
ibland representerade hela näringslivet, och då var det viktigt att även tjänstesektorn och de nya företagen på den ‖offentliga marknaden‖ var med i
deras medvetande. De tjänsteföretag verkade på den offentliga marknaden
var ifrågasatta och till och med deras existensrätt var under förhandling,
och de behövde därför stöd från alla håll.
Ofta talas det om näringslivet som om detta vore en homogen massa som
tycker och tänker en sak. När det gällde den offentliga marknaden och
tjänstesektorn var detta långt ifrån sant. I förhållande till andra intresseorganisationer inom näringslivssfären intog Almega ofta en roll som utmanare
och nykomlig där de, metaforiskt talat, försökte röja fram en bit mark där
deras företag kunde få vara marknad på ur äldre industriföretags skog.
En av de näringspolitiska experterna var specialiserad på forskningspolitiska
frågor. Hon hade mycket svårt att vinna gehör inom de egna leden. Många
inom de gamla organisationerna såg inte tjänstesektorn som något viktigt,
eller något som det går att tjäna pengar på. Hon menade att de dessutom
var nöjda som det var:
De är vana att bli hjälpta av politiker, och sitter nära dem. Almegas medlemmar är vana att klara sig själva och ovana att ens bli tillfrågade.

När Svenskt Näringsliv bjöd in till gemensamma möten för att förbereda
gemensamma utspel inför regerings kommande proposition var det helt
omöjligt för henne att göra sig hörd. Hon menade att det var svårt för
tjänsteföretagen att få legitimitet. För att visa vad hon menade visade hon
mig vid ett tillfälle en debattartikel som just publicerats i DN där: ”tre industrigubbar säger att tyckare säger att industrin inte är viktig”. Detta var helt fel
ansåg hon. Varken Almega eller någon annan hade sagt att industrin inte
var viktig, det var bara det att tjänstesektorn också var viktig. ”De ser inte att
tjänstesektorn är en riktig bransch, den anställer jättemånga och har stora företag
– varför lyssnar de inte?” Tyckarna satte likhetstecken mellan tjänstesektor och

att tvätta skjortor och förminskade på så vis tjänstesektorn som var så
mycket mer.
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En likartad fråga präglade också arbetet inför avtalsrörelsen 2010, vilket
även beskrevs i kapitel 8. Här var central fråga att försöka bryta upp industriföretagens dominans i avtalsrörelsen. Det då gällande industriavtalet innebar att Teknikföretagen hade fått förhandla först med facket och varit de
som ‖satte märket‖, det vill säga definierade en riktlinje för hur höga löneökningarna kunde få bli. Att bekämpa denna tradition, och låta tjänstesektorn få större inflytande över lönenivåerna (och andra viktiga frågor på
dagordningen), framstod som ett större problem än fackets göranden och
låtanden. Almegas kamp var en kamp för att deras medlemmar skulle få bli
legitima marknadsaktörer och att de skulle få del av manöverutrymmet både
i förhållande till politiker, kunder och andra branscher.
Roll 3 och 4: expert och agent

I förhållande till övriga intresseorganisationer och de företag de representerade hade Almega en expertroll, och försökte omväxlande förklara vad tjänsteföretag var och varför de behövdes, varför de inte var konkurrenter till
industrin. I andra situationer ersätte de istället medlemmarna och var därför
deras agenter. I förhandlingar var de exempelvis ställföreträdare, och ibland i
förhållande till politiker kunde de representera ‖branschen‖ eller ‖sektorn‖
och på så vis ersätta medlemsföretagen. I dessa situationer innebar representantskapet att de i någon mening var medlemmarna de representerade:
de tog tillfälligtvis deras plats.
I båda dessa roller varierade det om Almega var en aktör i egen rätt eller
bara en förlängning av medlemmarna. I förhållande till de andra intresseorganisationerna var det exempelvis tydligt att de även var en separat aktör,
inte bara medlemmarnas representant. De behövde själva ta sig en plats
bland de andra intresseorganisationerna och hävda att de var mäktiga aktörer som kunde göra sin röst hörd och förtjänade att få sina röster hörda:
deras åsikter om turordningen i avtalsförhandlingarna och vem som skulle
sätta märket var ett exempel på detta. I kapitel 7 beskrevs också hur en av
branschorganisationerna inom ett av Almegas sju förbund – Svensk Teknik
och Design, var angelägna om att behålla sin logotyp och sin synlighet som
aktör bland de andra intresseorganisationerna inom deras sektor. Såsom intresseorganisation, och expert på sin sektor, hade de också som uppgift att
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förklara för de övriga intresseorganisationerna och deras medlemmar vad
tjänsteföretagen var för några och vad de ville. Även i dessa lägen var de en
aktör som inte ersatte medlemmarna, utan som stod bredvid dem och förklarade vilka de var.
Almega och köparna

De som hade den största makten när det gällde att ge plats för privata företag inom vård, skola och omsorg var dock politiker och de som köpte tjänsterna, vilket oftast var kommunala myndigheter. Almega och förbunden
inom Almega hade en mycket omfattande verksamhet när det gällde att försöka påverka hur offentlig upphandling gick till. Experter från medverkade
på många möten för medlemsorganisationerna för att diskutera tolkningen
av lagen om offentlig upphandling och den nya lagen om valfrihetssytem.
De bjöds också in till inköparnas intresseorganisation och till kommuner
och landsting för att informera och diskutera offentliga upphandlingar. Det
hade till och med förekommit att ett landsting vid ett tillfälle bad Almega
om hjälp när de skulle försöka lägga ut ett sjukhus (Ljungby Lasarett) på
entreprenad. Vid detta tillfälle berättade Almegas anställda om hur en sådan
upphandling kunde gå till, och gav exempel på hur andra landsting gått tillväga. Det pågick också flera initiativ på olika myndigheter och organisationer till att försöka skapa mallar och gemensamma riktlinjer för upphandling. I dessa sammanhang var Almega med som representant, ensamma eller tillsammans med företag som de uppmuntrat till att delta.
Almegas arbete med dessa frågor syftade till att skapa en förståelse som de
tyckte saknades för var företagande innebar, och vad det innebar att vara ett
tjänsteföretag, alltså att skapa utrymme för att vara den sortens marknadsaktör som Almegas medlemmar var. En del av detta arbete handlade helt
enkelt om att försöka sälja idén om att det var bra för kommunen och för
Sverige med privata vård- och skolföretag. Almegas upphandlingsexpert
reste land och rike runt: ”Det handlar om att försöka övertyga om varför de skulle göra reformen, varför tjänster är viktiga för Sveriges ekonomi.” För även om
rikspolitiker beslutat om att privata sjukvårdsföretag var bra, ansåg inte alltid lokala politiker det, och på samma sätt var inte alltid tjänstemän övertygade bara för att de beslutande politikerna var det. Det fanns ett missionsprojekt att utföra.
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Utöver detta fanns mer detaljinriktade frågor som i allra högsta grad reglerade vad en marknadsaktör kunde och fick vara. Företagen på de ‖offentliga marknaderna‖ som Almega kallade dem, alltså skola, vård och omsorg,
sålde inte sina tjänster direkt till kunderna, utan de hade alltid en motpart
inom offentlig sektor som stod för notan. Antingen skedde detta i offentliga upphandlingar där pris och utbud reglerades i kontrakt, eller i enlighet
med lagen om valfrihet och enligt en kundvalsprincip. Här valde kunderna
(medborgarna) certifierade leverantörer (till exempel en skola), medan notan skickades till kommunen. Även här fanns ett inslag av upphandling eftersom ett företag måste ha kommunens godkännande för att kunna bli
valbart. Hursomhelst innebar detta att inköparna var få och stora. Upphandlingarna krävde mycket resurser från företagen och det var svårt för
små, nya företag att komma in på marknaden. Företagen tyckte också att
myndigheterna ofta ställde orimliga krav. En anledning till att det gjorde det
trodde Almega var att de helt enkelt inte visste hur de skulle utforma sina
underlag och krav, en annan anledning var att de inte tillät sig samtala med
företagen.
LOU och ”beröringsskräcken”

Alla parter ansåg att det var svårt att formulera underlag till upphandlingar.
En mängd olika aktörer var därför inblandade i att försöka ta fram mallar.
En allmän åsikt var också att köparna (kommun och landsting) var extremt
restriktiva i sina kontakter med företagen. Delvis var de skyldiga att vara
resiktiva enligt lag, men deras försiktighet var dock så stor att både företag
och upphandlare refererade till den som en ‖beröringsskräck‖. Kontakten
mellan säljare och köpare reglerades av lagen om offentlig upphandling,
LOU.35 LOU är svensk lag som i huvudsak är baserad på ett EU-direktiv.
Lagen reglerar uppköp som görs av offentliga myndigheter när de överskrider en viss summa. Sådana uppköp ska göras i en transparent upphandling.
Myndigheten ska offentliggöra vad de vill köpa och ska dessutom publicera
ett underlag där de meddelar de krav och önskemål de har på varan eller
tjänsten de vill köpa. Därefter kan alla företag som vill lämna anbud. LOU

LOU: Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Se även LOV: Lag (2008:962) om valfrihetssystem.
35
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är mycket restriktiv när det gäller kontakt under uppköpsprocessen. Företag
kan ställda frågor under en begränsat tid, och svaret på frågorna ska vara
tillgängligt för alla. Däremot förbjuder inte LOU kontakt mellan företag
och köpare före eller efter den period som anbud kan läggas.
Almegas upphandlingsansvarige försökte påverka upphandlarna så att de
skulle ha en dialog med företagen inom det utrymme som trots allt fanns.
Han var därför mycket aktiv när det gällde att ordna möten där företagare
fick träffa upphandlare. På ett möte av den typen talade inte Almegas upphandlingsansvarige så mycket, utan såg istället till att ha bjudit in ett urval av
olika företag. På ett möte hos SKL (Sveriges Kommuner och Landsting),
som jag redan nämnt i detta kapitel, var till exempel både inköpsansvariga
från tre kommuner och tre företagare med: ett städföretag och två olika
mindre vårdföretag. På det mötet växte en mycket komplex bild fram.
Kommunerna beskrev hur de kämpade med att de var ovana att upphandla,
att de ville vara så försiktiga som möjligt för att inte innevånarna skulle råka
illa ut.
De flesta kommuner är amatörer. Det krävs nog en erfarenhet. Vi är inte
vana. Vi är tjänstemän som styrs av försiktighetsprincipen.
inköpsansvarig i mellanstor kommun

En av kommunerna tyckte också att politikerna dåligt förstod vad det innebar att upphandla:
Politiker ville ha [det nya kundvalssystemet] direkt. Ingen förstod hur mycket
jobb det är, och de gav oss inte tid för att ta fram underlag.
Inköpschef i större kommun

Företagen å sin sida tyckte att anbudsförfarandet var alldeles för omfattande för att små företag skulle kunna vara med. En del underlag kunde omfatta flera hundra sidor med önskemål och krav. Små företag hade inte resurser för att sätta sig in i den typen av underlag och besvara det.
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Det går inte att reglera så detaljerat. Om man vill att det ska vara exakt
samma som den kommunala förvaltningen, då får man skriva ett managementavtal: driv detta såhär. Det är annorlunda än ett entreprenadavtal.
småföretagare

Dessutom krävde kommunerna ibland att företagen skulle kunna serva
kunder över hela kommunen, och att de direkt skulle kunna ta sig an nya
kunder. Det var svårt att få ekonomi i det för en hemtjänstleverantör: att
åka kors och tvärs mellan kunder. Det var också svårt att snabbt skala upp
och ned verksamheten som ett sådant avtal skulle kräva. Inköparna hade
ingen vana av att skriva kontrakt. De ville få med allt i kontraktet och tänkte inte ens på att vanliga arbetsskyddslagar gällde entreprenörerna oavsett
om de stod i kontraktet eller ej. Dessutom var det svårt att balansera mellan
idén om att marknaden skulle ge kommunens innevånare bättre service och
tanken att kommunerna genom sina avtal skulle stimulera en mångfald av
företag. Skulle avtalen gynna småföretagande behövde de skrivas på ett sätt
som gjorde det möjligt för små företag att delta. Detta krävde uppenbarligen inköpare som besatt en avsevärd insikt i företagares villkor å ena sidan
och i själva verksamheten å andra sidan och, inte minst att förglömma, en
kunskap i avtalsskrivandets hantverk. Kunskap om företagande var inte alltid något som politikerna besatt eller kände sympati för:
Politikerna tycker att valfrihet innebär att man ska kunna få kund i hela kommunen. Annars är det inte valfrihet. De krävde att alla kommuninnevånare
skulle kunna välja att bli kund hos alla de företag som ställde upp. ’Ska det
vara valfrihet för kunden eller företaget?’ säger politikerna.
inköpschef i större kommun

Citatet ovan pekar på hur politikerna ansåg att de skapade rättvisa och valfrihet, men de insåg inte att de krav de ställde var omöjliga att tillmötesgå
för ett litet företag. Den marknad de skapade skulle därför bara kunna innehålla redan etablerade företag, vilket kanske inte skapade den mångfald
och konkurrens som ofta motiverar valfrihetsreformer.
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Efter detta möte på SKL var alla deltagare nöjda och tyckte att de lärt sig
mer om varandra. Som synes var det dock problem som inte löstes i en
handvändning och som hade många dimensioner. Det Almegas insatser syftade till var att försöka skapa förståelse för vad som driver företag, och hur
upphandlingen påverkade den marknad som sen blev till. De försökte visa
på hur man inom ramarna för LOU och LOV ändå kunde diskutera saker
och försöka lösa problem som affärspartners. De pekade på att man i andra
marknader hade relationer med sina leverantörer och att allt inte löstes i avtalen. I dessa situationer alternerade Almega mellan rollen som expert och
rollen som arena. Som experter stod de vid sidan av och kunde informera
om hur företagare tänkte, eller om generella tolkningar av LOU, eller vilka
problem som flertalet företag ansåg sig ha. Som arena skapade de (eller var
med och skapade) en plats där företagen och upphandlarna kunde mötas.
Antingen tog de initiativ till att sammankalla ett möte, eller så var de inbjudna till ett möte där de i sin tur kunde erbjuda medlemsföretagen en
möjlighet att ge utryck för sina åsikter.
Att stå för sin identitet som företagare

En fråga som kom upp då och då var att Almega ville att företagen skulle
stå för sin identitet som företagare och marknadsaktör. Företagen i skola,
vård och omsorg var under denna tid ofta starkt kritiserade för saker som i
andra sektorer betraktades som normala för företag. Vinst var till exempel
något som ansågs djupt problematiskt. Skulle verkligen skolor och sjukvård
kunna generera vinst till sina ägare? Innebar inte det att de tog skattebetalarnas pengar? Och var det egentligen bra att stora företag eller ännu värre,
investerare drev sådana verksamheter? Den typen av kritik gjorde företagen
osäkra. Å ena sidan ansåg många att vinst var en naturlig del av företagande; folk startar företag för att driva en verksamhet och för att tjäna pengar.
Å andra sidan ville de inte utmana politikerna. Det fanns dock företagare
som tyckte att man skulle ‖ta debatten‖ som det brukar heta:
Jag tycker att det är ett stort problem att det fult att prata om vinst. Man vill
komma runt frågan också inom branschen, eftersom man tycker att det är
obehagligt prata om, även om vi vet att nödvändigt för den framtida tillväxten.
vd för ett växande vårdföretag
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Almegas anställda uppmuntrade vid flera tillfällen de större friskolorna och
vårdföretagen att försvara sin roll och identitet som marknadsaktörer, det
vill säga sådant som var en del av att vara företagare och som de ansåg ledde till positiva saker: konkurrens skapade kvalitet, en vårdmarknad skapade
nya tjänsteföretag som kunde expandera utomlands och ge framtida tillväxt.
Företagen var skeptiska. På ett möte med friskolor och anställda på Almega
och Svenskt Näringsliv diskuterades varför politiker och allmänhet tyckte
det var dåligt med vinst. Vinsten, ansåg de, gjorde det möjligt för företagen
att utvecklas och expandera och därmed att i förläningen skapa tillväxt inte
bara för sig själva utan också för Sverige. Kunde de kanske tydliggöra skillnaden mellan utdelning och vinst? Skulle det hjälpa?
Anställd på Svenskt Näringsliv (SN): En vinstbegränsning skulle vara ett grundskott mot alla friskolor. Och det näringspolitiska perspektivet om tjänsteexport
tappas. Om etableringsfriheten tas bort innebär det att man tappar dynamik.
(…)
Företag 1: Vi måste renodla begreppen vinst och utdelning Vi behöver inte
utdela – men vinst måste vi ha.
Anställd på SN: Utdelningsbegränsning är också skadlig – tänk på investerarna.
Företag 2: Föräldrar vill ha god ekonomi i skolan, men vinst får det inte vara!
Är inte det märkligt?
Företag 1: Idag utgår vite mot skolor med dålig kvalitet. Skulle det vara bättre
om de var dåliga och inte gick med vinst?

