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ABSTRACT 
The struggle for human worth - On identity in a changeable work-life 

This thesis examines the construction of individual identity at work, and the psychological 

meaning of this effort, during times of great work-life changeability. I ask whether the 

increased incidence of work-related psychic sickness over the past decade can be understood 

to be related to the consequences for identity construction that have followed from this 

changeability. The study is part of the MOA research project (Modern Work and Living 

Conditions for Women and Men: Development of Methods for Epidemiological Studies 

(Härenstam et al., 2004)). 

A theoretical perspective is presented in which identity is defined in relation to 

fundamental moral values. This relationship is constructed when actions are explained and the 

explanation is made within a narrative context. The title of the thesis refers to the repeated 

identity work the individual must undertake when confronted with a changeable context, in 

order to re-establish a consistent and congruent self-narrative. This theoretical perspective 

offers guidance for the analysis of the empirical material.  

The study is qualitative and uses narrative analysis methods. Two case studies from two 

different organizations are presented. The data material consists of open-ended interviews 

with workers and representatives of the organizations, together with written material about the 

organizations. Data were collected on two occasions in a period of 7 years; during this period, 

both organizations were undergoing considerable and, for the branches studied, typical 

change. 

In case study 1, “The Factory”, the analysis indicates that the identity-work took place 

within the conflict between a traditional narrative based on collective norms and values, and a 

new narrative about an individually responsible co-operator in the organization. The new 

organization has a strictly functional definition that leaves no room for an identity based on 

collective values: the individual is left alone to construct his/her identity-shaping narrative.  

Case-study 2, “The Healthcare”, a hospital ward, investigates the tense relationship 

between a shared idea about caring work as part of a collective endeavour, in which the moral 

value of “dignity” can be achieved, and an organization that appears to make this value 

unachievable. Identity-work is concentrated around the organizational borders between the 

different groups in the organization, when it is confronted with organizational change. 

Threatened values and the ambitions necessary for forming the new identity seem to give rise 

to intense affects. The ideas on which new organizational models are based are in conflict 

with traditional narratives about specific collectives. 

In the last section the observations are discussed in relation to the individualization of 

work. Collective institutions are vanishing and are being replaced by individual 

responsibilities. The individual is left alone to integrate systemic conflicts into his/her self-

narrative. A new alienation arising from “the second modernity” is discussed: individualized 

work offers only functional value as the horizon for the identity-forming narrative. 

Finally, I discuss how moral values have a basis in the body and the unconscious, aspects 

that become involved when the step into an individualized work-life must be taken and the 

individual has to create narrative meaning in the absence of a predetermined plot. Psychic 

sickness can be understood in light of insecurity concerning one’s value and hence one’s 

identity. When the moral consequences of an action for the unconscious are unforeseen, the 

individual is threatened by guilt, shame, and agony. 
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SAMMANFATTNING 
Ämnet för avhandlingen är hur individen konstruerar sin identitet i arbetet när detta 
genomgår omfattande förändringar, samt vad detta kan ha för psykologiska innebörder. 
Studien ingår i forskningsprojektet MOA (Moderna Arbetsvillkor och levnadsvillkor 
för kvinnor och män, 1999, 2000, 2004). Bakgrunden är den föränderlighet, såväl 
teknisk som organisatorisk, som kännetecknat arbetslivet sedan 1900-talets sista 
decennier. Frågan ställs också om den ökning av den arbetsrelaterade psykiska ohälsan 
som framträdde runt sekelskiftet kan förstås också utifrån de konsekvenser för 
identitetskonstruktionen som denna föränderlighet fört med sig.  

Avhandlingens första avsnitt, ”Perspektiv”: Här definieras det teoretiska perspektiv på 
identitetsbegreppet som avhandlingen använder. Identiteten förstås i Taylors (1988) 
efterföljd som den gestalt som framträder ur förklaringen av handlingen inom ”ett 
moraliskt rum”, där detta rum bestäms av de moraliska värden (”goods” (Taylor)) som 
är av fundamental betydelse för individen. Identiteten är därmed en akt inom språket, 
ett resultat av ett samtal, en delaktighet. Förklaringen av handlingen sker narrativt inom 
en berättelse där identiteten upprättas. Identitet betraktas därmed inte som ett tillstånd 
utan som ett skeende. Handlingar som inte har en självklar förklaring inom ett 
moraliskt rum måste på nytt förklaras för att kunna inordnas i den livsberättelse där en 
sammanhängande identitet framträder. ”Kampen för människovärdet” refererar till 
dessa försök att inför en föränderlig omvärld återerövra en sådan sammanhängande 
berättelse om det egna självet.  

Utifrån denna definition och i konsekvens med detta perspektiv bestäms sedan de 
riktlinjer som kommer att styra analysen av det empiriska materialet.  

Avhandlingens andra avsnitt, ”Metod”: I detta avsnitt redogörs för datainsamling och 
analysmetod. Studien är kvalitativ och narrativa analysmetoder används. Den empiriska 
delen utgörs av två fallstudier från två skilda arbetsplatser, ett tryckeri och en 
sjukvårdsavdelning. Datamaterialet utgörs av öppna intervjuer med arbetande på dessa 
arbetsplatser, intervjuer med organisationsföreträdare, samt skrivet material om 
organisatoriska förhållanden. Intervjuerna gjordes vid två tillfällen med 6-7 års 
mellanrum. Som referensmaterial används öppna intervjuer från jämförbara 
arbetsplatser, vilka också ingick i MOA- studien.  

Båda arbetsplatserna hade vid tiden för intervjuerna genomgått omfattande 
organisatoriska förändringar. Tryckeriet hade också infört helt nya produktionsmetoder 
med avancerad informationsteknik i helt nya lokaler. Vårdavdelningen präglades av hot 
om ekonomiska nedskärningar och uppsägningar av undersköterskor.  

Fallstudie 1, ”Fabriken”: Analysen av intervjuerna från tryckeriet visar hur 
identitetsarbetet utförs i konflikten mellan en traditionell berättelse om en 
arbetaridentitet med kollektiva normer och värden och en ny berättelse om en 
individuellt ansvarig medarbetare i organisationen. Intervjuerna från det senare tillfället 
vittnar om samma konflikt, men nu är individen utan stöd av organisationen i detta 
arbete. Organisationen är strikt funktionellt definierad och lämnar ingen plats för ett 
identitetsskapande med kollektiva förtecken. Individen har förlorat det självklara 
sammanhanget för sina handlingar i arbetet och är lämnad till sig själv att formulera ett 
identitetsskapande narrativ.  
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Fallstudie 2 ”Vården”: Vårdarbetet utförs i spänningen mellan en föreställning om 
vården som en kollektiv delaktighet, där dess moraliska värde, ”värdighet”, finns 
tillgängligt, och den organisatoriska ordning som framstår som ett hinder för denna 
tillgänglighet. Identitetsarbetet präglas här av starka strider runt gränserna för den egna 
gruppens revir inför de organisatoriska förändringar som genomförs. De föreställningar 
som nya organisatoriska modeller vilar på, såsom medarbetarskap, teamarbete, 
individualiserad lön, sjuksköterskans professionalisering osv, kommer i konflikt med 
de traditionella berättelserna om särskilda kollektiv.  

Avhandlingens avslutande avsnitt, ”Reflektion”: Här diskuteras observationerna i 
termer av reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Vidare sätts de in i ett generellt 
sammanhang av arbetslivets individualisering där tyngdpunkten i resonemanget läggs 
på att de kollektiva institutionerna under denna process raseras och individen som 
enskilt ansvarig lyfts fram. Avsnittet avslutas med reflektioner över psykologiska 
konsekvenser av denna individualiseringsprocess. Alienationsbegreppet får en 
förändrad innebörd i ”den andra moderniteten” i och med att arbetaren också avskiljs 
från sitt kollektiva sammanhang och därmed från det sociala sammanhang som 
definierades av kollektivet som ett motstånd. Det värde som arbetet så erbjuder är 
endast prestationens mätbarhet.  

Vidare diskuteras hur de moraliska värdena har en kroppslig och omedveten förankring 
Därmed blir också kroppen och det omedvetna involverade, då steget in i ett 
individualiserat arbetsliv ställer individen inför att själv skapa en narrativ mening där 
ingen given intrig för denna nya berättelse finns tillgänglig. Den psykiska ohälsan kan 
därför också förstås i ljuset av den osäkerhet om det egna värdet och därmed om den 
egna identiteten som följer av detta, liksom av att i det individualiserade arbetet 
prestationen är den främsta värdemätaren. När handlingens moraliska konsekvenser för 
det omedvetna är oförutsedda hotar skuld och skam och därmed ångest. 
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"Skönheten har intet annat ursprung än såret, 

det särskilda, 

det som är olika för alla, 

som syns eller är dolt, 

som var människa har inom sig, 

som hon skyddar  

och till vilket hon drar sig tillbaka när hon vill lämna världen  

för en tillfällig men djup ensamhet." 

 
Ur "Alberto Giacomettis ateljé" 

Jean Genet 
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FÖRORD 

I mitten av 90-talet kom jag efter avslutad psykologutbildning att ägna mig åt 
arbetslivspsykologi inom MOA- projektet. Arbetsuppgiften var att intervjua människor 
med skilda arbetsuppgifter i olika branscher och positioner för att få deras personliga 
berättelser om sitt arbete. Personligen, så att säga utanför projektets ramar, hade jag 
med mig en högst simpel fråga som jag ville ha något slags svar på, nämligen ”Vad 
jobbar folk egentligen för?” 

Frågan var som sagt simpel men ändå så mångbottnad och svårbesvarad. Det självklara 
svaret är ju att man måste tjäna pengar. Det behövdes emellertid inte många intervjuer 
för att jag skulle kunna konstatera att bakom det svaret dolde sig en uppsjö av andra 
och ytterst starka motiv.  

De svar som den etablerade arbetspsykologin gav var nog så strukturerade och 
trovärdiga men det var hela tiden för mig något centralt som fattades. Det var svårt att 
formulera varför dessa etablerade svar inte var tillfredsställande. Klassiska 
beskrivningar, som t. ex. psykologiska behov som måste tillfredsställas i arbetet 
(Thorsrud & Emery 1969,) eller de faktorer som i forskning klassats som ”vitaminer” 
(Warr, 1994) för ett gott välbefinnande i arbetet, lämnade mig fortsatt osäker på vad 
sådana beteckningar refererade till. Dessa kategoriseringar av arbetsmiljön hade på 
något sätt för mig lämnat människorna själva utanför. Det gick inte att genom dem 
erfara vad arbetet egentligen betydde. Det var som att sådana kategorier inte kunde 
fånga vad jag hörde i människors berättelser.  

Intervjuandet började på en arbetsplats som under kort tid hade genomgått omfattande 
förändringar såväl tekniskt som organisatoriskt och rumsligt. Det var en arbetsmiljö 
med blänkande lokaler och en högteknologisk utrustning som i grunden hade förvandlat 
ett tungt och smutsigt arbete till övervakning bakom plexiglasväggar och digitaliserad 
kontroll av den slamrande processen. När jag lyssnade till de olika personernas 
berättelser eller läste utskrifter av kollegors intervjuer var det något annat än 
forskningens arbetsmiljökategorier jag hörde. Även om pengarna var ett självklart 
motiv var det inte detta problem som gav näring åt dramatiken i de intervjuades 
berättelser. Även om de klassiska kategorierna för bedömning av arbetsmiljö och 
arbetsvillkor var hörbara referenspunkter för beskrivningarna, var det inte dessa som 
gav berättelserna deras tyngd. I stället trängde sig på människors arbete med att skapa 
sin plats och sin mening inom denna nya verklighet. För mig blev det inte i första hand 
berättelser om arbetsvillkorens utformning utan om försök att formulera sig och göra 
sig synlig i en föränderlig omvärld. Det jag hörde var hela tiden ett arbete att framträda 
som en separat och värdefull individ. Genom hela materialet flöt för mig svar på frågor 
om vad som är speciellt för just denna person i sitt arbete, vad som gör just denna 
person till en människa värd respekt. Jag hörde ett arbete i intervjuerna som jag måste 
beteckna som en kamp för människovärdet.  

Under det fortsatta intervjuandet på rader av andra arbetsplatser med människor med de 
mest skilda yrken fortsatte detta tema att vara vad jag hörde genom berättelserna. 
Kanske var det här något som berättade mer om mig själv än om dem jag intervjuade. 
Men när jag provade denna beteckning på mina kollegor var det igenkännbart också för 
dem. Kanske är beskrivningar av den egna situationen alltid sådana att det med ett för 
detta tema anpassat öra blir det centrala temat. Det är en fråga det inte går att få något 
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svar på, men antagligen är den inte betydelsefull. Dessa intervjuer gjordes vid en 
speciell tidpunkt, under ett turbulent 90-tal. Jag vill inte hävda att temat träder fram 
som en följd av att det var just under denna tid intervjuerna gjordes, att det var en så 
speciell och påfrestande tid. Hur det än är med detta så berättar intervjuerna i alla fall 
om hur denna kamp såg ut just då.  

Så den ursprungliga frågan om ”varför folk egentligen jobbar” kom att söka sitt svar 
utifrån dessa föreställningar om att människor talade om hur de kunde upprätta sitt 
människovärde. Eller kanske mer rätt - i talet sökte att upprätta detta värde.  

Det var inte möjligt att med de traditionella arbetspsykologiska instrumenten som 
frågeformulär och statistiska relationer komma närmare en förståelse av vad detta 
”kampen för människovärdet” kunde innebära. Vad skulle jag fråga om när det 
handlade om något som endast stod som en sammanfattning av vad som för mig 
egentligen pågick under dessa intervjuer? Vad var det jag egentligen frågade efter? Inte 
heller kunde jag, trots ihärdiga försök, komma närmare denna svårfångade kvalitet i 
talet genom de kvalitativa metoder baserade på en Grounded-Theory-metodologi 
(Glaser & Strauss,1967; Strauss & Corbin, 1990), metoder som ofta används och som 
jag själv utnyttjat. Dessa försök stupade på att när texterna slagits sönder och 
kategoriserats enligt sådan gängse metodik stod jag där med konstruktioner som på 
något sätt hade förlorat sin mening. Texterna hade under vägen tappat sin anknytning 
till det sammanhang de utgått från. Det fanns så att säga ”ingen där” i texterna. De hade 
blivit abstrakta meddelanden utan någon närvaro av den talande. Deras direkta avtryck 
av individuella livsvärldar hade suddats ut och blivit till allmänna tecken utan mål och 
mening för det jag sökte. De representerade fragmentariska tyckanden om den 
verklighet de skulle spegla och saknade helt den närvarande människans arbete att 
skapa sin plats i denna verklighet. Men det var just detta arbete som jag hade hört och 
som jag vill förstå något om. 

Det narrativa perspektivet på intervjuernas meddelanden öppnade för mig möjligheten 
att komma det jag hade hört inpå livet. När jag kunde börja föreställa mig vad det 
innebar att betrakta vårt sätt att konstruera oss själva och vår verklighet i berättandets 
termer, kunde texterna styckas och slås sönder i sina beståndsdelar utan att samtidigt 
den talande lämnades utanför. I stället fanns denne kvar och tittade över min axel på 
hur jag försökte förstå vad det var som genom berättelsen skulle göras förståeligt, vilka 
händelser och vilka föreställningar som hade ställts samman för att mening skulle 
kunna utvinnas ur genomlevda händelseförlopp. I min fantasi kunde jag föreställa mig 
att vi tillsammans undersökte några av de berättelser de levde genom, berättelser som 
gav dem sammanhang och mening i en föränderlig verklighet. Det var i detta skapande 
av sammanhang som jag kunde ana vad jag hade hört. Då framträdde den ständigt 
pågående kamp vi som människor genomför för att erövra och återerövra betydelser i 
de skeenden vi är involverade i, för att därigenom ge oss själva en betydelse vi kan 
erkänna som egen.  
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INLEDNING  

OM ARBETSLIVETS FÖRÄNDERLIGHET 

Tiden är åren runt 1980, scenen är fyra arbetsplatser i USA - två industrier, en bank och 
ett försäkringsföretag - och aktörerna är arbetare och chefer på mellannivå i Zuboffs In 
The Age of The Smart Machine (Zuboff, 1988). Intrigen i de berättelser som presenteras 
bestäms av mötet med den nya informationsteknik som introducerats i produktionen. 
Vittnesmål som aktörerna lämnar om detta möte handlar om förvirring, osäkerhet och 
sårbarhet, om förluster av de fysiska och invanda kontakterna med maskiner och 
processer, om känslor av att ha förlorat kontrollen över skeendena, om oförmåga att tro 
att något sker när knappen trycks. Där är vittnesmål om fysiska problem såsom ont i 
ögonen, nervösa reaktioner, ryggsmärtor, irritabilitet. Om förlust av tillit och av mening 
när arbetets handlingar inte längre försiggår inom en fysiskt kännbar och erkänd 
relation. Relationen mellan människa och maskin har i grunden förändrats och därmed 
har också föreställningarna om den egna personens betydelser förändrats.  

Zuboff (1988) berättar om vad det innebar för arbetet och de arbetande när 
informationstekniken omstrukturerade och omorganiserade verksamheterna på dessa 
arbetsplatser. I sin analys lyfter hon fram hur denna förändring var genomgripande för 
individen. Det handlade inte bara om, såsom verksamhetsledningar försökte förklara 
den nya tekniken, att nya verktyg skulle ersätta de verktyg man varit van vid och att 
dessa verktyg inte i grunden var olika de gamla. I stället handlade det om att 
informationstekniken ställer helt nya krav på individen och upprättar ett helt nytt sätt att 
förstå relationen till arbetets handlingar.  

Tidigare var förmåga och kunskap vad Zuboff benämner ”action-centered skill” (s. 175 
ff.), dvs. förmågan var omedelbart relaterad till handlingen, erfarenhetsbaserad, fysiskt 
erfarbar och icke-analytisk. Informationstekniken ställer krav på ”intellective skill” där 
symboliska tecken skall tolkas, analyseras och ställas samman för att styra handlandet. 
Hon visar hur en kunskap, som varit baserad på den direkta fysiska och rumsliga 
närvaron till objektet för arbetets handlingar, nu skulle ersättas av en ”textualiserad” 
relation, dvs. den arbetande möter föremålet för sin aktivitet via en text, ett 
teckensystem. Handlingens effekt är inte längre fysiskt erfarbar utan måste i stället 
skapas i den handlandes föreställningsvärld, språkligt förmedlad.  

Det betyder att det inte bara gäller en övergång från en typ av färdighet till annan med 
nya krav och tekniker. Det är en förvandling av grundläggande element i kulturen. Hon 
visar hur arbetet under den tidigare formen fortfarande hade ett starkt innehåll av en 
”oral kultur” där kunskapen inte fanns formaliserad och kodifierad, frigjord från den 
fysiska individen. Mening och förståelse var där fortfarande beroende av den delade 
kontext där handlingen försiggick och kunskap förmedlades inte via det skrivna tecknet 
utan via den direkta erfarenheten i handlandet inom sociala relationer. 

I det ”textualiserade” arbetet finns hela processen närvarande hela tiden i kodifierad 
form. Dataskärmarna lämnar en samtidig information som kan sträcka sig över hela 
organisationen.  
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Thus, access to the electronic text meant access to far more than discrete 
memos or reports could ever provide: the organization’s work is made 
visible in a new way. (ibid. s. 179) 

Texten finns oberoende av plats och tid och oberoende av person. Dess mening finns 
inte i det omedelbara sociala samspelet utan är beroende av tolkning av symboler och 
analytisk slutledning. Det är inte längre ur den fysiska kontakten med omvärlden som 
mening hämtas utan ur de kognitiva föreställningar som den handlande kan frammana 
om skeendena. ”The reasoning is all in your head” som en arbetare vid dataskärmarna 
uttrycker det. (ibid. s. 93) Övergången till ett datastyrt arbete ställer därför också frågor 
om arbetets mening. 

The textualization of work-related processes can destroy the sense of 
meaning inherent in action-centred skills and the oral culture in which they 
are embedded. (ibid. s. 180) 

Zuboff går vidare i sin analys av vad denna förändring kunnat innebära och menar att 
det är helt skilda minnesfunktioner och intelligenser som skall utnyttjas. Med referenser 
till kognitiv psykologi som laborerar med upp till sex skilda intelligenser utmanas den 
orala kulturens spatiala och ”bodily-kinestethic” intelligenser av den textualiserade 
kulturens krav på det logiskt-matematiska resonerandet.  

Hon visar också hur den nya tekniken förändrar de sociala relationerna i arbetet. Där 
tidigare handlingarnas mening och mål inte verbalt formaliserades och 
kommunicerades, utan den direkta handlingen i en gemensam kontext var förklaring 
nog, krävde konfrontationen med den elektroniska texten ett språkligt resonerande, ett 
intellektuellt samspel mellan de involverade, i uttydandet av de symboler som datorerna 
förmedlade. Samtidigt innebar också för ”white-collar workers” att individerna 
avskildes från varandra när de olika momenten inte längre krävde en kommunikation 
mellan individer utan endast mellan individen och hans/hennes dataskärm.  

I hennes beskrivning innebar alltså detta nya medium en omvälvande förändring som 
berörde centrala aspekter av hur relationen mellan individen och hans/hennes 
handlingar i arbetet kunde förstås och ges mening liksom också relationen till 
organisation och de sociala relationerna. Människor ställdes inför helt nya utmaningar 
att hantera denna nya situation och de reaktioner som redovisas sträcker sig från 
förvirring, fysiska problem och föreställningar om arbetarklassens undergång till 
intellektuell utmaning, det fysiska slitets upphörande och en ny frihet i arbetet. 

Informationsteknikens omvandling av arbetet står som ett tydligt karakteristikum för 
den föränderlighet som kommit att känneteckna arbetslivet sedan 1900-talets sista 
decennier. Få om ens några verksamheter har undgått att ställas inför åtminstone några 
av de spänningar som Zuboff beskriver i mötet med den nya tekniken.  

Men denna föränderlighet stannade inte inom endast en teknikförändring. 
Förändringstakten har varit hög inom många branscher och flera aspekter av arbetslivet 
har berörts. Den globaliserade ekonomin har sprängt gränserna för relationen mellan 
företag och omvärld. En allt mer ”kundstyrd” produktion tvingade fram en ökad 
hastighet i hela produktionskedjan där begrepp som ”just-in-time” blev ledstjärnor för 
en allt mer komprimerad produktion (Shingo, 1984; Hutchins, 1988; Stalk Jr & Hout, 
1990; Clark & Fujimoto, 1991). En sådan produktion förutsätter i sin tur ett betydande 
lokalt självstyre i produktionsprocessen. Individen måste ta ett ökat ansvar för 
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verksamheten och dess resultat. En komprimerad produktion är därför också en 
decentraliserad produktion (Imai, 1992; Sandberg, 1997). Under denna tid stod också 
nya, decentraliserade organisationsformer högt upp på dagordningen där de gamla 
hierarkierna skulle brytas ner till förmån för ett vidgat ansvar för individen ”på golvet” 
(Johnson, 1995; LeGrand et al, 1996; Sandberg, 1997). Organisationer ”slimmades” 
genom downsizing och verksamheter utanför kärnverksamheten ”outsourcades” (SOU 
1999:96). ”Re-engineering” av organisationen blev ett slagord inom 
managementvärlden (Hammer & Champy,1995; Hammer, 1996) för häftiga 
omstruktureringar och genomgripande nedskärningar. Relationen mellan individen och 
arbetet förändrades med fler former för anställning där individen knöts lösare till 
företaget (Atkinson, 1985; Lindbeck & Snower, 1988; Wood, 1989; Aronsson & 
Sjögren, 1994; Sandberg, 1997; SOU 1999:96). Offentlig verksamhet öppnade portarna 
för privata arbetsgivare när verksamheter lades ut på entreprenad. De ekonomiska 
styrsystemen fick ett allt större inflytande över hur verksamheter som den offentliga 
vården skulle organiseras (Gustafsson, 1994).  

Med informationstekniken möjliggjordes en uppluckring av gränserna för när, var och 
hur det egna arbetet skulle utföras. I allt större utsträckning har uppgiften att upprätta 
arbetets gränser i tid, rum och innehåll lagts på den enskilda individen. ”Det gränslösa 
arbetet” har blivit en beteckning för denna upplösning av det traditionella sättet att 
definiera arbete. (Allvin 1997; Allvin et al, 1999). De nya styrsystemen och den nya 
tekniken ställde krav på ett ökat och utvidgat ansvar i arbetet och på den egna förmågan 
till föränderlighet och ny kompetens. Flexibilitet blev inte bara en beteckning inom 
managementretoriken på vad som krävdes av organisationen inför denna oförutsägbara 
omvärld (Grönlund, 2004) utan också en allt vanligare beteckning på vad som 
förväntades av den enskilda arbetaren (SOU 1999:69 s 35; Karlsson & Eriksson, 2000). 

Detta är en bild av ett arbetsliv där genomgripande förändringar under ett par decennier 
har omgestaltat arbetets verklighet. Frågan tränger sig på hur människor har påverkats? 
Om den är så genomgripande som Zuboff anger, hur hanterar människor denna 
situation? Vad kan det betyda att befinna sig mitt i denna föränderlighet? 

Zuboff presenterade dubbla reaktioner på mötet med den nya tekniken. Å ena sidan 
fanns reaktioner av förvirring, osäkerhet, fysiskt och psykiskt lidande. Dataskärmen 
ställde krav på en ständig mental koncentration och upplevelserna av stress och 
irritation ökade. Många studier runt sekelskiftet visade på uppfattningar om stegrade 
krav och erfarenheter av bristande tid i arbetet, något som avspeglade sig över i stort 
sett hela EU-området (European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, 2005). I Sverige steg också den stressrelaterade sjukligheten på 
ett alarmerande sätt under 2000-talets första år (Hogstedt et al, 2004). Å andra sidan 
lämnar Zuboff också vittnesmål om frigörelse från en smutsig och trist vardag, om nya 
utmaningar och en värdigare tillvaro i arbetet. 

Men Zuboff visar också att förändringen grep djupare in än de rent kvantitativa 
aspekterna av arbetsförhållandena. Mötet med den nya tekniken utmanade också de 
involverades sätt att kommunicera, att förstå sin omvärld, att tilldela sitt arbete mening. 
Hon pekar på att det handlade om en förändring som inbegrep de sätt som de kulturella 
koderna upprättar föreställningarna om den egna personen. När den i kulturen 
förankrade meningen förändras, förändras också förutsättningarna för att upprätthålla 
den egna identiteten. 
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När Sennet (2000) tjugo år senare såg sig omkring i den nya ”flexibla kapitalismen” var 
det också de radikalt förändrade förutsättningarna för att upprätthålla en sammanhållen 
”karaktär” som ”en förbindelselänk till omvärlden” (ibid. s. 204) han konstaterade. 
Karaktären är i hans beskrivning ”de etiska värderingar vi tillskriver våra egna begär 
och våra relationer till andra människor” (ibid. s. 18).  

En central dimension som förändrats är tiden. Den ”kortsiktighetsprincip” som härskar i 
detta nya system har styckat upp och fragmenterat tiden och han ställer frågan hur man 
kan utveckla en sammanhängande identitet i ett samhälle som består av episoder och 
fragment.  

Tidsbetingelserna under den globala kapitalismen har skapat en konflikt 
mellan inre egenskaper och yttre erfarenhet, där den sönderhackade 
tidsupplevelsen hotar människors förmåga att utvecklas till moraliskt 
fullödiga individer. (ibid. s. 43) 

Den moderna flexibiliteten bygger på en ”diskontinuerlig omvandling” av arbetets 
institutioner. Kontinuiteten mellan nuet och det förgångna (ibid. s. 70 ff.) bryts. Det är 
en flexibilitet som inte bara handlar om att vara böjlig utan beredd att uppge ett tidsligt 
samband. Flexibilitet ställer kravet på individen att utsätta sig för risker, att inte låta sig 
sitta fast i det till synes stabila utan ständigt vara beredd att lämna, att söka sin vinning 
på annat håll. Det finns emellertid inte några klara kriterier för att vinsten har inhämtats. 
Värdegrunderna för belöningarna är skiftande och momentana och individen lämnas i 
en ovisshet som blir påfrestande för självkänslan.  

Rörligheten och de ständigt skiftande konstellationerna av relationer i arbetet skapar en 
förnedrande ytlighet under den skenbara laganda som anbefalls (ibid. s. 150 ff.). 
Makten har frånhänt sig sin auktoritet och gruppens interna kontroll av sina 
medlemmar blir fördold under de förelagda sociala färdigheter som inpräntas som 
normer för samarbetet. När ledarskapet avsvär sig sin auktoritet för ”lagandans” skull 
avgår den också som ansvarig. Det är ”utvecklingen” som bär ansvaret men makten 
finns fortfarande kvar och det blir möjligt att ”härska utan att ställas till svars” (ibid. s. 
160). Och utan en ansvarig auktoritet finns inte heller någon där att bli besvarad av. 

Från övertygelsen att inget är bestående är steget inte långt till: ”Jag är inte riktigt 
verklig, mina behov saknar existensberättigande.” Det finns ingen människa, ingen 
auktoritet, som kan bekräfta de personliga värdet. (ibid. s. 161) 

I detta nya system blir frågan ”vem behöver mig?” prekär och tilliten blir problematisk. 
Den glättiga ytlighet som systemet frammanar i det anbefallda lagarbetet formar ett 
låtsat ”vi”, där utvecklande motstridigheter inte har någon plats. Sennet uppfattar att 
systemet ”utstrålar likgiltighet” (ibid. s. 204) med sitt förnekande av beroende, sin 
”winner-take-all-mentalitet”, av människors utbytbarhet och frånvaron av att vara 
behövd. ”Vem behöver mig?” är den fråga som är grunden för ansvar och 
karaktärsfasthet. Värde är att vara någon man kan lita på. Men någon måste finnas där 
att utöva denna tillit. När det är upp till individen att skapa sig själv så är han/hon inte 
behövd. Men karaktären i Sennets mening förutsätter möjligheten att ta ett ansvar vilket 
i sin tur förutsätter att någon finns där som bevittnar och som visar tillit. 

För att vara pålitliga måste vi känna oss behövda och för att känna oss 
behövda måste denne Andre ha behov av hjälp. (ibid. s. 203) 
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Karaktären som en förbindelselänk till omvärlden förutsätter att vara behövd. Och det 
är alltså här den krackelerar. I det nya systemet är ingen behövd och då finns inte 
förbindelsen till omvärlden att upprätta, dvs. det finns ingen karaktär att gestalta. ”Den 
Andre är frånvarande och därför är man avskuren från kontakt” (ibid. s. 205). 

De två berättelser om konfrontationen mellan två system, som jag här har berört, ställer 
frågan om hur det är att befinna sig i denna förvandling. Enligt författarna griper den 
djupt in i förutsättningarna för hur föreställningarna om den egna personen konstrueras. 
Det är mitt i steget mot denna nya ordning som denna studie skall placera sig, en 
ordning som formulerats som ”den andra moderniteten” (Beck, 2000). Jag vill söka en 
bild av hur individen hanterar att befinna sig i denna föränderlighet, vilka frågor som 
berörs, vilka föreställningar om den egna personen som involveras. Jag vill undersöka 
vad denna förändring från en stabiliserande yttre ordning mot differentierade och 
enskilda situationer betyder för den egna självförståelsen. Hur kan detta möte mellan 
skilda föreställningar om arbetets betydelse inordnas i den egna historien, i den egna 
föreställningen om sig själv, i arbetet att formulera den egna identiteten?  

OM IDENTITET 

Det är en fråga som utgår från antagandet att detta formulerande av en egen identitet 
har en psykologisk betydelse, att svaret på frågan ”Vem är jag?” är angeläget för var 
och en. Antagandet är rimligt med tanke på det stora intresse begreppen själv och 
identitet har ägnats inom litteraturen (se t. ex. Banaji & Prentice,1994; Baumeister 
1998). Identitet är tydligen en beteckning på en avgörande erfarenhet.  

Att närmare precisera innebörden av denna beteckning är emellertid ett komplicerat 
företag. Perspektiven är många och motsägande. Det kan tyckas paradoxalt att i den 
samtida diskursen, där den enskilda individen lyfts ut ur kollektivet, fragmenteras 
identiteten. Föreställningen om en enhetlig och sammanhängande personlig identitet 
ersätts av en tillfällig och föränderlig. Individen har här inte en utan en mångfald 
identiteter, allt efter de sammanhang han/hon associerar sig med. De attribut som 
synliggör den egna framställningen av sig själv är ett resultat av förhandlingar (Burr, 
1995). Individen genomgår därför en rad förvandlingar när han/hon rör sig inom sitt 
sociala fält. Det är en individens uppgift att sammanfoga dessa spridda betydelser till 
ett helt . Det uttrycks som att man ”väljer” sin identitet (Bjereld et al, 2005). Det är 
svårt att i denna framställning av identiteten, som en skiftande på- och avklädning, 
kunna tilldela beteckningens referens den angelägenhetsgrad som antagandet gör 
gällande.  

Identiteten i det ”senmoderna” samhället formulerar sig i andra beskrivningar genom en 
livsstil (Giddens, 1997). Självet framstår som ett ”reflexivt projekt som individen är 
ansvarig för” (ibid. s. 95). Livsstilen manifesteras genom en speciell och 
sammanhängande uppsättning handlingar som erbjuder den benämnbara form inom 
vilken självet görs gripbar. Föreställningen är att individen inom sådana skilda 
praktiker kan uttrycka sin personlighet (Allvin 1997, s.136). Det är det moderna 
samhällets mångfald av möjligheter som gör det möjligt att tillägna sig skilda uttryck 
för den egna biografin. Begränsningen består av antalet tillgängliga livsstilar. Också här 
framstår identiteten som en mantel att svepa om sig för att synliggöra sig själv inför sig 
själv.  
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Karaktäristiskt för de föreställningar om identitet som dominerar i detta fält är 
identiteten som förbunden med den sociala praktiken, de handlingar och 
handlingsmönster som individen utövar och de sociala relationer där detta handlande 
försiggår. Identitet är något man tillägnar sig i det reflexiva uppmärksammandet av hur 
de egna handlingarna socialt benämns. Individen blir i sin identitet under 1900-talets 
sista decennier fragmentarisk inför de sociala epitetens skyltfönster.  

Psykologen blir gärna inför denna presentation av identiteten som kaleodiskopiskt 
föränderlig besvärad. Frågan uppträder hur han/hon skall förstå och nå fram till bäraren 
av dessa utbytbara dräkter. Och hur skall han/hon kunna begripa vad dessa 
förvandlingsnummer betyder för denna bärare? Och om det över huvud taget finns 
någon där som går att benämna som bäraren? Och vad som i så fall utmärker denna? 

En konstruktion, som psykologin använder för att hantera denna splittring, är att själv 
splittra identitetsbegreppet i två åtskilda komponenter, social identitet och personlig 
identitet. Den sociala identiteten handlar om identifikationen med skilda sociala 
grupper och kategorier medan den personliga gäller personliga drag eller individuella 
karaktäristika (Deschamps & Devos, 1998). Den sociala identiteten beskriver likheter 
och skillnader i förhållande till skilda kategorier medan den personliga omfattar 
kontinuiteten i den egna särarten, vad som ”makes you similar to yourself and different 
from others” (ibid. s. 3). Teorin om social identitet sysselsätter sig med de processer där 
vi organiserar och kategoriserar vår omgivning och oss själva i förhållande till likheter 
och skillnader (Tajfel, 1972). Den sociala identiteten innebär då tillhörigheten till en 
viss grupp och till ”the emotional and evaluate signification that results from this group 
membership” (Deschamps & Devos, 1998, s. 5). Den framträder ur jämförelser på 
gruppnivå medan den personliga identiteten har den interpersonella jämförelsen som 
referenspunkt (Turner, 1987). 

Att bestämma relationen mellan dessa identiteter och bevara en sådan strikt åtskillnad 
förefaller emellertid innebära problem inom teorin. Också den personliga identiteten 
framträder genom sociala representationer och de individuella och kollektiva 
processerna är tätt relaterade (Worchel et al, 1998). Det är ett perspektiv som utgår från 
identitet och föreställningar om själv som kognitiva strukturer där avståndet mellan de 
båda identiteterna kan överbryggas genom en förhandlingsprocedur: 

Social identity, where it is different to the former [personal identity], 
consists of the negotiated position between our personal identity and the 
meanings and images demanded of us in our current social context. 
(Thompson & McHugh, 2002, s. 335) 

När tankefiguren vilar på en föreställning om en struktur, ett åtkomligt objekt blir det 
möjligt att säga: ”[…] we possess a core identity relating to what we value about 
ourselves” (ibid.) som vore identiteten en omhuldad ägodel. Och omedelbart framträder 
frågan om vem ägaren är och var denne finns. Ett sådant teoretiskt avstånd mellan två 
strukturer och en sådan splittrad konceptualisering av begreppet lämnar frågaren utan 
tillgång till det subjekt som står mitt i samhällets och arbetslivets omvandlingar.  

