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Prolog 

I följande presenteras tre kritiker till tre texter. De tre texterna utgörs av boken Institutionell 

teori – Idéer, moden, förändring av Ulla Eriksson-Zetterquist (2009) samt av de båda artik-

larna Disconnected Captialism: Or Why Employers Can’t Keep Their Side Of The Bargain av 

Paul Thompson (2003) och The Best and the Brightest: The Constuction, Significansce and 

Effects of Elite Identities in Consulting Firms av Mats Alvesson och Maxine Robertson 

(2006). De tre texterna är valda för att belysa (1.) makronivå i form av enskild teori, (2.) 

mesonivå som i förekommande fall rör arbetsgivare generellt och slutligen (3.) mikronivå 

som i förekommande fall rör den enskilde arbetstagaren specifikt. 

 Där så erfordras är referenser angivna. Genomgående i kritikerna är att det aldrig går 

att visa hela bilden. Denotationen finns där medan konnotationen går förlorad. Jag har här 

valt att belysa detta. Med det sagt önskar jag god läsning.  

 

Andreas Kjörling, Kråkberget 14 juli 2019. 
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1. Ulla Eriksson-Zetterquist (2009) redogör i boken Institutionell Teori – idéer, moden, 

förändringar för den institutionella teorins förmåga att studera organisationers kollektiva 

handlande. Eriksson-Zetterquist ger inledningsvis en bakgrund till teorin genom dess använd-

ning och dess aktörer genom att definiera institutionens ontologi (ibid. s. 13). Vidare ges 

läsaren en historisk återblick i tidig institutionell teori (ibid. s. 28), framväxten av nyinstitu-

tionell teori (ibid. s. 63) och sedermera framväxten av skandinavisk teori (ibid. s. 110) genom 

möten mellan svenska och amerikanska forskare. Här belyses likheter skillnader och olikheter 

mellan de nyinstitutionell och skandinavisk institutionell teori (Ibid. s. 151). Avslutningsvis 

blickar Eriksson-Zetterquist framåt mot ny forskning. Här söker hon svar om framtiden för 

institutionell teori genom att intervjua skandinaviska forskarkollegor, däribland Kerstin 

Sahlin, Nils Brunsson och Kjell-Arne Røvik (ibid. s. 161). Även om de tre ger olika svar 

råder konsensus kring, oavsett inriktning, institutionell teoris fortsatta användning som 

verktyg för samhällsanalys. 

 

Kritik 

Institutionell teori har under ett halvt sekel vuxit fram från 1970-talet till dagens mer moderna 

teorier (Eriksson-Zetterquist et al. 2015, s. 287). Teorier som i stor utsträckning används, 

undervisas och studeras för att förstå organisationer. En Google-sökning på Institutional 

Theory ger 869.000 träffar (”institutional theory” 2019), en sökning via Uppsala Universitets-

bibliotek (”institutional theory” 2019) ger 25679 träffar och en sökning via Elsevier (2019) 

16722 träffar. Listan kan göras lång men jag tror min poäng är tydlig nog; Institutionella 

teorier har många möjligheter till applicering tack vare att de beskriver generiska kollektiva 

och organisatoriska skeenden i samhället. De har visserligen tjänat väl för att illustrera hur 

organisationer kommer att likna varandra, exempelvis i ekonomier där staten haft en stark 

kontroll över marknaden och således skapat en relativt statisk socioekonomisk struktur 

(McHugh och Thompson 2009, s. 85). Problemet, i min mening, med generella teorier 

inklusive både nyinstitutionell teori och skandinavisk nyinstitutionell teori är att de inte tar 

hänsyn till de många variabler som omger oss och således bör betraktas som trubbiga verktyg 

för en förståelse av vårt samtida samhälle.  

 En mer nyanserad analys ges av Ahrne och Brunsson (2011, s. 84) som påvisar vikten 

av att identifiera även partiella organisationer parallellt med organisationer och institutioner. 

Författarna menar att partiella organisationer inte är emergenta, utan resultatet av både 

kollektivt såväl som enskilt beslutsfattande, handlande, förklarande och identifierande av 

signifikanta nyckelroller under längre tid (ibid. s. 90-91). Ahrnes och Brunssons analys får 
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således allt större betydelse i takt med en framväxande gigekonomi som mer består av enkla, 

löst sammankopplade respektive partiella organisationer eller till och med enskilda individer. 