Efter ytterligare diskussioner enades de kring att de skulle försöka tala om
‖den vackra stordriften‖ på ett seminarium i Almedalen. ‖Den vackra stordriften‖ syftade på det som de ansåg var fördelarna med större skolföretag:
att de kunde lägga pengar på utveckling och att de kunde driva skolor effektivare. Dessutom var en del redan på gång att exportera sina idéer utomlands. Men det enades också om att även om den vackra stordriften lät bra i
deras öron kanske det fick vara ett arbetsnamn att byta ut…
Vad kan Almegas roll kallas i dessa sammanhang? Det som beskrivs här, är
på sätt och vis en del av arbetet med att ‖lära sig vem man är‖, som beskrevs ovan och där Almega (och/eller intresseorganisationerna inom Almega) fungerade som en arena för medlemsföretagens interaktion. Men i de
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lägen som just beskrivits var inte Almega en passiv plats. De anställda
uppmuntrade tvärtom medlemsföretagen att offentligt propagera för sin
rätt att vara marknadsaktörer på ett visst sätt: att till exempel aktivt arbeta
för rätten att göra vinst. Den roll de intog var inte en roll där de ersatte
medlemsföretagen som aktörer. Jag menar att denna roll istället kunde ses
som en variant på rollen som överjag. Här uppfostrade de inte medlemmarna, men de uppmanade dem att vara stolta över vad de är: marknadsaktörer. Freuds överjag betecknade en funktion inom individen som talar om
för jaget var som är rätt och fel och vad som är socialt acceptabelt. Den
funktion Almega här fyllde var inte riktigt denna, men här talar vi å andra
sidan om en organisation, och överjagsfunktionen i en överförd, metaforisk
bemärkelse. Det Almegas anställda gjorde var dock att de lyfte fram ett ideal som medlemsföretagen delade och stöttade dem i att tydliggöra detta och
söka göra det socialt och politiskt acceptabelt.
Fyra delvis överlappande roller
I kapitlet har fyra olika roller identifieras: rollen som expert, agent, arena
och rollen som överjag. I nästa kapitel kommer jag att fortsätta analysen av
vilka effekter dessa roller hade på medlemsföretagens respektive intresseorganisationens aktörskap vilket bara i förbigående diskuterats i detta kapitel.
Jag kommer där också att anknyta till diskussionen om konkurrens mellan
olika organisationer och roller som fördes i kapitel 7.
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10 Fyra roller och två aktörskap

Det är nu dags att fördjupa och utveckla den analys som redan påbörjats i
de fyra empiriska kapitlen. I de tre kommande kapitlen ska jag besvara de
tre delfrågor som introducerades i kapitel 2. Den fråga jag ska börja besvara
är den andra delfrågan: ‖Hur påverkar relationen mellan medlemmarna och metaorganisationen respektive aktörskap?”
Metaorganisationen hade, såsom beskrivits i föregående kapitel, olika relationer till sina medlemmar, vilka jag benämnt ‖roller‖. Redan i förra kapitlet
berörde jag att det ibland var möjligt för metaorganisationen att framstå
som en självständig aktör, medan det ibland inte var det. Jag kommer här
att visa hur möjligheten att vara en självständig aktör gick att relatera till den
roll metaorganisationen intog i relation till medlemmarna. Jag kommer också att analysera när Almega intar de olika rollerna. Jag inleder med att kort
rekapitulera vad jag hittills kommit fram till beträffande Almegas och andra
intresseorganisationers olika roller.
Intresseorganisationens fyra roller
I genomgången av vad företags intresseorganisationer sagts ‖vara‖ eller ha
för funktion, som jag gjorde i kapitel 4, noterade jag att de tillskrivits en rad
olika epitet. Till exempel sades de vara en samordningsmekanism, en
utvecklingsorganisation, en aktör, en arena, en representant eller en
serviceproducent. Vilken av dessa roller intresseorganisationen tillskrivits
föreföll delvis ha att göra med den historiska och politiska kontext de
agerade inom. Jag konstaterade också att vad intresseorganisationen sades
vara, var relaterat till funktionen för det system (marknaden eller det
politiska) som forskarna hade varit intresserade av att förstå. I studien av
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Almega har jag istället fokuserat på vilken relation Almega hade till sina
medlemmar. Denna utgångspunkt ger ett delvis annorlunda perspektiv på vad
Almega ‖var‖. För att förstå relationens påverkan på aktörskapet har jag
kategoriserat relationen i två dimensioner. Först har jag kategoriserat fyra
roller som beskriver vilken funktion metaorganisationen hade för
medlemmarna. I beskrivningen av Almega och de olika intresseorganisationerna inom Almega har det framgått att en metaorganisation med hjälp av
sina anställda kunde inta sammanlagt fyra olika roller: expert, agent, arena
och överjag, vilka framförallt beskrivits i kapitel 9. Jag ska summera det
studien hittills sagt om dessa roller i en modell innan jag går vidare i analysen. I denna första, förenklad modell skiljer jag inte mellan vad Almega respektive förbunden eller metaorganisationerna inom dem gjorde, utan hänför alla handlingar till ‖Almega‖ eller ‖medlemmarna‖.36 Medlemmarna var
i Almegas fall företagen, alltså organisationerna i en metaorganisation.
Metaorganisationen som agent

I kapitel 8 beskrevs hur förbunden inom Almega och Almega agerade som
företrädare för förbundens medlemmar i förhandlingar med fackliga motparter och i förhållande till andra intresseorganisationer inom näringslivet.
Vid sådana tillfällen intog metaorganisationerna rollen som agent. Att vara
agent åt någon innebär att man är underordnad denna. Agenten utför det
huvudmannen vill. Agenten kan få detaljerade direktiv eller fria tyglar inom
vissa ramar. På den schematiska bilden har jag placerat metaorganisationen
parallellt med medlemsföretagen eftersom den, även om den är underordnade agenter, ändå har en viss maktposition. I kraft av sin expertkunskap
kan metaorganisationen (via de anställda) ge råd åt medlemmarna och i viss

I Almega var som beskrevs i kapitel 5 ett aktiebolag och dessutom ett samarbetsavtal mellan sju förbund. I strikt mening hade därför inte Almega medlemmar även om de sju förbunden var ett slags medlemmar. Däremot hade förbunden medlemmar i form av företag
och ibland branschorganisationer. Almegas anställda var de som utförde förbundens åtaganden (se kapitel 5). För denna analys räkning anser jag dock att det är rimligt att abstrahera
dessa förhållanden och tala om det som Almega, förbunden och ytterst de anställda gjorde
som ‖metaorganisationens‖ roll gentemot medlemmarna. I ett senare skede av analysen ska
jag dock återkomma till att till exempel förbunden och Almega kunde konkurrera om samma roll.
36
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utsträckning kan man tänka sig att den kan styra sina handlingar eftersom
den har en kunskap om hur förhandlingarna går till som medlemmarna inte
har. På detta sätt är denna roll lik expertrollen. Skillnaden består dock i att
en agent agerar på ett mandat, medan expertrollen inte nödvändigtvis förutsätter ett mandat. Som agent har dock metaorganisationen ett utrymme att
handla och den agerar i vissa lägen som en egen aktör i förhållande till
andra agenter.
Metaorganisationen som expert

En expert är en aktör som kan uttala sig självständigt om något den har expertkunskap om. Almegas intog denna position i förhållande till medlemmarna exempelvis då Almega anlitades som experter på offentlig upphandling (se kapitel 9). I dessa sammanhang kunde upphandlare lyssna på deras
kunskap som föreföll vara annorlunda än den kunskap ett enskilt företag
hade. Almega kunde anlitas som en organisation som var något delvis annat
än medlemsföretagen och intog på så vis en parallell roll i förhållande till
dem.
Överjag

Agent

Medlemmar

Expert

Arena

Figur 3. De olika roller som en metaorganisation kan inta i förhållande till sina
medlemmar.
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Metaorganisationen som arena

En arena är en plats där aktiviteter utspelar sig. En arena är inte en aktör,
utan ger endast möjligheter för aktörer att träffas eller synas. I denna studie
har det exempelvis framkommit att de två Almegaförbunden STD och
Vårdföretagarna intog sådana positioner i förhållande till sina medlemmar.
Medlemmar i Vårdföretagarna kunde lära av varandra vad det innebar att
vara företagare snarare än sjukvårdspersonal (se kapitel 9). I samband med
STD:s arrangemang kunde juniora anställda lära sig mer om branschen och
hur den fungerade (se kapitel 8).
Metaorganisationen som överjag

Begreppet överjag introducerades i kapitel 9. Rollen ‖överjag‖ är en utveckling av en psykologisk term som syftar på den internaliserade föräldern i en
individs medvetande. Vi skulle kunna kalla det för samvete också. Ett överjag är en del av oss själva som utifrån vår inre moraliska kompass talar om
för oss hur vi borde agera. Överjaget kan bestraffa oss med skuld och belöna oss med stolthet över oss själva. När anställda i metaorganisationen agerar i rollen som överjag gentemot medlemmarna, agerar den utifrån den
ideologi som metaorganisationen genomsyras av. Metaorganisationen (via
de anställda) tar utgångspunkt i gemensamma beslut och gemensamma åsikter (såsom att marknader och konkurrens är bra), och uppfostrar eller stöttar utifrån dessa utgångspunkter sina medlemmar. I kapitel 9 ges flera exempel på denna roll. Det tydligaste citatet är dock där en av de anställda
sade sig vilja verka för framtidens medlemmar, och därmed visade hur han
såg själva marknadens överlevnad som viktigare än hans nuvarande medlemmars åsikter. Ett annat exempel på detta, var i det fall då medlemmarna
i Almega stöttades i att försvara sin identitet som företagare och sin rätt att
göra vinst i sin verksamhet.
Ordningen rollerna utgår ifrån
En roll beskriver en dimension av relationen mellan metaorganisationen
och medlemmarna, nämligen vilken funktion som metaorganisationen har
för medlemmarna. Den andra dimensionen som jag ska analysera, och som
har konsekvenser för de respektive aktörskapen påverkas, är vilken konsekvens de olika rollerna har för metaorganisationens respektive medlemmarnas förmåga att vara aktörer i en given situation. Vilka konsekvenser roller-
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na har, beror på i vilken position de olika rollerna ställer medlemsorganisationerna och metaorganisationernas ordningar. Det är nämligen Metaorganisationens egenhet när det gäller ordningar som gör det möjligt för metaorganisationerna att ibland vara samma aktör som medlemmarna och ibland
vara en annan aktör.
En organisation kan definieras som en beslutad ordning (Luhmann 2000,
March och Simon 1958, Ahrne och Brunsson 2011). I kapitel 2 hävdade jag
att en Metaorganisation inte kan definieras som en ordning på samma sätt
som en idealtypisk Organisation av två skäl.37 För det första ingår metaorganisationer ofta (såsom i Almegas fall) i ett komplex av organisationer som
är sammanlänkade via medlemskap. Dessa metaorganisationer utgör ordningar som överlappar varandra helt eller delvis. (Förbunden inom Almega
delar i vissa avseenden en gemensam ordning, i vissa avseenden utgör de
separata ordningar.) För det andra brukar den beslutade ordningen i Organisationers fall inte inkludera ägarna. En Metaorganisation har medlemmar,
inte ägare. Dessa inkluderas ibland av ordningen, ibland inte. (Det vill säga
ibland gäller exempelvis den delade identiteten eller organisationskulturen
bara medlemmarna, ibland de anställda, ibland båda grupper.) Ordningen är
alltså i en Organisation liktydig med Organisationen och något som särskiljer Organisationen från omgivningen, medan ordningen i en Metaorganisation ibland kan gälla bara Metaorganisationen, ibland bara en del av Metaorganisationen och ibland även delar av organisationer utanför den primära
Metaorganisationen. (Vissa aspekter av Svenskt Näringslivs ordning kan till
exempel gälla förbunden i Almega eftersom de är medlemmar i Svenskt
Näringsliv.) I analysen nedan ska jag vissa hur metarorganisationen och
medlemmarnas respektive ordningar omväxlande separeras och integreras
beroende på vilken av rollerna som metaorganisationen intar i förhållande
till medlemsorganisationerna. De olika positioner som ordningarna därmed
intar i relation till varandra påverkar huruvida de kan vara aktörer vid sidan
av varandra eller om den enas aktörskap omöjliggör den andras.

Såsom jag även tidigare skrivit, använder jag versal i Metaorganisation och Organisation
när jag särskilt vill markera att jag syftar på idealtyperna.
37
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Fyra roller och tre positioner
Beroende på vilken roll metaorganisationen intar förhåller sig metaorganisationens och medlemmarnas ordningar i olika position i förhållande till varandra; Metaorganisationens ordning kan inkludera med medlemmarna eller
den kan utgöra en separat ordning där medlemmarnas ordningar fortsätter
att framstå som separata ordningar. När metaorganisationen agerar i rollen
som expert agerar den utifrån en position där metaorganisationens ordning
är skild från medlemmarnas. Om ett medlemsföretag inom Almega ville ha
råd om hur det skulle agera, kunde det fråga Almega om hur det skulle
göra. Almega var en ordning och medlemmarna en annan. Almega kunde
tillfrågas av andra parter, till exempel politiker, om hur en uppköpsprocess
ska gå till (såsom beskrevs i kapitel 9) och Almega kunde då ge råd utifrån
sin roll som expert på upphandlingar. Almega kunde då uttala sig utifrån
den erfarenhet som kontakten med medlemmarna gav, men utan att företräda någon särskild medlem. Almega hade ett perspektiv som skiljde sig
från medlemmarnas eftersom Almega inte var ett företag, utan en intresseorganisation med resurser att bygga upp expertkompetens. Vad Almega sa
som expert, var inte nödvändigtvis bindande för medlemmarna; de ingick
alltså inte i den ordning som Almegas agerande utgick ifrån i stunden. Alla
medlemmar kanske inte ens höll med. De olika ordningarna var separata,
men de var också parallella. Om Almega var expert, kunde medlemsföretagen samtidigt uttala sig om upphandlingar utan att komma i konflikt med
Almega.
I rollen som överjag intar metaorganisationen en speciell position gentemot
medlemsorganisationernas ordningar. Här inkluderar och dominerar metaorganisationens ordning medlemmarnas ordningar. I denna position får
metaorganisationen rollen som den som formulerar och försöker utveckla
de ideal som medlemmarna delar. Metaorganisationens ordning är inte
överordnad för att den kan besluta eller bestämma, utan för att den formulerar medlemmarnas moraliska credo och omväxlande försöker uppmuntra
och bestraffa dem så att medlemmarna ska hålla sig till den gemensamma
ordningen. I ett förbund inom Almega, uppmanades exempelvis medlemmarna att ta hänsyn till marknaden som helhet och i ett annat förbund
uppmanades medlemmarna att överväga om inte ett särskilt sätt att organisera marknaden var bättre än ett annat. De anställda handlade då utifrån
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Roll: Expert/Agent
Ordningarna i
parallell position

Roll: Överjag

MO:s ordning i överordnad position

Roll: Arena
MO:s ordning i underordnad position

Medlemmar
Metaorganisation
Figur 4. Metaorganisationens (MO:s) roller och de positioner de olika ordningarna intar i relation till varandra

den gemensamma ordningen och det gemensamma bästa. I dessa lägen var
företagen medlemmar i första hand, enskilda företag i andra hand. Förbundens ordningar kunde därför sägas dominera medlemmarnas ordningar;
handlingen utgick ifrån de delade föreställningarna inom förbunden (och
Almega) och uppmanade medlemmarna att handla utifrån dessa metaorganisationers ordningar, inte utifrån sina enskilda ordningar.
När Almega eller förbunden inom Almega intog rollen som arena förhöll
sig metaorganisationens och medlemmarnas ordningar i motsatta positioner
jämfört med i fallet med rollen som överjag; Metaorganisationens ordning
var underordnad medlemmarnas ordningar. På arenan kunde medlemmarna
möta och betrakta andra företag och deras ordningar och jämföra sig med
dessa. Medlemmarna kunde diskutera frågor med varandra som de som företag upplevde som viktiga – alltså frågor som hade att göra med deras egna
ordningar. (Därmed kunde medlemmarna möjligen utveckla den gemen-
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samma ordningen, men detta var i så fall ett resultat, inte den ordning som
handlandet utgick i från).
I rollen som agent slutligen, är medlemmarnas och metaorganisationens
ordningar separerade så till vida att förhandlarna agerar utifrån en egen
ordning. Även om Almegas förhandlare agerade i rollen som agenter, alltså
i medlemmarnas tjänst, så handlade de utifrån Almegas ordning snarare än
medlemmarnas. De kände (som vi såg i kapitel 8) till hur förhandlingarna
gicktill. De hade en expertkunskap och de hade medlemmarnas uppdrag att
företräda dem. Det är möjligt att tolka detta som att Almegas (eller förbundens) ordningar hade en underordnad roll, men den ordning som förhandlarna utgick ifrån och medlemsföretagens ordningarn var trots allt mer likställda. Almegas ordning organiserade arbetet, om än på medlemmarnas
uppdrag. Det är var inte de enskilda medlemsföretagen som agerade, utan
medlemmarna som kollektiv inom ramen för den separata aktör som förhandlingsorganisationen Almega utgjorde.
Konsekvenser för aktörskapet
Såsom redan antytts ovan, får de olika rollerna och positionerna konsekvenser för medlemmarnas respektive metaorganisationens aktörskap. I alla
olika roller och positioner besitter naturligtvis båda parter aktörskap i den
bemärkelsen att de kan handla. Däremot kan de inte alltid handla utan att
konkurrera med varandra om vem som är den mest legitima aktören när det
gäller att tala för medlemmarna: metaorganisationen eller medlemmarna
själva. Det slags aktör jag talar om här, är en aktör som ger intryck av att
leva upp till den institutionaliserade föreställningen av en aktör som jag definierade första gången i kapitel 2. Viktiga element av aktörsinstitutionen är
att aktörens agerande framstår som rationellt och sammanhängande
(Brunsson och Sahlin-Andersson 2000). Jag menar att detta har ett tydligt
samband med hur de olika ordningarna förhåller sig till varandra. Metaorganisationen kan framstå som aktör om deras ordning tillåts reglera deras
handlande.
När metaorganisationen intar rollen som arena intar dess ordning en underordnad position i relation till medlemsorganisationernas ordningar. Metaorganisationen gör heller inte anspråk på att vara aktörer, utan finns bara
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som en plats för medlemmarna att interagera på. När metaorganisationen
agerar i rollen som är expert gör den däremot anspråk på att vara aktör och
den kan också låta den egna ordningen styra dess handlande. Den intar en
parallell position i förhållande till medlemmarna vilket innebär att medlemmarnas ordning kan styra deras handlade med följd att även medlemsorganisationerna kan vara aktörer. När Almega exempelvis tillfrågades av
poltiker eller köpare i sin roll som experter på upphandling konkurrerade
Almega de inte med medlemmarna. Medlemsföretagen kunde om de så
önskade, själva agera. Medlemsorganisationerna kunde alltså agera parallellt
utan att deras aktörskap behövde komma i konflikt med varandra.
I rollen som överjag dominerar metaorganisationens ordning. Principen här
är att det kollektiva idealet – alltså metaorganisationens ordning - ska anammas av medlemmarna och att deras egen ordning i de fall den skiljer sig
åt, ska underordnas metaorganisationens, vilket innebär att metaorganisationens aktörskap sätts framför medlemmarnas förmåga att agera utifrån sin
egen ordning, och därmed kan medlemmarna inte vara aktörer. Detta är naturligtvis en mycket skör situation eftersom företagen, om de inte kan vara
egna aktörer, lätt framstår som svaga och osjälvständiga. Ett företag som
inte tycks vara autonomt och därmed inte framstår som en aktör i en institutionell mening, förefaller svagt och förlorar i legitimitet.
När metaorganisationen är agent är situationen något annorlunda. Metaorganisationen är fortfarande en egen aktör. I kapitel 9 såg vi exempelvis hur
Almega och de övriga intresseorganisationerna inom Almega ibland stred
för en plats bland andra intresseorganisationer. Almega hade en roll jämte
Teknikföretagen och inom Svenskt Näringsliv och de var motparter till de
fackliga organisationerna. Samtidigt ersatte Almega medlemmarna vid förhandlingarna och fick enbart agera enligt det mandat Almega hade. Almega
hade ett parallellt aktörskap i ett visst (relativt smalt) avseende, och i andra,
mycket tydligt reglerade avseenden, ersatte Almega (eller förbunden inom
Almega) sina medlemmar och omöjliggörde deras självständiga, separata
agerade; Ett företag som var bundet av ett kollektivavtal kunde inte ingå
egna avtal som stred mot kollektivavtalet (utan att straffas).
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Instabila roller
Rollen som överjag där metaorganisationens ordning dominerar är förmodligen den mest kritiska av de olika roller som en metaorganisation kan inta.
Varför skulle medlemmarna exempelvis i längden låta sin egen ordning inta
en underordnad position i förhållande till metaorgansiationens gemensamma ordning? Å andra sidan är det troligt att medlemmen gått med i metaorganisationen för att denna representerar ett ideal medlemsorganisationen
sympatiserar med och som inte ligger allt för långt ifrån det ideal som kännetecknar den egna ordningen. I så fall är möjligen inte den uppfostrande
rollen bekymmersam.
Alla de olika positioner som rollerna medför är ohållbara i sin extrem. En
metaorganisation som intar överjagsrollen hotar medlemmarnas självbestämmande. Om den gör detta i konflikt med medlemmarnas önskningar
under en längre tid eller vid upprepade tillfällen skulle förmodligen metaorganisationen upplösas, eller de anställda bytas ut. Rollerna agent och expert
konkurrerar normalt inte med medlemmarna. Däremot förutsätter de att
medlemmarna direkt eller indirekt godkänner det metaorganisationen gör.
Metaorganisationen kan visserligen agera som en separat, parallell aktör,
men den gör det utifrån den legitimitet den har som företrädare för ett kollektiv. Om medlemmarna inte gillar det den gör kan de gå ur organisationen. Har metaorganisationen inga medlemmar upphör den. Arenan, slutligen är en position där metaorganisationen är mycket svag. Den hotar inte
sina medlemmar, men den kanske uppfattas som dålig på att driva medlemmarnas frågor, alltså dålig på att vara aktör. Den kan då råka ut för att
andra metaorganisationer ser ett tillfälle att värva deras medlemmar genom
att visa att den kunde driva deras frågor bättre. Almega bedrev till exempel
hela tiden ett aktivt rekryteringsarbete där man arbetade för att andra intresseorganisationer skulle bli medlemmar hos dem, ofta genom att begära utträde ur den metarorganisation de redan var medlemmar i. I kapitel 5 framgick även hur det nya Almega – ‖tjänstesektorns röst‖ – uppkom till följd
av att en intresseorganisation från ett annat förbund hörde sig för om de
kunde bli medlemmar hos Almega istället eftersom den metaorganisation
de för tillfället ingick i inte ville ta på sig uppgiften att driva hela tjänstesektorns frågor.
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Omväxlande, kompletterande roller
Figur 4 (se ovan), som illustrerar metaorganisationens roller och positioner,
förenklar dessa så att det förefaller som om de olika rollerna och positionerna utesluter varandra. Dessutom tar figurerna endast hänsyn till relationen mellan en metaorganisation och en grupp medlemmar. Såsom beskrivits i
de empiriska kapitlen kunde metaorganisationen omväxlande inta flera av
de olika rollerna. Almega agerade med hjälp av de anställda både som expert, agent, överjag och arena. Dessutom kunde de olika förbunden i Almega och deras anställda också agera i dessa roller, ibland i konkurrens med
någon av de andra organiseringsnivåerna. I figur 5 nedan, illustreras den situation som beskrivs i kapitel 7. Vårdföretagarna (nivå 1 i bilden nedan) ville driva sina medlemmars frågor och vara deras mest legitima förespråkare,
alltså deras expert. Vårdföretagarna var samtidigt (vilket beskrevs i kapitel
8) en arena där medlemmarna kunde lära sig mer om att vara företagare av
varandra. Almega (nivå 2 på bilden) ville också driva vårdföretagens frågor
och vara experter. I kapitel 9 beskrevs hur Almegas näringspolitiske chef
också försökte påverka hur medlemmarna skulle bete sig som marknadsakNivå 3:
Svenskt Näringsliv
expert