Dualismen speglar emellertid en spänning som är en grundläggande komponent i 
begreppen själv och identitet. De konstrueras runt vad som tycks vara en generell 
mänsklig dynamik – strävan efter att samtidigt vara del av och tillhörig ett sammanhang 
och att vara unik och särskiljd från andra. (Oyserman, 2004, s. 17)  
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Dualism kännetecknar också den tradition där frågan om identitet och själv 
konceptualiseras i förhållandet mellan ”I” och ”me”. Det är en tradition som är 
förknippad med den social interaktionismen och Mead (1934/1976). Här behöver vi 
inte föreställa oss skilda kognitiva strukturer utan att beteckningarna syftar till skilda 
”jag-erfarenheter” (Allvin, 1997) som står i ett oupplösligt förhållande till varandra och 
i sig konstituerar subjektet. Vi kan formulera oss utifrån att identiteten framträder ur 
reflektionen över erfarenheten. ”I” är där erfarenheten av reflekterandet, av 
subjektiviteten, och ”me” den sociala gestalt som genom detta reflekterandet upprättas. 
Och som reflekterande över erfarenheten är att söka dess mening och sammanhang kan 
identitetsbegreppet beskrivas som: ”Identity is the problem of unity and purpose in 
human life” (McAdams, 1997).  

För att närma sig en psykologisk förståelse av hur detta steg in i ”den andra 
moderniteten” kan erfaras och vad dessa omvälvande erfarenheter betyder, krävs en 
formulering av vad identitet betecknar, som lämnar plats för en föreställning om 
angelägenheten i att finna svar på frågan ”vem är jag?”.  

AVHANDLINGENS DISPOSITION 

I avhandlingens första avsnitt, ”Perspektiv”, söker jag en sådan formulering av vad 
identitet betecknar. Den tar sitt avstamp i Taylors (1989) bestämning av identiteten som 
avhängig den moraliska värderingen av hur ett gott liv kan gestaltas och knyter därmed 
an till Sennets sätt att betrakta karaktären.  

Med detta som utgångspunkt är min ambition sedan att undersöka vilka konsekvenser 
denna formulering av identiteten ger för den fortsatta diskussionen. Målet är att ge ett 
sammanhängande perspektiv både på vad i mitt ämne jag skall studera och hur denna 
undersökning skall genomföras. I centrum för detta perspektiv står handlingen och hur 
den förklaras. Genom handlingens narrativa förklaring i förhållande till en ”moralisk 
horisont”, inom ett ”moraliskt rum” (Taylor, 1989) konstrueras identiteten. I narrativet 
konstrueras den relation till handlingens sammanhang där en identitet kan göras 
tillgänglig. För den konstruktionistiska infallsvinkeln hämtar jag huvudsakligen 
formuleringar från Gergen (1991; 1994) medan främst Polkinghorne (1988) och Bruner 
(1990) vägleder mig i hur ett narrativt perspektiv kan förstås. 

I avhandlingens empiriska avsnitt, fallstudierna ”Fabriken” och ”Vården”, undersöker 
jag ett antal intervjuer från huvudsakligen två arbetsplatser, som vid den tid 
intervjuerna gjordes, genomgick avsevärda förändringar. Den ena arbetsplatsen är ett 
tryckeri som under några få år förvandlades från en arbetsmiljö med starka traditionella 
inslag både vad gällde organisation och teknik till vad som gärna betecknades som en 
av Europas modernaste tryckerier med avancerad datorteknik och en strävan att 
uppfylla de organisatoriska diktat om en decentraliserad och flexibel ordning som 
tidens managementkonsulter lämnade. Den andra arbetsplatsen är en 
sjukvårdsavdelning pressad av omstrukturering och nedbantning i enlighet med de krav 
på ekonomisk bärighet och kundinriktning under konkurrens som den offentliga vården 
hade och fortfarande har som ledstjärnor. Intervjuerna gjordes vid två tillfällen med 6-7 
års mellanrum och jag ställer frågan hur individer hanterar denna föränderlighet under 
ett längre tidsperspektiv. Vad har hänt med de berättelser, som vid det första tillfället 
gav struktur åt deras föreställningar om sig själva, under de år som har gått mellan 
intervjutillfällena? 
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I det avslutande avsnittet, ”Reflektioner”, diskuterar jag resultatens generaliserbarhet 
och metodens förmåga att ge en rättvis bild av förhållandena. Jag reflekterar sedan över 
vad mina analyser av materialet kan ha för mening i ett vidare perspektiv: Hur kan man 
förstå de skilda berättelserna i ett generellare sammanhang? Vad innebär detta 
”identitetsarbete” (Alvesson, 2003) under föränderligheten psykologiskt? Kan mina 
observationer och diskussioner om de skilda berättelserna ge någon ledtråd till ett 
samband mellan arbetets föränderlighet och den ökade stressrelaterade sjukligheten? 
Det är några av de frågor som berörs i den avslutande delen. 
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PERSPEKTIV 

BESTÄMNING AV PERSPEKTIV PÅ BEGREPPET IDENTITET 

 

Vår tolkning av oss själva och vår 
erfarenhet är konstituerande för det vi 

är. 

(Taylor, 1995, s. 100) 

I detta avsnitt skall jag upprätta det teoretiska perspektiv på identitetsbegreppet som 
studien sedan kommer att vila på. Det är ett resonemang som tar sin avstamp i Taylors 
formuleringar av begreppet (Taylor, 1989). Målet är att ange ett sammanhängande 
ramverk som omfattar de element som är centrala för analysen av det empiriska 
materialet. Resonemang och tankegångar finns på skilda sätt representerade i 
litteraturen men min strävan är att renodla ett psykologiskt perspektiv varför referenser 
till andra möjligen relevanta formuleringar av dessa förhållanden på inget sätt är 
uttömmande.  

Människan som invånare i ett rum av moraliskt bestämda betydelser. 

Om betydelse 

Identitet handlar om att benämna sig själv, att ge sig själv betydelser. Betydelser hämtas 
inte ur intet utan från en plats omgiven av måttstockar. Stor är större än, intelligent är 
intelligentare än. Att få grepp om sig själv är att värdera sig i förhållande till en 
omvärld. Ingen befinner sig i ett namnlöst tomrum utan är omgiven av betydelser.  

”We have a sense of who we are through our sense of where we stand to the good” 
(Taylor, 1989 s. 105). Ihärdigt argumenterar Taylor för det omöjliga i att ge en adekvat 
beskrivning av människan utan ett moraliskt ramverk för hennes självförståelse. 

En rättfärdig beskrivning av mänskliga förhållanden måste inbegripa sådana högst 
”subjektrelaterade” (Taylor, 1995, s. 97 ff.) företeelser som våra emotioner och 
önskningar som något faktiskt och avgörande i det mänskliga livet. De spelar en central 
roll för hur vi upplever och skapar våra liv.  

Sådana emotioner och önskningar uppträder för oss alltid i en situation, i förhållande 
till något slags objekt. Att göra reda för dem kräver att situationen beskrivs i termer av 
vad i situationen som framkallar dessa reaktioner. T. ex. är jag rädd därför att 
situationen innehåller något skrämmande. Objektet tillskrivs egenskaper. Men det är 
inte vilka egenskaper som helst, utan egenskaper som har betydelse för det tillskrivande 
subjektet. De har en mening som sträcker sig längre än till de ”objektiva”, av individen 
oberoende egenskaperna. De betydelser som objektet tilldelas, förstås genom, utgör ett 
omdöme om objektet. Objektet, situationen, är för mig sådant att den framkallar t. ex. 
skam eller beundran hos mig.  

Dessa egenskaper är naturligtvis inte oberoende av subjektet. Tvärtom är de knutna till 
det subjektiva upplevandet. Tillskrivandet görs inte från en utanförstående position som 
betraktare. De görs i stället utifrån det involverade och därmed upplevande subjektets 
erfarenheter. För att beskriva sådana egenskaper måste man hänvisa till sådant som 
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”[…]i grunden är förknippade med ett upplevande subjekts liv. […] Subjektrelaterade 
egenskaper är erfarenhetsberoende, eftersom sådana egenskaper är vad de är enbart i 
relation till subjektets upplevelse” (ibid. s. 109).  

Dessa betydelsebärande egenskaper som tillskrivs objektet hämtar alltså sina betydelser 
ur subjektets erfarenheter. Betydelsen ”ägs” av subjektet. Egenskaperna är just de 
aspekter som utifrån subjektets erfarenhetsbaserade tolkning av objektet möjliggör att 
det kan uppfattas som ingripande i subjektets levande. Individen gör sig inkluderad. 
Objektet med dess så subjektrelaterade egenskaper av betydelse angår individen. 

Att erkänna att något angår är samtidigt att erkänna en egen betydelse, eftersom detta 
angående måste gälla någon: ”Detta något är betydelsefullt för mig.” Denna erfarenhet 
av att något har betydelse för mig gör det vidare möjligt för mig att bestämma vad 
denna betydelse är. De gör det betydelsefulla synligt och därmed mig själv synlig. ”[…] 
våra subjektrelaterade känslor bär med sig en känsla av vad det är att vara människa, 
dvs. om vad som har betydelse för oss som mänskliga subjekt” (ibid. s. 116).  

Betydelsen av starka värderingar 

Vad gör då att något är mer betydelsefullt än något annat i den akt som skall ge mig ett 
grepp om mig själv? Taylor gör klart att det här handlar om distinkta mänskliga 
angelägenheter eftersom de förutsätter förmågan att reflektera över situationen och sig 
själv i förhållande till denna (ibid. s. 116). Han avgränsar t. ex.. sådana specifika 
målinriktade handlingar som att undfly en direkt fara för liv och lem. De avkräver mig 
inte ett ställningstagande som person till situationen utan endast som avgränsad 
biologisk organism. De handlingar där individens personliga betydelser sätts på spel 
gäller sådana där centrala värderingar om vad som utgör ett meningsfullt mänskligt liv 
bildar fond för överväganden. Det gäller de angelägenheter där vi som människor 
tillskriver situationen betydelser som berör skam, värdighet, skuld och liknande. 

När något på detta sätt angår mig som människa, när jag ger betydelser åt förhållanden 
och därmed åt mig själv, låter jag mig involveras i en hierarki av värderingar där mitt 
eget värde som person ytterst kan bedömas. En bedömning kräver samtidigt någon 
form av referens, något att bedöma mot. Att framträda som person är därför att ha ett 
förhållande till ett system av möjliga bedömningsgrunder, en måttstock.  

Att värdera är inte längre bara att göra en bedömning i ljuset av givna mål, 
utan även och än mer förmågan att uppfatta vissa måttstockar, nämligen de 
som berör de distinkt mänskliga målen. Ett jagmedvetande är ett 
medvetande om hur man står i förhållande till dessa måttstockar och ett i 
egentlig mening personligt val är ett val som är informerat av dem. […] 
Förmågan att planera står inte längre i centrum utan snarare öppenheten 
inför vissa betydelsefulla angelägenheter. Det är precis detta som är 
innebörden i att handla som person. (ibid. s. 147) 

När det gäller centrala mänskliga angelägenheter, sådana angelägenheter som handlar 
om att erövra respekt inför sig själv och andra, att genomleva ett liv som framstår som i 
någon mening meningsfullt, att formera sig som separat person, sin identitet, framträder 
därför dessa måttstockar som oundgängliga.  

Vad dessa måttstockar anger måtten på är vad Taylor benämner ”the good”, det goda, 
det eftersträvansvärda i vårt oavlåtliga formande av våra liv. Och det är i förhållande till 
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detta ”goda” som föreställningen om vem jag är, min identitet, kan bestämmas. Det är 
den variant av ”det goda” som var och en omfattar som gör det möjligt att bestämma 
vad som är av betydelse och vad som är trivialt och utan formerande betydelse.  

Nu är det inte så att detta ”goda” är den matris vi har att ta ställning till i varje enskild 
valsituation vi ställs inför, liksom inte att varje beslut vi tar sätter vår självuppfattning 
på spel. Det är inte samma kvalitet på de måttstockar som normalt styr vårt val av 
middagsmat som de som bestämmer våra val inför de utmaningar där vi blir 
involverade som personer. Denna kvalitativa distinktion (”qualitative distinction”, 
Taylor, 1989 s. 19 ff.) mellan triviala och  betydelsegivande måttstockar benämner 
Taylor som ”svaga” respektive ”starka” värderingar. Identiteten framträder så ur 
ställningstaganden till ett ramverk (”framework”) (ibid. s 19 ff.) av sådana starka 
värderingar, sådana representationer av ”the good”.  

Who am I? […] My identity is defined by the commitments and 
identifications which provide the frame or horizon within which I can try 
to determine from case to case what is good, or valuable, or what ought to 
be done, or what I endorse or oppose. In other words, it is the horizon 
within which I am capable of taking a stand. (ibid. s. 27) 

Moralens tre axlar 

Att ta ställning till vad som är gott eller värdefullt i mänskliga angelägenheter är att 
värdera efter en moraliskt bestämd måttstock, att ansluta sig till ett normativt seende. 
De betydelser jag tillskriver de objekt som så angår är betydelser angivna av de starka 
värderingar mot vilka jag själv, såsom angelägen, avtecknar mig. I avgörandet av det 
betydelsefulla träder jag in i vad Taylor vill kalla ett moraliskt rum1 inom vilket 
frågorna om vem jag är avgörs: 

To know who you are is to be oriented in moral space, a space in which 
questions arise about what is good or bad, what is worth doing and what 
not, what has meaning and importance for you and what is trivial and 
secondary. (ibid. s. 28)  

Taylor vidgar innebörden av moraliska frågor till att inte endast innefatta respekt och 
förpliktelser gentemot andra. Sådana överväganden representerar endast vad han 
betecknar som en dimension, en axel, i det moraliska tänkande (Taylor, 1989, s.14 ff.) 
där dessa starka värderingar verkar. Den måste kompletteras med en axel som berör 
ställningstagande till hur ett liv värt att leva skall gestaltas, vad som utgör ett rikt och 
meningsfullt liv. Det moraliska rummet konstitueras slutligen av en tredje axel, ”the 
range of notions concerned with dignity”. Och med ”dignity” menar han tillägnelse av 
respekt i relation till andra. Det är en moralisk dimension som berör vilket värde vi 
förtjänar att tilldelas ur vårt sociala sammanhang. Det är en betydelse av respekt som 
skiljer sig från den första dimensionens respekt för andras rättigheter. Taylor benämner 
den ”attitudinal respect”. 

Att orientera sig i det moraliska rummet innebär alltså att ta ställning i förhållande till 
dessa tre moraliska dimensioner och därmed spegla sig i dessa ställningstaganden. Det 
                                                 
1 Jag föredrar att översätta ”space” med rum som mer lyfter fram metaforens relationella kvaliteter än 
”rymd” eller ”utrymme”. Rummet är tydligare omslutet, en plats att vara i med gränser att förhålla sig 
till. Taylor poängterar också att metaforens rumslighet hänvisar till en i det mänskliga psyket trolig och 
djupt liggande motsvarighet.  
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är ur dessa ställningstaganden som omvärlden erhåller betydelser och vår egen 
betydelse för oss själva därigenom blir möjlig att tillägna sig. 

We are selves only in that certain issues matter for us. What I am as a self, 
my identity, is essentially defined by the way things have significance for 
me. (ibid. s. 34)  

Själv och andra 

Men att orientera sig i ett moraliskt rum, att definiera en sådan position, är att besvara 
frågor om hur det ramverk av starka värderingar ser ut, som jag använder för att märka 
ut den plats jag talar från i detta rum. Taylor uttrycker detta med att människan som 
agent existerar i ett rum av frågor (ibid. s. 29). Att bestämma vem jag är, min identitet, 
är därför att vara indragen i ett pågående samtal, en oavslutad konversation, som rör 
frågor om definitionen av detta ramverk och därmed definitionen av mig själv. 

My self-definition is understood as an answer to the question Who I am. 
And this self-definition finds it original sense in the interchange of 
speakers. (ibid. s. 35) 

Med denna insikt i att de betydelser, mot vilka föreställningen om ett själv definieras, 
framträder ur ett samtal, ur en akt inom språket, följer också att detta själv inte kan 
uppträda som något isolerat, utan relation till en omgivning att samtala med. Ett språk 
existerar och upprätthålls endast inom en språklig samfällighet, som kan dela 
överenskommelser om dess betydelser. Att vara ett själv är därför också att via språket 
upprätta en relation till en omgivning, till andra själv, i ett samtal där svaren på frågorna 
om den egna platsen i det moraliska rummet kan bli besvarade. Att tillägna mig och 
förstå en plats varifrån jag kan svara för mig själv är endast möjligt i förhållande till 
andra utpekade platser i samma rum.  

One is a self only among other selves. A self can never be described 
without references to those who surround it. (ibid. s 35) 

Att erövra en identitet innebär alltså inte endast att kunna definiera den egna 
ståndpunkten i förhållande till de moralens tre axlar som konstituerar det moraliska rum 
jag därigenom orienterar mig inom, utan också att jag träder i förbindelse med en 
samfällighet i det samtal med andra där denna definition sker.  

Identitet som narrativ 

Men att i ögonblicket kunna orientera sig i detta moraliska rum, att kunna bestämma sin 
relation till ”the good”, är inte nog. Vi är ofrånkomligen också blivande, ”becoming”, 
och i och med det är vår identitet också beroende av de starka värderingar som är 
knutna till moralens andra axel, värderingen av vårt liv som meningsfullt. Med referens 
till Heidegger påpekar Taylor att vi är nedsänkta i en temporal strukturering av våra liv 
(ibid. s. 47). Därmed uppstår frågan om inte bara var vi är, utan också varifrån vi 
kommit och vart vi är på väg. Även om den plats i förhållande till ”det goda” jag 
uppehåller idag kan bedömas som relativ, nära eller långt ifrån, så formuleras en 
framtid, en väg, utifrån en fråga om kontakten med det ”goda” med ett absolut svar av 
ja eller nej. Innehåller framtiden ett löfte om en sådan kontakt? Och det är utifrån detta 
absoluta som mitt nu kan bedömas. Men med denna inordning av vår relation till ”det 
goda” i ett temporalt flöde, ett pågående i relation till vad som varit och till vad som 
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skall bli, kan vår förståelse av oss själva och våra liv endast bli tillgängliga som en 
pågående berättelse, ett narrativ. 

This sense of the good has to be woven into my understanding of my life 
as an unfolding story. But this is to state another basic condition of making 
sense of ourselves, that we grasp our lives in a narrative[…]In order to 
have a sense of who we are, we have to have a notion of how we have 
become, and of where we are going. (ibid. s. 47) 

Att benämna sig själv, att ge sig själv betydelser, en identitet, innebär därför att 
orientera sig mot ”det goda” inom ett moraliskt rum med hjälp av ett ramverk av 
kvalitativa distinktioner, och där detta ramverk framträder ur det samtal som uppstår ur 
frågan ”vem är jag?”, vilket därmed anger det egna självet som relaterat till andra själv. 
Samt att detta erövrande av betydelse åt sig själv och åt det egna livet sker i ett 
blivande, dvs. i en berättelse. 

Identitet som reflektion över erfarenheter 
Så har jag gett en första kontur åt den människa som skall vara föremålet för denna 
berättelse. Det är en varelse omsluten av ett moraliskt definierat rum, genom språket 
inskriven i en social tillhörighet och i färd med att skapa en sammanhängande 
berättelse om sitt liv. Nästa fråga blir huruvida det är möjligt att ge denna kontur någon 
form av psykologiskt innehåll.  

Att formulera identiteten som narrativ ger konsekvenser. För det första blir det inte 
möjligt att betrakta den som något essentiellt, något som finns i sig. Att skapa en 
berättelse är att utföra en handling. Identitet måste därför betraktas som något som sker, 
inte något man har, annat än möjligen i det ögonblick berättelsen uppträder (Gergen, 
1991, 1994). Vidare är detta skeende i språket och därmed inom en social relation. 
Berättelsen inte bara riktas mot en omgivning, den pågår i det utrymme mellan 
individer där språket har sin plats. Det är alltså en formulering som efter formulerandet 
ligger bevarad i det gemensamma rum där språket pågår 2.  

En berättelse kräver en berättare. Någon utför denna aktivitet. När Taylor säger: ”What 
I am as a self, my identity, is essentially defined by the way things have significance for 
me” (Taylor, 1987, s 34) särskiljer han det berättade, identiteten som formuleringen av 
relationen till det betydelsefulla, från berättaren, det själv som framträder som identitet. 
Detta ställer frågan om relationen mellan själv och identitet. Det framgår att ordens 
betydelser är djupt förbundna. Kan själv finnas utan identitet? Kan jag säga något om 
mitt själv utan att samtidigt uttrycka något om sakers betydelser för mig? Kan jag säga: 
Jag är ett själv men saknar identitet! Eller: Min identitet är inte jag själv! Uttalandena 
förefaller inte helt meningslösa. Den omedelbara mening de förmedlar framstår som en 
klagan. De ger uttryck åt en svårighet, tycks beskriva en bristsituation. Främst kanske 
de känns igen som tagna ur ett samtal om upplevda psykiska svårigheter. Alltså: De 
tycks referera till skilda föreställningar men vara så fast förbundna att ett avskiljande av 
någondera framstår som ett uttryck för någon form av spricka i tillvaron. 

För att få en användbar föreställning om vad begreppet själv kan beteckna vänder jag 
mig till beskrivningar av självets uppkomst. Stern (1991) beskriver framväxten av 

                                                 
2 Gergen uttrycker detta som “…the self as a narration rendered intelligible within ongoing 
relationships.” (Gergen 1994, s. 188). 
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självupplevelsen som erfarenheterna av det interpersonella samspelet och den mentala 
organiseringen av dessa erfarenheter. Något som kan beskrivas som känslan av ett 
begynnande själv är upplevelsen av organiserandet av affekter och perceptioner knutna 
till erfarenheterna av handlingar och interaktioner. Det är en organisationsprocess där 
det kognitiva och affektiva är fast sammanknutet. Och det är en i de kroppsliga 
reaktionerna förankrad process. Detta tidiga organiserande är den grund utifrån vilken 
den fortsatta framväxten av övertygelsen om den egna särskildheten formas. 

Denna globala subjektiva värld av begynnande organisation är och förblir 
den fundamentala domänen för mänsklig subjektivitet. Det opererar 
utanför medvetandet som den upplevelsematris från vilken tankar och 
förnimmelser av form, identifierbara handlingar och verbaliserade känslor 
senare kommer att stiga fram. (ibid. s. 80) 

Denna självets somatiska förankring är också utgångspunkten för Winnicotts 
(Winnicott, 1991) konstruktion av den tidiga självupplevelsen. Han lägger betoningen 
på hur ”den spontana gesten” bemöts i interaktionen. Den spontana gesten är inte en 
handling i egentlig mening utan en utåtriktad rörelse som har sitt centrum i en kroppens 
driftsspänning. Det är bemötande av denna gest som ger den dess karaktär av subjektiv 
handling. Bemötandet ger den småningom dess mening. Det gör en mening med den 
impuls som uttrycks i gesten uppenbar (ibid. s. 326). 

Jag kan alltså konstatera att erfarenheten av något som kan benämnas själv dels har ett 
kroppsligt fundament dels växer ur en erfarenhet av kontakt med omvärlden. Det är en 
erfarenhet av ”att finnas till” (ibid. s. 329) som hämtas ur omvärldens förmåga att 
besvara uttryckta behov. Det är ur de första erfarenheterna av en social praktik som en 
självupplevelse kan etableras (Case, 1991). 

I utvecklingen av känslan av ett själv etableras i Sterns beskrivning så ”känslan av ett 
kärnsjälv” (Stern, 1991, s. 82 ff.). Barnen har ”[…] en integrerad känsla av sig själva 
som avskilda, sammanhängande kroppar med kontroll över sina egna handlingar, med 
egna affekter, med en känsla av kontinuitet och en känsla av andra människor som 
tydliga och separat interagerande” (s. 82). Nu framträder alltså den kroppsliga 
erfarenheten av att vara en separat annan, att differentiera ut sig som speciell. Det är en 
separathet som inte är möjlig att erfara utan interaktion. Det är i samspelet med andra 
som de affekter kan upplevas varigenom den egna separatheten bekräftas. Bland de 
upplevelser som är nödvändiga för att etablera något sådant är möjligheten till 
självagens, att uppfatta sig som sina handlingars upphov. Självet etableras här som 
avhängigt en egen vilja i en interaktivitet, och därmed i ett förhållande till 
händelseförlopp.  

Agensen förblir central för erövrandet av känslan av själv som en enhet. Självet skapas 
i handling. McAdams formulerar att det enande självet inte är ett substantiv utan ett 
verb, ”to self”.  

To self, furthermore, is to locate the source of subjective experience as 
oneself. Thus, selfing is responsible for human feelings of agency, the 
sense that one is potentially a causal agent in the world (McAdams, 1997, 
s. 56). 

I beskrivningen av erövrandet av ett “subjektivt själv” (Stern, 1991, s. 138 ff.) inom 
”domänen för intersubjektiv relaterande” lyfts det kommunikativa samspelet mellan 
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barn och vårdare fram. Upplevelsen av själv kan därför uttryckas som erfarenheten av 
den besvarade handlingen, av en agens i fysiskt samspråk. I delandet av intentioner och 
känslotillstånd bekräftar och förklarar den andre handlingarnas affektiva mening och 
tillskriver dem intentionalitet.  

Själv uppstår därmed som erfarenheten av att vara en ”plats” för en utgångspunkt för 
handling, varvid handlingen blir till handling av erfarenheten av att den blir tolkad och 
besvarad. Det är en erfarenhet som är gjord i mottagandet av ett svar. Att tala om ett 
själv är därför omöjligt utan att hänvisa till hela denna sekvens. ”Plats” kan kanske vara 
en adekvat benämning, då det är fråga om kroppsliga erfarenheter. Men det kan bara 
förstås som en plats som är kroppen, inte en plats i kroppen.  

Erfarenheten av själv uppträder alltså slutligen i erfarenheten av handlingen som 
konversation, en konversation genom vilken handlingen blir uppenbarad som handling, 
som påverkande en omvärld. Själv är därmed erfarenheten av den egna viljan som kan 
erfaras inte bara som ett ursprung för ett uttryck av sig själv, som den ”plats” 
handlingen utgår från, utan också genom det svar detta uttryck möts av. Själv blir 
därmed erfarenheten av att vara ”en annan”, bekräftad som annan.  

Denna “en annan” framträder alltså sedermera som någon, i form av en identitet, i sitt 
narrativa formande av det betydelsefulla. Om själv är erfarenheten av agens i 
interaktiva skeenden är det dessa skeenden som blir föremål för denna narrativisering. 
Identiteten träder fram ur reflexionen över den erfarenhet som gjorts i det pågående 
självblivandet. Men som narrativet formas i en språklig gemensamhet kan detta 
benämnande bara göras i dimensionen likhet - olikhet. Det språkliga benämnandet, 
tillskrivningen av en identitet, blir därför också en tillskrivning av likhet, av ”sådan 
som”.  

Jag vill därför formulera relationen mellan själv och identitet som förhållandet mellan 
erfarenheten att vara ”en annan” och dennas inordnande inom ett ”sådan som”. Vidare 
att eftersom själv i grunden är en kroppslig erfarenhet, en ”upplevelsematris” som 
”opererar utanför medvetandet”, har detta ”sådan som” genom denna relation en 
omedveten förbindelse med denna kroppsligt grundade erfarenhet.  

Så har jag formulerat en aspekt av vad identitetsbegreppet refererar till, där graden av 
dettas angelägenhet kan anas. Identiteten är vidare konstruerad som ett skeende, en 
narrativisering av erfarenheten inom en språkligt konstituerad gemenskap. Nästa fråga 
gäller innehållet i erfarenheten – innebörder av handlingen. 
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Handlingen som kommunikation3 
Den icke mottagna handlingen är en 

dödfödd handling.  

(Molander, 1993, s. 131) 

Det är återkommande och allt mer nödvändigt att betrakta språket som det avgörande. 
Det är inte handlingens ändamålsenlighet som tränger sig på, utan dess symboliska 
innebörd, dess förmåga att skriva in den handlande i ett sammanhang. Det här hänför 
sig till det faktum att handlingen inte är möjlig att utföra utan att tillskriva den en 
mening. Och att denna mening inte i främsta rummet är dess funktionella mening utan 
dess del i ett handlingssammanhang och att den därmed blir ett uttryck i och för det 
moraliska rummet.  

Handlingen som beteende 

Psykologin definieras emellanåt som en ”beteendevetenskap”, en lära om beteenden. 
Beteendet är en aspekt av handlingen. Att beskriva ett beteende är att beskriva hur 
handlingen utförs, handlingen som aktivitet. I beskrivningen av beteendet ingår dock 
inte föremålet för handlingen annat än möjligen som del i manipulationen. Den 
upprättar inte något samband med det som behandlas. Sambandet finns bara i 
betraktarens ögon när hon konstaterar eventuella effekter av beteendet, dvs. om och hur 
omvärlden, det som behandlas, förändras eller inte. Så länge detta samband är avskilt 
från den handlande är det ”inte fråga om något hon gör utan något som händer henne, 
eller händer med henne” (Molander, 1993, s. 116). Handlingen som beteende 
intresserar inte i denna framställning som riktar sig mot människan som handlande. 

Den funktionella handlingen 

Den första frågan om varför handlingen utförs besvaras med att ange handlingens mål. 
”Jag gör detta för att åstadkomma den förändringen.” Därmed talar jag som handlande 
om att jag griper in i ett yttre. Att jag önskar påverka. Dvs. jag säger att något har 
tillräckligt betydelse för att vara värt att påverka. Här har ännu inte handlingen som 
kommunikation trätt fram. Dess betydelse saknar ännu ett symboliskt innehåll. Den är 
vad den är, ett ingripande i ett pågående, av individen oavhängigt yttre. Att stå till svars 
för handlingen på denna nivå handlar endast om dess funktionella resultat. Påverkade 
handlingen på avsett sätt?  

En aspekt av handlingens betydelse som följer av detta är emellertid värd att lägga 
märke till. Den handlande upprättar ett förhållande till något utanför sig själv. Eller 
kanske i verkligheten snarare: Handlingen är ett gestaltande av ett föreställt förhållande 
till något utanför gränsen för den egna personen. Individen involverar sig därmed. Eller 
erkänner sig involverad.  

                                                 
3 Avsnittet är nästan helt utan referenser. De olika delarna i resonemanget finns naturligtvis 
formulerade på många håll och med skilda syften: Relationen mellan beteenden och handling (t ex 
Polkinghorne 1988; Bruner, 1990; Molander 1993; Silverman, 1970), handlingen som funktionell 
respektive moralisk (Allvin, 1997), relationen handling och social institution (Berger & Luckman, 
1966/1991). Syftet här är emellertid att nå fram till en formulering som är konsekvent med det 
perspektiv som jag vill anlägga och som ger en möjlighet till att skönja handlingens omedelbara 
psykologiska betydelse som handling. Det är ett försök att formulera den ståndpunkt från vilken de 
fortsatta resonemangen utgår. Jag tar mig därför friheten att formulera på nytt för att klargöra det 
perspektiv jag söker och väljer att inte i texten söka relevanta referenser för att stödja resonemanget. 
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Vad är han/hon involverad i? Jag förutsätter här att det är från individen själv som 
handlingen utgår, dvs. den är vald och inte handgripligen påtvingad. Den handlande har 
beslutat att upprätta (eller uttrycka) detta förhållande till något yttre, att erkänna någots 
betydelse för sig. Hon vill påverka sin omvärld. Hon upprättar sig därmed som subjekt i 
förhållande till något av betydelse för sig. Hon förväntar sig emellertid inte ett svar av 
detta något, annat än i meningen att den förändring som handlingen skall åstadkomma 
skall uppstå. Hon säger: ”Förändra dig!” Och det påverkade har bara två svar att ge: 
”Jag är förändrad.” Eller ”Jag är inte förändrad.” Det kan inte ge uttryck för en egen 
vilja till påverkan. Det har inget eget förhållande till en omvärld. Det överskrider inte 
sina gränser. Det gestaltar inga egna betydelser. Det är ett objekt för någon annans vilja. 
Förhållandet är ett subjekt – objekt – förhållande som enbart konstitueras utifrån 
subjektets plats. Subjektet är alltså involverad i ett förhållande där det utövar total makt 
över dess betydelser. Det är snarast så att subjektet involverar objektet i sin värld även 
om det kännetecknande för ett objekt är att det inte kan involveras, då det är i avsaknad 
av vilja och därmed av möjlighet att tillskriva något betydelser.  

Jag skulle kunna stanna här i min förklaring av handlingen. Handlingens mening är då 
dess resultat, dess förmåga att ingripa och förändra. Jag kan till och med införa ett 
värdesystem, en måttstock mot vilken vi kan bedöma vårt eget värde. En god människa 
är med en sådan måttstock den vilkens handlingar ger de resultat som handlingen 
åsyftat. En dålig människa är den som inte kan påverka de objekt han/hon har valt. Med 
denna måttstock i vår hand kan vi sedan konstruera vår värld i enlighet med grader av 
handlingars och människors effektivitet och därmed erövra den maximala nyttan för 
alla och envar. Den enda intrig som blir nödvändig i de narrativ där handlingars mening 
upprättas är den som handlar om graden av uppnådd effekt. Den enda identitet som 
konstrueras i narrativet blir bemäktigandets. Den enda berättelse som blir möjlig att 
berätta är den om den presterande människan4.  

Subjekt – Objektrelationens ensidighet 

Men jag kan inte stanna här. Inte bara eller ens främst för den självklara frågan om hur 
måttet på nytta upprättas. Om förklaringen av handlingen stannar vid dess konkreta mål 
att förändra stannar den handlande också inom subjekt – objekt – förhållandet där 
subjektet utövar den totala makten över betydelserna. Det är ett enkelriktat förhållande, 
ett förhållande utan givande och mottagande, utan dialog. När subjektet ensidigt 
tilldelar omvärlden dess betydelser kan det också ensidigt förändra dessa betydelser. 
Det kan bryta förhållandet utan att något annat har förändrats. Det har makten att alltid 
beskriva handlingens resultat som den eftersträvade förändringen. Makten är total.  

Invändningen reser sig naturligtvis. Ingens makt är total. Valen för våra handlingar sker 
inte i ett tomrum. Vem är så självrättfärdigande att han/hon alltid omskriver sina 
önskningar bara för att de inte uppfylldes? Det är bilden av den absoluta opportunisten 
jag tecknar, innesluten i sitt egna rum av betydelser. 

Det är ofrånkomligt att handlingen inte kan förklaras endast utifrån sitt funktionella 
mål, från sitt syfte att förändra något omgivande. Liksom den handlande inte befinner 
sig avskild från utan deltar i ett gemensamt så är handlingens betydelse invävd i ett 
sammanhang av betydelser.  

                                                 
4 Det här är ett resonemang som bl a knyter an till Taylors kritiska argumentation mot utilitarismens 
ståndpunkt (Taylor 1995).  
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Handlingens symbolik 

”Jag gör detta för att åstadkomma den förändringen” var svaret på den första frågan om 
varför. I detta lyfter inga symboliska tecken handlingen ur dess omedelbara funktion. 
Som uttryck för subjektets vilja är handlingen ännu otvetydig. I vardagens tal stannar 
också vanligen frågandet där. Önskan om den förändring som genom handlingen 
eftersträvas behöver inte vidare undersökas när den framstår som självklart meningsfull 
och dialogen avstannar.  

Men när denna självklara mening inte framträder fortsätter frågandet, där nästa varför 
riktar sig mot ”förändringen”: ”Varför vill du, som subjekt, åstadkomma denna 
förändring?” Och här sker ett kvalitativt steg i förklarandet. Nu är inte längre den 
omedelbara effekten ett tillräckligt svar utan denna förändring inbegriper en tänkt 
framtid och dessutom en eftersträvansvärd framtid. Den vilja som kommer till uttryck i 
handlingen är också en vilja till ett förändrat sedan. Men en framtid som motiv för en 
handling kan endast finnas närvarande i en tanke om en framtid, och som en tanke 
endast genom språkets förmåga att skapa det möjliga. Och därmed träder den 
handlande in i området för symboliska betydelser.  