Enligt amerikanska Forbes (McCue 2018) är en tredjedel av den arbetande delen av befolk-

ningen i USA del av gigekonomin. McKinsey Global Institute (20116, s. 4) rapporterar att 

gigekonomin även i Europa är ett växande fenomen att räkna med. I Storbritannien vittnas 

om en myriad av underleverantörer inom logistiksektorn med ”spruckna” arbetsplatser. 

(Moore och Newscome 2018, s. 476). Sedan lågkonjunkturen 2008-2009 utgör egen-

anställning den huvudsakliga delen av tillväxten av arbetstillfällen (ibid. s, 478). Mellan 2008 

och 20016 utgjorde egenanställningar hela 45% av tillväxten (ibid.)  

 Jag hävdar därför att samhällsanalysen är allt mer beroende av enskilda agenter, 

snarare än organisationer som agenter. Därmed bör även ett genusperspektiv föregå en sam-

hällsanalys medelst institutionell teori. Här är det av vikt att lyfta Judith Butlers frågeställn-

ingar i Gender Trouble (Butler 2007). Butler argumenterar för att genus är en kulturell kon-

struktion (ibid. s. 199), liksom jaget bara finns i förhållande till och genom andra, jmf. Hegel 

(Sartre, s. 260). Eftersom genus, i min mening, har stor påverkan på vårt handlande både 

individuellt och i organisation blir användandet av institutionell teori en anakronism då 

praktikern söker svar utan att först korrekt formulera en frågeställning relevant för fenomenet 

i sig.  

 Forskningen kring organisationer måste alltså dekonstrueras då agent och subjekt är i 

en konstant ömsesidig interaktion, att jämföra med Derridas (1981 s. 187) illustrativa essä 

The Double Session som kan läsas både uppifrån och ner och nerifrån och upp. Därmed också 

sagt att en förståelse för organisationers handlande inte till fullo kan förstås utan definiering 

av komponenterna, deras förhållande till varandra och inte minst deras interaktion komponen-

terna emellan. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att institutionell teori genom sin generiska ontologi 

faller offer för vad Isaiah Berlin (2006, s. 448) kallar Tolstoys paradox, alltså att historien 

beskrivs utifrån några få högt uppsatta nyckelpersoner och därmed förtäljer väldigt lite om 

vad som faktiskt hände, eller i förekommande fall faktiskt händer. 
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2. I artikeln Disconnected Captialism: Or why employers can’t keep their side of the bargain 

redogör Paul Thompson (2003) för hur kapitalet och i förlängningen aktieägarna styr den en-

skilde medarbetarens tillvaro genom maximering av aktieprofiten. Inledningsvis beskriver 

Thompson hur kapitalet förändrar kompetenskravet på medarbetaren från tekniskt till mer 

socialt och således även ställer större krav på emotionellt arbete (ibid. s. 363). Medarbetaren 

tvingas investera mer av sig själv i arbetet (ibid. s. 363). Arbetsgivaren å andra sidan, menar 

Thompson (ibid. s. 364), styrs allt mer av aktieägarna, s.k. finansialisering. Den generella 

trenden innefattar nedskärning, vertikal och horisontell kontraktion i kombination med om-

struktureringar av organisationen för att kontrollera och begränsa personalkostnader (ibid. s. 

367). Thompson argumenterar för att både de som förlorat jobbet och de som är kvar faller 

offer för den nya trenden och blir ärrade. De tvingas att lära sig att lojaliteten i första hand 

måste vara till dem själva och först i andra hand till arbetsgivaren (ibid. s. 370). I summer-

ingen menar Thompson att en del av problemet är att det endast belyses på antingen med-

arbetarnivå å ena sidan alternativt interorganisatorisk nivå å andra sidan (ibid. s. 372). Här 

efterlyses således en mer övergripande forskning kring den komplexa frågeställningen 

rörande medarbetarrelationer, lagar, kapital och marknader i förhållande till handel, konkurr-

ens och ledarskapsintressen (ibid. s. 372). 

 

Kritik 

Det är en dystopisk bild som för sexton år sedan målades upp av Thompson (2003). Att 

kapital och profit styr företagandet råder ingen tvekan om. Åtta år efter publicerades artikeln 

The Trouble With HRM (Thompson 2011). Här ges en något mer nyanserad bild av finansiali-

seringen där Thompson ger utrymme för och bemöter tidigare kritik, men här även avfärdar 

den som naiv. Däribland tanken på att behandla personalen som en tillgång och inte som en 

kostnad (ibid. s. 359). Frågan är då hur stort inflytande aktiemarknaden och kapitalet har på 

HR. För att belysa detta utgår jag från den svenska arbetsmarknaden. I Sverige fanns i nov. 