Medlemmar
Nivå 2: Almega
överjag, agent, expert

Nivå 1: Vårdföretagarna
arena, agent, expert

Figur 5. Metaorganisationer på olika nivå konkurrerar om roller
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törer, alltså att agera som överjag. Både Vårdföretagarna och Almega var
inblandade i avtalsförhandlingarna. Den mest aggregerade nivån slutligen;
Svenskt Näringsliv i detta fall, ville också föra vårdföretagens talan. Såsom
beskrivs i kapitel 7 resulterade detta inledningsvis i att de olika organisationsnivåerna konkurrerade, framförallt om vem som skulle få inta rollen
som expert. Det hela löstes så småningom genom att de olika organisationernas aktörskap samordnades.
Nu är även detta en förenklad bild. Till den situation som illustreras på bilden måste också läggas att det inom de olika nivåerna finns flera medlemskohorter: Almega utgörs av sju förbund. Svenskt Näringsliv har femtio
medlemsorganisationer. I förhållande till dessa olika medlemsorganisationer
kan metaorganisationen samtidigt inta flera roller som, åtminstone i princip,
kan skilja sig åt gentemot de olika medlemsorganisationerna.
När intar de rollerna och vad innebär de?
Även om metaorganisationen alltså kan variera mellan olika roller går det
att urskilja ett visst mönster ifråga om i vilken situation de olika rollerna intas. Särskilt positionen som överjag tycks vara mest förekommande i de
branscher som är inne i en formativ period eller i någon typ av kris. I Almegas fall, var det som gjorde att Almegas anställda drev frågan om att
vårdmarknaden skulle vara organiserad på ett särskilt sätt, att olika politiska
aktörer var oense om hur reglerna för marknadsaktörer ska se ut. Det pågick ett stort arbete där ett mycket stort antal aktörer (partier, intresseorganisationer, forskare m.fl.) var involverade. I kapitel 9 nämns också att intresseorganisationen Svensk Energi, intagit denna roll på sina medlemmarnas uppdrag. Detta var vid en tidpunkt då energibranschen dels var mycket
kritiserad, dels var inne i en omreglering. I ett annat exempel i samma kapitel (9), framgick dock att en anställd inom ett av förbunden (STD) agerat
utifrån överjagsrollen, men att det då inte gällde någon kontroversiell fråga.
Rollen var i denna situation inte något dramatiskt ingripande, utan snarare
en kortvarig roll som tillgreps utan att orsaka konflikt. Det verkar alltså som
om överjagsrollen i en normalsituation låg så pass nära medlemmarnas ordningar att det inte uppstod någon spänning mellan ordningar. Det påminner
alltså om en situation hos en individ där överjaget påminner jaget om att
inte ta en kaka till och jaget drar tillbaka handen från kakfatet och fortsätter
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prata med sin väninna. Även om överjaget som regel aktiveras i en krissituation eller en formativ period behöver detta alltså inte vara fallet.
Positionen som arena verkade i Almega aktiveras när medlemmarna hade
ett behov av att lära känna varandra och mäta sig med varandra snarare än
att aktivt opinionsbilda mot politiker. Det skulle kunna tolkas som om detta
är ett slags viloläge för den aktiva, överjagsorganisationen. I dessa situationer krävdes inte en organisation som var ideologisk och kämpade mot en
yttre fiende eller för att uppnå förändring. Istället ägnades tid åt att formera
branschidentiteten och rollerna inom branschen.
Aktiv

Överjag

Expert/Agent

Rutin

Kris

Arena

Passiv
Figur 6. Situationer då de olika rollerna aktiveras. Pilarna anger vad som karaktäriserade den givna situationen.

Agentrollen och expertrollen är nära besläktade roller. I båda fallen hade
Almega en specialkompetens som inte var hotande eller konkurrerande
med medlemmarnas. I Almegas fall gick det inte att urskilja att någon av
dessa roller var mer aktiv i vissa situationer. Tvärtom verkade de förekom-
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ma både i kris- och rutinsituationer. De kunde också sägas vara ett slags
mellanläge i aktivitetshänseende.
Slutsats
Jag har nu besvarat frågan ‖Hur påverkar relationen mellan medlemmarna och metaorganisationen respektive aktörskap?”. Detta har jag gjort genom att utveckla
en teori som analyserar relationen utifrån två aspekter: den roll metaorganisationen intar och den position de två ordningarna som metaorganisationen
respektive medlemmarna utgör. Beroende på hur dessa ordningar förhåller
sig till varandra kan antingen metaorganisationen och medlemmarna vara
aktörer samtidigt, alternativt konkurrerar det ena aktörskapet ut det andra.
Jag har givit delvis nya namn åt de roller som metaorganisationerna intar
jämfört med tidigare benämningar av vad företags intresseorganisationer
tänks ‖vara‖. Såsom jag skrev i början av kapitlet är detta en följd av att jag
utvecklade rollerna utifrån metaorganisationens relation med medlemmarna
och inte i förhållande till det politiska systemet eller marknadssystemet. Den
teori jag här utvecklat står dock inte i opposition till de olika klassificeringar
som tidigare gjorts. Tvärtom är det fullt möjligt att integrera många av de
klassificieringar som tidigare gjorts i de roller jag beskriver, även om vissa
nyanser skulle försvinna. Exempelvis beskriver rollen arena både
kategoriseringarna ‖samordningsmekanism‖ (Hall och Soskice 2001) och
ett ‖sätt att organisera marknaden‖ (Streeck och Schmitter 1985).
Överjagsrollen skulle kunna innefatta ‖organisation för lärande och
utveckling‖(Berk och Schneiberg 2005), medan expertrollen representeras
av‖ett intresse‖(Fligstein 2001) och ‖en serviceproducent‖(Bennett och
Ramsden 2007). Rollen som agent kan motsvara ‖ett redskap för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder‖ (Martin och Swank 2004). (För en
närmare presentation av klassificeringarna, se kapitel 2). Det teorin om
roller och positioner i kombination med konkurrenslogiken visar är hur
dessa olika roller samspelar med varandra och att olika metaorganisationer
inom ett metaorganisationskomplex dels kan konkurrera om samma roller
och positioner med varandra, alternativt dela upp dem mellan sig.
Dessutom visar teorin vilka konsekvenser de olika rollerna har för när
metaorganisationens och medlemsorganisationernas aktörskap kan komma
att samverka alternativt krocka.
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11 Riktat aktörskap i en växelorganisation

I det förra kapitlet fokuserade analysen på relationer inom en metaorganisation och hur de olika roller som metaorganisationerna intar gentemot varandra och medlemmarna påverkar respektive aktörskap. I detta kapitel ska
jag istället analysera hur metaorganisationen påverkar medlemmarnas aktörskap i förhållande till omvärlden. I kapitlet besvaras därmed delfråga
1:”Riktar metaorganisationen medlemmarnas aktörskap? I så fall mot vad och hur?”
samt delfråga 3: ”Vilken roll har de många olika organisationerna inom en metaorganisation när det gäller att skapa, lägga till eller framhäva någon särskild aspekt av
medlemmarnas aktörskap?”
I kapitel 4 konstaterades att företags intresseorganisationer i forskningslitteratur oftast undersökts utifrån sin roll för det politiska systemet (se t.ex.
Streeck och Schmitter 1985; Streeck et al. 2006) eller marknadssystemet (se
t.ex. Hall och Soskice 2001; Fligstein 2001; Campbell, Hollingsworth, och
Lindberg 1991; Doner och Schneider 2000). Det föreföll som att företags
intresseorganisationer hade en liknande roll som andra så kallade gränsorganisationer (Guston 1999) eller brobyggande organisationer (Brown 1991).
En viktig roll för företags intresseorganisationer var nämligen att relatera
medlemmarnas handlande i förhållande till marknadssystemet och det politiska systemet och att alltså agera som en brobyggare mellan olika system.
Analysen i detta kapitel syftar till att precisera hur detta relaterande och det
som jag kallar riktande, går till och vilka konsekvenser det har för metaorganisationen respektive medlemsorganisationens aktörskap. Jag ska först gå
igenom vad jag kommit fram till i studien av Almega för att därefter disku-
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tera på vilket sätt detta sätt metaorganisationen som gränsorganisation skiljer sig från tidigare beskrivningar av gräns- och brobyggande organisation.
Mot vem riktas handlingarna?
I framställningen av Almega har jag hittills inte definierat teoretiskt vad metaorganisationen riktar sina handlingar emot, utan istället låtit de anställda
själva beskriver att de förhåller sig till. I studien omnämndes olika sorters
omvärldar som Almegas anställda och medlemsorganisationer är angelägna
om att förhålla sig till. En av dem var den politiska omvälden (se kapitel 6
och kapitel 9). I kapitel 8 framgick den betydelse som de fackliga motparterna hade, liksom resten av näringslivets organisationer. För STD var exempelvis de andra intresseorganisationerna inom byggbranschen viktiga,
och för alla medlemsorganisationer var det viktigt hur de kunde handla som
marknadsaktörer. Några av dessa omvärldar tycktes vara särskilt relevanta
just när det gällde att anpassa medlemsorganisationernas aktörskap, nämligen den politiska sfären, media och journalister samt de andra parterna i
kollektivavtalsförhandlingar. Dessa krävde alla omfattande arbete för att
rikta aktörskapet, vilket jag snart ska återkomma till. Dessa omvärldar är
dock relativt olika. Förhandlare är inte ett ‖system‖ på samma sätt som
marknadssystemet, och heller inte en politisk struktur. Media och journalisera finns i omgivningen – men är de en omvärld? Med vilken rätt kan det sägas att dessa olika storheter ändå på något vis är olika exempel på samma
sak? Jag menar att de alla är exempel på sociala världar. En social värld kan
med Clarkes definition beskrivas som
‖groups with shared commitments to certain activities, sharing resources of
many kinds to achieve their goals och building shared ideologies about how
to go about their business‖ (Clarke 1991:131).38

Att på detta vis förstå den politiska sfären och marknadssfären som sociala
världar tillåter oss att se likheten med hur Almega förhåller sig själva och

Adele Clark sammanfattar i denna definition Strauss et als (Strauss et al. 1964; Strauss
1978) och Beckers (Becker 1974, 1986) syn på vad en social värld är.
38
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Social
värld 1

Social värld 2

Social värld 3

Social
värld 4

Metaorganisationen

Medlemsorganisationerna

En av de 4 riktade framställningarna av medlemsorganisationen
Figur 7. Metaorganisationen anpassar medlemmarnas beteenden (alt. ersätter
dem) så att deras handlade passar i den sociala värld de riktar sig till. De fyra
figurer som pilarna riktas mot symboliserar hur medlemsorganisationerna
(prickarna i mitten av metaorganisationen) framställs som olika aktörer i förhållande till olika sociala världar. ”Pricken” omriktas till exempel till att framställas som en triangel i social värld 4, en droppe i social värld 3 och en hexagon i värld 1.

medlemmarna till förhandlarnas värld och till journalisternas värld. Dessa är
visserligen inte riktigt samma slags ”omvärldar” men de är alla sociala världar som kan ses som egna (dock inte uteslutande) universum av ”regulariserade ömsesidiga interaktioner” (regularized mutual response). Begreppet sociala
världar syftar inte till att beskriva åtskilda, ömsesidigt uteslutande världar.
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Istället är själva poängen att individer och organisationer kan delta i flera
överlappande sociala världar. Inom en gemensam värld kan medlemmarna
ömsesidigt känna igen och kommunicera med varandra och de är sammanbundna av gemensamma intressen, aktiviteter och lojaliteter (Clarke 1991).
Inom Almega finns grupper (förhandlare, informatörer och så vidare) som
är medlemmar av olika sociala världar och därför kan rikta sitt, och/eller
medlemmarnas aktörskap mot denna värld. Det förhandlare och näringspolitiska experter företräder är inte bara något som utgör en intern organisationskultur, utan ett sätt att handla i relation till människor och organisationer utanför Almega som binds samman av gemensamma övertygelser och
sätt att handla. Detta innebär att både Almega och Almegas medlemsorganisationer måste rikta sitt aktörskap i förhållande till de olika sociala världarna och att dessa olika aktörskap heller inte alltid kan hållas särskilda, vilket jag ska utveckla när jag nu återgår till frågan om hur aktörskapen riktades.
Fyra sätt att rikta aktörskapet
I studien av Almega framträder fyra huvudsakliga sätt att rikta aktörskapet;
genom att förmå individer att anpassa sitt beteende, genom den berättelse
som strukturerade handlandet, genom valet av organisation i vilket namn
handlingen utfördes samt genom valet av vilka organisationsstrukturer som
användes för att handla.
1. Anpassade beteenden som ett sätt att rikta aktörskap

Ett första sätt att rikta aktörskap var att forma beteenden. Både näringspolitiska avdelningen, informationsavdelningen och förhandlarna försökte på
en rad olika sätt att påverka både hur andra grupper av anställda inom Almega betedde sig och hur medlemsföretagens representanter skulle bete sig.
I kapitel 6 beskrevs hur de näringspolitiska experterna strävade efter att förstå olika politikers agendor och partiers uppförandekoder. De informerade
medlemsföretagen hur de skulle anpassa sig till de processer och normer
som styrde de politiker de ville påverka (exempelvis genom att undvika att
skicka ett email som måste diarieföras och istället be om ett mer privat
möte som inte satte politikern i en besvärlig position i slutskedet av en
känslig förhandling). De strävade också efter att tona ned företagens ten-
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dens att glida in i säljpresentationer till förmån för framställningar som visade upp företagens problem som exempel på något allmänt för att på så
vis anpassa hur de uppfattades som aktörer.
Informationsavdelningen å sin sida, ville anpassa aktörskap i relation till
medias och journalisters förväntningar. Detta skedde exempelvis, såsom
skildrades i kapitel 8, genom att de hyrde in kommunikationskonsulter för
att träna förhandlarna i att uttrycka sig enkelt på ett sätt som passade journalister.
Förhandlarna lärde inte ut beteenden till medlemmarna, utan tog istället deras plats vid förhandlingsbordet. I deras fall riktades aktörskapet så tillvida
att de liksom den näringspolitiska avdelningen ägnade mycket tid åt att tolka hur motparter (både facken och andra näringslivsorganisationer) agerade
och vad deras agendor tycktes vara och att agera utifrån detta. Deras oro
för hur andra medarbetare inom Almega betedde sig avspeglade också den
vikt de lade vid ett i deras tycke korrekt beteende.
Förhållandet till de marknader som medlemsföretagen var aktiva på var av
ett lite annat slag. Här var medlemmarna själva en del av den sociala världen
och var därmed både kunniga om förväntningar på beteenden och medskapande. Detta hindrade dock inte Almega (inklusivde de olika förbunden)
från att på olika sätt bidra till att forma beteenden på marknaden, antingen
genom sin roll som arena där medlemmarna gemensamt kunde utforma vad
som var ett korrekt beteende, och genom att i sin roll som överjag (vilken
beskrevs i förra kapitlet), försöka påverka medlemsföretagen att agera på ett
visst sätt.
2. Berättelsen som strukturerar det riktade handlandet