Handlingen och ”the good” 

Denna framtid som nu uppträder i symbolisk form, som språk, är alltså 
eftersträvansvärd. Den föreställs äga en kvalitet den handlande vill förverkliga och 
därmed tillägna sig. För varje sådant svar finns en ytterligare fråga om varför, som 
fördjupar innebörderna av denna kvalitet. I kedjan av dessa varför finns till slut ett svar 
som inte kan ifrågasättas utan att subjektet ifrågasätts, ett svar där individens måttstock 
för bedömningen av sitt liv som meningsfullt uppenbaras. Handlingens mening 
formuleras då utifrån dess möjlighet att leda till en gestaltning av en ”stark värdering”. 
Dess betydelse som eftersträvansvärd står därmed i någon form av förhållande till ”the 
good”.  

När individen säger: ”Jag handlar på detta sätt för att jag vill erkänna denna värdering 
som ’stark’ för mig”, erkänner han/hon samtidigt inte bara denna värdering som 
betydelsegivande åt objektet, att den ger verkligheten dess kontur. Han/hon vill 
dessutom ge den kontur, som denna värdering utlovar, åt sig själv i sin strävan att 
förverkliga den framtid handlingen riktar sig mot. Genom handlingen, som skall ge 
gestalt åt denna värdering, gestaltar hon därmed sig  själv och tillägnar sig de epitet 
som är förbundna med den starka värderingen. Handlingen konstituerar individen som 
någon, ett subjekt som kan beskrivas i förhållande till en av denne erkänd måttstock. 
”Jag är en sådan som […] vilket jag förverkligar genom min handling.” Handlingen har 
så tilldelats en symbolisk innebörd, en rituell dimension.  

Handlingens intersubjektivitet 

Nu är emellertid inte detta ”sådan som”, denna referens till en moralisk horisont, ett 
fastställande av en ”objektiv”, subjektslös entitet. Tvärtom är det absolut subjektivt i 
meningen att utan ett subjekts närvaro är det utan existens. Att vara ”sådan som” 
hänvisar till en föreställning om något som ligger utanför det egna subjektet, en 
föreställning som måste bäras av någon. Utan att någon föreställer sig finns inte 
föreställningen som sådan.  
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Samtidigt finns denna föreställning som verklig för subjektet att hänvisa till. Den 
uppfinns inte i ögonblicket utan ligger färdig att använda för att ge handlingen mening. 
Den är åtkomlig som formulerad i ett språk och som språk är den inte längre enskild 
utan del i ett språkligt sammanhang, en intersubjektivitet. Att förstå den egna 
handlingen blir i detta moment att acceptera en språklig samfällighets moraliska 
horisont och tillåta sig att värderas efter denna samfällighets måttstockar. När jag med 
min handling förverkligar mig som en ”sådan som” prövar jag därför en definition som 
är mig förelagd, en tillhörighet genom språket. 

Genom handlingen riktar jag mig således mot en omgivning. Jag inträder i ett socialt 
och kulturellt sammanhang, den språkliga samfällighet vars tilldelande av mening till 
min handling jag accepterar. Genom att erkänna denna mening, erkänner jag denna 
samfällighets förklaringssystem. Jag erkänner också samfällighetens rättighet att, i den 
dialog där förklarandet försiggår, förklara med mig. Handlingens identitet, som skapas 
via sitt ”sammanhang av frågor och svar”, (Molander, 1993, s. 136) upprättar den 
handlandes identitet, hennes ”sådan som”, via den samfällighet som ger sitt erkännande 
åt att just detta ”sammanhang av frågor och svar” skapar mening. Förklarandet blir ett 
upprättande av en gemensamhet. Samfälligheten blir därigenom en tillhörighet jag så 
skriver in mig i.5  

Makten att tilldela identitet 

Den individens vilja som handlingen är ett uttryck för, gestaltas alltså inte enbart som 
en instrumentell avsikt, en ur handlingens effekt hämtad mening, utan också som en 
strävan efter att räknas som någon, en ur en samfällighet hämtad kontur, en identitet. 
Och i detta ögonblick blir situationen för individen prekär. Eftersom handlingen 
tilldelas sin mening via individens inskrivande i en gemenskap och den handlande 
därmed också blir tilldelad identitet, gör sig denna i sin handling beroende av den 
samfällighet hon med handlingen riktar sig mot. Handlingen kräver ett svar för att bli 
erkänd som handling.  

Den identitet som handlingen så söker upprätta, erkännandet av likhet, av ”sådan som”, 
blir därmed också beroende av ett mottagande, av ett erkännande svar. Handlingen 
innehåller ur den handlandes perspektiv som subjekt ett erbjudande om ett ämne för 
samtal. Frågan blir vilket detta erbjudande är, vad som erbjuds.  

Handlingens existentiella dimension 

Jag har argumenterat för att erfarenheten av själv är förbunden med erfarenheten av 
möjligheten att uttrycka en egen vilja, att erfara sig själv som förorsakande, ansvarig 
agent. Jag har här föreslagit att betrakta handlingen som ett uttryck för viljan att 
påverka en omvärld, att förändra. Samt att denna strävan efter förändring till slut utgår 
från sådana ”starka värderingar”, mot vilka föreställningar om den egna identiteten 
upprättas.  

                                                 
5 En mer vetenskapsfilosofiskt förankrad beskrivning av denna handlingens dubbelhet förmedlas hos 
Allvin (1997, s. 85 ff.). Han visar hur avståndet mellan de två olika rationaliteter som gäller för det 
”tekniska handlandet” och det ”moraliska handlandet” (den egna viljan) överbrygges av förhållandet 
att språket i grunden är en social företeelse. ”[…]regelbundenheten i det tekniska handlandet 
förutsätter ett regelbundet moraliskt handlande i form av ett systematiskt hänsynstagande till andra 
inom ramen för en kommunikativ gemenskap.” 
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Att handla är, genom den ofrånkomliga reflektionen över handlingens mening, dvs. 
dess värdering inom ett moraliskt rum, att gestalta den handlande som ansvarigt 
subjekt. Varje handling kan därför i princip ge upphov till att den handlande ifrågasätts 
som subjekt, potentiellt leda till skam eller skuld. Först genom handlingens 
inrangerande i ett av en språklig samfällighet accepterat meningssammanhang, där den 
av samfälligheten till den handlande tilldelade identiteten kan accepteras av denne, kan 
handlingen och därmed den handlande godkännas.6 

Det är därför inte fel att påstå att jag med min handling erbjuder mig själv som ämne 
för ett samtal. Och så blir också svaret avgörande för min möjlighet att uppfatta mig 
som ett själv i min handling och därmed som ansvarig agent. Att min handling 
besvaras, dvs. kan tilldelas mening inom en språklig samfällighet, blir därför ytterst en 
fråga med existentiell dimension.  

Narrativ 
[…] the issue of how we are placed in 

relation to this good is of crucial and 
inescapable concern for us, that we 

cannot but strive to give our lives 
meaning or substance, and that this 

means that we understand ourselves 
inescapably in narrative. 

(Taylor, s. 51) 

Att ge sig själv betydelser, identitet, är alltså att förstå sina handlingar inom ett 
moraliskt rum. Skapandet av den egna identiteten är förbundet med skapandet av 
mening. Att studera hur själv ges form är därför ofrånkomligen att studera hur 
verkligheten tillskrivs betydelser. Och, som Taylor anger, sker detta meningsskapande 
narrativt.  

Vad innebär då “narrativt”? För Polkinghorne är narrativet inte en enskild berättelse 
utan en grundläggande sätt att skapa mening. Och som människan lever i 
”meningsvärlden” (”realm of meaning”, (Polkinghorne, 1988)) är narrativet ett schema 
för hur verkligheten och erfarenheterna görs förståeliga.  

[…] narrative is a scheme by means of which human beings give meaning 
to their experience of temporality and personal actions. Narrative meaning 
functions to give form to the understanding of a purpose to life and to join 
everyday actions and events into episodic units. It provides a framework 
for understanding past events of one’s life and for planning future actions. 
It is the primary scheme by means of which human existence is rendered 
meaningful. Thus, the study of human beings by the human sciences needs 
to focus on the realm of meaning in general, and on narrative meaning in 
particular. (ibid. s 11) 

                                                 
6 En motsvarande beskrivning i mer sociologiska termer återfinns hos Berger &Luckmann (1966/1991 
s 90): ”In the course of action there is an identification of the self with the objective sense of the 
action; the action that is going on determined, for that moment, the self-apprehension of the actor, and 
does so in the objective sense that has been socially ascribed to the action.” 
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Narrativet är alltså vad jag tidigare benämnt som ”handlingens inrangerande i ett av en 
språklig samfällighet accepterat meningssammanhang” (se ovan s. 29). Den ger uttryck 
åt det ”sammanhang av frågor och svar” som skapar handlingens identitet. I narrativet 
organiseras handlingar och skeenden i tiden och i förhållande till varandra så att deras 
mening blir nåbar. Eftersom förståelsen för handlingen hämtas ur den dialog där 
handlingens moraliska värde upprättas, dvs. ur det kulturella sammanhang den 
handlande refererar sig till, och detta meningsskapande sker narrativt, tvingas individen 
till att bli ”narratör”, berättare.  

Logos and praxis are culturally inseparable. The cultural setting of one´s 
own actions forces one to be a narrator. (Bruner, 1990) 

Vad är det då som ger narrativet denna förmåga att ge handlingen mening? Den ställer 
skilda händelser i ett sådant förhållande till varandra att de uppfattas som en helhet, 
som en sekvens mellan skeenden med en inre logik, där de enskilda handlingarna blir 
förståeliga just ur deras förhållande till helheten. Handlingen blir förklarad när dess roll 
i ett handlingssammanhang framgår som del i ett ”human project” (Polkinghorne, 1988, 
s. 21). Förståelsen handlar därmed om den vilja som kommer till uttryck i berättelsen, 
handlingarnas intentionalitet (Bruner, 1990; Polkinghorne, 1988, s. 17). När Bruner 
skriver: ”The function of the story is to find an intentional state that mitigates or at least 
makes comprehensible a deviation from a canonical cultural pattern” (Bruner 1990, s. 
40 ff.) pekar han på hur berättelsen gör avvikelsen förståelig genom att tillskriva den en 
kulturellt gångbar intention som därmed gör den meningsfull. Därmed handlar denna 
förståelse om vilka värderingar, vilka ”goods” i Taylors mening, som de narrativiserade 
handlingarna förhåller sig till.  

Intrigen, ”the plot”, är det verktyg som möjliggör denna omvandling av avvikelsen. 
Den är det organiserande tema med vars hjälp de skilda handlingarnas och händelsernas 
betydelser framgår (Polkinghorne, 1988, s. 18 ff.). Med intrigens hjälp bildar dessa en 
helhet, en förståelig handlingssekvens. Men som betydelser av handlingar hämtas ur 
relationen till hur de gestaltar ett ”starkt värde”, ur deras relation till ”the good”, är 
intrigen ett uttryck för det moraliska rum där berättarens betydelser synliggörs, 
samtidigt med att detta rum upprättas i själva berättandet. Intrigen är ett organiserande 
tema som vilar på ett värde. När Polkinghorne skriver: ”It is the plot […] that is the 
person. […] The self, then, is a meaning rather than a substructure or a thing” (ibid. 
s.152) är det utifrån intrigens förmåga att skapa mening genom sin förankring i ett 
värde, i ett “the good”.  

Det är framför allt två aspekter av detta förhållande som blir angelägna i detta 
sammanhang. För det första är intrigen inte en individs ”ägodel”. Med att den är det 
avgörande verktyget för att göra berättelsen och därmed berättaren förstådd är den en 
del av den språkliga gemenskapen. Den finns därmed redan där att använda. Det är inte 
ett isolerat moraliskt rum som upprättas i berättandet. Det är snarare ett inträde i en 
redan befolkat lokal, en anslutning till den gemenskap som delar just den intrigens 
förklarande kraft. Med det narrativa schemat som grundläggande för att göra sig 
förståelig blir därmed också berättelsen den huvudsakliga arena för det samtal som 
utspelar sig där individen erbjuder sig som ämne.  

För det andra är narrativet därmed alltid ett narrativ om identiteten (Mischler, 1986a, s. 
243; Riessman, 1993; Gergen, 1994). Med användningen av en intrig med dess 
strukturerande förmåga utifrån ett underförstått värde blir berättandet en markering av 
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den egna placeringen i förhållande till detta värde. Och därmed blir alltid intrigen 
identitetsgivande. Att applicera en intrig på en berättelse blir att ansluta sig till den 
kulturella gemenskap där det moraliska värde som intrigen förmedlar är accepterat. 
Intrigen är ett uttryck för en position i ett moraliskt rum. 

We create ourselves projecting our identities against accessible plots. 
(Czarniawska, 1998, s.44) 

Att göra en från de välkända kulturella mönstren avvikande handling förståelig genom 
narrativet är alltså att integrera den i en intrig som gör den förståelig, att integrera den i 
ett meningssammanhang. Men med att det grundläggande sättet att skapa sådan mening 
är det narrativa schemat, är också detta meningssammanhang narrativt upprättat. Det 
enskilda narrativet hämtar alltså sin mening ur sin integrering i ”mer omfattande” 
narrativa konstruktioner. De betydelser vi tillskriver vår omvärld och därmed oss själva 
är invävda i berättelser genom vilka vi i språket upprättar relationer till denna omvärld. 
Ett narrativt perspektiv innebär därför att det inte bara är det enskilda uttalade narrativet 
som är av intresse utan fastmer de sociala överenskommelser ur vilka det enskilda 
narrativet gör handlingar och händelser förståeliga. Och dessa är i sin tur upprättade 
som meningsgivande berättelser7. Perspektivet ställer oss inför en föreställning om 
individen som omsluten av socialt verksamma berättelser med skilda nivåer av 
förklaringsvärde, invävda i varandra (Bruner, 2002). När Bruner (1990) skriver att 
narrativet uppstår för att göra avvikelser från det självklara acceptabelt kan det förstås 
som att dessa avvikelser inte självklart kan inlemmas i de redan pågående berättelser 
varigenom den välkända relationen till omgivningen upprättas.  

Polkinghorne menar att det narrativa sättet att organisera sin erfarenhet är så 
omfattande att vi i själva verket bevarar minnena av våra erfarenheter i narrativ form 
(Polkinghorne, 1988, s. 68). Människan som reflexivt tolkande kan beskrivas som inte 
bara bevara utan också leva sina erfarenheter narrativt, inom en berättelse. 

Individen är alltså omgiven och indragen i ett nät av socialt angivna berättelser ur vilka 
han/hon narrativt formar sin identitet, sitt språkliga uttryck för likhet, att vara en ”sådan 
som”. Hon är inbegripen i en ständigt pågående dialog om vilken plats hon upptar i det 
sammanhang hon relaterar till.  

Narration may appear to be monologic, but its success in establishing 
identity will inevitably rely on dialogue. (Gergen 1994, s. 207)  

Som detta arbete att forma identiteten i narrativet inte bara är att göra sig synlig mot en 
tillfällig och omedelbar moralisk horisont, utan också att organisera inom en 
tidsdimension, ett relaterande mot ett då och ett sedan, vecklar också självets gestalt ut 
sig som en fortgående berättelse. Den moraliska horisont där de starka värden som 
avgör individens uppfattning av sig själv som värdefull är inte likgiltig och enkelt 
utbytbar, då dess rötter sträcker sig tillbaka ända till de erfarenheter där de första 
tecknen av ett separat själv formades. Det är därför en berättelse, en självbiografi, som 

                                                 
7 Jfr Searle, 1999. I hans genomgång av institutioners komplexa samband förutsätts den ena 
institutionen av nästa i ett nät av beroenden. Institutionen beskrivs som ”X räknas som Y i kontext C”. 
Man kan ersätta bokstäverna med X – handling(ar), Y – värdekategori och C – institutionellt 
sammanhang (berättelse). Resonemanget jag för är en aspekt av vad han benämner ”Bakgrunden”, det 
som möjliggör att vi följer de institutionella reglerna utan att reflektera över dem. Han skriver om 
denna ”Bakgrund” (s. 148): ”För det fjärde kommer i tiden utsträckta sekvenser av upplevelser till oss 
med en berättande eller dramatisk form.”  
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söker en koherens och ett internt sammanhang för att göra individen förståelig inför sig 
själv.  

[…] we achieve our personal identities and self concept through the use of 
the narrative configuration, and make our existence into whole by 
understanding it as an expression of a single unfolding and developing 
story. (Polkinghorne, 1988, s. 150) 

Ett narrativt perspektiv ställer individen i färd med att forma en värdig berättelse om 
sitt liv, en livsberättelse (Josselsson, 1995; McAdams, 1997; Crossley, 2000.), där varje 
enskild handling har en plats och kräver att bli integrerad som tillhörande och som 
meningsfull. ”[…] the life story is a redescription of the lived life and a means to 
integrate the aspects of the self.” (Polkinghorne 1988, s. 154). Med ett sådant 
perspektiv blir inte identiteten längre ett antal separata positioner, roller och beteenden, 
utan inbördes sammanhang utan det är just sammanhanget, den upprättade 
livsberättelsen som ger dem deras plats i en sammanhängande identitet. 

Performing a social role is a way in which a person manages and animates 
his or her actions, but playing a character – of which there are many over a 
life span – represents only one of the episodes that make up the content of 
the life story. […] But these various roles […] all take meaning from the 
perspective of the single adventure that is one person, as defined by the life 
plot. (Polkinghorne, 1988, s. 153) 

Handling, identitet och narrativ inför förändring. 
En handling är alltså inte isolerad utan ingår i ett handlingssammanhang. Varje enskild 
handling är en del av ett flöde av handlingar där den enskilda handlingens mening 
träder fram ur detta sammanhang. Den behöver inte alltid själv förklaras då dess 
mening framgår ur dess plats i en handlingshelhet. Vad som framstår som en 
handlingshelhet knyts samtidigt med andra sådana genom en socialt angiven kod för 
större sådana sammanhang, en praktik. Praktiken är därmed inte bara en 
handlingsrepertoar, en ansamling av regelbundet återkommande handlingar. Den får 
också genom den inneboende nödvändigheten av handlingars förklaring, en symbolisk 
sammanhållning. Handlingarna framstår i praktiken tillsammans som ett uttryck för en 
definierad plats inom ett socialt fält. Praktiken får en inre logik, den framstår som ett 
språk, en diskursiv enhet. Den blir ett uttryck för en relation och blir förbunden med en 
pågående berättelse varigenom praktikens utövare definieras. Individens association 
med en speciell praktik blir samtidigt en individens inordnande i denna pågående 
berättelse, en delaktighet i en handlandets diskurs, ett förverkligande av en socialt 
angiven identitet. ”Världen är klippfast och framkallar inga tvivel så länge sedvanliga 
rutinhandlingar duger” (Bauman, 2002, s.75). 

När därför nya handlingar tillförs den pågående praktiken påverkas förståelsen av detta 
handlingssammanhang och den pågående berättelsen varur denna praktik hämtar sina 
betydelser berörs. När en annan ”storyline” (Schafer, 1992) presenteras som 
meningsgivande för de egna handlingarna, blir det egna fotfästet rubbat och 
konstruktionen av den egna berättelsen blir till en kamp för att få tillgång till de starka 
värderingar som fortfarande avgör den intrig livsberättelsen formas runt (Taylor, 1989, 
s. 27). En handlingarnas föränderlighet involverar därför alltid, i stor eller liten mån, 
arbetet att omforma, utveckla och anpassa denna pågående berättelse för att inlemma 
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föränderligheten inom berättelsens inre logik, att låta förklara den genom dess bärande 
intrig.  

Varje enskild handling som tillförs praktiken ställer därför också en fråga om vilken 
identitet som därigenom gestaltas. Är dess förklaring konsekvent mot och koherent 
inom den pågående berättelsen? Kan den narrativt inordnas i det ”moraliska rum” där 
identiteten upprättas? Kan dess innebörder tecknas som gestaltningar av de ”starka 
värderingar” varemot den egna livsberättelsen framträder?  

Frågan uppstår om vad som händer när praktiken tillförs handlingar som inte kan 
förklaras inom detta rum, handlingar vars mening framspringer ur berättelser med 
motstridigt betydelsebärande intriger, handlingar som tvingar på den handlande en 
annan kontur än vad den redan förklarade praktiken erbjuder. Handlingar som hotar att 
spränga den pågående berättelsen om praktikens mening. 

När därför de kontextuella villkoren förändras, ställs individen inför uppgiften att 
omformulera den egna historian om sitt då, sitt nu och sin framtid. Värden, som utgjort 
fundamentet för berättelsen om den egna identiteten så långt, kan komma att 
konfronteras mot föreställningar där andra värden prioriteras. I sin strävan att skapa en 
sammanhängande livshistoria måste individen hitta vägar att hantera sådana konflikter. 
Människors berättelser om sitt nu formas som försök att lösa de knutar som så skapas i 
mötet med en förändrad omvärld. Det är dessa oavbrutna försök att återerövra en 
sammanhängande berättelse om sig själv jag här benämner ”kampen för 
människovärdet”.  

Konsekvenser och riktlinjer 
Med det perspektiv som jag här har skisserat, följer två konsekvenser som ger riktlinjer 
för hur identiteten i ett föränderligt arbetsliv kan studeras. För det första måste 
identiteten betraktas som en aktivitet och inte som ett tillstånd eller ett resultat 
(Thompson & McHugh, 2002, s 336). Identiteten är avhängig det ständigt pågående 
skapandet av mening. Den hämtas ur reflektionen över handlingen och är därför alltid 
en konstruktion av något som varit, av en gjord erfarenhet. Vi är som människor i 
konstruerandet av identiteten ständigt upptagna med att utvärdera och organisera våra 
handlingar inom en given berättelse. Identiteten är därför något som sker i detta 
förklarande av handlingar och händelser och den följer av den positionering i 
förhållande till de centrala värderingar som anges av den intrig det förklarande 
narrativet använder. Att undersöka identitetskonstruktion är därför alltid att undersöka 
ett skeende, inte ett resultat.  

As an activity the realm of meaning is described by verb forms rather than 
nouns. (Polkinghorne 1988, s. 4) 

För det andra är det relationen mellan individen och dennas kontext som blir föremål 
för undersökningen. Om identiteten uppfattas som narrativt formulerad reflektion över 
erfarenheter är den diskursiv (Gergen, 1994, s.185). Identiteten sker inom språket. 
Narrativets förklarande kraft ligger i dess upprättande av språkligt förmedlade 
relationer mellan skilda erfarenheter. Samtidigt uppträder meningen genom 
hänvisningen till ”plot” som det gemensamt ägda förklaringsschemat. Med handlingens 
förklaring, oskiljbar från handlingen i sig, ingår vi i en kommunikativ gemenskap. 
Identiteten sker därmed i den relation som genom förklaringen upprättas till den 
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handlandes sociala sammanhang. Den är nedsänkt i ett ömsesidigt beroende (ibid. s. 
186). 

Sammanfattning 
Så har jag formulerat ett perspektiv på identitet som kan sammanfattas i följande 
punkter:  

• Individens handlingar kan förstås som uttryck för de fundamentala värderingar 
mot vilka livet kan tilldelas mening och individen erövra respekt inför sin egen 
person. 

• Identitet är den form som självet tilldelas i förklarandet av handlingarna. 
• Detta förklarande av handlingar sker narrativt. 
• Handlingarnas betydelser uppträder i narrativet genom dess intrig (plot). 
• Intrigen bestämmer hur dessa handlingar skall temporalt organiseras för att 

tilldelas mening. 
• Intriger ägs inte av individen själv utan ingår i den kommunikativa gemenskap 

till vilken individen vänder sig i sitt meningsskapande. 
• Identitet är ett skeende och måste studeras som ett skeende. 
• Det är i det narrativa upprättandet av relationer till omgivningen som identiteten 

sker. 
• Identiteten anger en respekterad plats för en social tillhörighet och har rötter i 

individens speciella historia ända tillbaka till den kroppsligt gjorda erfarenheten 
av att vara ”en annan”, ett separat själv. 

• Individen söker inordna sina handlingar i sin livsberättelse så att en 
föreställning om kontinuitet och kongruens av den egna personen kan bevaras. 

ARBETSLIV - DEFINITIONER  

När jag nu har formulerat det övergripande perspektiv på identitetsbegreppet för den 
fortsatta diskussionen är det dags att närma sig det fält där detta perspektiv skall 
tillämpas. Jag har angett syftet med studien som en undersökning vad arbetslivets 
föränderlighet i praktiken kan innebära för individen i dennes identitetskonstruktion. 
Studiefältet är alltså den narrativt upprättade relationen mellan individen och den 
kontext som arbetet utgör. Jag skall därför söka klargöra några förhållanden inom detta 
fält som följer av det perspektiv jag formulerat.  

Arbete som handling 
Det första som kan tyckas självklart men som får avgörande konsekvenser med den 
utgångspunkt om relationen mellan handling och identitet som jag diskuterat. Att arbeta 
är att utföra handlingar. Hela det tidigare resonemanget om handlingen och dess 
symboliska och kommunikativa karaktär gäller därför också arbetshandlingen. Den kan 
tilldelas en funktionell mening – dess konkreta målorientering. Och det är denna som 
motiverar den ur ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv. I normalfallet är det det 
konkreta resultatet av arbetets handlingar som bedöms, diskuteras och belönas. 

Men som alla handlingar är arbetshandlingen samtidigt enligt det tidigare resonemanget 
för den handlande ofrånkomligen föremål för en förklaring mot en moralisk horisont. 
Den har också symboliska innebörder som måste bestämmas och värderas. Den 
gestaltar symboliskt socialt överenskomna värderingar. Den ingår i det ständigt 
pågående samtalet där den egna identiteten bestäms. I denna kommunikativa dimension 
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riktas i handlingen frågor till en omvärld som avkrävs ett svar. Också i arbetets 
handlingar måste det vara möjligt för den handlande att svara för sig, att ge handlingen 
en moralisk innebörd.  

Också arbetets handlingar förklaras narrativt genom att inordnas i en berättelse där 
deras mening framgår ur hänvisningen till en kulturellt angiven intrig, som vilar på 
värderingar mot vilka frågor om vem jag är bestäms. Att avhända sig ansvaret för sin 
handling kräver också en hänvisning till en kulturellt accepterad kod för förklaring. 
”Det är inte mitt bord” är kanske under normal omständigheter ett gångbart 
överlämnande av ansvar. Men vem ifrågasätter inte idag en hänvisning till orderlydnad 
som absolut gångbar för acceptabel ansvarslöshet? 

Narrativen om arbetets handlingar är därmed inte heller frikopplade från den pågående 
konstruktionen av livsberättelsen. Den moraliska horisont som den egna historian 
konstrueras mot anger riktlinjerna för vilken intrig arbetets handlingar skall kunna 
förklaras med. Den sociala identiteten är inte väsensfrämmande från den personliga 
utan båda ingår som av varandra beroende delar i denna livsberättelse. ”Yrkesidentitet” 
som en separat berättelse om arbetets handlingar har sin plats inom denna ”single 
unfolding and developing story” (Polkinghorne, 1988, s. 150). 

Och slutligen står denna förklaring att finna inom den relation som upprättas mellan 
individen och hans omvärld, i hur relationerna inom arbetets sfär konstrueras. Den 
fråga som framträder inför konstruktionen av denna relation blir: Vilket värde skall 
arbetets handling tilldelas? Eller, då arbetets handlingar förklaras narrativt: Vilken 
berättelse blir jag en del av när jag utför denna handling? Vilken moraliskt grundad 
förklaring av handlingen ligger i den förklarande intrigen? Det värde som denna 
berättelse tilldelar min identitet är socialt angiven. Den uppkommer inte ur ingenting 
utan finns där redan, färdig att använda. En följdfråga blir: Vem har makten över den 
identitetsskapande berättelsen om arbetet?  

Arbetets handlingar utförs normalt i ett koordinerat samspel mellan skilda individer, 
inom en organisation. Identitetskonstruktionen i arbetet blir därför ofrånkomligen nära 
knuten till hur relationen till den organisatoriska kontexten upprättas. Svaret på frågan 
om handlingens moraliska varför är sammanvävd med den berättelse som 
organisationen presenteras genom. 

Organisationen som berättelse 
Resonemanget leder alltså fram till ett centralt fält för undersökningen skall vara hur 
relationen mellan individ och organisation konstrueras. Hur kan då begreppet 
organisation förstås med ett sådant perspektiv som jag här anlägger, ett perspektiv som 
fokuserar på handlingen och dess narrativa förklaring?  

När vi talar om ett strukturellt organiserat system (i form av t. ex. en 
”organisation”) är det istället det systematiska (regelbundna) handlandets 
struktur som vi avser […] så är det strukturellt organiserade ’sociala 
systemet’ den teoretiska form i vilken vi reflekterar över och talar om det 
funktionella handlandet. (Allvin, 1997, s.79) 

En organisation är en ”det systematiska handlandets struktur” där handlandet har sin 
funktionella förklaring. De funktionellt reglerade handlingarna skall leda till ett resultat 
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som är organisationens raison d’etre.8 Stannar vi i ett sådant funktionalistiskt 
betraktande av organisationen har den emellertid ännu inte trätt fram som en 
symboliserad gestalt. Den är inte narrativt formulerad. Dess innevånare är relationslösa 
utförare av effektinriktade beteenden. Organisationen kan inte framstå som ett eget 
subjekt med egen vilja.  

Men i diskursen runt organisationen talar vi gärna om organisationens vilja och dess 
strävan som vore den ett eget subjekt. Av det tidigare resonemanget där handlingens 
kommunikativa aspekt diskuterades blir det möjligt att förstå denna omvandling av en 
själlös struktur till en föreställning om organisationen som ett subjekt.  

För det första upprättas en kommunikation genom att organisationen befinner sig i en 
utbytesrelation till en omvärld. Dess mening måste förklaras för en lyssnare. Den blir 
därmed till som en språklig föreställning och framträder som en symbolisk gestalt. 
Organisationen representerar en aktivitet och ett resultat av denna aktivitet. Den blir 
möjlig att tillskriva egenskaper och framträder med egen identitet, som en egen 
berättelse.  

För det andra måste organisationen som ett strukturerat handlande också tilldelas en 
mening av de handlande själva. Dessa handlingar måste förklaras mot en moralisk 
horisont och därmed inordnas i berättelsens struktur. Organisationen som en berättelse 
träder nu fram också så att säga inifrån, genom den intrig som tillämpas internt för att 
ge mening åt de vardagliga aktiviteterna.  

När vi talar om identitet och organisation är det alltså två skilda 
kommunikationsprocesser som är i verksamhet men där man kan förvänta sig att dessa 
har ett dynamiskt förhållande (Whetten & Godfrey, 1998). I den ena skapas det 
organisatoriska ansiktet utåt, det mytologiserande som synliggör 
arbetsorganisationen/företaget som deltagare inom ett socialt fält. I den andra 
frambringas värden, föreställningar och normer som härskar inom organisationens 
väggar. Vad vi kallar för organisationskultur (Hofstede, 1991) kanske kan betraktas 
som avhängig bland annat dessa processer, då begreppet siktar mot att fånga kulturella 
och symboliska företeelser, värderingar och innebörder inom organisationen (Alvesson, 
2001). 

Individen blir därför så att säga insnärjd i redan existerande berättelser om sin relation 
till arbetets omvärld, berättelser som han/hon har att ta ställning till, medvetet eller 
omedvetet, i de egna försöken att ge sina handlingar en mening. 

                                                 
8 En sådan definition innefattar inte sammanslutningar vars raison détre är helt moraliskt angivna. 
Även om en syjunta formeras utifrån systematisk reglerade handlingar, ”vi ses torsdagar kl. 15.00 och 
broderar”, så har handlingarna inom denna sammanslutning ingen mening utanför målet ”att umgås”. 
Så länge produkten, brodyren, är den enskilda deltagarens har sammanslutningen som sådan inget mål 
utanför upprättande av en plats för ”umgänge” och därmed sker inget utbyte med omgivningen i dess 
namn. Att betrakta ”umgänge” som produkt är att legitimera alienationen (jmfr Adorno, 1951). Jag gör 
här en avgränsning av begreppet organisation som skiljer sig från t ex Ahrne & Hedberg (1999), som 
innefattar t ex familjen i organisationsbegreppet, vilket blir meningsfullt först när den betraktas som en 
produktionsform, dvs när den framträder inom en utbytesrelation  till sin omgivning. 
Thompson/McHugh (2002, s. 339) avgränsar arbetsorganisationen från andra sociala organisationer 
genom dess regelstyrda kontroll av det individuella beteendet. 
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Organisation och tillhörighet 
It is actions (acts) that constitute a community, not people (agents) or 
places (scenes). (Czarniawska 1997, s 57) 

Czarniawska pekar här på aktiviteten som utgångspunkt för den organisatoriska 
tillhörigheten. Men det är en tillhörighet som inte endast är formell utan också har 
psykologiska innebörder. Organisationen är en handlingsstruktur där den enskilda 
handlingen ingår i ett handlingssammanhang, är en del av en helhet. Förståelsen av de 
egna handlingarna är därmed avhängig detta handlingssammanhang. De hämtar sin 
mening ur hur de berättelser är konstruerade där detta handlingssammanhang förklaras. 
Den är beroende av de intriger som ger struktur åt den verklighet där arbetet försiggår. 
Det är intriger som inte ”tillhör” någon speciell individ men finns närvarande i de 
föreställningar om sammanhang som kollektivt delas. De är sociala fenomen. När 
individen utnyttjar en sådan kollektivt ”ägd” intrig för att definiera sig, skriver han/hon 
samtidigt in sig i det kollektiva sammanhang där denna intrigs tilldelade symboliska 
värden har moralisk signifikans. Han/hon anammar en tillhörighet och låter sig ingå i 
en värdegemenskap inom vilken handlingar görs meningsfulla. I detta perspektiv är 
alltså den organisatoriska tillhörigheten som erfarenhet en konsekvens av den mening 
som genom språket tilldelas aktiviteten och där organisationen framträder i 
symboliserad form.  

När jag därför skall undersöka relationen individ – organisation är det följaktligen inte 
till organisationen som ett funktionellt fenomen som denna relation upprättas, utan till 
de föreställningar om vad som karaktäriserar denna enhet, dess symboliska 
framträdande. Även om arbetsorganisationen är nog så konkret som motpart i 
bestämningen av den formella relationen i löneavtal, arbetstidsscheman, reglementen 
osv., så är det de betydelser som tilldelas den moraliskt grundade berättelsen om 
organisationen, som avgör kvaliteterna i denna relation.  

Relationen individ – organisation 
Att stå till svars för sin handling är att stå till svars inför någon, dvs. att överlåta åt 
någon annan (faktiskt eller i fantasin) att slutgiltigt avgöra handlingarnas värde. Frågan 
blir vem den handlande erkänner som behörig att avgöra handlingarnas symboliska 
värde när han/hon utnyttjar någon intrig i sitt identitetsskapande.  

När i en organisation individer tilldelas en viss handlingsrepertoar så tilldelas de också 
en gemenskap att ingå i. Men för de handlande har handlingarna betydelser. Det 
innebär att handlingarnas betydelser kommer att forma gemenskapens betydelse. En 
gemenskap är inte bara eller ens i första hand ett gemensamt handlingsmönster för dem 
som ingår, utan det har innebörder av tillhörighet, av identifikationsmöjligheter. Det är 
detta som för deltagaren präglar gemenskapen. 

Arbetets handlingar tilldelas en funktionell mening av arbetsorganisationen när den 
uppträder som system definierat av systematiskt reglerade och målrelaterade 
handlingar. Men organisationen som en berättelse att ingå i har makten att tilldela 
handlingen en tolkningsram, erbjuda en intrig, där dess symboliska, dvs. 
identitetsskapande, betydelser träder fram, de betydelser som är angelägna för 
möjligheten till integration i livsberättelsen. 
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Individens relation till organisationen kommer därför att konstrueras i spänningen 
mellan handlingens funktionella förklaring och den förklaring som erbjuds genom det 
moralisk värde handlingen kan tilldelas.  

En handling i ett organisatorisk sammanhang är därför inte bara en målinriktad 
handling utan också en bekräftelse på den identitetsskapande berättelse individen 
ingår i, som han/hon definieras av och konstruerar sin identitet genom. 