2018 1,229 miljoner företag registrerade (SCB 2019). Av dessa utgörs 1,220 miljoner företag 

av organisationer med upp till 49 anställda (ibid.). Ur ett organisationsekologiskt perspektiv 

kan vi alltså konstatera andelen små och mellanstora arbetsgivare är långt fler än de stora 

arbetsgivarna.  

 Vidare bör påtalas att sedan 2013 har både rekryteringsgraden och vakansgraden 

stigit, om än med viss fluktuation (SCB 2019). Något som bekräftas av rekryteringenkäten 

(Svenskt Näringsliv 2018) där det rapporteras att kompetensbristen blir allt mer utbredd 

(ibid. s. 4). Vi kan således dra slutsatsen att det blir allt svårare att rekrytera. Rekrytera är 
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alltså att betrakta som en allt mer både långsam och kostsam process. I bjärt temporär (såsom 

refererande till tid, inte till tillfällighet) kontrast står aktiemarknaden där företagens aktie-

kurser beror av datoriserade transaktioner (algotrading) och skiftar under loppet av nano-

sekunder (Czarniawska 2014, s. 143). Som exempel kan ges 6 maj 2010 då Dow Jones aktie-

marknad föll mellan 8-10% på 44,075 sekunder för att sedan återhämta sig 20 minuter senare 

(ibid.). Att se personalomsättning som ett främsta medel att kontrollera företagets kostnader 

och lönsamhet bör därför i sammanhanget betraktas som minst sagt både kontraproduktivt 

och paradoxalt. 

 Jag vill därför mena att det, beroende på tillgången av kompetens, råder en stor 

diskrepans mellan å en sidan små och mellanstora företag respektive å andra sidan stora 

bolag. I de små och mellanstora företagen utgör personalen en tillgång värd att förvalta, inte 

minst då rekrytering innebär ett problem och de således möter större utmaning i kompetens-

försörjning. I stora företag å andra sidan handlar det inte bara om personal per se. Det är 

snarare en fråga om hela avdelningar motsvarande ett litet eller mellanstort företag. Således 

ligger beslutet att lägga ner eller lägga ut på entreprenad närmare till hands i ett stort bolag då 

det inte relaterar till utsållning av specifik arbetskraft, vilket annars skulle vara fallet. Denna 

distinktion går förlorad i artikeln Disconnected Capitalism (Thompson 2003). Med referens 

till ovan nämnda organisationsekologi är min poäng därmed också att nedskärning 

(downsizing) och utläggning på entreprenad (outsourcing) rimligtvis inte kan ha varken den 

frekvens eller prevalens på den svenska arbetsmarknaden som Thompson vill göra gällande 

är fallet i ett globalt perspektiv, även om fenomenet förvisso drabbar fler anställda vid det 

enskilda tillfället. 

 Runt om i världen råder dessutom stora skillnader på arbetsmarknader. I Europa 

skiljer det sig exempelvis mellan den skandinaviska, den anglosaxiska, den centraleuropeiska 

och den sydeuropeiska (Bamber et al. 2010 ). Således påverkas också HR-trender i respektive 

land. I Sverige har vi t.ex., än så länge, en stark anställningstrygghet i from LAS samt 

politiskt konsensus beträffande värdet av hög sysselsättning; Arbetslinjen. Jag menar därför 

att Thompsons iakttagelse av den globala HR-trenden i form finansialisering inte visar och 

heller inte tar hänsyn till mer nyanserade och positiva HR-trender med relation till nationella 

och regionala marknaders behov och förutsättningar. Däribland fokus på hållbarhet, arbets-

miljö, och CSR.  
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3. I artikeln The Best and the Brightest: The Constuction, Significansce and Effects of Elite 

Identities in Consulting Firms argumenterar Alvesson och Robertson (2006) för hur medar-

betare kan fungera effektivt i elitistiska organisationer. Genom fyra undersökningar av 

etablerade konsultfirmor i dels Storbritannien  (Universal Consulting, Paramount) och dels i 