Ett andra sätt som aktörskapet riktades mot de olika sociala världarna var
via de olika berättelser som strukturerade vad aktören gjorde och varför. Jag
har i studien gått mest in i detalj på hur näringspolitiska avdelningen byggde
upp sin berättelse, men jag har även beskrivit delar av informationsavdelningens och förhandlarnas berättelser (se kapitel 6 respektive kapitel 8).
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Berättelsen om tjänstesektorn med den analys av vad tjänstesektorn var,
vad som krävdes för att gynna dess utveckling, och vad detta skulle betyda
för samhället, var en berättelse som erbjöd en gemensam logik åt alla Almegas medlemsorganisationers gemensamma handlande. En egen rationalitet är en av de institutionaliserade förväntningarna någon som vill uppfattas
som aktör måste leva upp till jämte andra egenskaper såsom en identitet
och en förmåga att ta ansvar (Brunsson och Sahlin-Andersson 2000:731, se
även den institutionella definitionen av aktör i kapitel 2). Genom att strukturera opinionsarbetet utifrån en sammanhållen berättelse tillgodoses behovet av en logiskt, rationellt och konsekvent handlande. Berättelsen om
tjänstesektorn är samtidigt sammansatt efter noggranna överväganden gällande hur politiker tänker och resonerar, vilka ord de kan gilla och hur berättelsen kan framstå som ett svar på (åtminstone vissa) politikers önskemål
eller frågor, och syftar alltså både till att samordna handlade och att rikta
det.
Informationsavdelningen arbetade med att skapa en berättelse som skulle
kunna innefatta många olika aktörer och deras målgrupper(medlemmar,
media, politiker), men ändå ge ett intryck av att vara sammanhållen. De försökte, såsom beskrevs i kapitel 7 och 8, att förmedla en ramberättelse som
kunde omfamna både likheter mellan de olika förbunden inom Almega, och
att samtidigt ge utrymme för olikheter. Berättelsen var inte lika detaljerad i
vilka lösningarna och problemen var, utan fokuserade istället på att försöka
framställa ett slags gemensamt ramverk där de olika aktörernas berättelser
kunde ingå genom till exempel utformningen av den grafiska profilen och
Almegas kommunikationsplattform.
Även förhandlarna hade en långsiktig strategi, alltså ett slags berättelse, för
vad de ville åstadkomma i sina förhandlingar med de fackliga motparterna
och vad de såg som problem och lösningar. Denna samordnade de olika
förhandlingsområdena och bidrog till att rikta aktörskapet.
3. Valet av organisationsstrukturer som ett sätt att rikta aktörskapet

Själva organisationsstrukturerna, eller snarare valet av organisationsstrukturer, kunde också förstås som ett sätt att rikta handling. I vissa avseenden
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tycktes näringspolitiken, förhandlarna och informatörerna operera utifrån
olika organisationsstrukturer (vilket beskrevs i kapitel 8). Näringspolitiska
avdelningen till exempel, utgick ifrån berättelsen om tjänstesektorn som
tänktes gälla alla organisationer inom Almega. Detta innebar att de formella
organisationsgränserna mellan förbunden underordnades den gemensamma
handlingen och den gemensamma strukturen som Almega utgjorde. Förbunden användes bara som separata aktörer när berättelsen så krävde. Den
formella strukturen var alltså underordnad berättelsens struktur som utgick
ifrån att alla organisationer inom Almega var en enda aktör.
Förhandlarna å andra sidan organiserade sitt arbete utifrån de avtalsområden som kollektivavtalen utgjorde. Förbunden var indelade i branschdelegationer vilka inte var formella organisationer, men väl arbetsgrupper (se kapitel 5). Förhandlarna arbetade också med Svenskt Näringslivs övriga organisationer inom det så kallade beredningsutskottet (se kapitel 8). Dessa strukturer återgavs inte på Almegas hemsida, men de var mycket påtagliga för att
ge förhandlarnas arbete struktur och riktning. I motsats till hur näringspolitiska avdelningen arbetade fanns här definitiva gränser mellan olika medlemsorganisationsgrupper. Dessa utgjordes framför allt av de gränser som
dikterades av avtalsområdenas omfattning och kompletterades av förhandlarnas gemensamma strategi (på förbundsnivå och på Almeganivå). Förhandlarnas strategi var inte liktydigt med näringspolitiska avdelningens berättelse om tjänstesektorn, även om den inte heller stod i motsats till den.
(Tvärtom pågick såsom beskrivits i kapitel 8 ett arbete för att försöka integrera de olika strategierna.) Medlemmarnas aktörskap riktades mot den sociala värld som förhandlingarna fördes genom att vilka som ingick, och vem
som ansågs vara aktör, formades av de organisationsstruktrer som skapats
för denna typ av samordning.
Informationsavdelningen slutligen, arbetade utifrån den gemensamma Almega strukturen och det interna och externa informationssystemen som
skulle samordna de många olika organisationerna. En utmaning med websidans gränssnitt var exempelvis att rikta information så att en besökare fick
en bild av Almega eller något av förbunden som var anpassad just till denna
besökare. Olika medlemsföretag kunde logga in och få specialanpassad information. Varje förbund hade sin hemsida som samtidigt var samman-
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kopplad med den helhet Almega skulle utgöra. Utomstående besökare såsom journalister skulle också kunna hitta information som var riktad till
dem.
4. Metaorganisationerna som kommunikativa riktningsverktyg

Den sista aspekten av hur aktörskapet kunde riktas hade också den att göra
med själva organisationerna. Denna gång i egenskap av aktör: den i vars
namn handlingen utförs. Organisationernas identiteter användes som resurser för att skapa en aktör som var riktad mot den mottagare som avsågs genom att erbjuda andra konnotationer till aktören, genom att kombinera flera identiteter eller genom att skapa helt nya organisationsidentiteter. I samtliga här beskrivna fall är den värld som handlingarna riktas mot den politiska.
Att agera i en intresseorganisations namn ansågs skapa en annan trovärdighet i den politiska världen. Att agera via en intresseorganisation ändrade på
något sätt vem aktören ansågs vara och medförde alltså ett slags rollbyte.
Istället för att vara företag, var den som talade en del av en särskild bransch
eller en sektor. I figur 8 nedan har jag illustrerat detta genom att medlemsföretaget (den svarta pricken) genom sitt medlemskap i Almega (den stora
cirkeln) kan representeras antingen av Almega eller av ett förbund (ovalen)
(aktörsversionerna 1 och 2).
Ett andra sätt att använda sig av organisationernas identiteter var att gruppera samman olika organisationsidentiteter för att skapa en gemensam aktör som kombinerade de olika organisationernas attribut (aktörsversion 3 i
figuren ovan). I kapitel 6 beskrevs till exempel hur de anställda ville gruppera samman vård- och skolföretag för ett gemensamt utspel, hur de kopplade
ihop olika organisationsidentiteter i sin lobbykampanj för friskolor och hur
de anställda ansåg att deras lobbande för hushållsnära tjänster var ett led i
att driva en fråga som berörde alla tjänsteföretag även om inte alla medlemsföretag ansåg det. De anställda på Almega utgick alltså i den situationen ifrån den gemensamma berättelsen och logiken, snarare än att anta de
olika medlemsorganisationernas perspektiv, och använde sig av medlemsorganisationerna och förbunden som exempel. Metaorganisationernas
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Aktörsversion 1: Förbundet
Aktörsversion 2: Almega

Aktörsversion 3:
Organisation (företagen)
Organisationsnivå 1 (förbunden)
Organisationsnivå 2 (Almega)

Kombination av förbund,
Almega och företag

Figur 8: Hur medlemsföretagen kan framställas som olika aktörer med hjälp av
organisationerna inom Almega.

uppbyggnad tillåter alltså att organisationsgränserna kan öppnas vid behov
och att organisationerna används för att skapa olika aktörer.
Inom Almega kunde man också skapa helt nya organisationer för att kommunicera. I detta avseende gav alltså Almega intrycket av att vara en plats
där de anställda kunde välja aspekter eller attribut ifrån de ingående medlemsorganisationerna: organisationsidentiteter, företagsrepresentanter, problem och så vidare. De olika medlemsorganisationerna fortsatte att vara
egna ordningar och organisationer, men i Almegas lokaler där de är anställda av det gemensamma servicebolaget Almega AB och där de alla var med
både i Almega och Svenskt Näringsliv, var organisationsgränser något som
de i vissa avseenden kunde välja att ignorera eller att framhäva.
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Att byta organisationsidentitet kan, som också beskrevs i kapitel 6, dölja eller förstärka aspekter av aktören. Almega, och de andra organisationerna
inom Almega, kunde användas när medlemsföretagen inte ensamma ville
stå för en åsikt som var kontroversiell, när de inte ville förknippas med
problem, eller när de exempelvis inte ville avslöja enskilda försäljningsresultat. I dessa fall erbjöd alltså Almegasamarbetet det som i figuren ovan benämnts aktörsalternativen 1 och 2: att förbund eller Almega agerade som
aktör.
Förstärkningen av någon aspekt av företagen skedde till exempel då de valde att bilda nya organisationer särskilt för vissa frågor (såsom till exempel
städföretagen), eller då företagen gick samman i olika konstellationer inom
ramen för Almega (aktörsversion 3), men där de samtidigt gick utöver sina
förbundstillhörigheter för att försöka påverka politiker i en viss fråga. Vid
dessa tillfällen gav den nya konstellationen ett intryck av att vara en aktör.
I de fall Almega skapade nya konstellationer av aktörer kunde de andra organisationerna inom Almega användas för att stötta den linje den urskiljda
aktören drev. Aktörsversionerna 1,2 och 3 kunde alltså användas samtidigt
för att stötta varandra. Fallet som beskrevs i kapitel 6, då städföretagen bildade en ny, egen organisation var ett exempel på detta eftersom företagen
kunde skiljas ut från Almega så att Almega kunde agera som en annan aktör
som stöttade städföretagens nybildade intresseorganisation. Almega kunde
då beskriva hur andra företag kunde vara betjänta av att deras anställda fick
tillgång till hushållsnära tjänster. I denna situation ersatte alltså inte den nya
organisationen Almega, utan de användes båda två i medlemmarnas, alltså
städföretagens, tjänst.
Gränsorganisation eller organisatorisk växel?
Det som pågick inom Almega påminner om vad som tidigare sagts om arbetet i gränsorganisationer och brobyggande organisationer. Metaorganisationer verkar dock vara speciella i vissa avseenden. För att visa på dessa ska
jag diskutera mina resultat i relation till dessa begrepp.
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Begreppet brobyggande organisation (bridging organization), används i litteratur om organisationer som arbetar med utveckling och sociala frågor
(Brown 1991; Brown och Timmer 2006; Lawrence och Hardy 1999).
Brown (1991) menar att en sådan organisation eller nätverk kan länka samman medlemmar av vitt skilda slag, överbrygga nationella och internationella gap eller skillnader mellan olika slags intressenter såsom företag, stater
och civilsamhälle, särskilt när det gäller sociala problem eller utvecklingsfrågor. Detta kan ske till exempel genom att den brobyggande organisationen
hjälper till att förhandla fram delade problemdefinitioner, eller hjälper till att
samordna eller hitta olika typer av komplementära resurser som olika aktörer förfogar över (Brown och Timmer 2006:9). De skillnader som den brobyggande organisationen tänks överbrygga är alltså av mycket olikartade
slag; de gäller både skillnader mellan medlemmar, mellan nationella och internationella organisationer och i själva frågeställningarna.
Metaorganisationer generellt, och Almega mer specifikt kännetecknas av att
deras medlemmar är lika snarare än olika som i fallet med Browns gränsorganisationer. De kan sägas bygga broar mellan sina medlemmar på liknande
sätt som Brown och Timmer föreslår (till exempel genom problemdefinitioner), däremot samordnar de inte nödvändigtvis olika resurser (även om
detta möjligen kan förekomma). Även om de på ett vis kan sägas vara en
arena för deliberativa samtal, är det i så fall ett samtal mellan relativt homogena medlemmar. Dessutom är en viktig poäng att de samordnar medlemmarna bland annat genom att skapa en möjlighet för dem att framstå som
en samlad aktör i förhållande till den eller det de vill påverka. Det finns alltså ett syfte att påverka något som är utanför organisationen. I den slags
brobyggande organisation som Brown beskriver sker påverkan framförallt
inom organisationen, genom samarbetet där. En annan viktig skillnad är att
metaorganisationen (om det rör sig om ett samarbete mellan flera nivåer av
metaorganisationer) också kan välja vilken av de olika samordnade aktörerna (alltså metaorganisaitonerna) som ska vara aktör. Metaorganisationen är
alltså en organisation där relativt homogena medlemmar kan anpassa sitt beteende till andra sociala världar genom att iklä sig en alternativ gemensam organisatorisk identitet.
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Begreppet gränsorganisation (boundary organisation) används inom teknik och
vetenskapsstudier. Begreppet är myntat av Guston (1999; 2001) och syftar
på organisationer (i vid mening, även institutioner, nätverk eller sociala arrangemang) som är intermediärer mellan vetenskap och politik. Inom ramen för denna typ av organisationer samverkar forskare och tjänstemän.
Gränsorganisationen är agent för båda grupper samtidigt och besitter därmed själv ett slags dubbelt aktörskap (dual agency) (Guston 2001:401). En
central poäng är att gränsorganisationen skapar förutsättningar för samarbete genom att ge utrymme för att de olika parterna (vetenskap/politik) kan
ha olika tolkning av innebörden i det gemensamma arbetet, men ändå hitta
sätt att koordinera samarbetet, alltså genom att organisera arbetet kring olika former av så kallade gränsobjekt (jmf.Star och Griesemer 1989 angående
gränsobjekt).
Även här finns likheter. Metaorganisationen kan beskrivas som en samordnande organisation som i likhet med gränsorganisationen har en förståelse
för två olika typer av sociala världar (forskning och politik respektive marknad och politik). Metaorganisationen befinner sig dock inte emellan de två
olika sfärerna/systemen/världarna utan har en större lojalitet till sina medlemmar och den värld metaorganisationen är mest relaterad till. I det förra
kapitlet visade jag dock hur metaorganisationen också kan ta på sig en roll
skild från medlemmarna när de agerar som experter. I denna roll kan de
förstås distansera sig från sina medlemmar och närma sig den politiska sfären. En metaorganisation är dock alltid associerad till sina medlemmar och
kan inte sägas vara en neutral plats, även om de kan hjälpa sina medlemmar
att skapa ett aktörskap i relation till flera andra sociala världar. De har visserligen dubbelt, eller till och med multipelt aktörskap, men inte för att de
är agenter för dessa olika sociala världar, utan för att de hjälper sina medlemmar att bli aktörer i dem. De har alltså inte flera lojaliteter, utan enbart
kunskap om hur man blir aktör i de olika världarna.
I likhet med gränsorganisationerna kan vissa av metaorganisationens aktiviteter förstås som att de skapar gränsobjekt som samordnar utan att förutsätta att de olika parterna har samma förståelser. Kollektivavtal kan ses som
ett exempel på detta. Ett avtal är en samling regler som i princip kan tolkas
på olika sätt. Det viktiga i förhandlingen är ordalydelsen. (Tolkningen är en
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senare fråga). Detta var dock långt ifrån det enda Almega ägnade sig åt. När
det gällde opinionsbildningen var ambitionen att påverka omvärldens tolkning så att Almegas problembeskrivning och lösningar skulle vara så dominerade som möjligt. Här ville de anställda påverka meningsskapande snarare
än att skapa gränsobjekt som kunde tolkas olika av olika parter.
Metaorganisationer tycks alltså likt gränsorganisationer och brobyggande
organisationer, befinna sig i ett metaforiskt gränsland där de medverkar till
att samordna aktörer. De känner till flera sociala världar och använder sig
av likartade sätt att samordna som andra gränsorganisationer. En viktig
skillnad är dock att de är en organisation som vill påverka omgivande sociala
världar snarare än att samordna och jämställa dem. De har också homogena
medlemmar snarare än heterogena. Något som förefaller som ett unikt sätt
att samordna, jämfört med vad som observerats i gränsorganisationer och
brobyggande organisationer, är att metaorganisationen kunde användas för
att omforma den organisatoriska identiteten hos medlemmarna såsom beskrivits ovan. Inom metaorganisationen kunde organisationernas gränser
öppnas upp så att den organisation man använde sig av som aktör definierades av behovet snarare än av förbestämda organisationsgränser. Medlemsorganisationerna var visserligen formella organisationer, men eftersom
de samtidigt var del av Almega, kunde de framstå både som egna organisationer och som delar i samarbeten med enstaka andra organisationer eller
med hela Almega. Almega utgjorde en arena där de olika organisationerna
möttes och där de anställda kunde leta efter gemensamma problem relativt
ostörda av organisationsgränser. Utan att empiriskt jämföra metaorganisationer med andra typer av gränsorganisationer är det svårt att fastslå att detta är unikt, men det förefaller rimligt att anta att det medlemskap som förenade de många olika organisationerna också möjliggjorde de omväxlande
öppna och slutna gränserna mellan förbund branschorganisationer och Almega.
Utifrån dessa jämförelser anser jag att man kan sluta sig till att metaorganisationer skulle kunna ses som en typ av gräns- eller brobyggande organisation, även om de dock har väsentliga skillnader. Jag skulle dock vilja understryka det säregna i deras sätt att medla mellan olika sociala världar genom
att likna dem vid en gammaldags telefonväxel. I en sådan satt anställda och
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kopplade samtal genom att sätta in sladdar i rätt hål i växeln. I metaorganisationen läggs medlemmarna in i rätt växel genom att utrustas med kunskap
om rätt beteende, en ramberättelse som definierar deras handlande och en
struktur för handlingarna samt en passande organisations identitet. Tillgången till olika organisations identiteter och kunskapen om flera olika sociala världar gör metaorganisationen till en användbar växelorganisation.
Slutsats
Metaorganisationer är oftast en del av ett större komplex av organisationer.
Dessa egenskaper är inte bara problematiska när det gäller att skapa handling. Tvärtom visar denna studie att de kan vara till nytta och rentav vara en
resurs. I detta kapitel har jag besvarat delfråga 1 och 3 genom att beskriva
hur Almega riktade medlemmarnas aktörskap genom att anpassa de anställdas och medlemsföretagens representanters beteenden till relevanta sociala
världar (framförallt förhandlare, politik och media). De riktade också aktörskapet genom att använda de strukturer inom organisationen som inriktades mot den relevanta sociala världen och genom att samordna handlingen med hjälp av berättelser och strategier som tog hänsyn till mottagare i
respektive värld. Slutligen riktades aktörskapet genom valet av i vilken organisations namn som handlingen utfördes. Almega kunde alltså användas
som ett slags växel där medlemsföretagen kunde växla in sitt aktörskap så
att det gavs rätt riktning och rätt organisationsidentitet och kan därmed kallas för en växelorganisation.
En viktig poäng i detta kapitel har varit att organisationer kan användas
som kommunikativa redskap. Hittills har jag benämnt det de använder hos
organisationerna som organisationernas ‖identitet‖. Frågan är dock vad
identiteten egentligen syftar på. Vems är identiteten? I nästa kapitel ska jag
problematisera detta begrepp och utveckla teorin om hur organisationer
kan användas strategiskt för att kommunicera.
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12 Illusionen av en aktör: strategisk
kommunikation