Identitet, organisation och föränderlighet 
I perspektivet av organisationen som en berättelse har den funktionen att upprätta en 
intrig genom vilken de enskilda handlingarna kan förklaras. Som berättelse har den 
därför makt över konstruktionen av identiteten, över hur individen synliggörs inför sig 
själv. Är organisationen narrativt definierad är också handlingarna definierade vilket 
betyder att organisationen som definierande ”community” är självklar. Som ”det 
systematiskt reglerade handlandet” (Allvin, 1997) innebär organisationsförändring 
förändring inom detta systematiskt reglerade handlande. Nya handlingar eller nya 
relationer mellan handlingar kräver nya förklaringar. Individens identitetsskapande blir 
därmed ofrånkomligt indragen i denna organisatoriska föränderlighet.  

Sammanfattning 
Till de tidigare punkterna kan jag nu lägga sådana som rör individ, arbete och 
organisation. 

• Också i arbetets handlingar måste det vara möjligt för den handlande att ge 
handlingen en moralisk innebörd. 

• Narrativen om arbetets handlingar (t. ex.”yrkesidentiteten”) är därmed inte 
frikopplade från den pågående konstruktionen av livsberättelsen.  

• Identiteten i arbetet formas ur svaret få frågan: Vilken berättelse blir jag en del 
av när jag utför denna handling? 

• Frågan om vem jag är i arbetet står att finna i hur relationerna inom arbetets sfär 
konstrueras.  

• Organisationen kan, vid sidan av sin funktionella mening, betraktas som en 
berättelse. 

• Organisationen som en berättelse har makten att tilldela handlingen en 
förklarande och därmed identitetsskapande intrig.  

• En handling i ett organisatorisk sammanhang är därför inte bara en målinriktad 
handling utan också en bekräftelse på den identitetsskapande berättelse 
individen ingår i, som han/hon definieras av och konstruerar sin identitet 
genom. 

Med detta har jag formulerat ett perspektiv på hur identitetsbegreppet kan förstås där 
det är möjligt att ana dess betydelse och i konsekvens med detta perspektiv angett 
förutsättningarna för hur identiteten i ett föränderligt arbetsliv kan undersökas. Därmed 
är det dags att redovisa praktiken - hur denna undersökning har genomförts. 
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METOD 

SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 

Syftet med studien är alltså en undersökning av vad det i praktiken kan innebära för 
konstruktionen av identiteten att befinna sig mitt i den förändringsprocess som 
arbetslivet genomgått och genomgår. Det betyder att jag riktar undersökningen mot 
arbeten och arbetsplatser med en stark förankring i en traditionell organisatorisk 
ordning men som befinner sig i ett uppbrott mot denna. Det fält av organisatoriska 
villkor som formats utan en omedelbar anslutning till en sådan ordning lämnar jag 
följaktligen åsido9. 

En avgränsning följer självklart av det perspektiv som presenterats. Koncentrationen på 
vad som sker i diskursen gör det bara möjligt att undersöka ett mycket begränsat antal 
texter. Syftet måste därför formuleras som att ge exempel på hur denna process kan 
gripa in i människors liv.  

Denna begränsning får emellertid inte förhindra möjligheterna till en mer generell 
förståelse, något som kan bli fallet om endast en enskild arbetsplats undersöks. För att 
inom en avhandlings begränsade ramar kunna ge en vidare föreställning om vilka 
förhållanden som berörs krävs att berättelser från åtminstone två skilda verksamheter 
representeras.  

Det narrativa perspektivet riktar sig mot skapandet av identiteten som en form för 
självet. Det är inordnandet av individen i tiden som en pågående process. För att förstå 
vad detta fortsatt innebär krävs också information om hur individens berättelse om sig 
själv utvecklar sig under tid. Hur ser arbetet att upprätta identiteten i föränderlighet ut 
ur ett längre perspektiv?  

DESIGN OCH DATAMATERIAL 

Med dessa begränsningar blir fallstudien den konsekventa formen där två fall 
undersöks. Den görs som en delstudie inom MOA- projektet10, ett omfattande 
forskningsprojekt där ett delsyfte var att ”söka kunskap om aktuella arbets- och 
levnadsvillkor för kvinnor och män och vad dessa innebär i olika livssituationer och 
organisatoriska strukturer” (Härenstam et al, 1999a-c, 2000, 2004). Datainsamlingen, 
som pågick mellan 1994 och 1997, involverade totalt 82 arbetsplatser varav 2 i en 
förstudie och resterande i huvudstudien. Sammanlagt ingick 227 individer varav 114 
kvinnor och 113 män. Urvalet av studiepersoner gjordes via "branschvisa", strategiska 
val av arbetsplatser. Vi sökte dels "typiska" arbetsplatser i branschen, dels sådana där vi 
på förhand visste att nya organisationsformer och/eller produktionsformer hade införts, 
alternativt att förändringsarbete pågick. Variation snarare än representativitet 
eftersträvades i urvalet av arbetsplatser. Den slutgiltiga studiegruppen kom därför att 

                                                 
9 Jag tänker här på det fält av nya arbets- och organisationsformer som uppträtt som en följd av den 
nya teknologin med dess möjligheter till att upphäva den byråkratiska ordningens begränsningar och 
skapa nya gränslösa former för organiserandet av arbetet.  
10 ”Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och män.” 
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bestå av personer som valts ut genom en kvalitativ, strategisk och successiv 
urvalsprocess. 11 

I MOA-projektets huvudstudie genomfördes efter visst strategiskt urval 153 ”öppna” 
intervjuer. Till detta fogades 22 intervjuer från förstudien. Den grupp som genomförde 
intervjuerna bestod förutom av mig av tre forskare. Frågeområden var definierade för 
intervjuerna som karaktäriserades av en hög grad av öppenhet och följsamhet då syftet 
var att de intervjuade skulle ges möjlighet att själva formulera sina erfarenheter. Varje 
intervju varade c:a två timmar. Intervjuargruppen diskuterade och utvärderade 
intervjuarbetet kontinuerligt. 

Urval för denna studie 
Det huvudsakliga empiriska materialet för de två fallstudierna utgörs av intervjuer från 
två arbetsplatser som ingick i MOA-projektet. Skälet till att välja dessa arbetsplatser var 
att de var fast förankrade i en traditionell byråkratisk organisation men omfattande 
förändringar hade genomförts och genomfördes under den aktuella tiden. På dessa 
arbetsplatser intervjuades samtliga individer som deltog i MOA-projektet, varför det 
fanns ett förhållandevis rikt material från varje arbetsplats att utgå från. Vidare 
representerade de verksamheter med två skilda arbetsobjekt - varuproduktion, ett 
tidningstryckeri, och vårdarbete, en intensivvårdsavdelning på ett större sjukhus. I detta 
material ingick 20 intervjuer från varuproduktion, 10 män och 10 kvinnor, samt 8 
intervjuer från vårdavdelningen, 6 kvinnor och 2 män. Jag hade själv gjort c:a en 
tredjedel av dessa intervjuer 

I huvudstudiens intervjumaterial fanns vidare arbetsplatser som var jämförbara med 
dessa vad gällde verksamhet och föränderlighet varför det var möjligt att använda 
intervjuer från dessa som referensmaterial. Detta kom speciellt att gälla för vårdsektorn 
då materialet från avdelningen var mindre än från tryckeriet. Här kompletterades på 
detta sätt med intervjuer från individer som arbetade inom terminalvård och geriatrik, 
sammanlagt 6 intervjuer, två män och fyra kvinnor. Också här utförde jag c.a en 
tredjedel av intervjuerna. 

Intervjuer i uppföljningen. 
I ambitionen att få berättelser som sträckte sig över en längre tid genomförde jag i en 
uppföljande studie en ytterligare omgång intervjuer under 2001 och 2002. Denna gång 
med 10 personer, fem från varje arbetsplats. Valen av individer kom här att i hög grad 
styras av vilka personer som fortfarande hade en tillräckligt nära anknytning till den 
arbetsplats man varit på vid förra tillfället. Detta visade sig inte helt kunna uppfyllas 
utan i några fall hade man bytt arbetsplats under mellantiden och i ett fall ersattes en 
intervjuad med en på arbetsplatsen nytillkommen. Denna hade jämförbar ålder och 
erfarenhet med en tidigare intervjuad.  

Intervjumetodiken var i princip densamma, dvs. det lämnades stort utrymme åt den 
intervjuade att formulera sin berättelse. Alla återintervjuade hade dessutom fått tillgång 
till en utskrift av den förra intervjun varför olika teman i denna kom att styra 
beskrivningen av förändringar.  

                                                 
11 För detaljerad genomgång av urvalsmetod och resultat från MOA-studien hänvisar jag till Härenstam 
et al (1999a; 1999b; 1999c; 2000 och 2004). 
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Dessa intervjuer avslutades med att den intervjuade ombads presentera en berättelse om 
en händelse i arbetet som personen själv uppfattade som betydelsefull. Syftet med att 
samla in dessa narrativ var att de skulle kunna ge möjligheter att mer precist bestämma 
de värden, de ” goods” enligt Taylor, som för varje individ framstod som centrala i 
berättelsen om deras relation till arbetet.  

Data för organisationsbeskrivningar 
På båda arbetsplatserna genomförde forskarteamet vid första tillfället en omfattande 
datainsamling om organisatoriska förhållanden. Dessa innefattade intervjuer med flera 
organisationsföreträdare, tryckt material, deltagande observationer samt enkäter 
rörande organisatoriska förhållanden som besvarades av studiepersonerna.12  

Vid andra tillfället intervjuade jag organisationsföreträdare om den organisatoriska 
utvecklingen sedan förra tillfället. Intervjuerna spelades in och skrevs ut.  

Etisk prövning 
MOA:s huvudstudie har genomgått etisk prövning vid KI och godkänts. Även 
uppföljningsstudien har genomgått denna granskning vid KI och godkänts under 
förutsättning att samtycke från studiepersonerna gavs. Studiepersonerna har fått 
skriftlig och muntlig information och i samtliga fall godkänt villkoren för deltagande i 
studien. 

ANALYSMETODER 

Det finns ingen övergripande definition av vad som kan betecknas som ett narrativ. 
Litteraturen redovisar ett brett spektrum av narrativa sätt att angripa en text och hur en 
narrativ analys kan bedrivas (Mischler, 1997). Rekommendationen är vanligen att 
anpassa metodik efter frågeställning (Czarniawska, 2001). Med det perspektiv jag 
presenterat får ett narrativt sätt att närma sig intervjutexterna två innebörder. Dels 
presenteras i utsagorna regelrätta narrativ, berättelser om enskilda händelser. Dels följer 
av betoningen av det narrativa schemat som den främsta metoden att skapa mening och 
av vad jag beskrivit som att individen är ”omgiven och indragen i ett nät av socialt 
angivna berättelser” (s. 31), att intervjun som helhet förmedlar en berättelse om hur 
individen skapar sig i detta nät. Analysen måste alltså röra sig mellan dessa nivåer. I 
den fortsatta texten kommer jag att upprätthålla denna skillnad genom att benämna de 
enskilda narrativen för just narrativ, medan ”berättelse” syftar på dessa övergripande 
narrativa former för förståelse.  

Förhållandet mellan helheten och enskildheterna är centralt för den tolkningsmetod jag 
tillämpade. Detta gäller för individen som unik och samtidigt, genom sitt språk, som 
representant för sitt kulturella sammanhang. Men det gäller också intervjutextens 
helhet, som avtryck av intervjun som enstaka händelse, i förhållande till dess enskilda 
delar och uppbyggnad där vardagslivets diskursiva sammanhang synliggörs.  

Materialet bestod alltså av två omgångar av intervjuer med 6 -7 års mellanrum, 
samtliga i original ordagrant utskrivna men utan någon metodik för extralingvistiska 
aspekter. Sådant material uppmärksammades senare under analysen. Frågorna till 

                                                 
12 För detaljerad genomgång av metod och analys av MOA:s totala material om organisatoriska 
förhållanden se Härenstam et al (2004). 
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texterna från de två intervjuomgångarna var något olika vid analysen. Till den första 
omgången ställdes frågan om vad som utgjorde den centrala problematiken i 
identitetsskapandet inför arbetets föränderlighet. Syftet var alltså att söka en förståelse 
av innehållet i ”identitetsarbetet” (Alvesson, 2003) i relationen till arbete och 
organisation vid denna tidpunkt. För materialet från det andra tillfället, där en 
jämförelse över tid var möjlig, sökte jag ett fördjupat svar på vad ett sådant 
identitetsarbete hade inneburit och innebar, vilka konsekvenser det förde med sig för 
hur relationen individ – organisation kunde förstås. De något skilda frågorna gjorde att 
något skilda analysmetoder användes.  

Forskningsintervjun är ett samtal (Kvale 1997) och som sådant en unik, avgränsad och 
specifik händelse (Holstein & Gubrium, 1995). Detta angav en utgångspunkt för en 
analys där identitetskonstruktionen söktes. Den måste utgöras av intervjun som helhet. 
Detta har också en etisk aspekt. Den intervjuade har presenterat sig genom en hel text. 
Denna är vad som finns kvar efter intervjuns möte - det drama han/hon gestaltat under 
intervjun och genom vilken han/hon valt att framträda. Det finns därför ett moment av 
respekt inför den som så presenterat sig att börja undersökningen med att avlyssna hela 
denna presentation och uppmärksamma de förslag om frågor som lämnats.  

Analysen inleddes därför med upprepade genomläsningar av texterna med en fråga om 
vem den intervjuade i varje enskild intervjutext föreföll att vilja gestalta. Denna del av 
analysprocessen måste beskrivas som intuitiv och öppen för fantasin. Med en något 
poetisk formulering kan jag påstå att jag gav mig möjlighet att träda in i och reflektera 
över det personliga rum individerna skapade runt sig och sitt arbete, eller, med andra 
ord, att möta konturer av det själv de så lämnat kvar i texterna. Självfallet var det ett 
rum som jag i hög grad deltog i skapandet av, men detta reflexiva medskapande gjorde 
det möjligt att urskilja förslag till sådana omständigheter som framstod som 
betydelsefulla att formulera sig runt för att teckna den egna konturen.  

Genom det upprepade läsandet av flera intervjutexter framträdde också förslag på 
sådana utsagor där dessa enskilda individuella gestaltningar återkom i andra intervjuer. 
En första kontur av gemensamma övergripande berättelser kunde anas. Detta sätt att 
närma sig materialet tillhandahöll på så sätt preliminära hypoteser om vad den fortsatta 
analysen skulle koncentrera sig på, och det ledde också till att vissa intervjuer skilde ut 
sig som möjligen mer fruktbärande för en inledande analys13. 

Nästa steg var att konkretisera och pröva dessa hypoteser. Det innebar att finna 
narrativa utsagor där förslag till för identitetskonstruktionen betydelsefulla 
omständigheter formulerades. Utgångspunkten att hela intervjun har en egen 
dramaturgi lämnar sådana möjligheter. Intervjun är ett interaktivt samspel där olika 
roller tas av den intervjuade och intervjuaren (Holstein&Gubrium, 1995). I detta 
samspel utgör rollbyten vändpunkter i intervjuns förlopp. Tillfällen där den intervjuade 
lämnar rollen att vara underordnad intervjuarens styrning av händelseförloppet, en 
passiv informationsgivare, för att i stället bli den aktiva konstruktören av samtalet är en 
sådan dramaturgisk vändpunkt. Det är rimligt att anta att den utsaga som då lämnas har 
en högre grad av angelägenhet, att den intervjuade vill förmedla något som framstår 
som mer centralt i sin berättelse om sig själv. I många intervjuer finns ett första sådant 

                                                 
13 Detta sätt att närma sig texterna har beröringspunkter med Thomssons beskrivning av den reflexiva 
metodikens sökande efter ”nyckelintervjuer” (Thomsson, 2002). 
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ögonblick där den intervjuade tydligt vill föra in ett för honom/henne centralt tema, och 
som därför kan antas innehålla väsentliga föreställningar för konstruktionen av den 
egna positionen i tid och rum. Jag har gett denna händelse beteckningen ”första 
konstruktion” (Wiklund, 2001). 

Andra händelser i intervjun med liknande förmodade innebörder kunde vara ett 
förhållande som återkommande behandlades i en och samma intervju eller fanns 
gestaltat i flera intervjuer på olika sätt. Att ett förhållande på detta sätt upprepades 
narrativt pekade mot att det representerade erfarenheter som inte kunde inordnas inom 
den kulturellt angivna ramen för förståelse (Bruner, 1990).  

När på detta sätt sådana, för frågeställningen betydelsebärande narrativa enheter 
identifierats tog den egentliga textanalysen vid. I litteraturen beskrivs hur skilda 
verktyg och metoder kan användas för en narrativ analys (Czarniawska, 2001; 
Riessman 1993). Skilda transkriptionssätt tydliggör skilda aspekter och metoderna 
kompletterar varandra när narrativens struktur och de intriger som bestämmer 
konstruktionen skall friläggas. I det forsatta analysarbetet använde jag olika författares 
förslag på metoder och fokuseringar vid analys av narrativ. 

Målet i detta första skede var att frilägga de enskilda föreställningar som förts samman i 
dessa betydelsebärande narrativa enheter för att bilda en meningsfull helhet. Den fråga 
som ställdes till texten var alltså i första rummet en fråga om vad som i narrativet skulle 
ges mening. Förståelsen för den enskilda handlingen framgår ur hur den kan knytas till 
det övriga händelseförloppet (Polkinghorne, 1988, s. 6). Analysen av en narrativ 
textenhet innebär då att synliggöra vilka delar som ingår för att där ges 
meningsskapande relationer. Det var ett sökande efter de ”elements” som Polkinghorne 
beskriver som medvetandets innehåll: “The elements on which the realm of meaning 
acts to establish or recognize relationships are the contents of awareness.” (ibid. s. 4).  

För att frilägga dessa ”element” i de betydelsebärande narrativ som identifierats, gjorde 
jag en noggrann analys av deras uppbyggnad. Narrativen dekonstruerades. Denna 
dekonstruktion genomförde jag med hjälp av olika metoder. Dekonstruktionen kunde 
bestå av en detaljerad genomgång av dess språkliga uppbyggnad. I andra fall använde 
jag, med viss förenkling och anpassning till målet för analysen, den 
transkriptionsmetod som Gee föreslår (Gee, 1991; 1999). Han presenterar en detaljerad 
sådan som inbegriper talets pauseringar och betoningar för att synliggöra vad han 
benämner idéenheter (”idea units”). De motsvarar de ”element” i medvetandet som 
narrativet är uppbyggt av. Ideenheterna utgör representationer av de enskilda 
förhållanden/erfarenheter som behöver göras begripliga genom narrativet. Med hjälp av 
denna transkriptionsmetod blev det därför möjligt att konstatera vad som behövde 
skapas relationer mellan i de erfarenheter narrativet skulle ge mening.  

En annan metod att frilägga narrativets konstruktion var att fråga efter dess ”poäng”. 
Narrativets ”poäng” är vad som framstår som dess centrala meddelande, dess 
kommunikativa mening. Adelsvärd (1997, s.212) beskriver tre skilda sådana. Där finns 
”berättelsepoängen”, vad berättelsen vill förmedla som berättelse, ”berättarpoängen” 
genom vilken den berättande framträder och slutligen den ”underliggande poängen” 
som är berättelsens sens moral, eller dess förklarande system (”explanatory system”), 
där följaktligen dess moraliska dimension framgår.  
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Labovs (1972) metod att frilägga narrativets struktur genom att frilägga dess olika delar 
- ”Abstract – Orientation –Complicating Action –Evaluation –Resolution–Coda” – kom 
också till användning. Med dess hjälp kunde narrativets struktur synliggöras när det var 
dolt inom en snårig mångfald av utsagor. Metoden var också användbar när det gällde 
att synliggöra narrativets betydelsegivande intrig, dess ”plot”, något också poängen står 
i förhållande till. 

Eftersom ”the plot” innehåller det moraliska värde som ger narrativet dess mening och 
därmed är centralt för narrativets identitetsskapande, var den en central fråga vid 
analysen av narrativen. Polkinghorne betraktar intrigens förmåga att ge mening som en 
abduktionsprocess, dvs. att anta en hypotes som möjliggör förklarandet av något 
”puzzling phenomenon” (Polkinghorne, 1988, s.19) genom att pröva den mot det 
faktiska skeendet. En ökad förståelse kunde därför hämtas ur förståelse för hur ” the 
plot” konstruerades och användes. 

Med hjälp av dessa skilda verktyg vid dekonstruktionen av de narrativ som identifierats 
med de metoder jag angivit, var det alltså möjligt att urskilja vilka skilda 
föreställningar/idéer som utgjorde det erfarenhetsmaterial narrativen hade till uppgift att 
begripliggöra. Analysen synliggjorde den konflikt mellan olika föreställningar som den 
intervjuade i narrativet sökte lösa i sitt identitetsarbete.  

Narrativets förklarande kraft ligger i dess upprättande av språkligt förmedlade 
relationer mellan skilda erfarenheter. I narrativen konstruerades relationer till den 
organisatoriska kontexten. Eftersom identiteten konstrueras diskursivt, då identiteten 
sker inom språket (Gergen, 1994, s.185), speglade de också en för den organisatoriska 
positionen viktig problematik. Detta är möjligt att påstå utifrån det teoretiska 
perspektivet, att erfarenheter är narrativt formerade (Polkinghorne, 1988). Därför var 
den språkliga form de uppträdde i i texterna ett uttryck för en kulturellt betingad 
diskurs. Texterna var inte längre endast uttryck för den enskilda individen, utan kunde 
behandlas som reflexer av för positionen gemensamma erfarenheter. I det här stadiet av 
analysen var det alltså möjligt att betrakta de enskilda utsagorna som representationer 
för kollektiva förståelseformer och den enskilda informanten som representant för en 
med andra delad föreställningsvärld.  

Friläggandet av idéinnehållet i de enskilda narrativen möjliggjorde därmed en 
strukturerad analys av hela textmaterialet. De konflikter som analysen frilagt kunde 
betraktas som en berättelse om självet i konflikt med en annan berättelse om självet där 
narrativet konstruerades som en dialog mellan de gestalter av själv som upprättades i 
dessa berättelser. (Josselson, 1995, s. 42). Jag kunde ana konturerna av övergripande 
förklaringssystem, berättelser, som individerna i den organisatoriska positionen hade att 
bearbeta inför arbetets föränderlighet. 

Fortsättningsvis fokuserade jag på att undersöka de vidare innebörderna av de idéer 
som framträtt i analysen och att undersöka innehållet i de berättelser som på detta sätt 
dialogiskt fanns representerade i de enskilda narrativen. I denna del av analysen 
koncentrerade jag mig därför på att undersöka hur relationen till skilda organisatoriska 
förhållanden konstruerades, dvs. vilka organisatoriska förhållanden som utsagan 
refererade till. Intervjumaterialet kunde kategoriseras dels efter den organisatoriska 
position de lämnades från och dels efter vilka relationer till den organisatoriska 
kontexten som upprättades i de enskilda utsagorna. Jag undersökte vilka innebörder 
som dessa relationer tilldelades i intervjuutsagorna. 
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I detta stadium av analysen var det därför möjligt att göra jämförelser av innebörder av 
de kategoriserade relationerna såväl mellan skilda informanter som mellan skilda 
positioner. Det blev därmed också en del av analysen att få bekräftelse på att 
kategoriseringen av skilda diskursiva perspektiv var adekvat, dvs. att meningsgivandet 
åt enskilda förhållanden och händelseförlopp skilde sig beroende på vilket perspektiv 
på organisationen som positionen förelade, eller, med andra ord, hur relationen till 
organisationen konstruerades. 

Ur denna analys av narrativa utsagor, som inte längre representerade individen utan den 
organisatoriska positionen, kunde de övergripande berättelser avtäckas och de värden 
synliggöras som utgjorde den moraliska horisont mot vilken identiteten konstruerades. 

Sammanfattningsvis kan analysprocessens princip formuleras på följande sätt: 

• Intervjun som enskild berättelse. I vilken gestalt vill den intervjuade framträda i 
sin berättelse? 

• Intervjuerna som gemensamma berättelser. Var finns sådana enskilda 
gestaltningar representerade i flera intervjuer, något som antyder att de 
representerar ett identitetsarbete som är delat av flera?  

• Intervjuhändelsens dramaturgi. När och hur formuleras sådana delade 
gestaltningar? 

• Den enskilda intervjuutsagans konstruktion. Vilka idéer (element ur 
erfarenheten) ges mening i narrativ där sådana med flera delade gestaltningar 
konstruerats och till vilka organisatoriska förhållanden upprättas relationer i 
narrativen? 

• Intervjuerna som gemensam kategori. Vilka vidare innebörder ges dessa idéer 
och relationer i materialet som helhet, eller: Inom vilka övergripande berättelser 
konstrueras identiteter? 

PRINCIPER FÖR RESULTATREDOVISNING 

Avsnitten med redovisningar av de två fallstudierna ”Fabriken” och ”Vården” har en 
likartad struktur. De inleds med en skissartad beskrivning av föränderligheten i den 
samhälleliga kontext som omgav verksamheterna. Därefter följer en beskrivning av de 
organisatoriska omständigheterna och utvecklingen under tiden mellan 
intervjutillfällena. Här har skriftligt material och intervjuer med personer i 
ledningsfunktioner utgjort data. Perspektivet är alltså att ge en beskrivning av de yttre 
förhållandena och skeendena. Här ingår också en del aspekter som har med kultur och 
traditioner att göra och som därför med själklarhet inte har samma ”objektiva” existens. 
De utgör emellertid väsentliga kontextuella inslag för förståelsen av förändringarnas 
innebörder.  

Den första delen av analyserna är i båda avsnitten mest omfattande. Materialet är här 
den första omgången intervjuer. Det är ju också väsentligt rikare än den senare 
intervjuomgångens material. Dessa första delar utgör en kartläggning av vilka 
föreställningar som styr de centrala frågor som intervjuberättelserna vittnar om och vad 
dessa betyder för identitetskonstruktionen. Analysmetoderna är något skilda som en 
följd av bl a arbetsplatsernas olika karaktär och variationer i intervjuernas dramaturgi. 
Närheten till texternas diskursiva detaljer är gemensam men analysen i ”Fabrikens” 
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första del arbetar mer med textens dekonstruktion medan jag i ”Vården” mer strikt 
följer ett narrativt seende, dvs. söker de berättelser ur vilka individerna hämtar sin 
identitet. En avgörande skillnad på arbetsplatserna, som påverkar denna skillnad i 
metodik, är, förutom arbetets objekt, att i den första rör jag mig endast med utsagor från 
en organisatorisk position, medan ett viktigt inslag i vårdorganisationen är just 
relationen mellan de skilda organisatoriska positionerna.  

De andra delarna i de två fallstudierna lägger sig närmare de enskilda individerna och 
deras berättelser om hur de hanterat de problem som de första delarna klarlagt. De 
syftar till att ge en fördjupad bild av hur förändringsprocessen griper in i individernas 
föreställningar. Individerna får här stå som exempel på möjliga strategier och reaktioner 
på denna förändring. Samtidigt är det en strävan i analysen att betrakta utsagorna som 
representationer av en inom positionen delad diskurs och analysen ställs därför i 
förhållande till hur positionen definieras. Denna ambition att förhålla sig till utsagor, 
inte som individers utan som diskursiva avtryck av kollektivt delade föreställningar, är 
genomgående och en naturlig följd av det teoretiska perspektivet. Därför anger ger jag 
inte, med några undantag, någon närmare presentation av de enskilda berättarna. 
Undantagen motiverar sig själva.  
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FALLSTUDIE I: ”FABRIKEN” 

SÅNGEN OM NYA TRYCKERIET 

För jag menar... 
dom har ju byggt en kåk för faan...  
sjutti, tänk dig alltså, det är så svårt och säga, men 75000 kvadrat.  
 
Lena och jag när vi gick från tunnelbanan,  
 jag tror det var Allhelgonahelg 
och vi skulle börja klockan 10 på kvällen,  
och vi stämmer träff nere vid centan där  
 och stack iväg, 
och kommer ut där  
 och går ned mot jobbet där.  
 
(suck) 
75000 - och det är bara du och jag, Lena, 
 kan du förstå? 
Du och jag, Lena,  
 vi skall fixa det här...  
75000 kvadrat, 
det var det djävligaste... 
 
är det så jävla, 
äh, vi går hem. 
 Vi skiter i det här, sa jag till Lena. 
Vi går hem. 
Vi får se vad som händer. 
 
Jaa 
 
Men sen visade sig när vi kom fram då,  
 att det fanns en kille till som kom.  
Och så hade vi då en kille i verkstan,  
så vi vart 4 då.  
 
Och så kommer vaktmästaren som säger att, 
"ja hörnini, jag har uppe i köket finns det en vagn med mackor 
jag kommer ned med den till er."  
Suveränt. Då vart vi 5.  
 
Så det ökade på vart efter. 
Trevligt som faan hade vi. 
 
Ja det är skoj. 

(Narrativ ur intervju. Transkriberingsmetod modifierad efter Gee (1991;1999)) 
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BAKGRUND 

Det följande är en berättelse om ett antal människor på ett tidningstryckeri. Jag har gett 
berättelsen namnet ”Fabriken”. Det kan tyckas något oegentligt. Ett tidningstryckeri är 
kanske inte vad man i första hand vill beteckna som en fabrik. Det finns emellertid tre 
skäl till att jag vill betrakta de förhållande jag skall skildra från det perspektivet. För det 
första är själva verksamheten en varuproduktion. Målet är ytterst att producera varor för 
en marknad till så låga omkostnader som möjligt. Att arbeta med tidningstryckning är 
att arbeta i ett ”tingyrke” (Kohn & Scholer, 1983) i samma grad som andra 
varuproducerande verksamheter.  

Det andra skälet är att just denna arbetsplats under en förhållandevis kort tid hade 
genomgått omfattande förändringar ur flertalet aspekter. Det grafiska arbetet hade 
fortfarande vid slutet av 80-talet då denna berättelse tar sin början, en närhet till en 
hantverksmässig tradition. De arbetsförhållanden som föregick informationsteknikens 
inträde i produktionen var i färskt minne hos de involverade. När den nya tekniken 
infördes kom det att betyda en revolutionerande förändring av teknik och organisation. 
(Se tex Grafiska Branschens råd för utvecklingsfrågor, 1993; Aronsson & Sjögren, 
1994.) Tryckeriets ”överklass”, sättarna, försvann som yrkesgrupp och också tryckarna 
hotades att bli överflödiga.  

För det tredje hade grafikerna en lång tradition som stridbart fack. Denna reflekterade 
en kollektiv identitet grundad i en kultur med normer och värderingar som kan sägas 
vara kongeniala för vad man brukat beteckna som traditionell arbetarkultur. Det var 
mot denna fond av en kollektivt förankrad identitet de frågor, som denna berättelse 
diskuterar, väcktes när denna identitetskonstruktion mötte den nya teknikens och 
organisationens krav och förväntningar.  

Förutom de tekniska och organisatoriska förändringarna genomfördes också en 
förändring av den fysiska arbetslokalen. När den första omgången intervjuer 
genomfördes hade verksamheten nyligen flyttat till nybyggda lokaler för den 
nyinköpta, toppmoderna maskinparken. Samtidigt med genomgripande nedskärning av 
personal infördes ett antal organisatoriska åtgärder där idéerna hämtats från vid den 
tiden aktuella organisationsmodeller inom industrin. Det handlade om sådant som 
decentralisering, att riva hierarkierna, självstyrande arbetsgrupper, medinflytande, 
lärande organisation osv (se t. ex. Edling och Sandberg 1993; Johnson 1995; Forslin 
&Thulestedt, 1993). Det var modeller som under 90-talets mitt utgjorde ett väsentligt 
inslag i den offentliga diskussionen om framtidens industriorganisation och uttrycktes 
som en ambition att skapa ett människovärdigare industriarbete.  

När jag vid tiden för de första intervjuerna besökte tryckeriet och följde arbetet 
imponerades jag naturligtvis av anläggningens dimensioner och tekniska effektivitet. 
Jag mötte också engagemang och lust inför att lösa de uppgifter man ställdes inför. 
Ambitionerna hade varit att skapa ett av de modernaste och effektivaste 
tidningstryckerierna i norra Europa och dessa ambitioner tycktes på många sätt 
genomsyra arbetet på alla nivåer. Samtidigt innebar dessa förändringar konflikter av 
olika slag, både organisatoriska och av mer personlig art.  

När jag sju är senare genomförde den andra serien intervjuer hade företaget blivit en del 
av ett större tryckeriföretag med verksamheter på flera orter i landet. Huvudkontoret 
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fanns på annan ort och var i realiteten än så länge bara en papperskonstruktion utan 
bemanning. Företaget var nu helt ett företag som vilket som helst på marknaden med de 
krav på lönsamhet som gäller för ett sådant. Det var ”som vilken processindustri som 
helst” som jag återkommande fick mig redovisat i de olika intervjuerna.  

Jag besökte då arbetsplatsen för en intervju med organisationsansvarig på chefsnivå. 
Intervjun inramades av den miljö där vårt samtal utspann sig, i tryckeriets stabslokaler. 
Sju år tidigare arbetade där mer än 20 personer i de olika funktionerna. Det var hög 
aktivitet på en rörlig och något rörig arbetsplats. Ett tiotal mindre rum omslöt en större 
lounge med pentry och soffgrupp för fika och samtal. Där fanns kopieringsmaskiner, 
resultattavlor, anslag, allt som brukar fylla upp en administrativ funktion.  

Denna dag var här öde. Rummen var tömda eller höll på att tömmas. Hyllor, bord, skåp 
var renrakade. Kopieringsmaskiner var borta. Endast fyra personer fanns kvar på plats. 
Övriga var outsourcade, placerade på andra ställen eller hade lämnat organisationen. 
Det var tyst och lätt dammigt.  

Det är således några aspekter av vad denna förändringsprocess kan ha betytt för 
konstruktionen av den egna identiteten i arbetet som denna berättelse skall diskutera 
utifrån de berättelser som lämnades i intervjuerna vid dessa två tillfällen.  

Organisatoriska förändringar 
Syftet med denna framställning är att ge en bild av hur det organisatoriska sammanhang 
utvecklades som omger de enskilda individernas utsagor. Det innefattar såväl 
genomförda strukturella förändringar som organisationens förändrade diskurs om hur 
relationen mellan ledning och anställda skulle uppfattas. Jag avser inte att göra någon 
mer omfattande historieskrivning av denna utveckling, utan endast nämna några 
aspekter som är relevanta för de frågor jag kommer att diskutera. Data har hämtats 
såväl ur intervjuer med personer i företagets ledning som ur skrivet material.  

Några drag i organisationens utveckling 

Tryckeriet förändrades under ett decennium på ett genomgripande sätt. Det låg före 
förändringen i Stockholms centrala delar i trånga lokaler direkt anslutna till de 
dagstidningar man tryckte. I slutet av 80-talet, när tidningens ekonomi var expansiv och 
framtidstron stark, togs ett beslut om att bygga ett nytt tryckeri. Nya lokaler med 
avsevärt större dimensioner byggdes i en förort till Stockholm. En ny höggradigt 
datoriserad och automatiserad maskinell utrustning köptes in. 

Den nya tekniken krävde nya kvalifikationer av personalen varför ett omfattande 
utbildningsprogram genomfördes. Utvalda personer "från golvet" utbildades till 
instruktörer med uppgift att förmedla sina kunskaper till den övriga personalen när 
dessa började sitt arbete i de nya lokalerna. 

Vid samma tid inträdde den ekonomiska stagnationen varför starten kunde ha varit mer 
lyckosam. Tryckeriet var ekonomiskt fortfarande knutet till tidningsföretaget som 
dotterbolag utan krav på egna vinster och var därmed inte i vanlig mening utsatt för 
konkurrens på en öppen marknad. Förluster täcktes av tillskott från tidningsbolaget som 
också skulle ta hand om eventuellt överskott. Den ansträngda ekonomin gjorde att 
kraven från moderbolaget var höga på att reducera kostnaderna. De planerade stora 
ambitionerna måste minskas. En del av lokalerna kom därför att stå outnyttjade.  
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Situationen komplicerades ytterligare av att målet att tryckeriet skulle vara färdigt och 
fungera när man startade inte hade uppfyllts. Man drogs med en rad tekniska brister 
under de första verksamhetsåren vilka drabbade produktionen. Arbetet kom i stor 
utsträckning att handla om att klara av de akuta kriserna med brister i systemen. Detta 
präglade i hög grad situationen vid de första intervjuerna. 

Tekniken och de ekonomiska kraven gjorde att personalstyrkan avsevärt reducerades. 
Under de första åren drog man ner på personal med närmare 40 procent. Ingen behövde 
emellertid sägas upp utan minskningen kunde genomföras genom avtalspensioner eller 
avgångsvederlag.  