Sverige (Enator, Big) argumenterar författarna för att vikten av skapandet av en social iden-

titet för konsulterna. Detta görs bäst genom att uppmuntra självdisciplin, attrahera och behålla 

konsulter, säkerställa en image som attraherar marknaden samt att tillhandahålla en viss grad 

av ontologisk säkerhet för medarbetarna. Alveson och Robertson bygger sitt resonemang på 

att hög organisationsprestige och stark social identitet medför hög prestation och hängivenhet 

hos medarbetarna (ibid. s. 199). Detta skapas genom symbolisk, strategisk och diskursiv 

media i form av artefakter, normer och värderingar (ibid. s. 200). Gemensamt för det fyra 

organisationerna är hårt arbetande medarbetare, uppmuntrade av en elitistiskt präglad 

ledning. Konsulterna ser yrket mer som en livsstil än som en försörjning med diffusa gränser 

mellan arbete och privatliv som resultat (ibid. s. 214, 216). De ser sig själva som exklusiva, 

med tillhörighet till bolaget, elitistiska och professionella (ibid. s. 219). Alvesson och 

Robertson argumenterar i sin artikel symbolikens värde för högpresterande medarbetare i 

jämförelse med tidigare litteratur som påvisat värdet av identitetsskapande. 

 

Kritik 

Frågan är om den elitistiska diskursen verkligen skapar högpresterande medarbetare och om 

så är fallet, till vilket pris? I samband med tidigare arbete intervjuade jag en medarbetare på 

ett telekomföretag ofta förknippat med just hög prestation. Denne vittnade om en företags-

kultur baserad på mentalitet av ”fit in or fuck off”.  

 Jag menar att den managementstil som beskrivs av Alvesson och Robertsson inte 

skapar högpresterande medarbetare, utan snarare, genom en organisatorisk darwinism, selek-

terar högpresterande medarbetare. En kultur liknande den telekom-medarbetaren, Alvesson 

och Robertson vittnar om baseras på en kollektiv övervakning av den enskildes prestation, 

där rädsla för utstötning och/eller uppsägning internaliseras, jmf. Foucatlt (1977, s. 207) 

panoptisism, till kollektivt kuvade och högpresterande medarbetare. John Godard (2004) 

bekräftar detta i en artikel där effekten av högpresterande system, dels på medarbetarna och 

dels på fackförbunden redogörs för. Godard argumenterar för att ledarskapets effekt för-

knippat med högpresterande paradigm på sin höjd är osäkert (ibid.), en diskurs som delas av 

bland annat Yukl (2013, s. 116) som istället förordar ett både deltagande och bemyndigande 

ledarskap (ibid.). Beech och McKenna (2004. s. 266) identifierar genom brittiska CIPD 
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(Chartered Institue of Personnel and Development) fem element förknippade med värderande 

(god) prestation; Mätbarhet, återkoppling, positiv förstärkning, utbyte av idéer och överens-

kommelse. Författarna Beech och McKenna (ibid. s. 264) identifierar också värdet för med-

arbetaren av en förståelse för dennes bidrag till organisationens helhet. Här lyfts alltså andra 

incitament till internalisering av vilja till hög prestation mer liknande psykologerna Decis och 

Ryans (2017, s. 80) SDT (Self-Determination Theory) baserad på de tre psykologiska 

behoven autonomi, kompetens och tillhörighet. 

 I syfte att ytterligare befästa min kritik av Alvessons och Robertsons artikel vill jag 

även belysa avsaknaden av demografi i de fyra studierna. Här finns heller inga uppgifter om 

anställningarnas genomsnittliga längd eller personalomsättning. Det finns alltså inget i 

Alvessons och Robertsons artikel som påvisar att det är samma medarbetare som är högpre-

sterande över tid. Detta bör sättas i kontrast till Wheelan (2016, s.114) som gör gällande att 

högpresterande team inte bara är sällsynta utan även uppnår hög prestation först efter långt 

samarbete, något som även det undergräver ovan kritiserade teori.  

 Alvessons och Robertsons (2006) analys av högpresterande organisationer är inga-

lunda felaktig, dock vill jag med denna kritik göra gällande att den inte uppvisar helheten 

genom att inte belysa det högpresterande paradigmets baksida i form av sjukfrånvaro, sjuk-

närvaro eller personalomsättning. Inte minst då medarbetare som faller inom ramen för de tre 

ovan nämnda epiteten sannolikt inte utgjort en del av respondenterna. Jag har även, genom 

jämförelse, påvisat att Alvesons och Robertsons (ibid.) teori möjligen inte är den mest 

framgångsrika och sannolikt heller inte den mest humana i jämförelse med teorier om moti-

vation och prestation grundade i annan forskning såsom filosofi och psykologi. 
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