Jag har i de två föregående kapitlen beskrivit och utvecklat en modell för
hur roller och positioner inom metaorganisationen påverkar medlemmars
och metaorganisationers aktörskap i relation till omvärlden (kapitel 10). Jag
har konstaterat att de olika organisationsidentiteterna inom metaorganisationen kunde användas för att framhäva aspekter av medlemmarna och
skapa aktörer i syfte att kommunicera med omvärlden (kapitel 11). I detta
kapitel ska jag utveckla denna teori om hur organisationsidentiteter kan användas för kommunikation genom att problematisera och diskutera vad begreppet identitet betyder i detta sammanhang och hur det förhåller sig till begreppet aktör. Detta kapitel avser därmed att fördjupa svaret på delfråga tre:
‖Vilken roll har de många olika organisationerna inom en metaorganisation när det
gäller att skapa, lägga till eller framhäva någon särskild aspekt av medlemmarnas aktörskap?”.
Behovet av att problematisera frågan om metaorganisationernas identitet
springer ur den logiska kullerbytta jag tillåtit begreppet att ta. Jag har hittills
sagt att organisationernas identiteter kan hjälpa till att skapa aktörer. Men
den minnesgode läsaren invänder då att en institutionell definition av en
aktör säger att identiteten bara är en del av aktören som institution och att
andra egenskaper såsom en hierarki och en egen rationalitet också förväntas
av en aktör (Brunsson och Sahlin-Andersson 2000; Meyer och Jepperson
2000). Hur kan jag då påstå att identitet ensamt kan skapa en aktör? Detta
är delvis ett teoretiskt, definitionsmässigt problem. I avhandlingen har jag
genomgående använt två definitioner av aktör: en institutionell och en processinriktad och i analysen av organisationsidentiteter som kommunikativa
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verktyg har dessa begrepp krockat. I detta kapitel hoppas jag kunna visa att
krocken mellan dessa perspektiv säger något väsentligt om både metaorganisationer, deras identitet och aktörskap, framförallt när det gäller hur aktörskap kommuniceras.
Aktören som institution eller något annat?
Den ena defintionen av vad som skapar en aktör syftar på processen att handla och hur aktörskap skapas i denna process (Emirbayer och Mische 1998;
Callon och Muniesa 2005; Weber 1983:17). Den andra, institutionella, syftar
istället på förväntningarna på någon som är en aktör (Meyer och Jepperson
2000; Brunsson och Sahlin-Andersson 2000; Meyer, Boli, och Thomas
1987).39
Den processinriktade definitionen har jag framförallt använt i analysen av
hur Almegas handlande riktade medlemsföretagens aktörskap mot olika sociala världar, där jag fäste avseende vid hur medlemmarnas aktörskap formades genom arbetet i Almega (kapitel 11). Den processinriktade definitionen medför att det kan finnas en mängd olika förväntningar på en aktör
och att den som vill ha aktörskap därmed ständigt anpassar sig och framställer sig på olika sätt i relation till de många olika sociala världar som aktören riktar sig mot.
Den institutionella definitionen utgör en universalistisk idé om aktörskap.
Grundfrågan är fortfarande vad som förväntas av någon som vill uppfattas
som aktör, men denna gång antas att det finns en generell idé som är
gemensam i många olika sociala världar om vad en aktör är, samt att aktören inte bara kan handla, utan handlar på ett särskilt sätt. En aktör är någon
som agerar ansvarsfyllt, rationellt och med auktoritet för att uppfylla sina
mål, vare sig det rör sig om en individ eller en organisation (Meyer och
Jepperson 2000:106). För organisationen som aktör innebär detta att den
förväntas ha en egen identitet, en egen hierarki och rationalitet (Brunsson
och Sahlin-Andersson 2000).

39

Aktör och aktörskap definieras första gången i kapitel 2.
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Detta aktörsbegrepp har jag använt mig av i analysen i kapitel 10, där jag
pekade på hur metaorganisationer och medlemmar ibland utgör olika aktörer och ibland samma, bland annat beroende på om metaorganisationens
logik styrde agerandet, eller om medlemmarna handlade som självständiga
aktörer utifrån sin egen logik. I kapitel 11 använde jag mig också av detta
aktörsbegrepp när jag visade hur organisationsidentiteterna kunde användas
för att skapa en aktör. Det är dock denna slutsats jag nu vill problematisera
för att ifrågasätta för det första om det verkligen är metaorganisationens identitet
de använder sig av när de kommunicerar och för det andra om detta verkligen skapar en aktör i institutionell mening. Jag ska nu först rekapitulera vad
som sagts om Almega och deras användande av organisationsidentiteter,
för att därefter diskutera vad identiteten är ett uttryck för i detta sammanhang. Slutligen kommer jag att återknyta till frågan om detta är en aktör i
den institutionella bemärkelsen.
Strategierna för att använda organisationsidentiteter som
aktörer
De strategier jag beskriver här, analyserades i det förra kapitlet (11). Där beskrevs hur medlemmarna antingen kunde använda sig av någon av metaorganisationernas identitet – antingen Almegas eller förbundens (aktörsversion 1 och 2 i figur 8 nedan). Istället för att agera som separata företag kunde till exempel en ny metaorganisation bildas såsom när städföretagen bildade branschorganisationen Almega Hemserviceföretagen (se kapitel 6).
När media ville ha ett uttalande från branschen, kunde vd i respektive
bransch- eller arbetsgivarorganisation uttala sig. Det andra fallet var då en
kombination av organisationer och organisationsrepresentanter användes
(aktörsversion 3). Ett exempel på detta var när friskolorna i sina ansträngningar att opinionsbilda valde att kombinera flera organisationsidentiteter:
metaorganisationerna Almega, Svenskt Näringsliv och Friskoleförbundet
och de olika medlemsföretagen (se kapitel 6).
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Aktörsversion 1: Förbund
Aktörsversion 2: Almega

Aktörsversion 3:
Organisation (företagen)
Organisationsnivå 1 (förbunden)
Organisationsnivå 2 (Almega)

Kombination av förbund,
Almega och företag

Figur 8: Hur medlemsföretagen kan framställas som olika aktörer.

Den slutsats jag dragit här kring organisationers identiteter är en utveckling
av Ahrne och Brunsson (2008) slutsats om metaorganisationers identiteter
som jag diskuterade i kapitel 2.40 De anser att metaorganisationer kan ses
som redskap i medlemmarnas försök att påverka sin omvärld och i deras
strävan att framstå som legitima. Metaorganisationens identitet kan enligt
dem användas som ett ”efternamn”(Ahrne och Brunsson 2008:93).

Den utveckling jag gjort hittills är att jag visat i förra kapitlet hur medlemmarna kan använda sig av det Ahrne och Brunsson kallar ”efternamn” som är något mer än bara tillägg till
deras ”identiteter”. De kan använda metaorganisationerna både för att byta identitet eller
dölja sin identitet. De kan också kombinera identiteter. Istället för att bara se det som ett
tillägg till medlemsföretagens identitet menar jag att metaorganisationen kan användas för att
rikta aktörskapet och flerfaldiga det.
40
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En identitet syftar på aktören
Om det metaorganisationerna använder sig av är identiteter, förefaller det
rimligt att det faktiskt är organisationerna som identiteten syftar på. En vanligt förekommande definition av identitet lyder enligt följande:
―The notion of identity always refers to these three features: namely, the continuity of a subject over och beyond variations in time och its adaptations to
the environment; the delimitation of this subject with respect to others; the
ability to recognize och to be recognized‖ (Melucci 1996:71).

Att kontinuitet är ett kriterium för identitet har att göra med att identitet
definitionsmässigt brukar anses vara en del av vad det är att vara aktör. Aktörer förväntas ta ansvar för sina beslut. För att omvärlden och aktören
själv ska kunna utvärdera handlingar så att det går att bedöma om aktören
tagit ansvar för dem, måste aktören vara kontinuerlig över tid. Identiteten –
att kunna urskiljas från omgivningen över tid – är det som gör det möjligt
för individen att bli sedd av andra så att det överhuvudtaget blir meningsfullt att säga att aktören tar ansvar eller har intressen (jmf. Pizzorno 1991;
Melucci 1996).
Om vi går till forskningen om organisationsidentiteter specifikt – alltså inte
identiteter i allmänhet – är definitionen av identitet fortfarande i stort sett
den samma. I den oftast förekommande definitionen fastslås att organisationens identitet är organisationens centrala, särskiljande och varaktiga
aspekter (Albert och Whetten 1985:292).
Metaorganisationers ”identitet” syftar bortom organisationen
När det gäller Almega och förbunden inom Almega tycktes dock deras
‖identiteter‖ inte syfta på organisationerna såsom de enligt definitionen av
identitet borde göra. I kapitel 6 beskrevs hur Almega vill bli tjänstesektorns
röst och hur de på en rad olika sätt försökte bygga upp en argumentation
angående vad tjänstesektorn var och ville. De kallade sig själva tjänstesektorns största arbetsgivar- och branschorganisation och senare tjänstesektorns ledande organisation. Såsom intresseorganisation blev de tillfrågade
om vad tjänstesektorn ansåg. I detta arbete tycktes det finnas två ingredienser: Organisationen Almega (inklusive förbunden) och berättelsen om tjäns-
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tesektorn. Tillsammans tycktes de utgöra en aktör såsom visas i figur 9 nedan.

Tjänstesektorn

Tjänstesektorn

Figur 9. Almega som aktör bildas av idén om tjänstesektorn i kombination
med organisationen Almega.

Tjänstesektorn var inte liktydig med Almega. Alla företag inom tjänstesektorn var inte med i Almega (och definitivt inte de anställda inom tjänstesektorn). Tjänstesektorn syftade på ett större kollektiv, på ett begrepp som innefattade fler personer och organisationer än de som är medlemmar i Almega. Berättelsen om tjänstesektorn handlade inte heller om organisationen
Almega. Almega talade visserligen för tjänstesektorn och använde de olika
organisationerna inom Almega som verktyg för att sprida bilden av tjänstesektorn. Men de var inte hela tjänstesektorn. På liknande sätt kunde förbunden tala för någon enskild bransch (aktörsversion 2 i figur 8 ovan) och en
kombination av förbund, företag och Almega kunde användas för att skapa
en aktör i en viss fråga (aktörsversion 3). Det är uppenbart att Almega, förbunden eller en kombination av dem utgjorde någon form av aktör. Frågan
är dock om man, såsom Brunsson och Ahrne, ska kalla detta något för en
identitet. Det som de olika aktörsversionerna anspelade på särskiljer inte i
egentlig mening själva organisationen som antas ha identiteten. ”Identitet” i
detta sammanhang anspelade på sektorn (branschen etc.), men sektorn var
inte liktydig med organisationen. När vi talar om organisationsidentitet brukar det syfta på organisationen, dess produkter, tjänster och de anställda.
IKEA:s identitet, exempelvis, syftar på vad IKEA gör, tillverkar, hur deras
varuhus ser ut, företagets affärsmodell och så vidare. När det gäller Almega
var det inte vad Almega gjorde och Almegas affärsmodell som användes i
kommunikationen. På hemsidan fanns till exempel mycket information om
tjänstesektorn men endast mycket sparsam information om Almega som
organisation. Almegas storlek angavs i termer av antal företagsmedlemmar
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och deras antal anställda, inte antalet anställda på Almega. Man fick leta
noga i årsredovisningen för att hitta antalet anställda. Almega var inte tjänstesektorn, men ibland framställde de sig som tjänstesektorn och som aggregationen av sina medlemmar. I IKEA:s fall vore det som om IKEA:s identitet handlade mer om dess ägare än om IKEA:s verksamhet. En skillnad
här är förstås att IKEA har just en ägare och inte medlemmar. Eftersom
medlemmarna är medlemmar och inte ägare är det i och för sig rimligt att
tänka sig att metaorganisationens identitet är medlemmarnas kollektiva
identitet (vilket är vad Ahrne och Brunsson (2008:93) anser). Ett problem
är då att man bortser från att tjänstesektorn (eller branschen etc.) inte nödvändigtvis skiljer ut metaorganisationen från omvärlden. Det som är kollektivets gemensamma nämnare är inte med nödvändighet det som är unikt
eller särskiljande för dem. Istället är den i Almegas fall, uttryck för en mer
allmän idé som medlemmarna visserligen omfattades av, men som också
kunde karaktärisera fler än dem. Det fanns andra som skulle kunna tillhöra
tjänstesektorn, men som inte var medlemmar i Almega. Tjänstesektorn var
ett begrepp som användes som identitet av Almega, men det stämmer inte in
på definitionen av vad en identitet är. Jag ska därför nedan undersöka vilken en mer korrekt benämning skulle vara.
I litteraturen om organisationsidentiteter finns inte något direkt svar på
denna fråga. Det finns flera sätt att problematisera organisationsidentitetens
kontinuitet, men jag känner inte till något exempel på att någon beskrivit ett
fall där organisationsidentiteten utvidgar subjektet snarare än särskiljer det.
Gioia och kollegor har ifrågasatt hur varaktig identiteten är (Gioia och
Thomas 1996; Gioia, Schultz, och Corley 2000). Czarniawska pekar på hur
olika aspekter av identiteten kan framhållas beroende på situationen och de
involverade parterna (Czarniawska 1997). I samma anda definierar Brown
(2006:734) kollektiv identitet som diskursiv och uppbyggd av de olika berättelser folk berättar för varandra. Organisationsidentitet är också ett dubbeltydigt begrepp som enligt Whetten och Godfrey (1998) kan syfta på två olika saker, vilket studerats av två olika forskargrupperingar. En grupp studerar organisationens identitet, vilket Whetten och Godfrey exemplifierar
med Meyer, Boli, och Thomas (1987), Czarniawska (1997) och Coleman
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(1974).41 Den andra gruppens studier fokuserar istället på de anställdas
identifikation med organisationen (se t.ex. Hogg och Terry 2000). Ingen av
dessa distinktionen innebär att organisationsidentiteten syftar på något bortom organisationen och de anställda.
Inte en organisationsidentitet utan en social representation
Ett alternativt sätt att benämna ‖organisationsidentiteterna‖ ifråga är att
istället se dem som sociala representationer, eller snarare som ett särfall av
sådana. Enligt Moscovici (1984) är en social representation en för en grupp
människor gemensam föreställning om något i den sociala världen. En social representation är något mer än bara ett ord. Det är den mening som ordet givits i en grupp, och de praktiker som kopplas till ordet.42 En social representation är med andra ord ett särskilt sätt att förstå och kommunicera
det vi redan vet:
―[Social representations] occupy in effect a curious position, somewhere between concepts, which have as their goal abstracting meaning from the
world, och introducing order into it, och percepts, which reproduce the
world in a meaningful way.― (Moscovici 1984:17)

Den sociala representationen utgörs alltså inte enbart av ordet, begreppet
(the concept), eller det sinnena varseblir (the percept), utan också den sociala
processen i återskapandet av ordet. Även om själva ordet ‖en social representation‖ är ett substantiv, anser Moscovici att sociala representationer är
en process där idéer eller ord gradvis ges en mer materiell innebörd. Han

I senare artiklar utvecklar Whetten (King, Felin, och Whetten 2010; Whetten och Mackey
2002) detta resonemang och menar då att de som studerar organisationens identitet också är
de som menar att organisationer är sociala aktörer, alltså det resonemang jag refererade till i
kapitel 11.
42 Begreppet sociala representationer är en vidareutveckling av Durkheims begrepp kollektiva representationer. Han ansåg att det i grupper fanns symboler som de i gruppen gav samma mening. Dessa symboler reflekterade en gemensam, historisk delad erfarenhet hos gruppen. Moscovicis begrepp är dock mer konstruktivistiskt och syftar på en process snarare än
en abstraktion.
41
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exemplifierar med hjältedyrkan, personifiering av nationer, raser och klasser.
Om tjänstesektorn alltså i Moscovicis termer kan sägas vara ett begrepp, är
den materialisering som Almega och alla de berättelser och personifieringar
som Almega arbetar med, något som gör ordet till en social representation.
Med Moscovicis termer objektifierar Almega begreppet och finner sätt att personifiera det. I bilden ovan är alltså den sociala representationen likställd med
aktören, medan berättelsen om tjänstesektorn är det begrepp som Almega
objektifierar och personifierar. Mer generellt kan sägas att metaorganisationen representerar något som är gemensamt hos deras medlemmar: exempelvis ett intresse eller en ideologi eller en grupp såsom en viss sektor eller
en bransch.