Redan ett par år efter detta tvingades tryckeriet till ytterligare personalinskränkningar. 
Denna gång kom det också att beröra tjänstemannasidan. Där började den process med 
utlokalisering och outsourcing som småningom ledde till att det vid tiden för den andra 
intervjuomgången endast fyra administrativa tjänster var placerade i företagets 
kontorslokaler.  

Nästa stora strukturella förändring inträdde efter ytterligare ett par år. Tryckeriet 
frigjordes från tidningen och ingick i en ny ägarkonstruktion. Det blev ett av flera 
tryckerier under en gemensam hatt –ett nytt bolag. I och med detta gick företaget ut på 
en öppen konkurrensmarknad där det nya bolaget blev en förhållandevis stor aktör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Organisatorisk historia.  

Inför detta steg hade man för första gången hämtat en VD från företagarvärlden utan 
bakgrund från tidningsframställning. Produktionen inskränkte sig inte längre till enbart 
de tidningar man hela tiden betjänat, utan man utförde också ett flertal andra 
tryckeriuppdrag. Samtidigt med att personalen hade minskat med en fjärdedel hade 
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produktionen närmast fördubblats sedan starten i det nya tryckeriet. Företaget fick allt 
mer karaktären av en processindustri i traditionell mening. 

Aspekter av den formella organisationen 

Den formella beslutsordningen genomgick under denna tid också stora förändringar. 
Den ”gamla” organisationen, dvs. före flytt, hade en i traditionen fast förankrad 
beslutsordning med minst fem hierarkiska nivåer. Gränserna mellan funktioner var 
strikt reglerade och lämnade litet utrymme för den anställdes egna initiativ. Fördelning 
av arbetsuppgifter, kontroll av genomförande av uppgifter, beslut om förläggande av 
raster, skriva arbetslistor osv låg hos arbetsledare. 

Inför flytten fanns ambitionen att platta ut organisationen och förlägga mer av ansvaret 
”på golvet”. Personalstyrkan organiserades i arbetsgrupper med en skiftansvarig som 
samordnare av besluten om den dagliga verksamheten. Denna skulle utses inom 
gruppen för en begränsad tid. Funktionen skulle rotera inom gruppen. På samma sätt 
skulle alla i arbetsgruppen kunna behärska alla uppgifter inom arbetsgruppens 
verksamhetsområde och rotera inom de olika arbetsområdena. Ansvaret för 
dokumentation och felrapporteringar ingick också i arbetsgruppernas uppgifter. 
Skiftansvarigs skulle fördela arbetsuppgifter, godkänna ledigheter och organisera 
semestertider.  

Som en följd av de tekniska bristerna uppstod efter en tid behov av en mer 
sammansvetsad organisation. De olika avdelningarna var starkt beroende av varandra 
för ett effektivt flöde, men uppdelningen i olika från varandra avskilda avdelningar 
gjorde att kommunikationen mellan dessa inte tycktes fungera. Det behövdes, menade 
man, en tydligare överblick över hela flödet. En ”flödesorganisation” infördes. Det 
innebar att en övergripande ansvarsfunktion för produktionen infördes, 
produktionsansvarig, PA, som också hade personalansvar..  

I linje med strävan mot ett utökat ansvar för de i produktionen verksamma infördes vid 
samma tid en verksamhet som kallades projektgrupper (”vägbrytargrupper”). Målet 
med dessa var dels att komma tillrätta med tekniska problem, dels att binda samman 
hela organisationen och öppna kommunikationskanaler mellan delarna i produktionen. 
Projektgrupperna var tillfälligt sammansatta grupper av människor i produktionen. De 
hade till uppgift att under en begränsad tid leverera en lösning på ett tekniskt problem. 
Lösningen skulle vara givet den existerande tekniken, dvs. inga krävande investeringar 
fick göras, samt vara inom de ramar som fackliga avtal och rättsliga normer ställde.  

Organisationen var utformad på detta sätt när de första intervjuerna gjordes. Av olika 
skäl bedömdes den emellertid redan efter ett år inte fungera, utan en ytterligare nivå 
infördes, en produktionschef, som skulle samordna de olika PA. I den berättelse som 
lämnades från personer i ledningsfunktioner om det vidare händelseförloppet tillstötte 
nu krav på ytterligare ekonomiska besparingar med personalnedskärningar. Här följde 
en tid som beskrivs som kaotisk och fylld av motsättningar mellan ledning och fack 
under arbetet med personalinskränkningarna:  

Då hade vi kommit till total kaos när det gäller både företag och 
organisation. Det var total förvirring. […] människosyn, organisation, 
samverkan, det drunknade i det stora ekonomiska spelet som bröt ut […] 
då tar liksom verkligheten, ekonomin, neddragningarna, dom praktiska 
bitarna runt det, överhanden. (Ur intervju med person i ledningsfunktion.)  
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”Vägbrytargrupperna” upphörde under denna tid att fungera då det inte gick att få 
någon facklig överenskommelse om hur detta arbete skulle belönas.  

När småningom en ny VD tillträdde organiserades verksamheten om igen och en mer 
traditionell hierarkisk ordning införs. Avdelningarna återupprättades med var sin chef i 
ledningen. En traditionell målstyrning infördes där varje avdelning hade ett eget 
resultatansvar som regelbundet kontrollerades och följdes upp. Strikta, mätbara 
resultatkriterier sattes upp.  

Någon förändring av skiftledarfunktionen gjordes inte. Det kan emellertid påpekas att 
rotationen inom gruppen aldrig tycks ha fungerat. I stor utsträckning tycks den varit 
knuten till enstaka personer. Ett problem som uttrycktes i den senaste intervjun med 
ledning var hur relationen skiftledare – ledningsfunktioner skulle utformas. Företaget 
kunde småningom få ett inflytande över vilka som skulle utses till funktionen. Ur ett 
ledningsperspektiv var det önskvärt att de skiftansvariga ”vill jobba med dom här 
frågorna och inte bara titta på lönetillägget som man får”.  

Den organisatoriska positionen 
Det är alltså inte förändringarna i sig denna berättelse handlar om, utan hur de ter sig 
från ett speciellt perspektiv, från en speciell position i den organisatoriska strukturen.  

Att uppta en bestämd position i en organisatoriska struktur är att vara tilldelad en viss 
handlingsrepertoar, en viss praktik, där denna praktik är strukturerad enligt vissa 
bestämda regler, normer och värderingar. Att definieras via ett sådant strukturellt 
sammanhang innebär att tillskrivas värden, genom vilka sammanhanget beskrivs. Att 
erbjudas en position i en sådan struktur innebär alltså att tillskrivas värden som följer 
med positionen. 

Det traditionella kollektivet 

Den position i organisationen jag betraktar är den som traditionellt kallas "arbetare", 
med arbetsuppgifter inom en produktionsprocess och i beroende av en arbetsgrupp. 
Traditionellt ingår innehavaren av denna position i ett kollektiv med intressen som, som 
bekant, inte självklart är förenliga med ägaren och dennes representanter.  

Hur denna position uppfattades före förändringarna fanns hela tiden med som ett 
referensmaterial i intervjuerna. De värderingar och föreställningar som kännetecknade 
detta kollektiv var den fond som händelserna utspelade sig mot. Några för 
framställningen väsentliga drag i dessa föreställningar kan betraktas som generella för 
positionen i allmänhet och inte endast inskränka sig till denna arbetsplats.  

a) Den tillgängliga handlingsrepertoaren var strikt reglerad. För varje individ var 
ansvarsområdet klart avgränsat och ingen förväntades gå utanför de ramar som 
angavs av den hierarkiska ledningsstrukturen. Gränser mellan funktioner och 
kompetenser var tydliga och absoluta.  

b) Detsamma gällde arbetstiden. Gränsen mellan arbetstid och fritid var definitiv, där 
arbetstiden var den tid som betalades. Inom denna tid var också den ekonomiska 
ersättningen för de olika handlingarna reglerad. 

c) Betonandet av gränser gällde också den hierarkiska ordningen. Detta gällde inte 
bara visavi det stora antal chefsnivåer som organisationen var uppbyggd kring. 
Även inom arbetarkollektivet fanns av tradition över och underordning mellan de 
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olika funktionerna. Detta bestämdes av en kultur som var nedärvd och hade sitt 
ursprung i de hantverksmässiga traditioner som dominerat arbetsplatsen under lång 
tid. Samtidigt speglade detta den hierarkiska strukturen och den underordning som 
detta lönearbete innebar. 

d) Den kollektiva tillhörigheten spelade stor roll. Dels tog denna sig uttryck i en stark 
facklig aktivitet där facket vid flera tillfällen i historien tagit uppmärksammade 
strider. Dels uppträdde den också som en stark gruppidentifikation, den kollektiva 
kulturen. Här upprätthölls en strikt gräns gentemot organisationens företrädare i 
ledningsfunktioner på alla nivåer. Att lämna kollektivet för att inta en chefsposition 
var den karriärväg som erbjöds vilket samtidigt uppfattades i termer av svek och 
personlighetsförändring. Gränsen mellan att vara kvar i arbetarkollektivet och att 
använda sig av företaget som karriärväg var definitiv och avgörande. 

För att göra den bakgrund av föreställningar om kollektivet klar som intervjuerna 
avtecknades mot, måste också några för denna arbetsplats mer speciella förhållanden 
nämnas.  

e) Intervjuer, såväl av ledning som av individer i positionen, vittnar om hur en speciell 
kollektiv kultur utvecklats ”på golvet”. Här tecknas en miljö med en vidare social 
innebörd än den gängse. Det var en värld som inte bara innefattar arbetets 
handlingar utan också något av en egen livsvärld som kunde lämna plats också för 
de originella och avvikande. Följande berättelse ger en aning om denna speciella 
kultur: 

Vi hade alltid nån tjänst någonstans som man kunde stoppa in en kille på 
eller någon som inte klarade av någonting annat. Vi hade en korvgubbe på 
heltid där på natt i alla år. Förutom det att han fick ordinarie lön som var 
rätt hög så sålde han korv hela natten och han fick till och med företaget att 
hålla med porslin och allting. Hans insats var att åka ut i slakthusområdet 
på eftermiddagen och köpa korv och bröd och sen stod han därinne hela 
kvällen. Dom växlade ju då efter ett tag när gamla försvann och nya kom 
till och till slut så var det en hel kioskrörelse där, Han blev ju stenrik på det 
här. Och i alla åtgärdspaket vi hade där så den där gubben han dök alltid 
upp igen, han försvann aldrig, det gick inte att få bort honom. 

I bilden av en korvgubbe bland pressar och pappersbalar som en självklar del i 
kollektivets vardag, ges arbetsplatsen drag av ett eget samhälle 

Det framgick också hur den speciella produktionen, dagstidningar, förde med sig 
identifikationsmöjligheter med företaget som ett tidningsföretag. Man arbetade inte var 
som helst utan inom tidningsvärlden, och själva produkten, tidningen, var inte vilken 
produkt som helst. Här fanns relationen till den hantverksmässiga traditionen 
fortfarande levande. Det erfarenhetsbaserade kunnandet var en viktig aspekt på 
yrkesidentiteten. Det speciella tempot, med kortare intensiva insatser i samband med 
tidningens färdigställande och lugnare perioder där emellan, färgade arbetet även inom 
tryckeriet. Tidningen skulle ut oavsett vilka problem som kunde uppstå. Det fanns en 
”brandkårsutryckningsmentalitet” där man ”gav järnet” när det verkligen gällde att 
rädda produktionen.  

f) Slutligen hade det varit en utpräglat enkönad arbetsplats undantagandes 
distributionsavdelningen. Först i slutet på 70-talet blev den första kvinnliga 
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tryckaren anställd. Ännu under tiden för intervjuerna var det en stark manlig 
dominans där kvinnorna vid 2000-talets början utgjorde endast 9 % av de anställda.  

Det var alltså en strikt reglerad hierarkisk organisatorisk struktur med tydliga gränser 
och i traditioner och ideologier förankrade föreställningar om ett kollektiv som utgjorde 
bakgrund till ledningens strävanden mot en ny organisation i de nya lokalerna och med 
den nya produktionstekniken. 

Ledningens ambitioner med positionen 
Det följande är en beskrivning av hur ledning formulerade de organisatoriska 
strävanden vid tiden för det första intervjutillfället. Den nya formella organisationen 
utgick från idéer hos ledningsfunktioner om hur man bäst kunde organisatoriskt 
tillfredsställa de krav som produktionsprocessen ställde. Där finns således 
föreställningar om vilka krav och förväntningar man kunde ställa på personer i 
organisationens funktioner.  

Relation som styrmedel 

Den förändrade formella organisationen innebar ett behov av ett självständigt 
beslutsfattande utan övervakande chefer. Förmågan till ökat ansvarstagande och 
samarbete i gruppen blev därmed mer nödvändig. Förändringen motiverades även av en 
strävan att utvidga arbetsinnehållet. Arbetsledningens funktion skulle därför i denna 
situation i hög grad vara att utveckla personalen. De problem hos personalen som där 
mötte arbetsledare, uttrycktes bland annat som  

• bristande tilltro till förmågan att ta detta ansvar,  

• att arbetet motiverades av löne- och arbetstidsförhållanden,  

• bristande mod att agera självständigt utanför de ramar som kollektiva regler satte, 
främst genom det fackliga inflytandet. 

Medel att möta dessa problem beskrevs i stor utsträckning i relationella termer. Det 
gällde t. ex. att  

• skapa förtroende,  

• ha enskilda samtal, 

• ge rättigheter att göra fel.  

Vidare skulle det vidgade arbetsinnehållet  

• skapa en annan motivation.  

Samtal och förmågan att övertyga, dvs. kommunikationshandlingar inom relationen, 
framställdes som det främsta styrmedlet i kontakten med de arbetande. Ledningens 
huvudsakliga möjligheter att påverka skulle ske via den personliga attityden och 
belöningar.  

Att tyngden läggs på den personliga relationen, på den personliga attityden, som central 
i umgänget, innebär en strävan att se den individuelle arbetaren och relatera till 
honom/henne.  

Flödesorganisationen och lojalitet 

Flödesorganisationen kännetecknades enligt beskrivning från ledningsperspektiv av: 
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• En helhetssyn på produktionen 

• Probleminriktning 

• Laganda 

• Mindre fasta gränser mellan arbetsgrupper 

• Liten styrning 

• Underordnade, stödjande stabsfunktioner.  

De krav som ställdes angavs med bl a: 

• Samspel 

• Gränsöverskridande 

• Lösa problemen där de är 

• Mer problemlösande attityd 

• Tryggare relationer 

• Färre chefer 

Det är beskrivningar som tar fasta på ansvar för helhet, relationer och 
problemhantering. Den mindre styrningen med frånvaron av pådrivande och styrande 
chefer skulle ersättas av överblick över flödet och associering med hela produktionen.  

Informationsflödet var avgörande. "Att mörka är att begå tjänstefel" var en 
emblematisk formulering, dvs. det var nödvändigt att skapa ett så förtroendefullt klimat 
att fel i systemet kom fram och inte sågs som personliga misslyckanden. Det måste vara 
möjligt att avgöra om det var "systemfel eller handhavandefel" för att rätt åtgärder 
skulle kunna sättas in snabbt. 

Individen skulle alltså i denna diskurs ha ett sådant förtroende för ledande funktioner i 
organisationen att han/hon kunde vara lojal mot denna och inrikta sin energi på 
problemlösning i produktionen, en gemensam angelägenhet.  

Ledning och fack 

Sett ur företags- och arbetsledningsperspektiv innebar det sätt den fackliga 
verksamheten var organiserad ett problem för att utveckla den organisation och de 
kvaliteter i relationerna man strävade efter. Just föreställningen om att relationen är till 
medarbetaren stötte på svårigheter som en följd av fackets representerande funktion. 
Det sågs som ett hinder för kontakten mellan ledning och denna medarbetare.  

Ledningen ville utveckla en annan definition av relationen till den anställde. För 
organisationen krävdes ett närmande mellan de hierarkiska nivåerna, en möjlighet att 
mer prestigelöst och direkt stå i kontakt med de i processen verksamma. Men fackets 
traditionellt starka ställning, där motsättningen mellan parterna var utgångspunkten, 
hade format en kultur där fackliga representanter utgjorde den fastslagna vägen för 
kommunikation mellan nivåer.  

Fackets kontroll över de anställda utgjorde ett hinder för att utveckla den organisation 
man strävade efter. Kollektivet som motpart, representerat av fackliga företrädare, var 
inte den struktur som den nya organisationen var betjänt av i det dagliga arbetet.  
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Medarbetaren, en individ  

Personen betraktades således i denna föreställning om organisationen som en individ 
med personliga relationer över gränser för avdelningar och hierarkiska nivåer. 
Motivationen skulle stå i relation till hela processen. Han/hon skulle vara en flexibel del 
i ett helt sammanhang. Kraven på samarbetsförmåga runt konkreta problem samt vilja 
och förmåga till problemlösning var uttryck för denna vilja att frammana en lojalitet 
med de organisatoriska målen. Arbetsuppgifterna skulle inte begränsas av detaljerad 
styrning, utan bestämmas av aktuella krav från och problem med produktionen.  

Den beteckning man ur ett ledningsperspektiv använde på den anställde var 
"medarbetare". Uttrycket innefattar de kvaliteter och den typ av lojalitet man 
eftersträvade. Det skulle inte längre vara en alienerad arbetare som hyr ut sina händer 
under en viss tid, utan en kvalificerad medarbetare, av vilken man förväntade sig 
lojalitet och ansvarstagande i relation till hela produktionsprocessen och de mål som 
uppställts för organisationen. Arbetet skulle regleras regulativt till skillnad från den 
traditionella konstitutiva regleringen (Allvin, 1997). 

Det framgår alltså att den organisatoriska position jag har att undersöka tillskrivs vitt 
skilda regler, normer och värderingar än de traditionella i den organisatoriska diskurs 
som ledningen vid detta tillfälle presenterade. Relationen till organisationen vilar på 
berättelser med skilda intriger att hämta sin identitet ur. När jag nu vänder mig till hur 
individerna själva konstruerar sig i denna organisatoriska position är det därför med 
frågan hur dessa motsägelser kan hanteras i upprättandet av den egna identiteten i 
arbetet.  
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EREMITKRÄFTAN UTAN SKAL 

Jag inleder diskussionen med en undersökning av ett kortare narrativ där erfarenheterna 
av arbetet i den nya organisationen behandlas. Narrativet har en central plats i den 
intervjuades berättelse som en koncentrerad och generaliserad bild av de spänningar 
inom organisationen berättaren menar sig ha mött i sin position under den 
organisatoriska föränderligheten. Dess karaktär av sammanfattande narrativ om många 
enskilda erfarenheter gör, att ett friläggande av dess förklaringssystem ger tillgång till 
föreställningar som omfattas mer allmänt inom positionen. Berättelsen är redan 
inordnad i en större meningsstruktur. Målet är att formulera ett empiriskt förankrat 
perspektiv som möjliggör en förståelse för ett antal observationer gjorda ur materialet 
som helhet.  

Analys av sammanfattande narrativ 

Narrativ 

Jag har under det här första året som jag jobbat där ute så har jag jobbat 
(1)väldigt mycket, d v s jag har gjort (2)större insatser än många andra, gjort 
mycket (3)frivilliga insatser för att jag tycker det har (4)varit kul, men när jag 
inte känner att jag får riktigt den (5)feedback som jag behöver just som jag 
säger, när (6)den gamla organisationen ändå är där och klampar in på områden 
som jag tycker att jag har börjat (7)bevisa att jag klarar av och (8)vi i gruppen 
också då har jag inte känt att jag fått feedback och därför har jag tröttnat 
litegrann, så jag har backat litegrann och jag måste (9)sluta ge så mycket av 
mig själv (10)just nu. 

Analys 

I citatet beskrivs den intervjuades position i organisationen först i termer av relativ 
arbetsmängd. Han har jobbat väldigt mycket(1), vilket innebär att hans insatser varit 
större än(2). Mängden bestäms i relation till många andra.14  

Insatserna är vidare frivilliga(3) . Det innebär att det är handlingar som inte ingår i det 
"kontrakt" som positionen definierats från. Ett sådant ”kontraktsbrott” kräver ett motiv 
och detta konstrueras som en personlig tillfredsställelse - "kul"(4). 

Samtidigt för dessa handlingar, karaktäriserade som frivilliga, med sig en annan 
relation till dem i organisationen, som definierar värdet av dessa handlingar. Med 
handlingarna följer en vädjan om bekräftelse av dessa handlingars betydelse. Den egna 
motivationen, upplevelsen av "kul", är inte motiv nog. Dessa handlingar utanför 
"kontraktet" måste ges en organisatorisk mening. De kräver feedback(5). Värdet av 
handlingen måste bekräftas av dem som uppfattas som organisatoriskt ansvariga. 

Detta reflekterar alltså en strävan efter andra värden i positionen i organisationen - att 
positionen kan innefatta handlingar som kan betecknas som frivilliga, dvs. självvalda 
och med den personliga tillfredsställelsen som motiv. Kravet på feedback innebär ett 
behov av bekräftelse att dessa värden finns tillgängliga. Innebörden av denna strävan 
går inte att bestämma än på annat sätt än att frivillighet är ett eftersträvansvärt värde. 

                                                 
14 Jag vill inte spekulera i användning av ordet insats med dess möjliga betydelse av insats för vinst, 
men det är möjligt att betrakta val av uttryck i ett sådant sammanhang. 
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Att få feedback på de utförda handlingarna framställs som ett behov(5). Det är inte bara 
en önskan, något allmänt positivt, utan framställs som en nödvändighet i den 
intervjuades situation. Den intervjuade ser sig därmed som utsatt i sin position. Att göra 
en större insats än många andra(2)innebär att differentiera ut sig, att ställa sig i ett "själv 
utanför andra". Han blir därigenom synlig som individ. 

Detta är karaktäristiskt för situationen. När han av den gamla organisationen kastas 
tillbaka från den feedbackbehövande situationen(6) träder relationen till de övriga 
genast fram, dem som han nyss skilde ut sig från. Och han gör sig till en av (8)vi i 
gruppen. 

Av det som eftersträvats, frivillighet och personlig motivation, följer alltså att som 
individ bli avskiljd från ett etablerat sammanhang, att individualiseras. I denna situation 
behöver individen bli bekräftad att detta hans initiativ är acceptabelt och uppskattat av 
dem som definierar organisationens värdesystem. Det uttryckta behovet av en sådan 
feedback gör det tänkbart att det etablerade sammanhanget har någon form av regler 
mot just sådan individuell utdifferentiering. Säkert är att hans situation inte självklart är 
förenlig med det sammanhang han differentierat sig från. En tillhörighet sätts på spel. 

Den intervjuade beskriver resultatet av sina större insatser som att han bevisar att han 
klarar av(7) nya områden. I den ursprungliga positionen förväntas han och övriga i den 
grupp han tillhör att inte klara av, något han genom sina handlingar bevisar att han gör. 
Strävan kan då beskrivas som att klara av det icke förväntade. Att klara av är ytterligare 
ett eftersträvansvärt värde.  

Den nya organisationen erbjuder möjlighet till förverkligande av denna strävan. Men 
med detta följer också ett avskiljande från ett sammanhang. Det är priset för de 
eftersträvansvärda värden som uppnåtts. Betalningsmedlet är de frivilliga insatserna.  

Det starkt personligt upplevda värdet som ligger i detta "klara av" beskrivs via den 
gamla, hierarkiska organisationens reaktion. Den klampar in(6). I uttrycket formuleras 
en upplevelse av kränkning. Det är en auktoritär och straffande handling han möts av. 
Det är en tillrättavisning och ett förpassande tillbaka inom ursprungliga gränser, 
tillbaka till en position definierad av icke-klara-av.  

Att denna strävan efter värdet ”att klara av” har förbindelse med definitioner av själv, 
av identitetsskapande, framgår av slutmeningen. Dessa större, frivilliga insatser, där 
han differentierar ut sig från sitt sammanhang för att bli synligare som separat individ, 
värd erkännande för sin förmåga att klara av områden som ligger utanför de 
traditionella för positionen, innebär att blottställa sig själv, att ge av sig själv(9). Den 
situation som den nya organisationen tycks erbjuda, gör den individ som antar inbjudan 
utsatt och sårbar, utan den självklara tillhörighet som följde med positionen och utan en 
färdig organisations skyddande skal. Berättaren illustrerar det resonemang jag tidigare 
förde om handlingens existentiella dimension (s. 28).  

Det är slutligen värt att notera att strävan inte är uppgiven. Just nu(10)anger en 
beredskap på att nya omständigheter, när förhållandena bedöms som mer gynnsamma, 
kan ge anledning till förnyade försök att förverkliga strävan. 

Sammanfattning 

Läst på detta sätt framgår det att narrativet gestaltar en konflikt mellan två normativa 
system, där föreställningar om identiteten är involverade. Det är en konflikt där ena 
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sidan representerar det ”gamla” och följaktligen den andra sidan uppfattas som ”det 
nya”. Konflikten uppstår ur en förändring där ”det goda”, dvs. frivillighet, lust och 
”klara av”, tillhör ”det nya” medan ”det gamla” framställs som hotande och destruktivt.  

Narrativet vill förklara den handling som betecknas som att ”backa” och att ”sluta ge så 
mycket av sig själv” - en handling där aktören avstår från att tillägna sig detta ”goda”, 
dvs. de eftersträvansvärda värden som har erbjudits av ”det nya”. Handlingen blir 
meningsfull inför ett uteblivet svar på ett behov, en brist på ”feedback”. Den bild som 
tränger sig på är att aktören upplever sig ensam och utsatt inför den makt som ”klampar 
in”. Vad gör detta svar så nödvändigt? Hur ser den makt ut som är så tvingande? 

Den intervjuade berättar om de nya handlingar som tillförts positionens 
handlingsrepertoar, - den förändrade praktik som arbetet erbjuder. Det är den 
organisatoriska strukturen han refererar till med beteckningarna ”gammal” och ”ny”. 
Vem som skall ge feedback förblir outsagt, men det är rimligt att tänka sig denne som 
representant(er) för de organisatoriska åtgärder som erbjudit möjligheter till handlingar 
enligt detta ”nya” värdesystem”. Hur ter sig dessa ”nya” organisatoriska åtgärder från 
den position i organisationen som citatet refererar till? På vilket sätt inverkar de på 
konstruktionen av den egna identiteten? 

Ur positionens perspektiv. 
För att förstå hur positionen skall uppfattas i den nya organisationen vänder jag mig till 
utsagor om nya funktioner, dvs. skiftansvarigfunktionen och projektgruppen.. 

Skiftansvarigfunktionen 

Skiftesansvarigfunktionen infördes alltså i samband med flytten till de nya lokalerna. 
Funktionen skulle utses inom arbetsgruppen och meningen var att den skulle rotera 
inom gruppen. Ambitionen var att grupperna skulle ha en betydligt mer självständig 
ställning och inom sig överta många av de uppgifter mellanchefen haft som fördelning 
av arbetsuppgifter, organisera ledigheter och semester, rapportera osv. Hur kom då 
denna funktion att förstås i ljuset av de konkurrerande föreställningarna om kollektiv 
och medarbetarskap. 

Frågan är, liksom, var ska (1)gränsen gå för en vanlig anställd om man 
säger så då. Dom säger ju bara att de ska få mer befogenheter hela tiden 
och vad innebär det och hur mycket kan man belasta då en vanlig anställd 
innan den blir en typ chef i alla fall. Det var (2)så vi inte ville ha det. Det 
ska ju inte vara någon chef, utan den här skiftansvariga rollen var ju menat 
från början att man ska typ ha det ett halvår, ett år och (3)sedan kan nästa 
gå in och ta det.  

I citatet ställs föreställningar om två organisatoriska positioner mot varandra: ”Vanlig 
anställd” och ”en typ chef”. Problemet gäller hur funktionen skall avgränsas för att 
gränsen mellan dessa positioner skall upprätthållas(1). ”Vi”, arbetarkollektivet, har en 
ambition att definiera funktionens innebörder som avskiljer den från chefskapet(2). Det 
förslag som ges är att inte knyta funktionen till person, utan att, som det angetts, låta 
funktionen rotera inom gruppen(3). Det betyder att citatet anammar föreställningen om 
att funktionen inte ställer några formella krav på dessa innehavare. Vem som helst i 
gruppen skall i denna föreställning kunna inneha den. I konsekvens med det skall de 
förväntningar som ställs på innehavaren kunna ställas på vem som helst som innehar 
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den organisatoriska position jag diskuterar. Att beskriva vad funktionen kräver blir 
därmed att beskriva vilka krav som kan ställas på alla medlemmar i arbetsgruppen.  

Resonemanget leder till att de innebörder som tilldelades denna funktion var förväntade 
innebörder av medlemskap i arbetsgruppen i den nya organisationen. Dvs. de var en 
tolkning av positionen ”arbetare”. 

Eftersom den faktiska utformningen av funktionen inte fanns detaljerat angiven i 
instruktion, hade den kommit att ske genom vardaglig praxis. Förväntningarna fanns 
således inte preciserade formellt från annan hierarkisk nivå, utan innebörder av 
funktionen hade skapats genom erfarenheterna av vardagliga krav på arbetsgruppsnivå. 
Beskrivningen av skiftansvarigfunktionen i citatet nedan är visserligen personlig, men 
den utgår från de gemensamma erfarenheter man gjort i arbetsgruppen under 
utformningen av funktionen.  

Jaa, dels ska man (1)kunna alla jobb. Jag menar ju att folk frågar ju, man 
måste ju kunna, man måste vara insatt i förekommande arbetsuppgifter. 
Plus att dom ska (2)kunna lita på en. Vi har tystnadsplikt. Jaa dom ska 
kunna vända sig i förtroende till en som en arbetskamrat och när man inte 
jobbar som skiftansvarig då när man har andra arbetsuppgifter då är man ju 
skiftansvarig för gruppen, arbetsgruppen man är i då. Och jaa, så ska man 
ju (3)vilja och tycka att det är kul att jobba. Och sen (4) ansvar framför allt. 
Det tror jag att är den största biten, för jag menar att jobbar man som 
skiftansvarig och inte tar ansvar varken för sig själv eller för någon annan 
då passar man inte heller för det. 

Citatet är en beskrivning av kriterier för en god skiftansvarig. Det första kriteriet(1)  rör 
en bred kunskap om de arbetsmoment som ligger inom skiftets ansvarsområde. Det 
innebär att kunna utföra eller tillräckligt väl känna till arbetsuppgifterna för att ge 
adekvata råd. Att vara insatt, att ha en speciellt stor överblick över processen. Detta 
kriterium ställer som följd krav på kompetens till utveckling och utbildning.  

Det andra kriteriet(2) handlar om en moralisk kvalitet - att vara tillförlitlig. Funktionen 
hanterar information och beslut av personlig karaktär. Man måste kunna lita på att den 
som innehar skiftansvarigfunktionen kan behandla känslig, personlig information på ett 
relevant och inte utlämnande sätt.  

Vidare(3) ställs det krav på den personliga inställningen till arbetet. Den måste vara 
lustfylld. Innehavaren av funktionen skall vara engagerad i verksamheten.  

Till slut(4) anges ansvar, dessutom som det viktigaste kriteriet. Man måste i funktionen 
kunna och vara beredd att ta ansvar för den verksamhet som man är skiftansvarig för.  

Genom beskrivningen framträder en ansvarsfull person med bred kunskap och 
engagemang och som har förmågan att skapa förtroende. Man uppfattade alltså att 
dessa förväntningar ställdes på individen i positionen i den organisatoriska strukturen. 

Men här är vi tillbaka till problemet med gränsdragningen mot chefsfunktionen. Dessa 
karaktäristika kan väl beskriva goda kvalifikationer för en arbetsledare. Det är 
personliga kvalifikationer och egenskaper, som motsvarar högt ställda förväntningar på 
en person i den chefsfunktion som skiftansvaret har ersatt. Svaret på frågan hur dessa 
funktioner skiljer sig kvarstår.  
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Man behöver inte vara arbetsledare eller ha den attityden som dom har. 
Man pratar ju med sin kompisar och frågar om ja t e x har du lust att göra 
det eller vill du hjälpa till där. Man tar ju på den... ja det har inte mött på 
några problem över huvudtaget.  

INT: Men innebär det någon form av arbetsledaransvar eller? 

IP: Nej arbetsledaransvar det har jag ju inte men att.. 

INT: Men det är ju någon form av ansvar? 

IP: Jaa det är det ju,  

Uppgifterna för skiftesansvarig var som vi sett sådana som tidigare utfördes av chef på 
mellannivå, alltså arbetsledande uppgifter.  

Samtidigt är det för de intervjuade i skiftansvarigfunktionen viktigt att inte beskriva sig 
som arbetsledare eller ha deras ansvar. Intervjuerna vittnar om svårigheter att 
konkretisera innebörden av ansvaret liksom att precisera vari den faktiska skillnaden 
gentemot de chefer man ersatte innebär. Enligt citat är det centrala en attitydfråga. Den 
är en följd av att man ingår i arbetsgruppen och alltså inte har en från gruppen avskild 
position i hierarkin. Skillnaden kan inte beskrivas i en funktionell utan endast i en 
moralisk dimension, som ”attityd”. 

Det är vidare viktigt att motivera sig personligt. Att inneha uppgiften är inte ett sätt att 
"klättra", dvs. förändra sin position i hierarkin, utan det är utmaningen, nöjet, eller 
möjligheten att påverka och öka sin betydelse som anges som motiv av de 
skiftansvariga. Behovet att uttrycka detta anger svårigheterna att differentiera sig från 
arbetsledarpositionen, liksom önskan att inte associera sig med andra hierarkiska nivåer 
än arbetsgruppen i övrigt. Man vill förbli en del av arbetsgruppen eller skiftet med 
enbart speciella funktioner. Problemet formuleras i moraliska termer och därmed 
involveras identitetsarbetet.  

Faran finns att differentiera ut sig från det kollektiva sammanhanget: 

IP: Han är skiftledare. Han har nog tänkt och bli nånting här i huset, det 
tror jag. 

INT: Är det ett sätt och vandra vidare, om man först blir skiftansvarig och 
sen något annat eller? 

IP: Jag kan tänka mig det. Det är så nytt allting här så det finns väl ingen 
som vet.  

Citatet speglar den värderingsnorm som skiftansvarigfunktionen ställs mot. Det är en 
traditionell, där strävan efter ökat inflytande och ansvar, större beslutsutrymme, 
associeras med steg i karriären, att bli något på en högre nivå i organisationen. Med den 
värderingsnormen innebär att vara skiftansvarig att ta ett steg mot att bli något i 
organisationen, dvs. förändra sin position.  

Det är en konflikt som den skiftansvarige skall hantera visavi sin arbetsgrupp: 

Ibland man får leva liksom lite grann med dåligt samvete för sina 
medarbetare då att man tycker att man gör för lite kanske i 
produktionsmässigt och dom får ställa upp på mig lite grann känns det 
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som, fastän jag jobbar ju för dom.…Det blir lite konflikt sådär, men dom 
ser ju inte vad jag gör när jag går på möten. 

I förhållande till den arbetsgrupp, det kollektiv man ingår i och skall ingå i, intar man 
en speciell position. Man blir en avskild individ i relation till detta sammanhang. Ett jag 
utanför ett dom uppstår, där innebörden av relationen till kollektivet innehåller 
osäkerheter. Skillnader beskrivs i citatet på två sätt.  

1. Man "jobbar för dom", dvs. de uppgifter man utför är till för de andra. 

2. Genom deltagande i planerings- och informationsmöten kommer man i funktionen i 
ett gränsområde mellan kollektiv och högre ledningsfunktioner.  

Den skiftansvarige individualiseras således. Han/hon blir tydligare som individ i 
förhållande till kollektivet. Relationen till ansvaret får en starkare personlig prägel 
genom det större ansvar, som de organiserande och planerande arbetsuppgifterna 
innebär.  

Detta får vissa praktiska följder: 

Vi har ju lite problem där, för det är en av killarna där som anser att när 
han går hem på kvällen, en skiftansvarig alltså, när han går hem då går han 
hem, då slutar han. Och vi har ju ganska mycket möten på dagtid nu också 
och dom mötena, då får man ju åka in på ledig tid, dagtid.  

Här ställs två förhållanden till relationen mellan arbetstid och fritid mot varandra. I det 
ena finns en skarp gräns mellan dessa två tider. Arbetstid är arbetstid och fritid är fritid. 
Samtidigt beskrivs hur det med funktionen följer ett krav på att upplösa denna 
åtskillnad. Överblicken och ansvaret för processen, den skiftansvariges betydelse, gör 
att han/hon behöver kunna finnas tillgänglig på sin fritid, för rådfrågning, information 
eller för att delta i planeringsmöten och liknande. 

Avgränsningen av arbetstiden var central i den traditionella normen för positionen. 
Arbetstiden var den tid som levereras mot en viss lönemängd. Allt utöver detta måste 
innebära speciella överenskommelser. Förändringen av innebörder av detta tidsbegrepp 
innebär därför förändring av normer för positionen. 

Sammanfattning av observationer runt funktionen skiftesansvarig. 

1. Skiftansvarsfunktionen skall vara tillgänglig för alla. Det innebär att beskrivningar av 
förväntningar på funktionen utgör beskrivningar av förväntningar på den som innehar 
den strukturella positionen. Funktionens utformning är ur praxis, den är utformad efter 
kollektivets erfarenheter.  

2. I föreställningen om den som skall inneha funktionen gäller att han/hon skall  

vara kompetent  dvs. ha en bred kunskap om skiftets  
 arbetsuppgifter och kunna utvecklas  

ha en moralisk kvalitet  dvs. vara tillförlitlig 

ha en engagerad inställning  dvs. finna lust i arbetet 

ta ansvar  dvs. vara beredd att leda och planera den del av 
 processen han/hon är ansvarig för. 
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3. Detta är arbetsledaregenskaper. Men det är samtidigt viktigt att inte vara 
arbetsledare, utan se sig som en del i kollektivet. Skiftansvarig skall inte vara en 
karriärväg. Med traditionella värderingsnormer kan emellertid funktionen beskrivas så.  

4. Funktionen innebär en individualisering visavi gruppkollektivet. Detta kommer till 
uttryck bland annat i att 

• uppgifter för funktionen har övriga inte insyn i  

• uppgifter utförs för "dom" 

• krav på förändrad innebörd av relationen arbetstid - fritid. 

Skiftledarskapet definieras i funktionella termer men de erfarenheter som bearbetas 
pekar mot en moralisk och därmed identitetsskapande problematik. 

Projektgrupper ("vägbrytargrupper") 

I den nya flödesorganisationen skulle det organisatoriska fenomenet projektgrupper ha 
en väsentlig plats. Vid tillfället för de öppna intervjuerna hade man genomfört ett antal 
sådana grupper som försöksverksamhet. Här överlämnades ansvaret för åtgärder mot 
problem i processen till dessa tillfälligt sammansatta grupper.  

För att delta i gruppen fanns inget formellt krav annat än att man var berörd av 
problemet i fråga. I princip kunde alltså vem som helst i organisationen delta. En 
beskrivning av situationen i och erfarenheterna av en projektgrupp är alltså, liksom för 
skiftansvarsfunktionen, en beskrivning av situationen för den som arbetade i 
organisationen. De föreställningar om förväntningar som ställdes på medlemmen i 
projektgruppen, var förväntningar på den position som jag beskriver. 

Frågan blir då vad denna delegering av ansvar och beslut innebar för individen i 
projektgruppen. 

Det problem som projektgruppen skulle lösa var ett problem i produktionsprocessen. 
Intresset riktade sig alltså mot en konkret detaljs funktion i ett helt sammanhang i 
produktionen. Det innebar att hela sammanhanget framträdde på ett nytt sätt och, som 
en följd, också betydelsen av den egna insatsen. Dess funktionella mening blev synlig 
och arbetsinsatsen ingick i ett handlingssammanhang som föreföll påverkbart. 

Upplevelsen av handlingens mening i sammanhanget och den större överblicken 
förändrade hur relationen till produktionen uppfattades. Det var inte bara ett par händer 
som hyrdes ut, utan en delaktighet i målet för organisationen blev möjlig att föreställa 
sig. Följande citat uttrycker sådana upplevelser av handlingens mening och delaktighet 
i en helhet. 

Dom här som har jobbat i grupperna har blivit väldigt engagerade, tyckt att 
det här har varit jättekul sätt att jobba på, Äntligen har vi fått chansen vi på 
golvet att tala om och påverka vår egen situation så att säga. 

Det tycker jag är jätteviktigt att man har förståelse då för hela 
produktionskedjan, för då förstår man också vikten av det man själv gör på 
ett helt annat sätt. Annars står man bara och utför olika handlingar så att 
säga ... 

Sammanhanget med hela produktionsprocessen innebar också att de etablerade 
gränserna mellan arbetsgrupp, skift eller avdelning överskreds. Kontakter måste kanske 
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tas med andra avdelningar. Information om dessas verksamhet liksom personliga 
kontakter över dessa gränser var i konsekvens med flödesorganisationens idé. Detta 
lyfte fram hela produktionsprocessen i medvetandet och individen kunde göra sig 
synlig i fler relationer.  

Att så relatera till den hela processen, eller en gränsöverskridande del, innebär andra 
definitioner än att relatera till den av speciella arbetsuppgifter begränsade delen. 
Positionen tillförs andra värden. Det blir möjligt att få bekräftelser på det personliga 
genom det större sammanhanget. Då projektgruppen inte var en fast konstellation, utan 
en tillfällig sammansättning av individer var det som individ man trädde in i detta större 
sammanhang och förväntade ett individuellt riktat gensvar för sina insatser. 

Med denna association med produktionssammanhanget som helhet och med det 
individuella ansvaret för problemets lösning tycks relationen till ledningsfunktioner ges 
nya innebörder. Intervjuerna vittnar om en föreställning om större närhet till 
chefsfunktioner där individen uppfattar sig som synligare. Han/hon träder in i 
relationen som individ och konflikten med den kollektiva tillhörigheten accentueras: 

Avdelningschefen har liksom tyckt att jag har jobbat rätt och så där, så har 
han väl sagt det nån gång att han har tyckt att jag varit duktig eller nåt 
såntdär, man kände ju direkt att det passade inte att man tycker att man 
tycker att någon är duktigare än nån annan eller nåt såntdär va, och det 
genomsyrade väl hela avdelningen på nåt sätt att man får liksom inte sticka 
ut ur den här gråa massan på nåt vis.  

Fokuseringen på individen framträdde också i de organisatoriska villkor som 
inriktningen på det specifika problemet innebar. Arbetet reglerades inte av tider eller 
formaliserade uppgifter, utan det organiserades av individerna själva efter deras 
möjligheter i relation till övriga uppgifter. Det var individerna i projektgruppen som 
löste ett problem. Att lyckas med uppgiften kunde därmed tolkas som en personlig 
framgång: 

Jo, givetvis, att få den här utmaningen liksom. Att inte leverantörerna 
klarar av det ens en gång. 

Även för projektgruppen förändrades relationen mellan arbetstid och fritid. Den mängd 
arbete som lades på projektet reglerades inte genom avtal, utan ansvaret och 
engagemanget blev föremål för ett personligt ställningstagande.  

OK det kostar mig lite och jag offrar lite fritid också, är där i tid och fixar. 
Många tycker jag inte är klok för det, men liksom det är mina bekymmer. 
Så den biten, den tar jag liksom. Så länge man tycker det är roligt och man 
trivs med det, då är det ganska ointressant om jag får betalt den där 
halvtimmen eller inte, som jag kommer tidigare, det skiter jag i, va. 

I citatet synliggörs än en gång hur "misstänkt" detta överskridande av tidsramar är. Det 
framställs som ett mått på individuell styrka att hävda sin rätt att arbeta på icke 
arbetstid.  

Motiveringen för extraarbete som ett personligt nöje framhävs över huvud taget starkt i 
intervjuerna. Hotet är igen att bli betraktad som karriärist, att svika ett kollektiv.  

...det är ju dom jag arbetar ihop som jag ska trivas med och jag menar det 
viktigaste för mig är ju att dom tycker det jag gör är okej faktiskt, det är ju 
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inte att VD tycker att jag är duktig och klappar mig på huvudet, och nu har 
det på nåt sätt blivit tvärtom, och då tycker jag att hela mitt arbete faller 
faktiskt, rent känslomässigt gör det det, fastän jag själv tror på det jag gör. 

Här konstruerar sig individen mitt i skärningspunkten mellan de sociala 
konsekvenserna av två skilda sätt att tillskriva hans handlingars betydelser. Skall 
han/hon vara konsekvent mot sin egen ”tro”, en handlingarnas mening som tydligen 
hämtas från den organisatoriska överheten, drivs han/hon ur det kollektiva 
sammanhanget av likar, där dessa handlingar inte framstår som ”okej”. Det är en 
konflikt som utspelar sig inom individen där han/hon blir indragen i frågor om vem 
han/hon skall träda fram som i sitt vardagliga handlande i arbetet och vad detta för med 
sig. 

Som man anar ur dessa citat var det inte problemfritt att så låta positionen definieras av 
individualiserade värden. Tillhörigheten var fortfarande till ett kollektiv i en 
arbetsgrupp eller liknande. Konflikten mellan den individualisering som den utplattade 
organisationen erbjöd den arbetande och den kollektiva tillhörigheten som bestämdes 
av socioekonomiska förutsättningar, de dagliga rutinerna och traditionella värderingar 
framträder med ytterligare klarhet inför det organisatoriska instrumentet 
projektgruppen.  

Men det är också en konflikt det här med närheten till chefer det känner 
man ju att det är en konflikt gentemot närheten till sina medarbetare då när 
facket hela tiden har en gammal tradition att det är en jättestor klyfta 
mellan chefer och man får liksom inte bryta den här barriären, man ska 
veta vad man säger och vem man har emot sig i princip och vem som 
arbetar för en och såna grejor ... 

Sammanfattning av observationer runt projektgrupper 

De tendenser till förändring av innebörder i positionen som jag observerade under 
skiftansvarigfunktionen har förstärkts i detta avsnitt. Arbetet i projektgrupper innebar 
större överblick över hela produktionen. Detta förde med sig 

a) upplevelser av produktionsprocessens sammanhang,  

b) att gränser mellan grupper o avdelningar överskreds. Detta förde i sin tur med sig att 
arbetets mening i högre grad togs ur tillhörighet till detta sammanhang.  

Projektgruppernas tillfälliga sammansättning och gränsöverskridandet innebar vidare 
att 

c) det personliga ansvaret framhävdes 

d) gränser mot andra hierarkiska nivåer tunnades ut. Positionen tilldelades ett alltmer 
individuellt värde. 

Tendensen att 

e) luckra upp gränsen mellan arbetstid och fritid återkom. 

Konflikten med det kollektiva sammanhanget som dessa innebörder av positionen för 
med sig tydliggjordes. Samhörigheten med kollektivet blev ifrågasatt av att gränsen 
mot chefer överskreds och lojalitetsproblematiken framträdde. 
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Ur fackligt perspektiv 
Som jag tidigare beskrivit hade den fackliga aktiviteten haft en framträdande roll inom 
företaget. Facket hade en lång tradition av stridbarhet och hade stått som garant för en 
reglerad relation mellan arbetsledning och anställda. Även om arbetarkollektivet och 
facket inte är synonyma begrepp är förbindelserna dem emellan traditionellt starka och 
facket har definierat sin verksamhet som en företrädare för kollektivets vilja. Det är 
därför av intresse att också undersöka vad denna föreställning om en mot företaget lojal 
medarbetare som följer i förändringens spår innebär ur ett fackligt perspektiv. 

Positionen och facket 

I flera av intervjuerna problematiseras fackets roll efter mötet med de nya innebörder 
och möjligheter positionen i organisationen tillskrivs. Följande citat beskriver hur 
uppfattningar om fackets roll förändrats från positionens perspektiv. 

Jag kan vara medveten om vilka fördelar det är att ha ett starkt fack och en 
trygghet därigenom och fördelarna med det. Och det behöver liksom inte 
gå emot det här att jag kan prata med min chef på ett normalt sätt. Sen 
behöver det inte liksom bli världens polare, bundis och bästis så att det går 
till överdrift. Att man går in och smörar hos cheferna. Det tycker jag, det är 
ju läskigt, för att dra åt sig uppmärksamhet eller sådär. 

[...] har vi fått chansen vi på golvet att tala om och påverka vår egen 
situation så att säga. Det har ju spirat väldeliga, men sen så har ju då 
kanske avundsjukan och det här misstänksamhet från facket faktiskt: Vad 
är det här? Dom har ju gått med på att det här ska bedrivas, men "vad är det 
här egentligen". Och kanske känslan av att tappa mark lite när företaget 
ska gå in och ha den här direktkontakten. Förut så har ju alltid facket varit 
emellan på nåt vänster. Och jag menar man ska ju inte koppla bort facket 
eller nåt sånt, det är ju inte meningen, men dom behövs ju på sitt sätt, va. 
Men det är väl många bottnar i det där också som man inte riktigt kan 
förstå sig på. Det är väldig tradition i hur förhandlingar och hur 
förändringar ska ske på ett sånt här företag faktiskt. Just den fackliga 
traditionen, den är lite speciell tror jag. 

I citaten ställs två föreställningar om relationen till facket mot varandra och det är 
tydligt att det innebär svårigheter att förena dessa. Å ena sidan är facket en form av 
symbol för en tillhörighet. Det står för ett svårdefinierat värde som man inte vill 
konfrontera, utan behöver associera sig med. Det representerar en trygghet som inte får 
överges. Å andra sidan står facket för något, som i kraft av traditioner och formaliteter 
upplevs som hindrande inför en förändring av relationerna till ledningsfunktioner. Den 
personliga ”direktkontakten” uppfattas som ett gränsöverskridande in på ett revir där 
fackets auktoritet ifrågasätts.  

Med denna problematisering av fackets roll på arbetsplatsen följer också en 
nedvärdering av facket som en eventuell förmedlare av en kollektiv identitet.  

Intervju med fackliga företrädare 

I texten från intervjun med fackliga företrädare löper frågeställningar runt relationen 
individ - kollektiv som en röd tråd i framställningen. Det är ofrånkomligt att det 
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representerade en svårhanterad problematik för den fackliga verksamheten under 
organisationsförändringen.  

Du har inte samma plattform som förut. (1)Då behövde företaget någon 
som stod för kollektivet, nån som tämjde kollektivet och talade om för 
kollektivet vad dom skall göra. Fick ta smällarna. Så behövs man inte 
längre. (2)Nu tänker dom oss som nån sorts revisorsroll: "Vi bestämmer 
och vi gör såhär, och är det alltför jävligt i förhållande till centrala lagar 
och annat, då får ni gå in och säga ifrån och leka revisor." Dom ger oss en 
sådan modell, medan vi givetvis definierar oss utifrån att medlemmarna 
har valt oss och vi skall företräda deras behov. Och så det nya att nu måste 
vi också sälja oss och (3)övertyga medlemmarna om att vi behövs och att 
vi finns. Men för mig är grunden behovet av det kollektiva. Men det är inte 
heller självklart, man måste visa att det finns och orka försvara det .  

Fackets verksamhet hade haft en självklar funktion på arbetsplatsen. Det hade ingått 
som en nödvändig del av den organisatoriska strukturen(1). Dess roll hade byggt på en 
gemensam överenskommelse av förekomst och innebörd av ett kollektiv, som stod i en 
intressemotsättning till "företaget".  

Nu är man inte längre överens om funktionen(2). "Företagets" styrning är direktare. 
Fackets förmedlande funktion, dess ställning mellan ledning och kollektiv, är ifrågasatt. 
De former för relationen mellan parterna som organisationen fungerat med, har inte 
längre samma centrala betydelse. Det överlämnas till facket att ta ansvar för dessa 
överenskommelser. Ifrågasatt är också basen för verksamheten, medvetandet om det 
kollektiva(3). Den har inte längre samma självklarhet.  

Hur kom enligt intervjun denna situation till uttryck? I vilka förhållanden blev dessa 
förändringar synliga? Vad föranledde en sådan beskrivning? 

Det har varit en rädsla för många att nu är vi (2)inte fiskar i ett stort stim 
som skyddar mot hajar utan nu är vi lite större fiskar i ett mindre stim. 
Kanske en sorts tonfiskar, en 7 -8 stycken. Då är man mer utsatt mot 
ledning. Samtidigt har du fått ganska stora lag. [...]medlemmarna, 
(3)individerna skall ju växa, (1)vi släpper så att säga tvångströjan från 
klubbens sida och företaget förväntas då inte utnyttja det utan. Det är alltså 
ett gentlemans agreement. Släpper vi så springer ni inte dit med detsamma. 
Är ni där och försöker nypa och fånga in folks lojaliteter, Då kontrar vi på 
det. (8)Ni får bra tidningar, Vi skall sköta era maskiner så gott som möjligt, 
men spring inte och (7)tafsa på våra huvuden. Jag kallar det för 
(9)integritet, vilket är något ledningen tycker väldigt illa om för det innebär 
så att säga att du är skyddad i någon bemärkelse. Dom vill ju naturligtvis 
kliva in där vi går ut. (6)Där den kollektiva kraften minskar. [...]Och som 
sagt så finns det spärrar i och med (5)det kollektiva arbetssättet som vi i 
tryckeriet har, att vi arbetar i lag. Och dom som kliver ut och ska vara 
(4)tydliga individer,"titta på mig jag är duktig, jag vill hjälpa till," dom 
kommer i konflikt med det övriga laget förr eller senare. Då har du alltså 
spärrar. Det här är en evigt pågående kamp mellan ledning och kollektiv. 
Där nånstans dom flesta medlemmar förstår att man har mera fördelar av 
att vara ett lag och ett kollektiv än att vara en mängd individer för alla 
individer kan ju givetvis inte tillfredsställas.  
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Övergången till att organisera verksamheten i mindre arbetslag med hög grad av 
självständighet uppfattades som en nödvändig väg för att möta situationen med den nya 
teknologin och organisationen. Samtidigt var det i medvetande om att det innebar en 
splittring av det kollektiv som karaktäriserat verksamheten tidigare. Det var ett 
medvetet val(1). I intervjun är kollektivet oftast konkretiserat via arbetsgruppen eller 
arbetslaget, inte hela arbetarkollektivet. Arbetsgruppen är i betydligt högre grad bärare 
av den kollektiva identiteten.  

Det innebär då en större individuell utsatthet. Skyddet från ett stort sammanhang att 
identifiera sig med mot en yttre fiende har minskat(2). Dessutom erbjuder arbetslagens 
självständighet ett större utrymme för individen av växa i(3). Den kontroll som hade 
varit möjlig genom den överblick facket haft, måste minska med mängden av 
självständigt arbetande grupper. Organisation och teknik ger utrymme för individen att 
"växa", att skaffa sig ett större utrymme för sitt inflytande och sin personlighet.  

Det finns en gräns för hur man kan identifiera sig som individ(4) innan man kommer i 
konflikt med det kollektiva. Laget sätter gränsen(5). Den definieras i termer av 
personlig värdering från ledning. Det rör alltså innehållet i "närheten" till ledning, i hur 
"den smidiga kommunikationen" är utformad. 

Facket har stått som garant för den kollektiva kulturen som buffert mot det 
teknisk/ekonomiska systemet(6). Nu öppnas portar för de krafter facket har haft till 
uppgift att skydda mot. Det uppfattas framför allt som att motparten får en möjlighet till 
ideologisk påverkan, den kan "tafsa på huvudena"(7). Man presenterar ett ideal för hur 
relationen arbetare - ledning skall se ut(8). Den man representerar är anställd för att 
utföra den uppgift han/hon är tilldelad. Facket har i relationen uppgiften att ta ansvar 
för att detta utförs. Det är ett kontraktsbrott, ett övergrepp, att utnyttja den nya 
situationen för ideologisk påverkan. 

Integriteten(9)  är ett centralt ord. Den har att göra med personliga gränser och 
kontrollen över dessa gränser. Med att behålla de värden som den egna identiteten utgår 
från, med att inte obehörigt styras. Ur det fackliga perspektivet handlar det om en kamp 
om att upprätthålla de gränser som bestämmer en kollektiv identitet. 

Den individuella utvecklingen, engagemanget hos individen, får konsekvenser som är 
svåra att hantera: 

Företaget håller god min: "Tyvärr vi kan inget göra just nu, men tack för 
din uppmärksamhet, och fortsätt med det goda jobbet." Det är många små 
eldsjälar som studsar omkring där alltså, där tyngdlagen är upphävd. Det är 
ett problem som vi börjar få upp ögonen för. Många har hamnat där och 
dom hamnar också i kläm mellan kollektivet och ledningen. Det är många 
individers privata problem.  

I den platta organisationen finns inga utvecklingsvägar i hierarkin. Det finns inte längre 
chefsnivåer där behovet att gå vidare kan tillfredsställas. Den engagerade slår i taket 
samtidigt som han/hon kan komma i konflikt med laget. Facket står osäkert inför att 
hantera denna situation. Det är en konflikt för individen, samtidigt som det är 
medlemmen som möter ett problem i organisationen, som hamnar mittemellan och 
drabbas av dessa strukturella omständigheter.  
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Individen, som hittills befunnit sig i det kollektiva sammanhanget, blir nu genom sitt 
individuella engagemang i den totala verksamheten lämnad, utan en trygg förankring i 
ett nytt sammanhang. Han/hon hamnar i en privat situation "där tyngdlagen är 
upphävd".  

Som en konsekvens av att dessa förändringar sker på strukturell nivå, där värden som 
står i förhållande till ideologier och definitioner av identiteter förändras, framstår till 
slut det största hotet som ideologiskt för den fackliga verksamheten. Det blir en "kamp 
om själar", där de nya organisationsformerna kan användas för att "skilja ulvarna från 
fåren".  

Relationen mellan ledning och fack är drabbad av denna förändrade struktur, som inte 
längre självklart erbjuder former för hur umgänget fack - ledning skall bedrivas: 

Vi är som eremitkräftor va. Vi har tappat skalet och så springer vi och letar 
efter ett nytt. Vi kanske aldrig hittar nånting. Vi får lära oss leva ändå, men 
det känns som att vara en sorts eremitkräftor utan skal. Så känner 
ledningen det också. Dom har också uppgivit positioner och letar efter nått 
nytt. Och så har du vinstramar och samhällets nuvarande ideologi som 
svävar över alltihop. Men för faan, det är ingen som har sagt att det är lätt 
att leva. 

Sammanfattning  
Intervjuerna har visat hur ett antal ämnen utgjort konfliktfyllda teman vid 
konstruktionen av berättelserna om relationen till den nya organisationen. Jag kan då 
ställa frågan vad det är som gör att dessa förhållanden blir centrala teman. Bruners 
påpekande, att narrativet uppträder vid avvikelser från det kulturellt självklara, för att 
”find an intentional state that mitigates or at least makes comprehensible a deviation 
from a canonical cultural pattern.” (Bruner, 1990, s. 46), ställer frågan vad det är för 
kulturella mönster som dessa berättelser söker förklara avvikelser från?  

Föreställningarna om ”medarbetaren” innebär tydligen att värderingar och 
föreställningar, som har utgjort centrala karaktäristika för berättelsen om positionen, 
utmanas av de förväntningar som ställdes i den nya organisationen. Det är en ny 
berättelse om relationen mellan individen och organisationen som formuleras och ur 
den intrig som styr skall en individualiserad medarbetare träda fram. Den traditionellt 
förankrade identiteten hos ett kollektiv med dess normer, värderingar och ”canonical 
cultural patterns” kommer obönhörligt i konflikt med ett sådant narrativ.  

Den nya organisationen tillskriver positionen andra värden med andra innebörder. Detta 
innebär att arbetaren å ena sidan definieras som en medarbetare i organisationen, en 
enskild individ, å andra är han/hon en del av ett kollektiv, traditionellt och 
organisatoriskt bestämd.  

Från positionens perspektiv för denna upplösning av en traditionellt fast definierad 
gräns mellan hierarkiska positioner med sig ett påtagligt problem att bestämma hur 
denna nya relation skall formuleras och regleras. "Flödesorganisation" kräver ett fritt 
flöde av informationen för att problemlösningen skall fungera, något som förutsätter ett 
utökat förtroendet i relationerna mellan hierarkiska nivåer. Problemlösning är en 
gemensam angelägenhet, som kräver engagemang och utveckling av den anställde. 
Arbetaren blir en kvalificerad och lojal medarbetare i denna berättelse. Detta 
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upphävande av en traditionell reglering av umgänget över hierarkiska nivåer innebär 
samtidigt ett ifrågasättande av det regelverk som definierat den kollektiva 
tillhörigheten.  

Denna strävan mot en personlig värdering av arbete och arbetare står i motsättning mot 
arbetarkollektivets värdenormer av likhet och fastslagna gränser mot överordnade. Den 
ambivalens som framträder i förhållandet till den kollektiva gemenskapen, den oro det 
innebär att bryta sig ur de värderingar som hänger samman med kollektiva normer, blir 
begriplig när den sätts in i ett sådant sammanhang.  

Det är olika och delvis motstridiga krav och förväntningar som uppstår om 
föreställningen om organisationen är utformad för den individuella medarbetaren eller 
arbetaren med en kollektiv tillhörighet. Individen erbjuds olika innebörder av sina 
handlingar. De ger uttryck för olika strävanden, beroende på med vilken utgångspunkt 
relationen till organisationen konstrueras. Det är inte individen själv som bestämmer 
dessa utgångspunkter. De finns närvarande i den struktur han/hon ingår i. Så förlorar 
han/hon kontrollen över konsekvenser av sina handlingar, konsekvenser för vilka 
värden han/hon tillskrivs i sitt organisatoriska sammanhang. 

Betraktade på detta sätt handlar de situationer som beskrivits, på en nivå om nya 
bestämningar av den individuella identiteten, om upplevelser av det egna självet. Att 
konfronteras med det förändrade organisatoriska rummet innebär att krypa ur invanda 
definitioner av sig själv och i någon mån stå skyddslös inför sin omgivning. Likt en 
eremitkräfta utan skal. 

Vad innebär det då att på detta sätt stå skyddslös inför en föränderlig omgivning? Hur 
hanterar man under en längre tid denna situation? I nästa avsnitt undersöker jag hur den 
framstår i intervjuer gjorda 7 år senare.  
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DEN FINGERFÄRDIGA APAN 

Jaa, respekten för det grafiska yrket, 
det bara försvinner. Det tråkiga det är 
att när det inte finns nåt sånt därnt, då 

blir man som den här apan som jag 
kanske sa förut. 

Citat ur intervju. 

I detta avsnitt följer jag fem individers berättelser om åren mellan intervjuerna. 
Samtliga har en erfarenhet av arbetsplatsen som sträcker sig till tiden före de 
förändringar som speglas. De har alltså en gemensam referensram i arbetsplatsens 
historia för den fortsatta utvecklingen. De har olika positioner men alla verkar (en 
individ har verkat) i produktionen. Vid den förra intervjun hade de också en likhet i sitt 
sätt att konstruera relationen till arbetet och arbetsplatsen. Den upptog en central plats i 
deras autobiografiska narrativ. En av de intervjuade hade t. ex. som ett privat 
museiföremål sparat den kniv som han under flera år använt för att skära till 
pappersrullarna vid insättningen i tryckpressen.  

Samtligas berättelser var vid förra intervjun laddade med värderingar av ansvar och 
engagemang. De var också alla, om än på olika sätt, involverade i de tekniska och 
organisatoriska förändringarna. Tre av dem var aktiva i skiftansvarsfunktionen eller 
”projektgrupperna” medan två hade ett mer problemfyllt förhållande till hur de tekniska 
innovationerna skulle hanteras. 

Produktionshandling och relationshandling:  

Körledarens narrativ 

För jag började som körledare15 sen då på slutet och jobbade väl som 
körledare sista tre åren. Men det vart ju för mycket liksom till slut. … Det 
var jätteskoj. Jag hade nog varit kvar om det inte varit för bekymrena ute 
med folket så att säga. Det är nog det som knäcker de flesta. 

Det blir typ chefsroll då. Man säger till att nu måste du göra det. Och då 
skär det sig ju ibland naturligtvis. Dom blir sura och lacka. Din jävla 
besserwisser och allt det här […] Och så tittar man till och då har det 
smällt redan, då är det för sent liksom.  

Det är sånt som är jobbigt.  

En intervjuad konstruerar här ett narrativ om bakgrunden till de psykiska besvär som 
drabbade honom. Jag kan, med fokus på den relation som upprättas genom handlingen, 
konstatera att narrativet ställer samman två sådana relationer. Dels finns de handlingar 
som avkrävs av honom som ”körledare”, den funktion han har i förhållande till 
produktionsprocessen. Dels presenteras handlingar och händelser som utspelar sig inom 
de sociala relationerna på arbetsplatsen. Att handla i enlighet med funktionens krav, att 
”säga till”, innebär brott mot det regelverk som gäller för de sociala relationerna och 
leder till personkonflikter, medan att anpassa sig till de sociala förväntningarna 
förorsakar ett sammanbrott i produktionen. I narrativet tecknas en olösbar konflikt 

                                                 
15 Körledaren är den funktion som leder och övervakar körningen av produktionen. 
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mellan de regelsystem som konstituerar dessa två relationer. Mening har skapats åt 
erfarenheten att ”att bli knäckt”, som nu framstår som en begriplig och rimlig reaktion. 
Narrativets berättelsepoäng (Adelsvärd, 1997, s.212) är att visa att ”Hur man vänder 
sig så har man ändan bak” i funktionen körledare.  

Narrativets centrala handling är formulerat som ”säga till”. Det är i denna handling som 
berättaren presenterar sig som agent. Handlingen utgår från en position med 
beteckningen ”typ chefsroll”, alltså en befattning med formellt icke-sanktionerad 
överordning. Rollen kräver detta ”att säga till”, något som begränsar de tillsagdas 
handlingsmöjligheter och initierar konflikten. Att inte kunna hantera sådana konflikter 
blir att inte kunna behärska ”rollen”. De personliga förutsättningarna saknas. Narrativet 
kan så utvärderas som en berättelse om personligheten. Det ”jobbiga” blir då ett uttryck 
för en individuell oförmåga och lösningen på problemet kan formuleras inom en ”rätt-
man-på-rätt-plats”-modell. 

Emellertid är inte narrativet slut där. Av den utvärdering som följer framgår det att den 
intrig som strukturerar berättelsen är en annan än chefsrollens problematik.  

Man har ju inte varit van vid sånt förr. Ansvar har jag alltid tagit.… Och 
sen finns det folk som skiter i vilket och ruskar på axlarna. Sätter sig och 
tittar att allt går på golvet. … Är jag tillsatt för att göra ett jobb. Då gör jag 
väl det då. Jag får ju dock betalt för det. Så funkar jag. Så jag har så svårt 
att ta det där andra. 

För berättaren själv skall narrativet tolkas utifrån en intrig där begreppet ansvar är 
avgörande. Och detta ansvar kan i narrativet hämtas ur relationen till arbetsuppgiften 
och dess handlingar. Ansvaret handlar om att utföra de arbetshandlingar han uppfattar 
följer av anställningsrelationen, dvs. relationen till organisationen. Med ”Så funkar jag” 
meddelar han vidare att fullföljandet av detta ansvar är konsekvent mot den bild han har 
av sig själv, berättelsens berättarpoäng (Adelsvärd, 1997). Ansvaret är i narrativet ”the 
good” i Taylors mening. Narrativet skall således tolkas som en gestaltning av konflikt 
runt hur individen får tillgång till värdet ansvarsfullhet i sin konstruktion av identiteten.  

Det skulle emellertid inte vara en konflikt om hotet mot denna strävan efter ansvarighet 
inte utgjordes av en förlust av en lika värdefull komponent för konstruktionen av 
identiteten. Aggressiviteten och nedvärderingen berättaren möter skakar de värden som 
hämtas ur de sociala relationerna på arbetsplatsen. Även detta kan tolkas utifrån 
individuell kategorisering - vi har att göra med en personlighet med speciell känslighet 
för konflikter i sociala relationer. Berättaren har förutsett detta genom att i narrativet 
skjuta in en passus om konfliktens generella innebörd: ”Det är nog det som knäcker de 
flesta.” Jag bör därför ta på allvar att jag har att göra med en motsättning inbyggd i de 
strukturella villkoren på arbetsplatsen. Narrativets underliggande poäng eller sensmoral 
(Adelsvärd, 1997, s. 214) står att finna i en konflikt mellan två för 
identitetskonstruktionen avgörande men konkurrerande berättelser. 

Medarbetaren versus medlemmen 

Motsättningen är parallell till den tidigare beskrivna - medarbetaren i organisationen 
kontra medlemmen i arbetarkollektivet - och narrativet kan läsas in i en sådan ram. Det 
finns emellertid två skillnader gentemot den beskrivningen. För det första utspelade sig 
de händelser som den refererade till inom en organisation som aktivt sökte etablera ett 
”medarbetarskap”. Det stod på företagets agenda i det läget att formulera en 
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organisation, där det individuella ansvaret hade hög prioritet och där dessa 
motsättningar gick i dagen i funktioner organisatoriskt etablerade som förändringar av 
en traditionell organisatorisk ordning. Som framgått av beskrivningen av 
organisationens senare utveckling fanns vid detta senare intervjutillfälle inga sådana 
strukturerade ambitioner inom organisationen. Detta narrativ är alltså formulerat inom 
en annan organisatorisk kontext. 

Vidare uppstår narrativets konflikt i en funktion som bestäms av tekniken, inte av 
förändringar i den formella organisationen. Uppgiften som tekniken ställer är 
övervakning och styrning av den process som huvudsakligen är automatisk och där 
individuella insatser främst behövs vid hot om problem. Funktionen i sig betingas inte 
av någon förändrad organisatorisk hierarki.  

Den fortsatta analysen riktar sig därför in på att frilägga hur de två relationerna 
konstrueras: Relationen till produktionsapparaten och de sociala relationerna på 
arbetsplatsen.  

Från produkt till process.  
Tre olika berättelser är urskiljbara som verksamma för att ge mening åt arbetets 
handlingar. Gemensamt för dem är att de alla utgår från en bild av 
produktionsapparaten som ett tekniskt avancerat, slutet och självgående system men de 
skiljer sig i hur denna autonomi framträder och vilka konsekvenser den skapar.  

Maskinen som motståndare 

I en berättelse tecknas maskinen som sluten, nyckfull och svårkontrollerad.  

Ja, att nån maskin har lagt av. Och då blir det så att säga en kedja därför att 
alla maskiner samarbetar med varandra. Och det räcker att en länk av den 
kedjan inte fungerar, då rasar allt. Man får fullständig kaos och man får 
springa och bära buntar och… ja, det, det går inte att beskriva. Det händer i 
alla fall blixtsnabbt allting. Allt bara rasar ned. 

Det är en motståndare som hotar att övermanna och krossa det som kommer i dess väg. 
Den bestämmer över och hetsar dem som betjänar den: 

Du vet man måste hålla den takten som pressen har. Och man kan inte vila 
heller, utan man måste jobba på hela tiden. Och har du 15 ton tidningar 
som du måste lägga in en natt, ja, man är helt förstörd sen i flera veckor 
efteråt. 

Maskinen är obönhörlig och tar inga hänsyn till regler och bestämmelser. 

Det är konstigt på det sättet att om man skulle följa alla skyddsföreskrifter 
så tror jag inte att någon gång skulle tidningen komma ut i tid. Utan det är 
underförstått att man gör saker som man inte får göra. För att det skall 
rulla. 

Dess krav tränger in innanför skinnet: 

Så att det var så tight med tider och sånt där känner man ju en inre stress. 
Det blir ju en inre stress när allting runt omkring en också är pressat. Men 
jag menar på jobbet om man jobbar, då tänker man inte så mycket på det 
där. Men kroppsligt sett så reagerar man ju i alla fall  
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Och sträcker sina tentakler långt utanför arbetstiden. 

Och det vart ju det där att man tog med sig bekymrena hem och allt det 
här. Det blir ju så. Framför allt då, vi hade ju fortfarande ganska mycket 
problem med manifest och sånt som kom. Det stämde inte och…fick man 
åka ner tidigare på kvällarna och in i datorn och försöka fixa till dom då. 
Då ringde dom hem på dagarna och talade om att nu är de problem där och 
där. Det måste ni fixa. Då var ju den söndan förstörd. 

Berättelsen tecknar alltså en relation till en maktfullkomlig och hänsynslös men också 
av sitt tekniska raffinemang imponerande motståndare. Händelser och handlingar som 
skall ges mening beskrivs ur perspektivet att kontrollera eller bli kontrollerad av denna 
motståndare, att styra eller bli styrd. Berättelsens intrig rör spänningen mellan frihet 
och ofrihet.  

Och det finns en kille som säger att: ”Äh faan att jag tog det där, sa han, 
för man känner sig livegen på det där.” Det är ett fruktansvärt system som 
skall passas minutiöst. Det är för mycket.  