Begrepp

Objektifiering &
personifiering

Social
representation

Figur 10: En social representation

En strategisk social representation
Almega var dock inte de43 enda som gör anspråk på att objektifiera begreppet tjänstesektor. En social representation är per definition delad och all-

43 ”de” syftar här på Almega. Organisationer benämns ofta ”den”. Jag anser att det ofta är
svårt att tala om en organisation som ”den” eftersom det ofta är de anställda (alltså ”de) som
handlar, utom i vissa situationer då det faktiskt är organisationen som är aktör. (Exempelvis
när organisationen ingår ett avtal eller uttalar sig om något.) Om det är organisationen som
är aktör är det ändå oftast anställda som sett till att organisationen agerar. I Almegas fall är
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män och kommer till uttryck i många olika handlingar och objektifieringar
av olika slag. Den är alltså både delad, men ändå multipel som en konsekvens av att den uttrycks i olika praktiker och förstås av olika människor.
Objektifieringar av den sociala representationen kan exempelvis uppkomma
när olika aktörer försöker skapa sig en uppfattning om vad tjänstesektorn
är. Någon skapar en social representation av tjänstesektorn genom att
sammanställa data ur statistiska centralbyråns databas. Genom att sammanställa SCB:s befintliga kategorier under en ny: tjänstesektorn, uppkommer
en representation. En sektor, eller en bransch eller en marknad kan representeras med hjälp av bilder, grafer eller siffror. Som Kjellberg och Helgesson skriver:
‖Markets are abstract entities och in order to speak of the market for a certain type of good, it is necessary to bridge temporal och spatial distances between individual exchanges och produce images of this market.‖ (Kjellberg
och Helgesson 2007:143)

Det som skiljde Almegas sociala representation från andra är att deras version var ett medvetet, strategiskt försök att knyta det allmänna begreppet
‖tjänstesektorn‖ just till Almega. Deras strategiska sociala representation
kommer dock troligen att möta andra strategiska försök att knyta begreppet
till en annan objektifiering. Den strategiska sociala representationen kan
jämföras med ett liknande fenomen när det gäller organisationer, även om
det finns viktiga skillnader. När det gäller organisationsidentiteter har en del
strategiforskare ansett att organisationsidentiteten är en presentationsfråga:
något som företagsledning och marknadsförare aktivt kan försöka styra och
som också handlar om vart företaget vill gå (Olins 1989:3; van Riel och
Balmer 1997; Fombrun 1996). En mer problematiserande tradition pekar
på att det är en öppen fråga huruvida organisationen lyckas eller ej – det beror bland annat på om omvärlden accepterar den identitet organisationen

det ännu mer komplicerat att tala om Almega i singular eftersom Almega i sig representerade
sju olika organisationer. De som försöker använda Almega och de andra organisationerna
inom Almega i kommunikativt avseende är just flera (‖de‖); antigen medlemsorganisationerna inom Almega eller de anställda.
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uttrycker. I denna tradition görs en distinktion mellan den framtoning (en.
image) som projiceras och organisationens identitet (Alvesson 1990;
Bernstein 1984).44 Framtoningen betecknar hur eliter i organisationen skulle
önska att omgivningen skulle uppfatta organisationen, alltså den strategiskt
valda, önskade identiteten(Whetten, Lewis, och Mischel 1992). Gioia et
al(2000) menar att olika framtoningar av företaget kan förstärka eller betona
olika aspekter av företagets identitet. Själva identiteten är dock enligt dem
inte entydig, utan snarast multipel i förhållande till multipla kontexter med
multipla publiker, med den begränsningen att de olika identiteterna på något sätt ändå är förenliga med varandra (Gioia, Schultz, och Corley
2000:74). På ett liknande sätt finns det även begränsningar för vilka framtoningar ett företag kan försöka skapa av sig själva. Är de inte ‖sanna‖ (överenstämmande med den identitet som betraktarna anser sig se, eller med
hur de anställda i organisationen uppfattar organisationsidentiteten) kommer framtoningarna att ifrågasättas av omvärlden, vilket visserligen kan leda
till att själva identiteten ifrågasätts och förändras.
Arbetet med den strategiska sociala representationen påminner på ett påtagligt vis om hur företag försöker skapa framtoningar av sig själva. Företagen
kan, genom sitt medlemskap i metaorganisationerna välja vilken organisation de ska använda när de vill uttala sig som aktörer. De kan inte besluta
över effekten av deras strategiska bruk av metaorganisationerna, men de
kan, liksom elitgrupper i företaget, ha en plan för vilken framtoning de ska
försöka skapa, eller i detta fall, vilken metaorganisation som ska tala för deras fråga. När det gäller metaorganisationer är dock situationen ställd på sin
spets. Här är det inte ‖bara‖ framtoningar– utan faktiska organisationer
som används i kombination med de begrepp som dessa objektifierar. Till
skillnad från organisationsidentiteten och dess strategiska variant: framtoningen, innebär användandet av en metaorganisation som strategiska social
representation, att denna kan användas som en parallell aktör, bredvid före-

Jag kommer här att konsekvent använda ordet framtoning som översättning av engelska
image. Bild är en annan möjlig översättning, men eftersom jag använt det tidigare i avhandlingen utan att ge det en teoretiskt definierad innebörd vill jag med användandet av framtoning markera att jag förhåller mig till denna specifika teoretiska diskussion som redogörs för
i stycket ovan.
44
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taget själva. Företaget kan agera i eget namn och via metaorganisationen.
En framtoning däremot utgör inte en aktör skiljd från företaget.
En strategisk social representation = en aktörsillusion
Den strategiska sociala representationen består såsom jag ovan visat av ett
begrepp och av objektifieringen av detta. Jag skulle dock vilja utveckla detta
ytterligare. Ovan har jag argumenterat för att exempelvis tjänstesektorn eller
branschen var det begrepp som objektifierades. Utöver detta fanns ytterligare en anspelning på ett annat begrepp: nämligen organisationen. Att det
var just en organisation som objektifierade begreppet tjänstesektorn var inte
betydelselöst, anser jag. Till skillnad från när ett företag försöker styra
andras uppfattning av deras identitet genom den framtoning de försöker
visa upp, finns här en organisation som objektifierar framtoningen (i detta
fall alltså begreppet). Det handlar alltså inte om enbart en framtoning, utan
om något som uttrycker identiteten (i detta fall begreppet tjänstesektor) i
kombination med det som objektifierar det: organisationen. Organisationen
fyller en dubbel roll av att å ena sidan objektifiera ett begrepp och att å
andra sidan skapa en aktör skiljd från medlemsföretagen.
Organisationer associeras med en förmåga att vara aktörer. En del forskare
menar rentav att organisationer per definition är aktörer (jmf. Scott 2003:7;
King et al 2010) medan andra menar att olika organisationer i olika hög
grad lever upp till aktörsdefinitionen och att därför bara vissa organisationer verkligen är aktörer (Brunsson och Sahlin-Andersson 2000; Ahrne och
Brunsson 2010). Jag menar att det vi ser prov på här, är hur aktörskap riktas
genom att anspela på den institutionaliserade föreställningen om aktören.
De två definitionerna av aktörskap som jag återgav ovan möts alltså här.
Organisationen användes för att den anspelade på organisationsinstitutionen med dess implikationer om beslutsförmåga och ansvarighet, men i
sammanhanget prövades inte dessa förväntningar. Däremot bidrog organisationens formella struktur, dess medlemmar som kunde personifiera, och
alla dess andra attribut till att skapa ett intryck, en aktörsillusion, vilket alltså
är ett annat ord för det något otympliga begreppet: en strategisk social representation. En aktörsillusion ger intryck av att vara aktör eftersom den har något
som liknar en identitet, trots att det i strikt mening inte är en identitet (utan
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en social representation). Aktörsillusionen har något som ser ut som en
identitet och de förefaller vara en aktör, men det är inte helt klart att de verkligen är en aktör. Aktörsillusionen anspelar på en förväntan om en aktör
(alltså aktörsinsituttionen) men om den lever upp till dessa förväntningar
fortsätter vara oklart till dess den prövas i praktiken.
Såsom påpekades i kapitel 2 och i kapitel 5 är en viktig aspekt av att vara
aktör att kunna fatta beslut och att ta ansvar för dem, och när det gällde företags intresseorganisationer specifikt, var detta en viktig aspekt om intresseorganisationen ville ha framgång i sina försök att skaffa sig inflytande
över politiska beslut, särskilt i situationer där intresseorganisation ska kunna
presentera en åsikt och förhandla med politiker (Schmitter och Streeck
1999 [1982]) Direkta förhandlingsprocesser är dock inte det enda sättet att
påverka beslut. Beslutsprocesser innefattar betydligt fler steg än förhandlingar. Kingdon (1984) beskriver exempelvis hur beslut påverkas av hur
problem formuleras, av vilka händelser som aktualiserar vilka frågor och av
vilka lösningar som finns tillgängliga. I dessa situationen prövas inte alltid
hur mycket kontroll en metaorganisation (eller organisation) har i praktiken.
Det viktiga kan i dessa situationer vara att påverka formuleringar och tillgängliga lösningar (Cohen, March, och Olsen 1972). Inte heller är beslutsprocesser det enda tillfället då Almega (eller vilken intresseorganisation eller
organisation det vara månde) kan tänkas vilja framstå som en aktör som vill
säga något. I kapitel 9 beskrevs hur Almega och förbunden inom Almega i
en rad situationer försöker påverka olika sorters aktörer. De försåg exempelvis icke-tjänsteföretag med argument och hoppades på stöd från dem.
De försökte övertyga köpare av medlemsföretagens tjänster om hur de ska
tolka lagar om upphandling och de försöker i största allmänhet sprida sin
bild av vad tjänsteföretag är och behöver. I dessa situationer var de mycket
väl betjänta av något som såg ut som en aktör, men som kanske inte var
det.
Samspelet mellan aktörsillusion och aktörsinstitution

Aktören som illusion och en aktör som faktiskt lever upp till aktörsinstitutionen behöver inte vara varandras motsatser. I Almegas fall föreföll det
som att själva oklarheten kring aktören var det normala tillståndet och något som gav spelrum för att använda de olika metaorganisationerna på olika
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sätt. Sahlin-Anderson (1998) har i en studie av interorganisatoriskt arbete
visat på hur oklarhet kan vara en strategi för att skapa samordnad handling.
Oklarheten gör, menar Sahlin-Andersson, det möjligt för många olika aktörer att se det gemensamma projektet som ett uttryck för just deras intresse.
Inom Almega fanns inte ett gemensamt projekt som medlemmar, anställda
och andra tillskrev olika saker. Däremot fanns en bestående oklarhet kring
vem som var aktör. I kapitel 10 beskrev jag olika situationer där medlemmar och metaorganisation omväxlande var parallella aktörer, omväxlande
separata aktörer. I dessa situationer var det avgörande om det var metaorganisationens ordning som tilläts dominera över medlemmarna eller tvärtom. En annan typ av oklarhet handlade om konkurrensen mellan metaorganisationerna när det gällde att vara aktör. I kapitel 4 och 7 beskrevs hur
Almega gradvis omvandlades så att Almega fick alltfler aktörsdrag: de tycktes i allt högre grad leva upp till förväntningarna om en egen rationalitet
och förmåga att ta ansvar. Aktiviteterna inom Almega organiserades utifrån
Almegas logik snarare än utifrån de många förbundens. Almega utarbetande av en gemensam berättelse som skulle tjäna som en struktur för det gemensamma näringspolitiska arbetet, kombinerat med ansträngningar för att
skapa en gemensam avtalspolitik, en gemensam informationspolicy och inte
minst en gemensam organisering av arbetet, bidrog till att förändra Almega
så att alltfler av förväntningarna på en aktörsorganisation uppfylldes. Almega fick en egen rationalitet och Almegaordningen tilläts dominera över förbundsordningarna (på deras uppdrag, med deras samtycke).
Samtidigt förefaller det sannolikt att det finns en gräns för Almegas tilltagande aktörskap. I beskrivningen av Almega framstår tillgången till de olika
alternativa aktörsillusionerna som något som uppskattas och används flitigt:
de anställda och medlemmarna nöjer sig inte med den befintliga mångfalden utan skapar nya organisationer och därmed nya möjligheter till aktörsillusioner. Om Almega blir för framgångsrikt i att formera sig som en fullständig aktör – vad händer då med mångfalden och möjligheten att arbeta
med olika illusioner av aktörer? Även om det i arbetet med att påverka politiker och opinion var viktigt att kunna vara en fullständig aktör, förefaller
det som om oklarheten kring om metaorganisationerna inom Almega verkligen var aktörer också utgjorde en tillgång.
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Slutsats
Syftet med detta kapitel var att vidareutveckla teorin om hur organisationsidentiteter kan användas för extern kommunikation. I kapitel 11 introducerades en teori om att medlemsorganisationerna i en metaorganisation som
bestod av flera metaorganisationer (såsom Almega och förbunden inom
Almega) kunde välja bland de olika metaorganisationernas identiteter när de
ville framstå som aktörer. I detta kapitel har jag argumenterat för att dessa
organisationsidentiteter i strikt mening inte är identiteter, utan att det är mer
rimligt att kalla dem sociala representationer. Organisationsidentiteten syftar nämligen inte på organisationen, utan är ett begrepp som kan innefatta
fler än medlemmarna i den aktuella organisationen. Eftersom metaorganisationen, när den används för extern kommunikation, är en särskild, strategisk form av social representation, har jag påpekat att den har likheter med
en framtoning, som betecknar den strategiskt valda identitet eliter inom ett
företag försöker att få omvärlden att acceptera. En skillnad, i jämförelse
med framtoningen, är att den strategiska sociala representationen ger tillgång till en önskad identitet som är av ett särskilt slag. Den består av ett
mer allmänt begrepp i förening med en organisation som är det som objektifierar begreppet. Detta innebär att det finns en möjlighet att framstå som
en aktör som är skiljd från den som använder metaorganisationen. Den strategiska sociala representationen medför alltså en dubblering av aktören i
motsats till vad som är fallet när det gäller en framtoning. Även om ett företag lyckas skapa en viss framtoning, är det fortfarande företaget som agerar.
En social representation, i form av en metaorganisation, är ett slags framtoning som dessutom kan vara en aktör parallellt med medlemmarna. Jag anser att det är lämpligt att kalla detta särskilda slag av social representation
för en aktörsillusion, eftersom den ger intryck av att vara en aktör med en
identitet, fastän det är oklart huruvida det rör sig om en aktör i dess fulla
mening och trots att denna möjliga aktör inte heller har en identitet i en
strikt mening.
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13 Slutsatser och diskussion av resultaten
För att få inflytande över politiska beslut och för att kunna påverka andra
aktörer och samhället i stort, behöver kollektiv kunna framstå som aktörer
och de behöver kunna anpassa på vilket sätt de agerar till den aktuella situationen. I avhandlingen har jag undersökt hur metaorganisationer kan användas för att skapa kollektiv handling och vilken roll metaorganisationer
fyller i den externa kommunikationen.
I detta kapitel ska jag först summera resultaten av studien; den teori och de
modeller jag utvecklat för att beskriva hur metaorganisationer påverkar aktörskap. Därmed kommer jag att svara på avhandlingsfrågan: Hur skapar
metaorganisationer aktörer och hur möjliggör metaorganisationer aktörskap för sig själva och sina medlemmar? Jag diskuterar därefter dessa
resultats relevans för studier av organisering samt av organisationers försök
till strategisk kommunikation och lobbying mer generellt.
Slutligen kommer jag att återknyta till diskussionen om hur metaorganisationer idealtypiskt sett skapar handling, som utgjort avhandlingens teoretiska avstamp. I kapitel två hävdade jag att metaorganisationer på ett systematiskt sätt avviker från en idealtypisk Organisation ifråga om hur de skapar
handling. Jag underbyggde detta genom att systematisera den befintliga
kunskapen om metaorganisationer i en negativ karaktäristik av idealtypen
Metaorganisation.45 Jag kommer i slutet av detta kapitel att utveckla denna

I detta kapitel använder jag versal i Metaorganisation och Organisation vid de tillfällen då
jag vill betona att jag syftar på idealtypen och inte empiriska metaorganisationer.
45
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karaktäristik genom att, baserat på avhadnlingens resultat, formulera en tentativ positiv karaktäristik av hur metaorganisationer skapar handling.
Avhandlingsfrågan och studien
En gemensam nämnare för de avvikelser från den idealtypiska Organisationen som Metaorganisationen uppvisar är att de berör det sätt på vilket kollektivet blir till en aktör och hur medlemmarnas aktörskap förhåller sig till
omgivningen. En viktig funktion för en Metaorganisation är exempelvis att
den ska representera medlemmarna och framstå som en stark aktör. Samtidigt är Metaorganisationen svag i förhållande till medlemmarna. För att
formulera en mer utvecklad teori om relationen mellan medlemmarnas och
metaorganisationens respektive aktörskap ställdes därför frågan: Hur skapar
metaorganisationer aktörer och hur möjliggör metaorganisationer aktörskap för sig själva
och sina medlemmar?
För att svara på avhandlingsfrågan undersökte jag, först i en litteraturstudie,
därefter med hjälp av en etnografisk studie, hur en komplex metaorganisation sammansatt av andra metaorganisationer bidrog till att forma och skapa aktörskap för sina medlemsorganisationer. Studien genomfördes i Almega, som är en intresseorganisation för företag. Företags intresseorganisationer stämmer alla väl in på idealtypen Metaorganisation på så vis att de inte
ens på den primära nivån har individer som medlemmar, utan organisationer. Almega är dessutom uppbyggt av sju andra metaorganisationer, vilket
medförde att tillfällena att undersöka hur metaorganisationer skapar aktörskap var många. Almega var dessutom en mycket aktiv metaorganisation,
vilket garanterade möjligheten att utifrån detta fall kunna finna variation
och en mångfald av exempel som underlag för att skapa en teori.
I tre analyskapitel har jag besvarat avhandlingens olika delfrågor genom att
utveckla en modell över hur medlemmars och metaorganisationens roller i
förhållande till varandra påverkar respektive aktörskap, en analys av hur
metaorganisationernas arbete förändrar medlemsorganisationernas aktörskap genom att rikta det mot olika omgivningar, samt slutligen en teori om
hur metaorganisationerna skapade en aktörsillusion. Jag ska nu summera
dessa resultat.
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Slutsatser om metaorganisationens effekter på aktörskap
Medlemmarnas aktörskap

Utifrån min studie har jag kunnat dra slutsatser om hur metaorganisationerna skapar aktörskap för medlemmarna, vilka jag nu kommer att redogöra för, och hur de skapar aktörskap för sig själva, vilket jag snart återkommer till. Medlemmarnas aktörskap kan formas på två huvudsakliga sätt av
metaorganisationen: antingen kan metaorganisationen förändra hur medlemmarna framställer sig som aktörer, eller så kan metaorganisationen ersätta medlemmarna och vara aktör i deras ställe.
1. Att ändra framställningen av medlemmarna: aktörskapet riktas

En viktig funktion som metaorganisationen kan fylla för medlemmarna är
att det med hjälp av metaorganisationen är möjligt att på olika sätt rikta aktörskapet i förhållande till olika omgivningar. I kapitel 11 urskiljde jag fyra
olika sätt som detta kunde ske på. Medlemmarna kan i metaorganisationen
lära sig hur de ska bete sig i olika omgivande sociala världar (Clarke 1991).
Inom metaorganisationen ger olika berättelser struktur och riktning åt medlemmarnas gemensamma handlande i förhållande till omvärlden. Beroende
på vilken social värld som handlingen riktas emot, används olika berättelser,
men också olika organisationsstrukturer för att samordna och forma aktörskapet. I kapitel 10 beskrev jag även hur medlemskapet i metaorganisationen
kan forma medlemmarna genom att de där får tillfälle att interagera med de
andra medlemmarna (när metaorganisationen fungerar som arena) och
spegla sig i, eller lära sig av dem, samt genom metaorganisationens uppfostrande roll (överjagsrollen). Överjagsrollen innebär att de gemensamma föreställningarna inom metaorganisationen utövar ett tryck på hur medlemsorganisationen bör agera.
2. Att ersätta medlemmarna som aktörer

Ett mer radikalt sätt att forma medlemmarna som aktörer inträffar då metaorganisationen ersätter medlemmarna som aktörer. De anställda kan agera å
medlemmarnas vägnar (agentrollen); genom sin egen kunskap om den sociala
världen i fråga kan de då rikta aktörskapet.
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Inom ramen för metaorganisationen kan medlemmarna även låta en, eller en
kombination av de olika metaorganisationerna inom metaorganisationskomplexet,
vara aktör i medlemmarnas ställe. På så vis kan medlemmarna och metaorganisationen anpassa den aktör som gör sin röst hörd så att denna blir legitim
och anpassad till den omgivning medlemmarna vill vända sig emot. Metaorganisationen kan sägas vara en växelorganisation som kopplar om och
riktar medlemmarnas aktörskap antingen genom att forma medlemmarnas
beteenden på de sätt som beskrivits ovan, eller genom att erbjuda metaorganisationen som en alternativ, anpassad och riktad aktör.
Situationer då medlemmar kan ersättas som aktörer

Metaorganisationen kan dock inte i alla lägen ersätta medlemmarna som aktörer. Ibland kan de visserligen mångfaldiga medlemmarnas aktörskap, men
i andra situationer kan inte medlemsorganisationerna och metaorganisationen samtidigt uppfattas som autonoma aktörer. I kapitel 10 utvecklade jag
en modell som beskrev den roll som metaorganisationen hade i förhållande
till sina medlemmar. En metaorganisation kan inta fyra olika roller i förhållande till medlemmarna: de kan vara experter, agenter, en arena eller ett
överjag. Beroende på vilken roll som metaorganisationen intar i förhållande
till medlemmarna, kan det bli möjligt för metaorganisationen att framstå
som en aktör som är separerad från sina medlemmar och som kan agera
parallellt med dem (se figur 4 på nästa sida). Framförallt i expertrollen och i
viss utsträckning i agentrollen, finns en möjlighet för både medlemmar och
metaorganisation att agera samtidigt och därmed öka chanserna att påverka
omgivningen.
De två andra rollerna, överjag och arena, innebär att det är mindre sannolikt
att båda ska kunna framstå som aktörer samtidigt. När metaorganisationen
agerar som överjag, utgår handlingarna från den beslutade ordning som inkluderar medlemmarna. Medlemsorganisationernas ordningar intar en underordnad position eftersom de förväntas agera utifrån den gemensamma
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Roll: Expert/Agent
Roll: Överjag

Ordningarna i
parallell position

MO:s ordning i överordnad position

Roll: Arena
MO:s ordning i underordnad position

Metaorganisation
Medelmmar
Figur 4 Metaorganisationens (MO:s) roller och de positioner de olika ordningarna intar i relation till varandra

metaorganisations-ordningen och inte sina egna organisationers ordningar.
Därmed framstår medlemsorganisationerna som svagare och följaktligen
som mindre lika en autonom aktör. I rollen som arena är ordningarnas positioner de omvända. Här utplånas metaorganisationen i det närmaste som
aktör betraktad och blir istället den en plats där medlemmarna kan se och
jämföra varandra som aktörer i kraft av sina enskilda organisationer.
Möjligheter att flerfaldiga sig som aktör

I de situationer när metaorganisationen ersätter medlemmarna som aktörer
eller flerfaldigar dem genom att vara parallella aktörer, kan anställda och
medlemmar välja strategiskt villken metaorganisation som ska vara aktör
samt hur de parallella aktörskapen ska användas för att skapa störst möjlighet till inflytande via rätt kombination av aktörer. Metaorganisationen har
en annan identitet än medlemmarna och för med sig andra konnotationer. I
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en metaorganisation som utgörs av ett samarbete mellan flera metaorganisationer är de strategiska valmöjligheterna ännu större. Inom ramen för den
gemensamma metaorganisationen kan medlemsorganisationerna och de inkluderade metaorganisationerna samordna de olika frågor som olika medlemsorganisationer vill driva och välja vilken metaorganisation som är den
lämpligaste aktören i frågan. I kapitel 11 argumenterade jag för att det finns
olika sätt metaorganisationen att vara aktör på. Någon av metaorganisationerna inom det större samarbetet (förbunden i Almegas fall) kan vara aktör,
den gemensamma metaorganisationen kan vara aktör (Almega), slutligen
kan mer tillfälliga aktörer skapas med hjälp av en blandning av de olika organisationerna (se figur 8 nedan). Medlemsorganisationerna har alltså möjlighet att vara representerade i form av flera olika möjliga aktörer, samtidigt
eller i olika situationer.
Aktörsversion 1: Förbund
Aktörsversion 2: Almega

Aktörsversion 3:
Kombination av förbund,
Almega och företag

Organisation (företagen)
Organisationsnivå 1 (förbunden)
Organisationsnivå 2 (Almega)
Figur 8: Hur medlemsföretagen kan framställas som olika aktörer.
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Att ersätta medlemmarna med en aktörsillusion

I kapitel 12 fördjupade jag analysen av hur metaorganisationerna kan flerfaldiga medlemmarna som aktörer genom att problematisera begreppet
identitet i detta sammanhang. Jag undersökte därmed vad det var som gjorde att metaorganisationerna kunde användas för att framstå som lämpliga
aktörer, något jag dittills talat om i termer av organisationsidentiteter. Jag
drog slutsatsen att metaorganisationernas ‖identiteter‖, alltså det som sades
utmärka metaorganisationer på samma sätt som en organisationsidentitet
utmärker en organisaiton, inte var identiteter enligt gängse definition. Dessa
‖identiteter‖ särskiljde nämligen inte metaorganisationerna från deras omgivning, vilket en identitet definitionsmässigt bör göra. Istället var ‖identiteten‖ en gemensam nämnare hos medlemmarna, men också något som kunde karaktärisera betydligt fler än bara dem.
Jag menar därför att metaorganisationen inte har en identitet i strikt mening, utan att ‖identiteten‖ kan betraktas som en strategiskt vald social representation (Moscovici 1984). En social representation är enligt Moscovici
en för en grupp människor gemensam föreställning om något i den sociala
världen inklusive de praktiker som kopplas till begreppet. I Almegas fall var
begreppet ‖tjänstesektorn‖ något som kunde karaktärisera fler än enbart de
egna medlemmarna, men som ändå knutits till metaorganisationen såsom
dess ‖identitet‖. Snarare än en identitet kan detta förstås som en social representation, där ‖tjänstesektorn‖ är det begrepp som (med Moscovicis
termer) objektifierats med hjälp av metaorganisationen. Jag kallade denna
särskilda, strategiska form av social representation för en aktörsillusion.
Aktörsillusionen framstår som en aktör genom att vara objektifierad just av
en organisation. (Organisationen som institution är kopplad till institutionen
aktör.) Illusionen går dock bara att upprätthålla så länge inte beslutsförmågan inte visar sig vara otillräcklig eftersom en ‖riktig‖ aktör ska kunna fatta
beslut och ta ansvar för dem. Aktörsillusionen kan ses som en parallell till
en annan typ av strategisk kommunikation, nämligen organisationers strategiskt valda identitet – deras framtoning (image) (jmf. Gioia,Schultz, och
Corley 2000; Alvesson 1990; Bernstein 1984). En viktig skillnad är att aktörsillusionen i motsats till framtoningen inte enbart handlar om hur aktören vill framstå, utan även skapar en alternativ eller parallell aktör. Med-
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lemmen kan fortfarande vara aktör och ha en eller flera framtoningar samtidigt som de genom sitt medlemskap i en metaorganisation kan använda
sig av en aktörsillusion och flerfaldiga sig som aktör.
Metaorganisationens aktörskap

Metaorganisationer har i tidigare forskning sagts behöva framstå som aktörer för att kunna få inflytande (se t.ex. Schmitter och Streeck 1999 [1982]),
samtidigt som de av en rad olika skäl har svårt att leva upp till föreställningen av vilka egenskaper en aktör ska ha. De har exempelvis svårt att fatta beslut, de har inte makt att besluta över medlemmarna och eftersom deras
medlemmar är organisationer särskiljer metaorganisationer sig inte heller
från sina medlemmar genom att som organisation kunna göra något unikt
(jmf. Ahrne och Brunsson 2008 samt ka pitel 2).
Det som kännetecknar hur metaorganisationer skapar aktörskap för sig
själva, tycks vara att de kan dra nytta av just de oklarheter som kännetecknar metaorganisationen, särskilt i andra situationer än sådana som kräver en effektiv
beslutsfattare (alltså en i institutionell mening fullständig aktör). Genom att
metaorganisationens beslutade ordning ibland kan omfatta medlemmarna
och de anställda och ibland bara de anställda, skapas ett utrymme för att i
(viss utsträckning) välja vem som är aktör och om medlemmar och metaorganisation ska användas som parallella, kompletterande aktörer eller som en
och samma aktör (se kapitel 10 och 11). Även metaorganisationens identitet, aktörsillusionen, präglas av öppenhet (och därmed oklarhet) snarare än
som brukligt, särskillnad.
Ett uttryck för denna förmåga att dra nytta av oklarheterna är att metaorganisationen organiserar byten av identiteter och omriktningar av aktörskap
snarare än att själv vara en entydig aktör med tydliga gränser.
Metaorganisationens eget aktörskap präglas av att en metaorganisation ofta
är en del av en grupp av metaorganisationer. Vilken makt den enskilda metaorganisationen har, och vilken möjlighet den har att framstå som en tydlig
aktör, beror bland annat på samspelet mellan de sammanlänkande metaorganisationerna. Vilken nivå som framställs som aktör kan dels kopplas till
ett tillfälligt val baserat på kommunikativa avvägningar. När det gäller vilken
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nivå som har mest makt, och därmed kan vara en viktig aktör på längre sikt,
har det konstaterats sedan länge att detta kan ha ett samband med den institutionella kontexten. I forskning om företags intresseorganisationer framgår
att det finns ett nära samband mellan intresseorganisationernas struktur och
fördelningen av makt inom ett policyområde eller i en stat (Coleman och
Grant 1985; Coleman och Jacek 1989) och att intresseorganisationers struktur generellt är känslig för de institutionella förändringarna i omgivningen
(Grote, Achim, och Schneider 2008). Som ett komplement till detta har
denna studie visat att det också verkar förekomma en kontinuerlig konkurrens mellan samarbetande metaorganisationer om att vara aktör, något jag
kallat en konkurrenslogik. Ibland konkurrerar metaorganisationerna sinsemellan, ibland konkurrerar medlemmarna med metaorganisationerna om
att vara mest legitim aktör.
Implikationer av slutsatserna om aktörskap
Innan jag går vidare och formulerar dessa slutsatser i termer av en positiv
karaktäristik för den idealtypiska Metaorganisationen, ska jag kommentera
vad denna teori om aktörskap kan användas till samt hur den kan ses som
en brygga mellan två olika teoretiska perspektiv på organisation och organisering.
Framing av aktören kompletterar framingen av problemet

Även om jag i denna avhandling diskuterat metaorganisationer, anser jag att
teorin om aktörskap kan ha relevans i en bredare kontext och för andra typer av organisationer. Min analys av hur aktörer kan organiseras fram är relevant i diskussionen om strategisk kommunikation och försök att påverka
beslutsfattande. När det gäller lobbying och strategisk kommunikation diskuteras ofta så kallad ‖framing‖, alltså hur en fråga formuleras eller uppfattas, i förhållande till vad som är problem eller lösningar. Denna analys görs
ofta på en retorisk nivå: alltså hur problemet formuleras och hur dessa formuleringar knyter an till olika diskurser (se t.ex. Benford och Snow 2000). I
avhandlingen har jag visat på en annan aspekt av detta, nämligen hur aktören
framställs och ges skepnad, vilket skulle kunna belysa mycket fler situationer än enbart de som gäller metaorganisationer. En systematisk jämförelse
av varumärken och metaorganisationer vore av intresse liksom en jämförelse av olika sätt som politiska aktörer kan skapas på, och den roll som orga-
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niseringen har i dessa fall. Även i studiet av transnationella relationer (se
t.ex. Djelic and Sahlin-Andersson; 2006; Morgan et al. 2001 samt Tamm
Hallström och Boström 2010) kan frågan om hur olika grupperingar försöker att skaffa sig inflytande och framstå som aktörer vara relevant. I en nyligen utkommen bok av Djelic och Quack (2010) diskuteras exempelvis hur
transnationella grupperingar skapar gemensamma ‖föreställda‖ identiteter,
och den betydelse dessa grupper har för transnationell styrning. Avhandlingens modell över roller och deras konsekvenser för aktörskapet, liksom
teorin om aktörsillusionen skulle sannolikt kunna användas och utvecklas i
en analys av hur aktörer tar form i transnationella kontexter.
En brygga mellan organisation och organisering

Analysen av aktörskapet och särskilt av aktörsillusionen, erbjuder också på
ett teoretiskt plan en brygga mellan två sätt att förstå organisationer: den
strukturalistiska som betonar den formella organisationen och den processorienterade som betonar nätverket, handlingen; organiseringen. I avhandlingen har jag genomgående använt två definitioner av aktörskap: dels aktören som institution, alltså generella föreställningar om hur en aktör ska vara.
Dels en relationell, processinriktad definition av aktörskap som betonar det
situationsbundna i aktörskapet; Aktören anpassar sig och framställer sig på
olika sätt i relation till de många olika sociala världar som aktören riktar sig
mot. Dessa två perspektiv sammansmältes på ett analytiskt plan i aktörsillusionen, som både var ett resultat av ett riktande av aktörskapet och som använde aktörsinstitutionen för att framstå som aktör. På ett mer generellt
plan kan alltså organiseringsperspektivet berikas av att beakta hur organisationen
används som ett led i organiseringen. Detta påstående kräver förmodligen
ett förtydligande. De två definitionerna av aktörskap är relaterade till varsitt
sätt att analysera organisationer på. Det första, strukturalistiska institutionellt sättet att se på organisationer är den typ av organisation som jag i kapitel 2 utvecklade idealtypen Organisation ifrån. Här betonas organisationen
som struktur och som en aktör med en identitet. Den processinriktade definitionen är istället besläktad med studier som betonar organisering. Denna
inriktning kritiserar begreppet organisation eftersom organisationers gränser
till omgivningen alltid är perforerade och oklara (Håkansson och Snehota
1989; Ford et al. 2006; Granovetter 1973; Powell och Laurel 2005; Uzzi
1996; White 2002). Organisationen analyseras helt enkelt inte som en sepa-
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rat, autonom aktör (i enlighet med aktörsinstitutionen). Czarniawska föreslår att organisations-teorin istället för att ta sin utgångspunkt i organisationer eller aktörer, istället ska fokusera på de handlingsnät som utgör grunden
för all organisering (Czarniawska 1997, 2004) Lindberg och Czarniawska
skriver:
―Although there is a lot of talk about the ‖construction‖ of structures, i.e.
various types of formal organization, when something actually has to be
done, action nets are created or existing ones are activated. ― (Lindberg och
Czarniawska 2006:293).