Dimensionens betydelse för konstruktionen av berättelsen framgår också av att frihet 
blir poängen i narrativ om arbetet när det inte längre är omedelbart styrt av processen. 
Följande citat är hämtat från en intervjuad som flyttat till ett övergripande servicelag: 

Man har ju gått då och tittat på produktionen: ”Oj, oj nu har dom det inte 
roligt”, tänker man och så går man ut och fikar. Så det har ju varit drömmen. 
Man har ju hoppat in när det har gått. Om man sett att det barkat väg åt 
helvete, så har man ju stått där och hjälpt till. Ibland känner man ju det. 
Friheten att kunna välja själv. 

Relationen till maskinen formar sig så till en kamp om herraväldet. I detta öppnar sig 
också möjligheterna att erövra ett identitetsskapande värde, möjligheten att tämja och 
besegra denna hydra. Prestationen blir den kvalitet, ”the good” som kan utvinnas ur 
relationen i denna berättelse. Narrativ som ansluter till denna övergripande berättelse 
kan forma den till en ”heroic saga” (Gergen, 1994, s. 197) när individen i denna kamp 
avgår med segern: 

Ja, det var väl första känslan, när man klarade av det själv. När det hade 
verkligen toka till sig. Man satt ensam med det och man var färsk där inne 
då. Man tänkte, äh jag går hem, tänkte jag. Det var första tanken. Vad faan 
skall jag göra här. Man lyckades liksom greja hela produktionen. Då kände 
man sig nog lite stolt där liksom att jag fick ut den här jävla produktionen 
fast ingenting funka här. Jag lyckades greja det. Det finns dom som har 
gått bet, jag vet ju det, och inte fått ut det. 

Eller kanske till en ”tragedi” när de egna resurserna inte räcker till för att kontrollera 
produktionens aldrig sinande flöde: 

Just det, då kan du förstå alltså att det vart stressigt, och så skall man hålla 
reda på nu kommer den produkten och så skall jag ta emot då. Står jag där 
och stirrar på plåten, jag minns det, jag stirrade på plåten, vad faan är det 
här för plåt? Och den skall dit och skall dit. Jaha, är du säker på det? Måste 
jag kontrollera? Vad skall den… skall den dit? Och sen vet jag att jag hade 
plåt i handen och så skulle jag lägga upp den och så tappa jag taget och 
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höll på att tappa plåten och då blir det ännu mera jobb, för då krossas ju 
plåten.… det blir fruktansvärt. man känner sin otillräcklighet. Den var ju 
kompakt. Den var ”nu kan du inte göra nånting mer. Gå därifrån, Gå! Gå 
för faan!” Det var inget mer. … Jag kände ju då i kroppen att nu har det 
hänt nåt. Men jag kunde avgöra. Hjärnan fungerade inte. Det vart för 
mycket. Blockering alltså. Jaa, det var för jävligt. 

Den frånvända maskinen 

En andra berättelse presenterar samma självtillräckliga system, men då utan öppning 
för ett meningsskapande initiativ. Ofriheten manifesteras här inte via ett ständigt hot om 
att bli övermannad, utan finns i den brist på ”svar” som en autonom teknik lämnar. Det 
är en berättelse som utgår från tryckarens speciella funktion och yrkesidentitet. Den 
formas i relation till en historisk berättelse om färdigheter och kunskaper vilka gjorde 
yrket och dess individer urskiljbara som speciella och särpräglade. 

Förut var det mycket tryckarens öga. Han skulle ställa färg. Vissa tyckte 
det var mer gult var vackrare. Det vart mycket ojämnt i tidningarna. 
Annonserna var olika.  

Med en allt mer automatiserad och standardiserad teknik blir utrymmet allt mindre för 
handlingar som kan upprätthålla denna traditionella berättelsen om yrkesidentiteten. De 
handlingar som idag erbjuds av maskinen inskränker sig till sådant som kontroll, 
övervakning, att åtgärda fel osv., en handlingsrepertoar som tvingar in identiteten i en 
berättelse om en processindustri, vilken som helst.  

Jag vet inte. Det kanske är så inom processindustrin. Man kommer inte 
mycket längre än såhär. Det finns ett stopp va. Och man är ju begränsad på 
det. Vad gör man utav det? Man vet hur processen fungerar, hur den är 
tänkt att fungera. Sen skall man se till att den verkligen gör det. Utifrån 
dom sakerna. Dom parametrar som är uppsatta då för färg. Det är där man 
har hamnat nånstans och sen skall man försöka hitta nånting i det. 

Relationen till processen som var sinnligt uppfattbar i färg, material, fukt osv., skall nu 
upprättas genom datateknikens kommunikationsform. Där det förut var ”tryckarens 
öga” är det idag en siffra på en dataskärm. Inför den automatiserade processen ger inte 
längre erfarenhet och traditionellt yrkeskunnande en själklart privilegierad plats vid 
processen utan individen är utbytbar i sin funktion. Berättelsens poäng formar sig 
därför till att uttrycka förändringen som en förlust.  

Även i denna berättelse är det maskinen som har initiativet men här stänger den sig för 
möjligheterna att genom de arbetets handlingar som funnits tillgängliga underordna sig 
det mänskliga initiativet. Den erbjuder inte självklart en väg att ”hitta nånting” som kan 
bekräfta individens oavhängighet. Dess intrig handlar om möjligheten eller 
omöjligheten till självständig handling. Den formas i en spänning mellan en identitet 
som subjekt eller som objekt och det värde som sätts på spel gäller individens 
särprägling, hans integritet.  

Där denna berättelse dominerar söker berättaren intensivt efter att hitta en väg där det 
blir möjligt att återupprätta yrkesidentitetens värdighet. Historien är inte slut, arbetet 
utförs var arbetsdag. Fortfarande är inte svaret givet om berättelsen skall forma sig till 
den tragedi den tycks förbereda eller om framtiden skall vrida dess storyline i en 
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progressiv riktning. Frågan ställs om arbetet även fortsättningsvis kommer att erbjuda 
handlingar eller att reduceras till beteenden, om det är möjligt att förbli en respekterad 
grafiker eller reduceras till en fingerfärdig apa.  

Jaa, respekten för det grafiska yrket, det bara försvinner. Det tråkiga det är 
att när det inte finns nåt sånt, då blir man som den här apan.… Då kanske 
man bara anställer nån som förklarar för honom hur den processen 
fungerar. Det enda du behöver göra det är bara titta på dom här röda och 
gröna lampan. Slutar nån blinka så tryck på den där knappen.…Nä men 15 
år till i den situation som man är i nu, det är fruktansvärt. Nä, men det är 
det faktiskt. Tiden bara rinner iväg.  

Maskinen som mål 

Den tredje berättelsen blir ett accepterande av detta beroende av en överlägsen 
produktionsapparat. Här handlar det inte om en kamp att behärska dess krav och 
hantera dess nyckfullhet utan om att spela med i dess egen prestationssträvan, att den 
skall fungera maximalt. Nu står inte längre målet för produktionen, själva produkten, i 
centrum för åtagandet, utan den egna prestationen mäts med samma mått som 
produktionsprocessen. 

Förut så tänkte man att allting skulle funka med färg och fukt och , vad 
skall jag säga, den perfekta tidningen. Nu är det andra ingredienser som 
gör den perfekta tidningen. Nu ser jag det som en stor helhet alltså hela 
processen blir perfekt. Förut så pratade jag bara om tidningen som kom ut 
ur våran fals. Men nu kan jag se helheten, den perfekta, när allting flyter. 
Det kan vara det perfekta målet. Alltså hela processen ända fram till bilen 
kör iväg.  

Här öppnar sig naturligtvis nya möjligheter för att erövra en ny identitet ur arbetets 
handlingar, en ny berättelse om relationen mellan människan och maskinen, i och med 
de nya uppgifter som en datoriserad process erbjuder. För den som identifierat sig med 
just de handlingar som den nya tekniken kräver kan en plats erbjudas medan den 
traditionella kunskapen blir satt på undantag. 

Några kanske är kvar, resten blir pensionerade eller dom får sluta och sen 
så anställer man nån systemtekniker som ser över hur systemen fungerar. 
Då hamnar ju där att man hela tiden har systemansvariga. Som ser att 
systemen fungerar i processen.  

I denna möjliga (och existerande, om än inte i detta material) berättelse är det inte 
längre produktionen av en viss produkt som en relation i första hand upprättas till, utan 
till ”systemen”, dvs. de imaginära styrmedlen för processen. Med den definitiva 
övergången till en processindustri, vilken som helst, försvinner den speciella 
identifikationsmöjlighet som tidigare fanns med den specifika produkten, den trycksak 
vars tillblivande man var en del av.  

Spelar det ingen roll vad kunden heter. Du skall bara sätta färg på ett 
papper och skicka iväg det. Sen om det heter X eller Y eller om det heter 
nåt annat behöver man inte bekymra sig om. Bara man ser till att processen 
fungerar.  
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En berättelse där relationen till processen upprättas endast via handlingar gentemot 
datasystemet, erbjuder nya tolkningsmöjligheter av de vardagliga händelseförloppen. 
Även om handlingarna i de berättelser som jag här synliggjort i stor utsträckning 
förmedlas via datateknik, så är de inbäddade i ett produktionssammanhang där 
kontakten med det traditionella hantverket fortfarande utgör referensramen. När arbetet 
utspelar sig i en ”ren” datateknisk relation till processen, skapas andra ”parametrar” för 
den identitetsformande verksamheten.  

Relationen till det sociala sammanhanget 
För en person som lämnat Tryckeriet och tvingats till en annat arbetet framstår 
Tryckeriets sociala relationer som påtagligt identitetsskapande: 

Man är ingen. Nej, absolut inte. Man är konsult. Men som sagt jag är ju på 
ett bra ställe. Dom är humana och det är bra arbetstider. Man kan välja lite 
grand själv och…Men det handlar inte bara om det. Det handlar inte bara 
om dom här yttre villkoren, just lön och olika grejer … Det är också 
nånting mer som har att göra med det man hör ihop med. Och det gör man 
ju inte. På Tryckeriet så var det ju ändå väldigt centralt det här sociala 
gänget, att vara del av. 

Citatet är en reflektion över en förlust av en kvalitet i arbetet, som är avgörande för att 
erövra en acceptabel självbild. Kvaliteter som förknippas med ett gott arbete, såsom 
hygglig ledning, självständighet, lön osv. har inte bäring på den brist som benämns. 
Citatet ansluter i stället till en berättelse om en social tillhörighet, ett ”vi”.  

Det är ett ”vi” som inneslutar dem man jobbar ihop med. Tillhörigheten är avskild från 
men definierad gentemot produktionsapparaten. I intervjuerna tycks vidare detta ”vi” 
inte bara innefatta de omedelbara personliga kontakterna utan har sträckts ut över 
gränserna mellan olika avdelningar. De tidigare vattentäta skotten mellan olika 
funktioner har lösts upp som en följd av det allt starkare beroendet inom hela 
produktionskedjan.  

Detta ”vi” inskränker sig inte till en närvaro endast i de omedelbara produktions-
handlingarna. Det manifesteras såväl i berättelser om gemensamhetshandlingar på 
fritiden som i förmågan att upprätta en identitet som individen bär med sig även inom 
icke-arbetstid. Beteckningen ”arbetskamrater” anger en tillhörighet som tycks kunna 
tillskrivas avsevärda dimensioner av närhet och förmåga. 

Jag tror att det är det som håller mig kvar på det här jobbet det är just min 
familj på jobbet. Vi har lärt oss att samarbeta. Och hjälpa varandra. Det är 
en mycket stor del i mitt liv. Jag tror att jag skulle ha slutat för länge sen i 
det här jobbet om inte det var just den gemenskapen jag har med mina 
arbetskamrater. 

Jag rör mig tydligtvis inom samma domäner som stödbegreppet inom arbetslivs-
forskningen (House, 1981; Karasek & Theorell, 1990) och berättelsen om ”arbejder-
kollektivet” (Lysgaard, 1961; Johnson, 1989). Detta kollektiv är emellertid konstituerat 
utifrån en föreställning om en plats i organisationen som en försvarsorganisation. 
Meningen med dess vara är dess förmåga att försvara medlemmarna mot de tekniska 
systemens hänsynslösa krav. Den berättelsen har inlemmat de sociala band, jag riktar 
blicken mot, inom ett organisatoriskt tolkningsalternativ. De regler som styr kollektivet 
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har tolkats i ljuset av en föreställning om en kamp om balans mellan olika strävanden 
inom organisationen. Det formella regelverk där samspelet mellan ledning och anställd 
har organiserats är konstruerat med denna försvarsorganisation som bakgrund. Jag har i 
förra kapitlet visat hur upplösning av de gränser som reglerat detta samspel burit med 
sig konflikter runt hur relationen till organisationen skall bestämmas. 

Den tillhörighet som jag här pekar på tycks mig ha en vidare konnotation. Den refererar 
snarare till en livsvärld, till det förhållande att för individen utspelas en väsentlig del av 
livet inom fabrikens väggar. Vi har att göra med ett socialt vara med vidare mening än 
en försvarsorganisation. En förlust av denna tillhörighet innebär att man är ingen.  

De handlingar som ingår i denna berättelse om ett ”vi” är moraliska och interaktiva. 
Det handlar om att hjälpa, stödja, reagera på andra, ställa upp, umgås, träffas osv. 
Interaktionen skall präglas av omedelbarhet och vara utan beräkning. Handlingar i den 
ideala ”vi”-berättelsen värderas ofta som ”raka”, ”ärliga” eller med liknande epitet av 
moralisk rättrådighet. Deras bristande hänsyn till i andra sammanhang gällande 
konventioner blir, i samma backspegel som styckets inledande citat, ett tecken på ett 
kollektivets eget värdesystem. 

För man kanske då när det har gått åt skogen, man har gapat och skrikit 
och svurit åt varandra, alltså inte elakt utan nu får du faan i mig ta i här och 
sen hjälps man åt. Och sen när det är över den här stressiga situationen 
som uppstår lite då och då, då är det ju liksom ingen som blir sur. Skulle 
jag bete mig eller säga nåt dylikt [nu] så skulle dom ju inte… dom skulle 
skicka efter läkare. 

Förutsättningen för en sådan omedelbarhet i interaktionen är t. ex. att den aggressivitet 
som citatet berättar om inte för med sig negativa konsekvenser för relationerna, att 
”ingen blir sur”. Grunden för det värdesystem berättelsen om detta ”vi” formas runt är 
därför en tillit till en social jämlikhet. Här gäller moraliska principer om lika värde 
varför handlingar från en maktposition blir svåra att inordna inom dessa ramar. När 
funktionen kräver någon form av överordning i interaktionen inträder ett brott mot 
dessa underförstådda principer. En sådan situation producerar återkommande narrativ 
för att ”[…] find an intentional state that mitigates or at least makes comprehensible a 
deviation from a canonical cultural pattern.” (Bruner, 1990, s. 46). 

Följande citat är ett utdrag ur ett sådant narrativ. Den intervjuade berättar om konflikter 
runt att vara skyddsombud. De skuldkänslor, som skapas genom att handlingen ”säga 
till” från den formellt legitimerade positionen, görs begripliga just genom att anges som 
en avvikelse från det ”kulturella mönstret” för berättelsen om ”vi”. Handlingen blir i 
sammanhanget auktoritär och maktfullkomlig.  

Ja, vid ett tillfälle så kändes det fruktansvärt obehagligt. Därför att jag gick 
till en arbetskamrat. Vi har ett tåg som går runt hela packsalen, som 
transporterar tidningsbuntar och ibland så kan det hända att det hamnar fel 
på dom här brickorna i tåget, eller att dom vrids. Och då går man upp och 
man rycker under full fart de här paketen som ligger i tåget. Och det går så 
snabbt så, ja, man kan bli av med handen om man har otur. Och jag har 
gått upp till en av mina arbetskamrater och har sagt till honom att det här 
är faktiskt ett skäl till uppsägning från jobbet det du gör nu. Ja, det kändes 
lite som om jag var polis och hotade folk.  
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I gemenskapen härskar det informella och formaliserade relationer innebär brott mot 
denna regel. Här framträder problemet med skiftledarskapet. Det organisatoriska 
motivet för denna konstruktion av ordergivning är att det är bättre för att det är en i 
”gänget” som leder. På så sätt uppvärderar organisationen denna icke-formella 
samhörighet. Paradoxalt nog blir de relationer som konstrueras i berättelsen om 
kollektivet som en försvarsorganisation mot det tekniska systemet kuggar i samma 
system. Problemet med hur det icke-formella skall bevaras för att ordergivaren skall 
förbli ”i gänget” blir en del av skiftledarens uppgift att lösa. Narrativen är fortfarande 
många om skiftledarens problem med ”att sitta på två stolar” och de konflikter det för 
med sig.  

Betydelsen av det informella i ”gängets” relationer framgår också av hur skiftesledaren 
upprättar en gräns för sin egen behörighet. För att inte tilldela sig en makt som kan 
riskera grupptillhörigheten kan han/hon argumentera för sitt beslut men om det inte 
godkänns ligger vägen öppen för att vända sig till en formell överordnad. Han/hon har 
inget eget maktmedel annat än ”kamratskapets” godkännande att hänvisa till.  

Särskilt att våra skiftansvariga, dom som tar ut folk på övertid. Det är våra 
arbetskamrater. Och ibland så har man svårt att säga nej till en kamrat som 
man tycker om och vet han måste fixa det här.  

Motsättningen mellan det informella i konstruktionen av relationerna inom kollektivet 
och formaliserad övervakning inom organisationen är också en tolkningsram för ett 
narrativ om skiftledarens ansvar vid misstänkt alkoholpåverkan. Där ställs ledningens 
önskan om att införa test med en alkomätare mot den personliga kännedomen om 
personen som grund för bedömning. Skiftledaren vill inte ha en sådan ”objektiv” 
teknisk grund för ett beslut, utan den personliga relationen är tillräcklig. Det är bättre att 
förbli individ som säger ifrån än ordningsväktare med formella maktmedel.  

Dom började prata om att dom ville ha en alkomätare. Men jag menar, ser 
man en människa varje natt och sen är han berusad och luktar sprit, jag 
menar jag tycker det är tillräckligt. Man lär ju känna dom, man ser ju. 

Berättelsen om arbetet som en social tillhörighet konstrueras alltså utifrån en intrig där 
grundläggande moraliska kvaliteter är avgörande.16 Handlingarna är omedelbara och 
direkt riktade mot det interpersonella samspelet såväl inom arbetsuppgiftens ramar som 
i ett vidare socialt sammanhang. De är inte beräknande eller värderade i termer av 
framtida vinster. Den identitet som berättelsen erbjuder är baserad på moraliska värden. 
Berättelsen formuleras runt förhållandet arbetet som ett socialt vara. Ett vara som 
sträcker sig längre än till identiteten som producent, som en funktion. Den blir 
härigenom en konstruktion som förbinds med den totala livsberättelsen om individens 
sociala vara, om honom/henne som en moralisk varelse. 

                                                 
16 Ahrne & Papakostas (2002) diskuterar skillnaden mellan tillhörighet och vänskap där vänskapen 
kännetecknas av dess informalitet medan tillhörigheten formas av en explicit överenskommelse. 
Berättelsen om arbetet som ett socialt sammanhang kan då ses som en berättelse om vänskap som 
utspelar sig inom en organisatoriskt sammanhang snarare än organisatorisk tillhörighet. ”Vänskap 
riskerar att förstöras om den görs explicit och alltför tydlig. Vänskap går helt enkelt inte att 
organisera.” (s 23) 
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Berättelser i konflikt 
Relationen till maskinen och relationen till det omedelbara sociala sammanhanget finns 
alltså konstruerade i två olika typer av berättelser. Den ena styrs av en intrig där 
prestationen intar en central plats och det konstituerande värdet gäller ansvaret för 
uppgiftens genomförande. Den andra berättelsens intrig kretsar kring de underordnades 
jämlikhet och värdet framställs i termer av social och moralisk gemenskap. Den 
frustration som avsnittets inledande berättelse gav en narrativ mening hänger samman 
med svårigheten att samtidigt handha de motsägande identiteter som dessa två 
berättelser presenterar. 

Konflikten mellan ansvartagande för produktion, dvs. den för identiteten konstitutiva 
arbetshandlingen, och obstruerande sociala relationer, dvs. handlingar i det 
interpersonella sammanhanget som ifrågasätter denna identitet, finns på olika sätt med i 
många av konstruktionerna runt själva arbetet. Alla kan referera på olika sätt till detta 
dilemma. Det är en konflikt som pockar på sin lösning. 

Organisationen som medel för konfliktens balansering 
I can only answer the question “what 
am I to do? If I can answer the prior 

question ’Of what story or stories do I 
find myself a part?” 

(MacIntyre, 1981, i Gergen, 1994, s. 207)  

Körledaren vill ha ett svar 

I följande variation av ”körledarens narrativ” förs organisationens förhållande till 
ansvaret för arbetshandlingen in. 

Och den ena vart ju FÖRBANNAD då,  

Och gick ju till våran CHEF/Och MENA PÅ  

att den JÄVELN liksom/han BARA SITTER däruppe  

och DOMDERAR och har sig.  

 

Jag vart UPPKALLAD naturligtvis då.  

FÖRKLARADE som det VAR.  

”OK, jag kan STÄNGA AV PRESSEN i stället nästa gång då.  

JAG bryr mig ju inte.  

 

Jag försöker bara UNDVIKA  

att det skall bli HOPKÖRNINGAR  

och sen bli KATASTROF överallt  

och sen STÅR vi där OCH TRAMPAR i skiten.  

 

Jag menar dom har väl ARBETSTIDER DOM OCKSÅ att sköta.” … 
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(Transkribering modifierad efter Gee, 1991; 1999. Versaler betecknar emfas, varje rad 
anger en ny ”idé” och utvidgat radavstånd anger pausering. För närmare beskrivning se 
s. 99.) 

”OK, jag kan stänga av pressen i stället nästa gång då. Jag bryr mig ju inte.” Att ”inte 
bry sig” är att agera formellt regelmässigt i förhållande till det funktionella systemet 
utan att ta personligt ansvar för handlingens konsekvenser. Det är att följa en 
konstitutiv reglering (Allvin, 1997). Med det ansluter han sig till en berättelse om sitt 
ansvar inför arbetsuppgiften, dvs. vem han är i relationen till organisationen. Det är en 
amoralisk relation i meningen att den innefattar handlingar utan egen vilja. Han är som 
person så att säga ”ingen”, utan enbart en funktion. Som sådan refererar den till en 
traditionell arbetsgivarrelation: ”Mitt ansvar sträcker sig inte längre än till att utföra de 
handlingar som föreskrivs. Jag behöver inte stå till svars för konsekvenserna av dessa 
handlingar.” 

Med ”Jag försöker bara undvika att det skall bli hopkörningar och sen bli katastrof 
överallt” refererar han till en annan föreställning om ansvaret inför arbetsuppgiften. Det 
inskränker sig inte till ett formellt regelföljande utan riktar sig mot målet för 
verksamheten, en maximalt effektiv produktion. Mot en relation till organisationen, där 
arbetets handlingar är konstruerade som ett utförande enligt distinkta regler, ställer han 
därmed en relation som innefattar att tolka situationen utifrån verksamhetsmålet och 
låta denna tolkning reglera handlandet. Det är att utföra ”ett regulativt handlande i 
förhållande till en systemövergripande målsättning” (ibid. s. 186). I denna alternativa 
relation till organisationen har handlingen konsekvenser, ”en katastrof”, som det ingår i 
arbetsuppgiften att försöka undvika. Han kan ställas till svars för handlingens 
konsekvenser. Därmed är också individen direkt ansvarig för systemets 
upprätthållande. På detta sätt inlemmas han även som person i det funktionella 
systemet. Och därmed uppkommer frågan om hur handlingen skall värderas, genom 
vilken ”plot” den i ett narrativ kan ges mening.  

Båda dessa utsagor formulerar relationen till organisationen utifrån ansvaret för 
arbetsuppgiften. Det är individens funktion i produktionen som diskuteras när detta 
ansvar skall bestämmas och därmed individens plats inom systemet. De moraliska 
konsekvenserna av att vara tvungen att stå till svars för sina handlingar, här att ha 
åstadkommit en katastrof, anges emellertid inte med någon idé hämtad från 
effektivitetens domän. Med ”Sen står vi där och trampar i skiten” placerar han sig i 
stället i ett socialt sammanhang av likar. Genom denna referens till berättelsen om 
arbetet som en social gemenskap lyfter han fram frågan om detta kollektivs plats i 
relation till systemet. Som ville han säga att det är inte bara ekonomin som drabbas om 
jag förblir i en formaliserad relation enligt traditionella normer, utan också och främst 
den sociala tillhörighet jag är en del av. Jag måste ”stå till svars” inför mina likar. 

De normer som överträtts och därmed initierat konflikten är emellertid förbundna med 
hur detta kollektiv reglerats, dess krav på icke-formalitet och jämlikhet. Det är 
konstituerat bl. a. utifrån att dess medlemmar ”har väl arbetstider dom också att sköta.” 
Konflikten i narrativet hämtar så sin problematik ur förhållandet att en funktionell och 
individualiserad praktik inte kan förenas med en social och kollektiv praktik i ett enda 
identitetsgivande narrativ. För att en handling skall vara möjlig att ”stå för inför andra”, 
alltså vara en del i kampen för människovärdet, måste den kunna införlivas i ett narrativ 
där den kan tilldelas ett moraliskt värde, ett ”the good”.  
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Det citerade narrativet formar sig därför till ett fråga till organisationen: Vem vill ni ha? 
Någon som inte tar ansvar utanför formellt inskränkta ramar eller någon som ”bryr 
sig”? Eller, med referens till MacIntyre’s maxim ”I can only answer the question ’what 
am I to do? if I can answer the prior question ’Of what story or stories do I find myself 
a part?’ ” (MacIntyre, 1981, i Gergen, 1994, s. 207): Hur ser berättelsen om relationen 
mellan organisation och individ ut i tryckeriet idag? Problemet görs till organisationens, 
inte individens. Och ett svar avkräves. 

Svaret uteblir 

I narrativets fortsättning, dess utvärdering (Labov, 1972), lämnar berättaren sitt förslag 
på hur ett sådant svar kan utformas: 

Chefen förstod ju MIG MED,  

 

men ändå, det är FEL/att såna människor får VARA KVAR.  

Det är SÅNT man FUNDERAR ÖVER.  

Det är ju liksom inte varken MIN ROLL eller SKIFTLEDARENS ROLL att ta 
tag i,  

utan det är ju CHEFENS ROLL att ta tag i såna där. 

Chefen som representant för den organisatoriska ordningen meddelar en förståelse för 
den konflikt individen befinner sig i. Men denna läpparnas bekännelse ackompanjeras 
inte av den handling som skulle bekräfta organisationens ansvarstagande för de 
moraliska konsekvenser ett förändrat ansvar inför produktionen för med sig. Ett logisk 
handling i den nya berättelse om relationen mellan individ och organisation, som ett 
sådant ansvar implicerar, vore att ”ansvarslösheten” bestraffades och konflikten därmed 
upphävdes. Det skulle emellertid innebära ett flagrant brott mot kollektivets regler om 
jämställdhet och utgöra ett sammanbrott för denna berättelse.  

Så som ”min roll eller skiftledarens roll” som avgränsade strukturer för det individuella 
systematiska handlandet inom systemet har definierats, kan de inte innefatta en 
handling som uttrycker en sådan organisatorisk makt. Samtidigt kräver systemets 
ansvarslogik att denna makt utövas. Förutom att narrativets utvärdering drar en logisk 
konsekvens där utstötning blir en följd av arbetets individualisering så berättar det om 
att individen blivit lämnad utan svar på sin uppmaning om en hållbar organisatorisk 
berättelse att delta i. 

Strategier för att möta tystnaden 
Denna tystnad framstår som ett genomgående drag i intervjuerna. Vad som sex år 
tidigare i intervjuerna trängde sig på som en visserligen konfliktfylld men ändå 
dynamisk dialog runt relationen individ – organisation har lämnat plats för 
monologiska försök att bestämma den egna positionen i det organisatoriska rummet. 
Det begränsade antalet återintervjuer gör det naturligtvis tveksamt om en sådan 
iakttagelse kan generaliseras till att gälla de anställda i gemen. Men eftersom individens 
berättelse är nedsänkt i och hämtar mening ur kollektiva meningsstrukturer, 
gemensamma ”plots”, bidrar även avslöjanden av enstaka meningskonstruktioner till en 
genomlysning av det nät av diskursiva sammanhang som verkar på en arbetsplats.  
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Tillbaka till gröna rockar  

Handlingens beroende av en dialog och därmed den plåga som samtalspartnerns 
tystnad för med sig framträder tydligt i en intervju som har yrkesidentiteten som 
utsiktspunkt. Här presenteras en berättelse vars huvudtema är frånvaron av svar från 
organisationen, en frånvaro som tvingar på individen en berättelse där den aktuella 
konflikten framstår som olösbar. Den intervjuade kastar fram rader av förslag på 
handlingar från organisationen som skulle besvara hans behov en värderande relation, 
handlingar som skulle göra det möjligt att konstruera ett deltagande med den 
professionella hedern i behåll. Förslagen innefattar sådant som att upprätta speciella 
arbetsgrupper där yrkesambitionen kunde få plats, utbildning för skiftledning, aktivt 
verka för att utveckla självständigt arbetande grupper och ansvarstagande, erbjuda 
möjligheter till utveckling osv.  

Berättelsen om yrket är djupt inlemmad i det autobiografiska narrativet. Yrkes-
identiteten är per definition en manifestation av en självbild förankrad i en social och 
kulturell historia som sträcker sig utanför den enskilda individen. Det uteblivna svar, 
som skulle ha kunnat bekräfta att det professionella värdet har en framtid, blir i stället 
en kränkning. En historisk kontinuitet blir till en förbrukningsvara: 

Men det som jag ser som det största problemet, det är ju nästa generations 
tryckare. Det finns ju gyllene tillfälle nu att gå in som stor företagsledare. 
Att vara liksom en förebild för nästa generation tryckare. Nej, man skiter i 
det fullständigt. Man låter det bara gå. För det kostar pengar. Det är nästan 
som att man skall köra en bil. Så kör man den tills bensin tar slut. Jaha, vad 
faan var det som hände? Man får väl tanka under vägen. 

Vi som jobbar nu har väl ändå en livserfarenhet och en erfarenhet av 
tidningstryckeri. Och om man då får in en ny generation. Dela med sig av 
det, så bär dom med sig det.  

Alla dessa förslag till möjliga svar på uppmaningen till organisationen om att ta ansvar 
för en berättelse möjlig att bli del av, läggs fram mot en bakgrund av en berättelse där 
relationen till organisationen präglad av ansvarslöshet och ”inte bry sig”. När individen 
har antagit organisationens uppmaning om ett personligt ansvarstagande för arbetets 
handling men denna inte genom ett svar kan bekräfta den nya handlingens värde finns 
ingen hållbar form för en ny identitet. Ur perspektivet att handlingen är en 
kommunikation, där identiteten dialogiskt konstrueras, illustreras i intervjun Molanders 
tes: ”Den icke mottagna handlingen är en dödfödd handling” (Molander, 1993, s. 131) 

Nej men då struntar vi i det och går tillbaka till gröna rockar igen då. Så får 
vi ha en bas som pekar vad ni skall göra.… Ja, men vissa människor tror 
jag mår bra därute också faktiskt. Dom har sitt kneg och dom bryr sig inte. 
Dom går dit och gör sin grej och sen att den är bra eller dålig det är ingen 
som säger nånting om det. Så går dom hem.…Vissa vill inte ha några mål 
alls i livet på sin arbetsplats. Det är kanske så man skall göra. Har jag 
kommit till insikt i. Man skall inte lägga näsan i blöt och försöka göra 
förändringar. 

Vi bär upp hela företaget 

Ett annat förhållningssätt att bemästra dialogens uteblivande kan gestaltas som ett 
oöverbryggbart avstånd. Följande citat är från en intervju med en person som sex år 
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tidigare lyfte fram den växande närheten till högre ledning som ett svar och en ökad 
möjlighet att identifiera sig med organisationen: 

Jag har en känsla att dom vet inte på vilket sätt vi jobbar. Dom har ingen 
kontakt med oss. …Jag tror att vi lever i två olika världar känns det som. 
Och det är klart att deras värld måste fungera för att vår skall fungera. Och 
jag tycker inte att vi står på samma nivå. 

Men jag känner mig trygg med så att säga det arbete vi gör. Därför vi vet 
alltid vad vi har att göra. Vi gör vårt jobb. Jag tror att det är vi som bär upp 
hela företaget. Man byter cheferna hela tiden. Det är en ständig rundgång. 
Klarar man inte riktigt bra en avdelning så bli man förflyttad till någon 
annan. Så dammar dom av någon gammal chef och så kommer den till oss 
tillbaka. Så är det hela, hela tiden. 

Här gestaltas erfarenheten av det uteblivna svaret som ett definitivt gap mellan ”vi” och 
”dom”. ”Vi” och ”dom” är två olika världar som antagligen och endast har funktionella 
samband. ”Vi” är en fast social tillhörighet, definierad genom arbetets upprepade 
handlingar. Det är ”vi” som står för kontinuitet, för en historia och därmed en framtid. 
”Vi” bär ansvaret för Tryckeriet. ”Dom” behärskas av tillfälligheternas spel, är efemärt 
och oansvarigt. Det är en klassisk bild, en klassisk berättelse där identiteten åter skrivs 
in i ett ansvarigt arbetarkollektiv som försäkrar att det autobiografiska narrativet kan 
upprätthållas. 

”Det är ekonomi i allt” 
Samtidigt är det tydligt att svar faktiskt har givits, ett svar som kan relateras till 
företagets förändrade marknadssituation. Man har fått utökad insyn i företagets 
ekonomiska situation. Den ekonomiska styrningen har intensifierats, liksom kraven på 
dokumentation av produktion. De olika avdelningarna har separata budgetar och 
resultaten följs upp kontinuerligt. Vetskapen om villkoren på den fria marknaden med 
dess konkurrensutsättning och ökade krav på lönsamhet finns i intervjuerna med som 
förklaring till och förståelse av ökade krav på produktivitet och minskade ekonomiska 
ramar.  

I utsagorna konstrueras två olika konsekvenser av denna utveckling som tycks motsäga 
varandra. Å ena sidan skildras en försämring av arbetsvillkor med högre tempo och 
ökade produktivitetskrav som en följd av marknadens villkor. I en sådan kategori kan 
företeelser som lägre bemanning, krav på stämpelklocka, att ”allt är ekonomi” och 
liknande uppfattningar om försämringar räknas. Å andra sidan förmedlas en ökad 
tillfredsställelse med arbetssituationen i form av tydligare ramar och krav som i 
följande citat: 

Jag tycker att det är en positiv utveckling [ut på civilmarknaden] faktiskt. 
För att dom ställer högre kvalitetskrav. Man skall ha en liten piska över sig 
för att inte slamma igen totalt. Kunder kommer ner och kritiserar oss. Och 
vi får mer reklamationer. Vi måste skärpa upp oss. Jag tycker det är 
positivt. Och vi kan ju bli bättre.  

Man kan ställa sig frågan varför dessa förändringar inte uppfattas som ett svar. De 
anger tydliga anvisningar om vilken berättelse som de organisatoriskt ansvariga 
prioriterar. Det är en berättelse där handlingarna tilldelas mening utifrån ekonomiska 
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övervägandena. Med en sådan ”plot” kommer narrativet att prioritera den 
systemfunktionella identiteten eftersom ”we create ourselves projecting our identities 
against accessible plots” (Czarniawska, 1998). Kanske kan fortsättningen på det sista 
citatet ge en antydan om varför detta svar är otillräckligt: 

Det är det jag menar också eftersom jag vill att man skall utveckla sig va, 
bli ännu bättre. Då måste man ju också mentalt ge,… åt personalen. Det är 
där jag tycker man saknar det här.  

Idén om en brist på ett ”mentalt givande” från ledning till personal refererar till en i 
annat än genom funktionella termer upprätthållen relation till organisationen. En gåva 
har en moralisk innebörd. Den upprättar mottagaren som ett eget subjekt. Det svar som 
har getts, om den ekonomiska nödvändigheten, blir inte ett tillräckligt svar på den fråga 
som har ställts. Den ”story” som åsyftas i frågan “Of what story or stories do I find 
myself a part?” måste handla om ett moraliskt grundat subjekt för att kunna integreras i 
de autobiografiska narrativ som dessa frågare konstruerar.  