En fråga som jag menar kvarstår även om man håller med om att handling
sker i handlingsnät, är varför handlingsnät ibland framstår som aktörer och
ibland inte. Alla handlingsnät är inte synliga som aktörer, och alla handlingsnät är inte osynliga. Aktörsillusionen är ett resultat av en ambition att
skapa en synlig aktör och att synliggöra handlingsnät. Aktörskapet är inte
primärt ett resultat av att en organisation bara är aktör. Istället är aktörskapet något som aktivt arbetas fram och manipuleras. Organisationer skapas
för att det behövs en aktör och inte tvärt om. Det jag beskriver här utgår
ifrån arbetet inom en metaorganisation, men det finns troligen andra exempel på hur handlingsnät skapas och utnyttjar olika slags resurser för att bli
synliga som aktörer.
Metaorganisationers förmåga att skapa handling
Jag ska nu i resten av kapitlet övergå till att diskutera studiens resultat i förhållande till diskussion om hur Metaorganisationer skapar handling som inledde avhandlingen (se kapitel 2). Jag ska, med utgångspunkt från de slutsatser jag dragit om Metaorganisationers förmåga att skapa aktörskap, formulera en positiv karaktärisering av vad en Metaorganisation är, till skillnad
från en Organisation. Därefter kommer jag avslutningsvis att diskutera relevansen av idealtypen Metaorganisation.
Metaorganisationen skiljer sig från Organisationen

Inledningsvis påvisade jag att Metaorganisationer som idealtyp på tre punkter skiljer sig från den idealtypiska Organisationen i sitt sätt att skapa förutsättningar för handling. En Organisation skapar handling genom att skapa
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en ‖ram‖ kring olika former av resurser. Genom en specifik beslutat ordning (Luhmann 2000, March och Simon 1958, Ahrne och Brunsson 2011)
och en väl definierad auktoritet kan organisationens ledning bestämma över
organisationen och på så vis skapa samordnad handling (Weber 1983, Coleman 1982). I motsats till den idealtypiska Organisationen har Metaorganisationen inte dessa möjligheter att skapa en ram. Det viktigaste skälet till
detta är att Metaorganisationen inte har en centraliserad kontroll över organisationens resurser eftersom Metaorganisationen är baserad på medlemsstyre. Metaorganisationen har inte sådana unika kompetenser i förhållande
till medlemmarna och har dessutom färre resurser (både ekonomiska och
personella) än medlemmarna. Som ett resultat av detta har Metaorganisationen ett maktmässigt underläge i förhållande till medlemmarna, medan
förhållandena i en Organisation är de omvända. Därutöver utgör Metaorganisation, i motsats till Organisationen, inte en särskild beslutad ordning
som skiljer sig från de ordningar som kännetecknar omvärlden. Tvärtom
innehåller de flera ordningar.
Hur Metaorganisationen skapar handling

Metaorganisationen skiljer sig alltså från Organisationen. Avhandlingens
resultat ger möjlighet att formulera en tentativ, positiv karaktäristik av hur
Metaorganisationer skapar handling, till skillnad från att som tidigare endast
beskriva hur de inte är som en Organisation.
Handling genom att gå utöver ordningar

Luhmann beskriver i sin teori om organisationer hur varje organisation är
en sluten, självrefererande ordning (Luhmann 2000; Nassehi 2005). Metaorganisationern är ett exempel på en organisationstyp som är raka motsatsen. Metaorganisationer har, såsom jag visat, en rad olika sätt att å ena sidan
rikta medlemmarnas aktörskap, skapa nya aktörer eller aktörsillusioner och
att på olika vis skapa parallella aktörskap. Att de kan göra detta beror till
stor del på att de inom organisationen har tillgång till flera ordningar, till
skillnad från organisationer. En Metaorganisation är en organisation där
ordningarna glider i varandra och där själva syftet med organisationen är att
träda in i andra sfärer – en annan form av ordning. Första delen i en karaktäristik av hur idealtypen Metaorganisation skapar handling är därför: Meta-

244

organisationer skapar inte handling genom ordning, utan genom sin organiserade förmåga
att gå utöver ordningarna.
Handling med hjälp av oklarhet

Det är intressant att kontrastera denna öppenhet mellan organisationers
gränser mot den öppenhet som inom associationsrätt anses vara det som
särskiljer föreningar från företag. Den i juridisk mening särskiljande aspekten är föreningen (alltså den vanligaste associationsrättsliga formen för en
metaorganisation) är att en öppen associationsform, medan bolaget är en
sluten associationsform. Detta innebär att antalet medlemmar i en förening
kan växla utan att alla behöver samtycka och utan att författningen eller den
juridiska strukturen behöver ändras. I ett bolag däremot, måste ett nytt bolagsavtal komma till stånd för att en ny medlem – i detta fall en ny delägare
– ska kunna tas in (Nial och Johansson 1998:35). (Om aktier byter ägare blir
det inte fler ägare. Fler ägare, det vill säga fler aktier kräver dock ett nytt bolagsavtal. Denna distinktion är tydlig, men den är inte heltäckande eftersom
föreningsstadgar och bolagsavtal kan begränsa öppenheten respektive
slutenheten.)46

I samhällsvetenskap brukar det ofta hävdas att det som skiljer föreningar och bolag åt har
att göra med deras syften. En förenings syfte är att ägnar sig åt idéburen verksamhet, medan
företag ägnar sig åt ekonomisk. Detta är däremot inte en självklar indelning rent legalt (åtminstone inte i svensk rätt). I aktiebolagslagen finns visserligen en bestämmelse om att aktiebolagets verksamhet ska bedrivas i syfte att ge vinst (ABL 3 kap 3§). Det är dock möjligt
att föreskriva ett annat syfte i bolagsordningen om aktieägarna så vill (Svensson 2004:11).
Ideella föreningar ska, för att anses vara ideella, antingen ha ideella ändamål eller inte driva
näringsverksamhet. Arbetsmarknadens organisationer har visserligen ekonomiska ändamål,
men bedriver inte näringsverksamhet, och anses därför vara ideella (Nial och Johansson
1998:46). Man kan alltså tänka sig att ett bolag kan ha ideella ändamål och ideell verksamhet,
medan föreningar måste välja. Föreningar kan ha ekonomisk verksamhet och ekonomiska
ändamål, men endast om de dessutom är kooperativ. Det är följaktligen inte den juridiska
formen som skiljer ut föreningar från företag såsom antingen markant ekonomiska eller
idealistiska, utan bruket av dem.
46
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Den juridiska ‖öppenheten‖ gäller alltså medlemskapet, medan det jag syftat
på är att gränsen mellan de olika organisationerna är öppen på så vis att det skiftar vilka som organisationens ordning inkluderar. Organisationens identitet
är även den öppen på så vis att den syftar på fler än enbart de som är medlemmar (se kapitel 12). Dessa olika former av öppenhet har dock förmodligen med varandra att göra. En bidragande orsak till den organisatoriska öppenheten är att de olika metaorganisationerna, helt eller delvis, har samma
medlemmar. Metaorganisationens medlemskap skiljer sig från Organisationens på så vis att ordet ‖organisationsmedlemmar‖ i en Metaorganisation
kan syfta både på de som arbetar i organisationen och de som är medlemmar (alltså de som i ett företag skulle vara ägare) och att dessa två grupper
omväxlande flyter ihop, omväxlande utgör två enheter, såsom beskrivits i
kapitel 2 och i kapitel 10, 11 och 12. Detta är av avgörande betydelse när
Metaorganisationen skapar handling. Metaorganisationen kan förstås som
ett spel med att omväxlande distansera Metaorganisationen från sina medlemmar så att Metaorganisationen blir aktör och kan därmed uttala sig som
expert eller företrädare för ett kollektiv, och att omväxlande integrera Metaorganisation och medlemmarna så att Metaorganisationen kan vara en
arena för medlemmarna eller ett överjag som på olika sätt utvecklar medlemmarnas gemensamma identitet. En Metaorganisation skapar alltså handling
genom oklarheter kring vilka Metaorganisationen inkluderar och vad som skiljer Metaorganisationen från dess medlemmar och från omgivningen, vilket ger en flexibilitet i vad
som framställs som aktör.
Att rikta sociala handlingar, snarare än att forma rationella

En tredje aspekt av karaktäristiken avser hur organiseringen i en metaorganisation formar handling. Jag menar att Metaorganisationen kan ses som en
organisering som skapar social handling, medan Organisationen och särskilt
Byråkratin, kan ses som en organisering som skapar rationellt handlande.
Weber skriver att "bureaucracy is the means of transforming social action into rationally organized action" (Weber 2007[1922]).47 Byråkratier kan i detta samman-

Hur social handling relaterar till byråkrati och organisation är inte entydigt i Webers texter.
Citatet har ofta tolkas som att byråkrati (och organisation) utför eller skapar något annat än
social handling. Andra texter som beskriver hur social handling kan vara av olika natur (till
47
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hang ses som ett särfall48 av idealtypen Organisation där just strävan efter
rationellt handlade är ett huvudmål för organisationens uppbyggnad och
struktur. En byråkrati kännetecknas av att den är organiserad som en hierarki, de anställda har lön och är anställda för att de har rätt meriter, de anställda äger inte de medel de arbetar med och deras arbetsuppgifter lyder
systematiska regler och kontrolleras. Ledningens auktoritet i organisationen
baseras på en opersonlig, regelbaserad ordning (Weber 1983:147 ff.). Detta
är alltså i linje med idealtypen Organisation som jag beskrivit ovan, men
med ytterligare aspekter som framförallt formalisering och avpersonifiering.
Arbetet baseras på en opersonlig ordning som ska vara lika för alla. Strukturerna i en byråkrati kan i linje med detta sätt att resonera ses om en formaliserad, rationell ram för handling som inte är riktad mot någon särskild individ, utan snarare mot en rationaliserad norm.
När det gäller Metaorganisationer, är dock en central funktion att handlingen anpassas och omformas beroende på vem eller vilken social värld den riktas
mot (se kapitel 11), snarare än att den likriktas till rationellt organiserad
handling. I kapitel två citerade jag Webers definition av en social handling:
en handling som på ett medvetet sätt orienterar sig mot ”andras tidigare, nuvarande eller i framtiden förväntade beteende‖(Weber 1983:17), vilket jag menar är
just vad som sker inom en Metaorganisation.
Att hävda att Metaorganisationer kan utföra sociala handlingar är att inte
samma sak som att säga att Organisationen är en social aktör (Coleman
1982; Scott 2003, King, Felin, och Whetten 2010). Enligt Scott (2003:7),
måste organisationer ses som kollektiva sociala aktörer eftersom de kan
handla, använda resurser, ingå kontrakt och äga egendom. Det är rimligt att
tänka sig att en social aktör som handlar utför en social handling, men det
jag vill dra uppmärksamheten till här är inte att Metaorganisationen eller
Organisationen är aktörer, utan att Metaorganisationens till skillnad från

exempel målrelaterad och rationell såsom i organisationen), ger utrymme för att snarare anta
att Weber inte intresserat sig för kopplingen mellan social handling och organisation.
48 Byråkratin kan antingen förstås som en idealtyp av egen kraft eller som en del av idealtypen Organisation. Dess exakta status i detta avseende är inte central för argumentet.
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Organisationens är särskilt strukturerad för att skapa social och inte rationell
handling.
Metaorganisationens alla särdrag såsom öppenhet, möjligheten att välja vilken av de ingående organisationerna som ska vara aktör (se kapitel 11 och
12), fokuset på att rikta handlandet mot olika sociala världar (se kapitel 11)
och kunskapen om olika sociala världar (se kapitel 11), bidrar till att organisera socialt handlande snarare än rationellt. Oklarheten och öppenheten möjliggör att handlandet riktas mot olika motparter, medan byråkratin (idealt sätt)
med sin klarhet och slutenhet kring formaliserade och avpersonifierade
processer, likriktar och rationaliserar handling så att samma information eller behandling ska ges till alla motparter, aktörer eller sociala världar.
Studiens slutsatser kan alltså sammanfattas i följande karaktäristik av hur
Metaorganisationer, idealtypiskt sätt skapar handling.
1. En Metaorganisation skapar inte handling genom ordning, utan genom sin organiserade förmåga att gå utöver ordningarna som organisationerna inom Metaorganisationen utgör.
2. En Metaorganisation skapar handling genom oklarheter kring vilka Metaorganisationen inkluderar och vad som skiljer Metaorganisationen från dess medlemmar och
från omgivningen, vilket ger en flexibilitet i vad som framställs som aktör.
3. En Metaorganisations struktur och organisering gynnar skapandet av social handling snarare än rationell handling.
Relevansen av idealtypen

Jag hävdade, när jag först introducerade Metaorganisationen som idealtyp,
att det var motiverat att formulera en idealtyp för denna grupp av organisationer, som på ett systematiskt sätt avviker från idealtypen Organisation.
Primärt kan idealtypen Metaorganisation och teorierna om hur metaorgansiationerna skapar aktörskap, vara till hjälp för att förstå denna organisationstyp som tycks vara på frammarch idag. Det finns också tecken som
tyder på att metaorganisationer, och särskilt då internationella och transna-
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tionella sådana blir allt vanligare. Ahrne och Brunsson har uppskattat antalet internationella metaorganisationer till cirka 10 200. Av dessa var 90 procent grundade under de senaste 50 åren (Ahrne och Brunsson 2008:17ff.).
Även statliga myndigheter är i dag medlemmar i fem gånger fler metaorganisationer idag jämfört med år 1960 (ibid). För att kunna förstå både skillnader och likheter mellan dessa metaorganisationer behövs en referens i
form av en idealtyp att utgå ifrån för att med hjälp av denna kunna förstå
likheter och skillnader mellan dessa olika metaorganisationer samt även
andra former för transnationellt samarbete.
När jag formulerat diskussionen om metaorganisationer i termer av en idealtyp, är det både för att kunna förstå metaorganisationer, och för att göra
det möjligt att använda insikterna om metaorganisationer i relation till andra
typer av organisationer. Man kan se på empiriska organisationer såsom ett
kontimuum snarare än som fasta typer (Ahrne och Brunsson 2011). På
samma vis som idealtypen Organisation 1A har använts och kan användas
för att förstå en mycket stor mängd organisationer, tror jag att Metaorganisationen, om vi ser den som idealtyp, kan användas för att förstå organisationsaspekten i många typer av komplexa organisationer. En koncern kan
ha likheter med Metaorganisationen, men skilja sig i fråga om kriteriet om
medlemskap. Detta innebär att relationen mellan de ingående organisationerna blir annorlunda. Skillnader och likheter i förhållande till Metaorganisationen kan då eventuellt bidra till nya insikter om hur en koncern fungerar. Å andra sidan kan andra samarbeten mellan organisationer som kallas
till exempel nätverk, visa sig ha större likheter med en Metaorganisation och
därför också ha samma fördelar och svårigheter. I båda fallen kan teorin
om Metaorganisationer klargöra aspekter av hur de olika organisationernas
aktörskap förhåller sig till varandra.
En oklar organisation

Nästan all litteratur som berör intresseorganisationer brukar åtminstone på
något sätt förhålla sig till Olsons(1965) analys av intresseorganisationer,
oavsett om detta är den teoretiska ram som används eller ej. Olsons analys
av intresseorganisationer utgår ifrån en spelteoretisk ansats. Med hjälp av
denna analys tycks det ofta svårförklarligt varför någon skulle vilja gå med i
en intresseorganisation. Det främsta skälet är att de nyttor som en intresse-
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organisation skapar (till exempel standarder, överenskommelser eller regelförändringar), oftast är tillgänliga även för icke-medlemmar. Trots detta
finns det många intresseorganisationer och en växande skara metaorganisationer. Förmodligen kan man förklara detta även utifrån spelteoretiska analyser genom att lägga till eller förändra olika antaganden om vad nyttorna
är. Jag menar att vi istället kan försöka förstå vad som skiljer metaorganisationerna som organisering från andra typer av organisering. Det är möjligt
att styrkan i en metaorganisation inte är det rationellt kalkylerade, utan just
det oklara och öppna, som gör kalkyler svårlösta och ansvarsutkrävande
komplicerat. Intresseorganisationer skapar resultat, men de är också ett särskilt sätt att skapa resultat som dels ger tillfälle till interaktion med andra
liksinnade, och som ger en möjlighet att byta identitet: att förändra sitt aktörskap och ändå behålla den identitet man hade innan.
Det argument jag vill göra här är en förlängning av kritiken av den rationella beslutsteorin. Simon har visat hur en rationell beslutsanalys av alla tillgängliga alternativ är extremt tidsödande och i praktiken ofta omöjlig att
tillämpa (Simon 1947). För att få saker gjorda kan indivder och organisationer ofta sägas använda sig av ‖handlingsrationalitet‖, alltså ett sätt att fatta
beslut som premierar handling framför en rationell, utvärderande analys
(Brunsson 1989). I samma tradition har Sahlin-Andersson (1998) visat hur
stora projekt kan gynnas av oklarhet snarare än av klarhet gällande premisserna för projektet. Oklarheten som strategi kan skapa en bredare uppslutning än klarhet och gynna handling och resultat. På ett liknande sätt kan
Metaorganisationen kännetecknas av oklarhet och öppenhet snarare än den
avgränsning och möjligheter till utvärdering som kännetecknar Organisationen. Metaorganisationen har inte ens den unika identitet som skulle möjliggöra utvärdering av dess handlingar (jmf. Pizzorno 1991; Melucci 1996,
se även kapitel 12). Däremot tycks den kunna skapa handling. Metaorganisationen är svårbegriplig utifrån en spelteoretisk analys, vilket kanske innebär att den är användbar.
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14 Bilaga
Förteckning över observationer och intervjuer
Formella intervjuer (ej inkluderat intervjuer i samband med skuggning): 40

Varav:
 11 med de näringspolitiska experterna (+ en gruppintervju)
 8 med informationsavdelningen
 3 med förhandlare
 2 intervjuer med Almegas vd
 1 med chefekonom
 3 med personer på IT-företagen
 5 med personer på STD
 4 med personer på Vårdföretagarna
Intervjuer ang. hur Almega blev tjänstesektorns röst:

 Jan-Peder Norstedt. Dåvarande vice vd på Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation.
 Sverker Rudeberg, dåvarande handläggare i den arbetsgrupp som SAF
tillsatte för att utreda frågan om förbundsgrupper. Numer expert på
Svenskt Näringsliv ang. bl.a. avtalsfrågor på EU-nivå.
 Jonas Milton, vd Almega samt förbundsdirektör Tjänsteförbunden Almega.
Antal observationer av interna möten: 27

varav:
 informationsavdelningens möten: 4
 näringspolitiska avdelningens möten: 10
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Antal observationer av externa möten: 14

(Exempelvis: Riksdagsfrukostar i Almegas regi, möte med SKL och NUTEK, besök på socialdemokratiskt möte om vård, möte med företag och
beställare av vårdtjänster m.m.)
Antal arbetsgrupper för medlemmar som observerades:






Vårdnätverket inom Bemanningsföretagen: 3 mötestillfällen
STD:s miljöarbetsgrupp: 2 mötestillfällen
Friskolornas lobbyinggrupp: 3 mötestillfällen
Arbetsgrupp för Avtal 2010: 4 mötestillfällen

Observationer och intervjuer som handlade om Vårdföretagarna:






Intervju med anställd:1
Intervjuer med styrelseledamöter: 3
Styrelsemöten: 2, delar av dem
Externa möten: 5, t.ex. möten på NUTEK, SKL, presentationer av SKL
rapporter.

Observationer och intervjuer som handlade om STD:









Intervju med vd: 3 st, utspridda över tid
Styrelseledamot: 1
Anställd:1
Möten i arbetsgrupp för miljöfrågor: 2 tillfällen
Yngreråd:1 tillfälle
Seminarie: 1
Styrelsemöte: del av 1

Till detta kommer observationer och samtal av mer allmän karaktär som
gjordes emellan möten som nedtecknats (och sådant som inte nedtecknats
och därmed inte är del av den formella analysen, men som indirekt bidragit
till min förståelse och tolkning).
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