Att välja framtid 
Så formas en berättelse om hur individer lämnats att själva söka den intrig som gör det 
möjligt att konstruera det meningsskapande sammanhang som de förändrade 
organisatoriska, ekonomiska och produktionsmässiga förhållandena ställer dem inför. 
Intervjuerna berättar om en vidgad klyfta mellan narrativet om arbetsplatsen som ett 
ekonomiskt system och det om arbetsplatsen som en livsvärld där livsberättelsen 
upprättas. Den konflikt som åter och åter konstrueras mellan den identitet som hämtas 
ur tillhörighet till ett kollektiv med en historiskt förankrad bestämning och den nya 
identitet, med individualiseringens förtecken, som förändringarna erbjuder, blir ett 
projekt för individen att upphäva. 

När detta projekt några år tidigare också var en del av organisationens strävan 
avtecknade sig möjligheter till fler och mer produktiva berättelser om den egna 
identiteten. Men med att den nya ledningen avsvor sig ansvaret för ”de mjuka frågorna” 
har individen ensam ålagts att söka dessa berättelser. Frågan är från ledningens horisont 
avförd från dagordningen inför de mer akuta, marknadsrelaterade problemen. Man har 
äntligen fått lite lugn och ro för att göra det som det är meningen att man skall göra - 
producera trycksaker för en marknad. 

I det limbo som vår körledare hamnar i utan svar på sin fråga om vilken ”story” han är 
en del av, måste han inför att upprätta sitt narrativ om framtiden välja bort 
möjligheterna till ett vidgat ansvar. Medveten om den olösbara konflikten återstår valet 
att skriva in sig i det identitetsskapande sammanhang han gav beteckningen ”inte bry 
sig”: 

Dom var ju på mig direkt, ”det är bra, då har vi en körledare.” ”Aldrig,” sa 
jag. ”Det får vara bra för min del,” sa jag. ”Jag skall sätta mig och rulla 
tummarna”, sa jag. Göra som alla andra. Så lite ansvar som möjligt. Jag 
gör det jag skall. 

Även om hoppet om ett mer expansivt själv inte är raderat: 

Så får man se sen i framtiden. Vem vet, man sitter kanske där uppe om 
några år igen. 
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SAMMANFATTNING AV FALLSTUDIEN ”FABRIKEN” 

Att bli nån annan när allt i arbetslivet 
förändras. Jag känner det verkligen så, 

det här är inte jag längre. Och jag 
menar, det genomsyras även privat. För 

att jag är inte mig själv. Det har 
förändrat mig privat också, 

känslomässigt på nåt vis. Så att… 

(Citat ur intervju) 

Berättelserna i detta avsnitt har återkommande konstruerats i skärningspunkten mellan 
arbetsplatsen som en produktionsapparat och arbetsplatsen som en social verklighet. 
Handlingarna förklaras i relation till produktionen eller till det sociala sammanhanget. 
En verksamhet som denna, med sina arbetsgrupper, sina lag, sina asociala tider, det 
stora beroendet av varandra för flödet, tvingar till upprättande av relationer och möten 
individ mot individ. Det är med andra ord en livsvärld som upprättas. Berättelserna om 
och betydelserna av personiga relationer är legio. Samtidigt är anledningen till 
handlingarna produktionsapparaten. Dess krav styr handlingar och tid. Dess motiv är 
produktion, inte relation. Dess mått är effektivitet. Dess mål är maximering. 

Ur detta perspektiv konkurrerar två berättelser om identiteten där den ena handlar om 
de sociala relationerna och den andra om prestationen. Relationen till organisationen 
kan betraktas som att ha till uppgift att mediera mellan dessa två berättelser, göra dem 
möjliga att berätta samtidigt.  

Denna spänning fanns strikt reglerad fram till den nya teknikens inträde och 
organisationsmodellernas förändring. De sociala relationerna var reglerade via 
upprättandet av ett kollektiv att ingå i och definieras av, ett kollektiv som var definierat 
som en front mot produktionsapparatens maximeringsmål (Lysgaard, 1961). Berättelser 
om detta kollektiv strukturerades av en av alla anammad intrig. Ramarna för 
konstruktionen av identiteten inom detta kollektiv var en gång för alla given. 

Prestationen var också definierad genom ett regelverk där varje handling var inordnad i 
en fast struktur av positioner och belöningar. Den organisatoriskt bestämda hierarkin 
tilldelade varje position de ramar som avgränsade möjliga tolkningsmöjligheter för de 
egna handlingarna. Också i förhållande till prestationen var alternativen för 
identitetskonstruktion begränsade och reglerade. 

I och med den tekniska utvecklingen kom så krav att ställas på en organisation där 
dessa strikt reglerande och avgränsade strukturer löstes upp och ersattes med andra. I 
organisationen behövdes en annan identifikation med arbetet för att möta de nya krav 
på organisatorisk och produktionsmässig flexibilitet som ställdes.  

Under den tid som de första intervjuerna gjordes genomgick organisationen just denna 
omdefinieringsprocess. Regelverken löstes upp. Den intrig som balanserat spänningen 
mellan de två berättelserna skulle ersättas av en ny intrig som kunde strukturera en ny 
berättelse för att balansera denna konflikt. Den nya intrig som presenterades gavs 
beteckningen ”medarbetare”. Den skulle ge möjlighet till nya tolkningar av arbetets 
handlingar inom en ram som innefattade sådana föreställningar som utvecklande, 
individuellt ansvar, delaktighet i processen, överblick och så vidare. Tolkningar som 
var såväl befriande som begränsande, beroende på perspektiv och personlig situation.  
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Under den perioden fanns en dynamik i skeendet. Relationen mellan organisation och 
individ kännetecknades av rörelse, av föränderlighet. I det tomrum som uppstår, när för 
identitetskonstruktionen stödjande strukturer faller, fanns en organisation där flera 
nivåer deltog i detta händelseförlopp och kunde erbjuda nya identifikationsmöjligheter. 
Den oro och hudlöshet som inträdde när gränserna raserades, vad som metaforen 
”eremitkräftan utan skal” försökte fånga, var fortfarande i ett rum där individen inte var 
lämnad. Organisationen som föreställd entitet deltog i förloppet. Flera vittnade om hur 
gränserna mellan ledningsfunktioner och de i produktionen verksamma var 
uppmjukade och hur en pågående kommunikation dem emellan hade inletts. Detta 
deltagande i samma process gjorde det möjligt att ha en tillit trots det ångestväckande i 
berättelsernas förvandling.  

Fortfarande levde också berättelsen om tillhörighet till tidningsvärlden. Det var inte 
vilket tryckeri som helst, vilken arbetsplats som helst, utan föreställningen om 
tillhörighet till en identitetsskapande kultur med dess historia var ett ytterligare skydd 
mot identitetslöshetens ångest. Det fanns en specifik produkt att identifiera sig med. 

I intervjuerna lämnades tre narrativ om den tid som följde relativt snart efter vi varit 
där, narrativ som jag uppfattar som tecken på den ångest som denna motsättningsfulla 
organisatoriska verklighet skapade. De relateras till den hårdnande ekonomiska 
verklighet som företaget levde under. Och naturligtvis tvingar ekonomins 
obönhörlighet in handlingsfriheten i ett hörn. Trots det har dessa narrativ en vansinnets 
karaktär som inte enbart kan förstås utifrån ekonomisk nödvändighet. 

Ett fick jag under intervjun med en ledningsrepresentant som deltagit aktivt och varit en 
av de drivande under hela processen så långt. Detta narrativ handlade om 
ledningsgruppens arbete med den formella organisationen. Ambitionerna hade varit 
höga att skapa en levande flödesorganisation med plats för medarbetarnas initiativ och 
ansvarstagande. Berättaren beskriver hur de om och om igen reviderar strukturen. Till 
slut hade dom, säger han, tappat greppet om vad de höll på med och i ett slags 
desperation utvecklade och förkastade planer. Den förvirring man gripits av summerar 
han i efterhand på följande sätt: ”Så här efteråt ser man att vi inte längre visste vad vi 
höll på med”. 

Ett annat narrativ handlar om den fackliga kampen runt nedskärningar. En av dem som 
deltog berättar om det som en förfärlig tid, en tid han inte vill ha tillbaka. Han vill inte 
ens tala om den. Samma tid beskrivs från ledning med samma obehag. Men från det 
perspektivet mer i termer av obstruktion och ovilja från fackliga medarbetare. I flera 
intervjuer framträder denna tid som om en grå slöja dragits över den och ingen vill 
riktigt dra fram liket ur garderoben. 

Slutligen finns ett narrativ från samma tid som skymtar fram i olika skepnader i nästan 
alla intervjuer. Det handlar om en medarbetare som i denna process hade fått en mer 
ledande funktion. Av en eller annan anledning hade någon konflikt uppstått som lett till 
att denne måste gå. Och detta försvinnande spökar i berättelserna. Än framträder 
personen som den hederlige och rekorderlige som blev ivägkörd efter många år i 
företaget, än träder det fram en gestalt som alla försökte undvika, än har vi att göra med 
ett tragiskt livsöde. Det är som om all den ångest som vid denna tid fanns samlad i 
organisationen tagit gestalt i denna undflyende berättelse. 
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Det är alltså inte att förundra sig över att den nya ledningsstrategi som presenterades 
med ny ledning och som tillämpade strikta ekonomiska effektivitetskriterier upplevdes 
som befriande, trots att det organisatoriska arbete som utförts förpassades till begreppet 
”mjuka frågor” och var som sådana lågprioriterade. Tydliga ramar återinfördes för hur 
berättelsen om verksamheten skulle skrivas. Det finns en märklig kombination i 
intervjuerna av å ena sidan tillfredsställelse med den klarhet som ett uppdrag enkelt 
formulerat i ekonomiska termer ger och å andra en frustration över den stress och 
minimering av strötid som samtidigt trätt in i produktionen.  

Den berättelse som till sist hade företräde utspelar sig i intervjuerna fortfarande i 
samma skärningspunkt. Men där finns inte organisationen med i strävandena att finna 
balansen. Det är en produktionsapparat som framstår som definitiv och prestationen är 
formulerad som en kamp om makt. Att segra eller besegras. Organisationen har valt 
sida och definierar verksamheten uteslutande från ett effektivitetsperspektiv. Att finna 
en mening utanför prestationen är inte längre en uppgift som organisation och individ 
delar. Individen är lämnad att söka lösningen på hur de två berättelserna ska kunna 
förenas. Han har inte längre lika självklart till hjälp den intrig som tidigare stod till 
förfogande, medlemmen i kollektivet, för att konstruera sin identitet. Inte heller deltar 
han/hon i en skapande process som leder mot nya definitioner. Relationen till 
produkten och den möjlighet till att utvidga sig själv den innebar, tycks ha ersatts av ett 
ökat beroende av en mekanisk produktionsapparat. Berättelserna förmedlar ett allt 
större gap mellan den bild av företaget som ledning självklart premierar, den effektiva 
produktionsapparaten, och den livsvärld där individen själv skapar sig i relationer var 
dag.  

Att som individ befinna sig i denna skärningspunkt för sitt meningsskapande och där 
hitta ett hållbart sätt att hantera dessa motsättningar är rimligtvis inte ett enkelt 
hantverk. Frågan om ansvaret, om hur det är möjligt att ”stå för” sina handlingar, som 
här läggs på individens axlar, blir en stötesten utan ett organisatoriskt angivna svaret. 
Detta både utifrån att de organisatoriska förändringarna hade som idé att sprida 
ansvaret, vilket också skedde i och med de nya funktioner som infördes, och som en 
följd av att individen ställdes i större utsträckning som separat inför produktionens 
krav. 

I de återintervjuades berättelser framställs ansvaret för sina handlingar i arbetet som en 
avgörande kvalitet för hur man vill uppfatta sig själv. Tal om ansvaret är ofta inramat 
med ett ”sådan är jag” tillsammans med sådana uttryck som ”göra rätt för sig”, ”har jag 
arbetstid skall jag arbeta” osv. Frågan om ansvaret inför sina handlingar i arbetet 
aktualiserades således av denna förändringsprocess. 

Det är alltså en berättelse om ett identitetsarbete inför att traditionella och kollektiva 
institutionella referenspunkter för formandet av den egna historien löses upp och ersätts 
av en ny berättelse om individens enskilda ansvar. Den tystnad från organisationens 
sida som mötte individerna i detta arbete, något den andra omgången intervjuer vittnar 
om, står som ett eko av den auktoritetens frånfälle som Sennet (2000) hävdar 
kännetecknar den ”flexibla kapitalismen”, där inget svar ges på frågan om att vara 
behövd. Trots den moderna teknikens renhet och den självkänsla som prestationen att 
besegra och behärska en komplicerad process gav, liksom den vunna integritet som 
följde av uppgraderingen av det individuella ansvaret, genomsyras berättelserna av en 
sorg över ett förlorat sammanhang och en vilsenhet inför vilken plats i detta nya system 
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denna avskilda individ kan inta. Inför vem skall ansvaret tas när ingen är där att besvara 
frågan? 

Är denna konflikt, mellan en traditionell och kollektiv ordning och en ny ordning 
formulerad i termer av individens enskilda ansvar inför arbetets handlingar, något som 
inte bara kännetecknar den produktionsordning som omvandlats av den nya tekniken 
och de ideologier som följer i dess kölvatten? Är den specifik för utvecklingen inom 
verksamheter där produktionsprocessen har en industriell karaktär eller reflekterar den 
en förändring som har en mer generell betydelse? Står också verksamheter som har 
människan som objekt för arbetets handlingar mitt i en förändring av de övergripande 
berättelser mot vilka individen ger sina handlingar i arbetet mening? Tvingas också 
vårdens arbetare in i ett motsvarande identitetsarbete inför den föränderlighet som 
kännetecknar det fältet?  

Med dessa frågor vänder jag mig i nästa avsnitt mot en vårdavdelning på ett stort 
sjukhus för att söka vilka ”moraliska horisonter” narrativen i en sådan verksamhet 
formas mot, vilka identitetsgivande intriger som där används för att ge arbetets 
handlingar mening och hur vårdorganisationens föränderlighet inverkar på individernas 
skapande av sin identitet i arbetet.  
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FALLSTUDIE II: ”VÅRDEN” 
 

SÅNGEN OM SJUKHUSET 

Det är som liksom en värld, 

det är en egen värld det här 

som hela tiden förändras, 

det kommer ju nya människor, 

det slutar  

och det dör, 

hej och hå. 

 

Allting på det här sjukhuset som-, 

allt som händer här 

 i stort sett, 

händer ju ute också, 

utanför det här sjukhuset. 

 

Det föds och dör 

och folk får spö 

och folk blir våldtagna, 

folk gifter sig, folk skiljer sig, 

allt händer ju här-, 

 här inne. 

Och det händer ju även utanför. 

 

Och här har jag varit sedan den här världen 

(skratt) 

i stort sett startade, 

så visst finns det känsla för det här stället, 

det gör det. 

På gott och ont. 

 

(Narrativ ur intervju. Transkriberingsmetod modifierad efter Gee (1991;1999)) 
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BAKGRUND 

I detta kapitel skall jag undersöka ett antal berättelser om verksamheter i vården. 
Liksom i detta förra kapitlet måste jag börja med att lägga in en brasklapp rörande 
rubriceringen av kapitlet. Trots att jag anger ämnet som ”Vården” kommer jag inte att 
närmare beröra den personalkategori som är dess mest dominerande representant, dvs. 
läkarna. De kommer endast att skymta i kulisserna. Den främsta anledningen till detta 
är att spelplatsen för berättelsen är vårdavdelningen och relationen där mellan individ 
och organisation. För läkaren, som rör sig mellan avdelningar, ser denna relation helt 
annan ut än för övriga och kräver sitt egna kapitel. Det är därför vad som getts 
beteckningen ”omvårdnadshandlingar” som står i fokus och det är utsagor från dem 
som utövar denna omvårdnad som undersöks. Men som dessa är styrda av medicinska 
beslut och åtgärder står läkaren just i kulissen och relationen till denne/a är en fond mot 
vilken de dagliga praktiska handlingarna utspelar sig. Här ligger en betydande makt 
över vilken symbolisk mening handlingen kan tilldelas.  

Som ett gemensamt tema i intervjuerna står föreställningar om att befinna sig mitt i en 
stark föränderlighet. Och den fråga som återkommande ställs är hur denna 
föränderlighet skall hanteras. Med det perspektiv jag närmar mig dessa berättelser blir 
uppgiften att söka efter hur gestaltningen av själv, identiteten, berörs i försöken att 
placera sig i denna turbulenta omgivning. Var finns det ”good” som utgör den 
referenspunkt mot vilken den egna konturen kan träda fram? Och hur kan de egna 
handlingarna förstås inom den berättelse vars intrig vilar på denna ”starka värdering”? 

När jag vid mitten av 90-talet besökte den intensivvårdsavdelning, som är denna 
berättelses fönster mot vården, syntes i det yttre, till skillnad från ”Fabriken”, inte 
mycket av denna föränderlighet. Verksamheten gav samma intryck av rutin, 
målmedvetenhet och behärskad intensitet som möter den tillfällige besökaren på de 
flesta vårdinrättningar. Vid ett ytligt betraktande märktes inte något av den dramatik 
som kom till uttryck i intervjuerna. Besöken gjordes under en tid där avdelningen var i 
en process av nedskärningar och omstrukturering av personalsammansättningen, en 
situation man delade med många enheter i akutsjukvården. Samtidigt arbetade man för 
en ny organisation där verksamheten skulle delas upp i mindre enheter. Det var mot 
dessa omvälvande händelser som intervjuerna avtecknade sig. 

Vid återkomsten sex år senare hade avdelningen genomgått en lång period av sådan 
omstrukturering med chefsbyten och nyordningar, så båda intervjusituationerna kan 
sägas ha varit symptomatiska för den omställningsprocess som vården genomlevt de 
sista decennierna. Det gör det också möjligt att som referensmaterial i analysen 
använda ett antal intervjuer från en arbetsplats med motsvarande turbulens i 
omställningsprocessen, en geriatrisk klinik.  

Vårdens föränderlighet 
Historien om vårdinstitutionens framväxt berättar om dess motivering utifrån nyttan för 
det samhälleliga kollektivet. I utvecklingen av dess organisatoriska struktur, 
akutsjukvården, upprättades strikta gränser mellan de skilda personalkollektiven i en 
fast hierarkisk ordning (Gustafsson, 1987).  

En avgörande förändring av vårdens ideologiska förtecken var den nya 
ekonomistyrning som genomfördes i början på 90-talet. Vårdverksamheten kom att 
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strikt definieras i funktionella, ekonomiska termer (Antman, 1994) och reorganiseras 
under inflytande av idéer om marknadslagar med konkurrensutsättning och 
privatisering. Det individuella ansvaret och individens valfrihet rör i det här systemet 
vårdtagaren som en konsument och kan i sig inte i någon nämnvärd utsträckning 
påverka valmöjligheterna för den absoluta majoriteten av dem som arbetar i vården 
(Gustafsson, 1994). Men de nya styrsystemen innebär däremot ett förändrat diskursivt 
sammanhang som kommit att omge den dagliga verksamheten och därmed påverka 
individens uppfattningar om hur dennes relation till arbetet skall konstrueras. Konkreta 
förändringar i styrsystemen som direkt påverkar hur denna relation kan uppfattas var t. 
ex. den individuella lönesättning som genomfördes, där föreställningar om att en 
resultatinriktad värdering av den enskildes insats skulle leda till ökad produktivitet.  

Inför marknadsorienteringen mot en ”låtsasmarknad” för varor och tjänster varnar 
Gustafsson (ibid.) för konsekvenser såsom ökad konkurrens mellan resultatenheter, 
instrumentalisering av relationer i syfte att vinna fördelar för den egna verksamheten, 
manipulering av ersättningar för ”produkterna” och i sista hand ett hot mot den 
omsorgsrationalitet som varit förutsättningen för vårdarbetet. Faran fanns att 
vårdarbetaren skulle anamma den rationalitet som ett rent instrumentell förhållande till 
arbetet kräver, en ”lönearbetarrationalitet” (ibid. s. 142).  

1990 – talet kännetecknades överhuvudtaget av en omfattande omorganisering av 
vårdverksamheten med generella decentraliseringssträvanden t. ex. i arbetet med 
nedmontering av det hierarkiska rondsystemet till förmån för vårdlaget som 
organisatorisk enhet (Evertson, 1997) eller med den så kallade ”Ädelreformen” där 
kommunerna övertog ansvaret för äldrevården. Parallellt med ”intraprenadens” 
genomförande kom också ett allt större intresse för vård på entreprenad och privata 
vårdföretag gjorde entré på scenen. Kommersialiseringen av relationen till arbetet 
avspeglades också i en fortgående utbyggnad av uthyrningsföretag för vårdens 
personal, en expansion inom bemanningsbranschen (Allvin et al, 2003). 

En förändring som i hög grad kom att påverka en vårdavdelnings inre organisation och 
relationer var utvecklingen av sjuksköterskans yrke mot en allt högre grad av 
självständighet och egen profession. Gustafsson beskriver framväxten av de skilda 
vårdgivarkategorierna och hur de avgränsas mot varandra (Gustafsson, 1987). 
Skillnaderna mellan kategoriernas identiteter i arbetet speglar den historiskt betingade 
organisationen på djupgående sätt (Pingel & Robertsson, 1998, s. 65). 
Sammanhållningen av dessa bestämdes inte bara av deras specifika funktioner utan de 
var också förankrade i skilda klassmässiga ursprung och värderingar (Lindgren, 1992). 
Sjuksköterskan, med sin medelklassbakgrund, förändrade sin position i hierarkin till att 
erkännas som en egen akademisk profession med ett eget område för 
forskningsverksamhet, omvårdnadsforskningen, när utbildningen blev en 
högskoleubildning 1977.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att den samhälleliga styrningen av vården allt mer 
dominerades av föreställningar om funktionalitet, instrumentalitet och ekonomism. 
Vården skulle tillhandhålla tjänster till individualiserade kunder och vårdarbetaren kliva 
ut på en arbetsmarknad styrd av kommersialismens lagar där han/hon ställer ut sina 
kunskaper till försäljning och skall också själv i sitt arbete styras av marknadens lagar 
om ekonomiska incitament.  
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Avdelningen 
När den första omgången intervjuer gjordes hade också för intensivvårdsavdelningen 
den hårdare ekonomiska styrningen varit drivande i utvecklingen av organisationen. 
Kliniker på sjukhuset som ville använda sig av avdelningens tjänster var dess kunder 
och man konkurrerade med andra sjukhus. Men också internt inom sjukhuset fanns en 
klinik som tog hand om sina egna IVA – patienter. Budgetåtstramningar var legio. 
Budgetansvaret hade förts ner till kliniknivå och eftersom man behandlade, vilket 
betonades i intervjuer med ledningsfunktioner, mer allvarligt sjuka än jämförbara 
kliniker, var det svårt att sänka kostnaderna efter de sparbeting som lämnats av 
sjukhusledning. I decentraliseringssträvandena ingick för övrigt också en vilja att lägga 
avdelningens budgetansvar direkt på chefssjuksköterskan vilket ännu inte helt 
genomförts.  

Det ekonomiska trycket var alltså stort och det innebar ett stående hot för personalen 
om nedskärningar och övertalighet. Ett sätt att sänka personalkostnader hade varit att 
bygga om från ensamsal till sal för upp till tre patienter. Det gick då att ha uppsikt över 
mer än en patient åt gången.  

Ett problem som var påträngande genom hela den tid som denna historia spänner över 
var bristen på sjuksköterskor med rätt kompetens. Med den tekniska och 
kunskapsmässiga utvecklingen hade det blivit möjligt att klara patienter i en större 
utsträckning. Men med detta kom också ett krav på högre kompetens på personalen 
vilket innebar en strävan efter att kunna öka andelen sjuksköterskor. Fördelningen 
mellan sjuksköterskor och undersköterskor var vid tiden för de första intervjuerna 30% 
av den första kategorin mot 70% av den andra, men målet var en 50/50 - procentig 
fördelning.  

Bristen på sjuksköterskor hade gjort att man tvingats stänga en avdelning och därmed 
minska patientplatserna. Lokalerna var trånga och överbemannade och man måste 
också delta i bemanningen av den intilliggande postoperativa avdelningen.  

Avdelningen leddes av två chefssjuksköterskor som en konsekvens av att en avdelning 
stängts. Parallellt med denna chefsbefattning och underställd klinikchef fanns 
sektionschefen som var läkarnas chef och den medicinskt ansvarige enligt den 
traditionella parallella organisationsstrukturen för akutsjukvården (Gustafsson, 1987). 
Som jag tidigare påpekat var inte läkarna knutna till den enskilda avdelningen utan 
rörde sig över kliniken.  

Utvecklingen mot krav på allt högre kompetens hade gjort att sjukvårdsbiträdena redan 
mer än fem år tidigare hade försvunnit som personalkategori. Med sjuksköterskebristen 
hade också en kultur med generell delegering av uppgifter som egentligen krävde en 
formell kompetens utvecklats, något som hade kommit att ifrågasättas när intervjuerna 
genomfördes. Metoder att strukturera delegerandet skulle införas och så kallade 
”körkort” för vissa sådana uppgifter skulle införas.  

Den personalkategori som främst var hotad av budgetåtstramning var därför 
undersköterskorna. Samtidigt var personalbristen sådan att arbetsuppgifter inte 
saknades. Sjukhusledning ville emellertid ha kontroll över anställningar varför 
korttidsvikariaten ersatte varandra. Som utbildningen för arbete på avdelningen krävde 
sin tid, var också detta ett problem för bemanningen.  
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Chefssjuksköterskorna hade var och en ett nittiotal underställda, ett förhållande man 
fann omöjligt att hantera på ett bra sätt. Man stod därför vid den här tiden inför en ny 
omorganisation av verksamheten där tre självständiga enheter skulle bildas med en 
chefssjuksköterska i spetsen för var och en. Därmed hoppades man kunna vinna 
möjligheter att bättre möta och hantera sin personal.  

Att sjuksköterskans arbete skulle komma närmare patienten var också en ambition som 
drevs av ledningen. Den traditionella mellanställningen mellan läkare och underställda 
skulle var mindre dominerande och sjuksköterskan skulle förflytta mer av sitt arbete in 
på rummet för att delta och styra i det direkta omvårdnadsarbetet i större utsträckning. 
Det var en omställning som tog sin tid och där det fanns en hel del motstånd att 
övervinna från dem som var vana vid och försvarade den gamla ordningen.  

Hur styrningen av verksamheten rört sig mot en allt mer funktionell betoning framgick 
också av ledningens diskussion om förhållandet mellan vårdens tillgänglighet och dess 
kvalitet. Det här var en konflikt man hade att ta ställning till. Inför kraven att 
tillfredsställa vårdtagarna som konsumenter var tillgängligheten formulerad som det 
överskuggande kravet. Vård måste finnas för den som behöver den. Det var en betoning 
av dess funktionella mening. Samtidigt innebar detta inför resursernas knapphet att vad 
som kunde betecknas som en kvalitet på omsorgen men som inte betraktades som 
oundgängligen nödvändig måste få stryka på foten. En kvalitet som definierades utifrån 
omsorgsrationalitetens moraliska krav var alltså inte rationell att hävda inför 
tillgänglighetens funktionella krav.  

En speciell aspekt av IVA-arbetet är viktig att erinra om. Det gäller förhållandet att det 
är allvarlig sjuklighet man behandlar. Målet, som klinikchef uttryckte det, är ”att 
patienten kommer ut levande”. Det är alltså en dramatisk verksamhet där akuta och 
livsavgörande ingripanden är vanliga. Det gör också att frågan om meningen med en 
fortsatt behandling finns närvarande och beslut om ”inskränkt behandling” ibland 
måste tas. Vårdens etiska problem är på en sådan avdelning synnerligen konkreta.  

I intervjuer med personer i ledande ställningar poängteras att arbetet i hög grad är ett 
lagarbete. Det finns inget utrymme för ”primadonnor” var ett typiskt uttryck. Det kunde 
krävas snabba reaktioner, beslut och insatser när någon patient drabbades av en hastig 
försämring och samspelet måste då flyta friktionsfritt. Det var också dessa aspekter som 
överlag presenterades som det speciella och det speciellt tillfredsställande med att 
arbeta på en IVA-avdelning. Den var händelserik och utmanande.  

Under åren mellan intervjuerna genomfördes omorganisationen med tre separata 
enheter. Den ekonomiska åtstramningen fortsatte så att när jag återvände hade ett stort 
antal underskötersketjänster försvunnit. Men som en följd av de fortsatta svårigheterna 
att rekrytera sjuksköterskor i tillräcklig omfattning var vikariaten och 
tillfälliganställningar vanliga. Vidare hade den klinikchef som vid första tillfället varit 
drivande i utvecklingen lämnat kliniken och ersatts. Ersättaren hade verkat under ett 
drygt år när jag återkom, men hade just avgått. Kliniken stod alltså vid det tillfället utan 
klinikchef. Man hade just genomlevt en turbulent tid av inre motsättningar rörande 
organisationsstrukturen och tagit ett beslut att återgå till den tidigare ordningen.  
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”JAG HADE EN FLICKA SOM DOG” 

Jag inleder denna berättelse om ett antal människor med arbeten i vården med två 
narrativ. De lämnades som svar på anmodan att berätta om en händelse i arbetet som 
framstått som personligt betydelsefull. Syftet med detta är att tydliggöra vad som 
karaktäriserar det moraliska rum där detta arbete utförs. De är visserligen hämtade från 
den andra intervjuomgången, men det finns ingen anledning att föreställa sig att detta 
rum inte har en över tiden generell betydelse och att narrativen därmed ur det 
perspektivet är representativa för båda intervjutillfällena.  

Narrativ 1 

Jag hade en flicka som dog. Hade skött henne en månad. … jag kände 
hennes syskon, jag kände hennes föräldrar och vi kom väldigt nära. Och 
denna lilla tjej och jag, vi…. Man skoja och man gjorde allt möjligt. Och 
man visa anhöriga runt och man ordna så att dom fick alla förutsättningar 
…. Sen när hon dog … Jag gjorde det jag kunde för henne och för hennes 
familj. Vi gav henne den bästa vård hon kunde få. Sen så var det inte 
meningen att hon skulle klara sig. Men jag kan känna att… att det är 
fruktansvärt och hemskt, jag kommer alltid att komma ihåg henne. Men 
jag vet att vi gjorde vad vi kunde för henne. Sen kan man inte göra mer. 
Där har inte vi nån makt längre. Det är en sån grej. 

… Då levde jag med det. När man var hemma så tänkte man ju på henne 
och undrade, lever hon nu. Men … så… det är väl första och enda gången 
jag har gråtit inför anhöriga. Men… jag kände mig inte mindre 
professionell för det… sen så vart det som att jag och föräldrarna hade ett 
öppet samtal om att vi alla var väldigt ledsna för att hon var så sjuk. Men 
det är en sån där sak,… för att jag slutar klockan fyra så försvinner ju inte 
hon ur mina tankar när det är en sexåring som håller på att dö. 

Det har varit betydelsefullt för mig. Det är väl på grund av att jag känner 
att … oavsett att hon dog så känner jag att vi gjorde vad vi kunde för 
henne, för hennes anhöriga och det kändes värdigt.… hamnar jag i samma 
situation nästa gång så vet jag att klarar av det. Och jag kände att … att det 
var det bästa vi kunde ha gjort. Det var betydelsefullt.  

Narrativ 2 

Ja, det är klart alla lyckade fall (skratt) det minns man förstås, när man 
varit speciellt piffig och sett nåt som alla dom andra missat. Men det är en 
sak som jag minns speciellt.  

En dag var jag dagjour på akuten. Jag kom ut från sköterskeexpeditionen. 
Helt plötsligt står det en kvinna där i hallen med ett barn i famnen. Till 
synes livlöst. Och hon sa: Kan ni hjälpa mig, mitt barn mår inte bra. Jag 
tittade på ungen och tänkte: Han är död. Så jag bara tog barnet och sen 
skrek jag ”Akutrummet”. 

Och vi började återupplivning på vinst och förlust. Och efter ett tag så fick 
vi faktiskt igång hjärtat, cirkulationen kom till sig. Men tyvärr hade barnet 
neurologiskt bortfall. Vi ringde till X - sjukhuset och dom tog emot och vi 
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skickade över, men sen fick ungen hjärtstillestånd dagen efter och då 
vidtog dom inga åtgärder för att det neurologiska var ändå 
komprometterat. (Suck, paus) Det är fortfarande svårt att tala om det utan 
att bli berörd.  

Ja! Efter några dagar så kommer i alla fall föräldrarna tillbaka och bad att 
få tala med den personalen som den dagen på akuten (suck, paus) hade 
arbetat med deras barn. Och då sa dom att (paus) ”vi vill att ni skall veta 
att vi är… extremt tacksamma mot er… för att med det som ni lyckades 
åstadkomma ni gav oss möjligheten… att… ha ett dygn på oss för att 
inse……att vårt barn var död.” (paus, starkt berörd)  

Den kvällen vi gick ut hela gänget och söp skallen av oss tillsammans. 

Analys 
Berättarna talar båda om en starkt dramatisk och engagerande erfarenhet. De redovisar 
hur djupt emotionellt berörda de blivit av händelserna. Genom narrativen förmedlar de 
något som framstår som centralt i deras yrkeserfarenhet. Det är händelser som utgör 
referenspunkter för dem vid bedömningen av det meningsfulla i deras arbete och i och 
med det, utgör de också en spegel för de berättandes självförståelse.  

Att dessa betydelsefulla händelser är starkt berörande är begripligt för var och en. Det 
går också att ana vari det betydelsefulla består. Narrativen förmedlar en upplevelse av 
vad som kanske kan betecknas som stolthet, vilket med tanke på deras smärtsamma 
tema kan förefalla paradoxalt. Det är emellertid inte via en prestation, att ha lyckats 
med ett svårt uppdrag, som stoltheten framträder. I själva verket är det ju berättelser om 
misslyckanden om målet är att rädda liv. ”Vi gjorde vad vi kunde” var inte nog med 
den måttstocken. Det är snarare berättelser om begränsningen av den tekniskt 
professionella förmågan inför de uppgifter de har mött som vi som mottagare 
förmedlas.  

Vid en något närmare läsning kan jag även här betrakta narrativen ur perspektivet att de 
handlingar där berättarna uppträder som agenter har två olika riktningar, konstruerar två 
olika relationer. En kategori handlingar har behandlingen som mål. De behandlade är 
vårdmottagare, objekt för handlingar i professionalitetens namn. Det är den 
instrumentella handlingen som förs in, dess funktionella kvalitet. Det är handlingar som 
i narrativen uttrycks som ”sköta”, ge bästa vård”, ”ordna förutsättningar”, ”gjorde vad 
vi kunde”, ”tittade”, ”började återupplivning”, osv. Det skall naturligtvis inte förstås 
som att den handlande här är indifferent, inte ser vårdmottagaren som en medmänniska. 
Men vad som konstituerar dessa handlingar som handlingar är att de är instrumentella. 
De kan i princip riktas mot en maskin. 

Den andra kategorin handlingar riktar sig däremot mot andra människor som subjekt. 
Här framträder agenten inte i första hand som tekniskt professionell, utan som 
medmänniska. Handlingarna konstitueras av medmänsklighet. Genom handlingarna 
involveras han/hon i ett intersubjektivt samspel. Och inte bara det. Involveringen sker 
på ett sätt som det kan vara relevant att beskriva med ”hela sin person”. Han/hon bär 
med sig dessa relationer utanför arbetet. Tid och plats för arbetets händelser överskrids. 
Han/hon deltar emotionellt och i den första berättelsen också konkret i vårdtagarens 
existentiella verklighet. I och med att individen träder in i ett rum av medmänsklighet 
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där de existentiella villkoren ger det dess kontur, kommer dessa också att gälla för 
individen själv. 

I det första narrativet ställs en fråga om professionalitetens innebörd, som om 
berättarens reaktioner inte skulle ingå i ett sådant förhållningssätt. Hans/hennes svar på 
frågan är att erfarenheten tvärtom fördjupar föreställningen om innebörden av 
yrkeshandlingarnas mening. Gränserna för en strikt funktionell definition av 
professionaliteten överskrids. När den egna sorgen och gråten hävdas som 
professionellt adekvat vägrar berättaren att godkänna en sådan inskränkt funktionell 
definition. Berättelsen om professionaliteten måste också kunna innefatta ett 
gränsöverskridande emotionellt engagemang i djupt mänskliga angelägenheter. 

I det andra narrativet insceneras samma motsättning redan i inledningen. Det mest 
betydelsefulla är inte det egna extraordinära tekniska kunnandet, den överlägsna 
”piffigheten”, utan vad narrativet skall behandla: Involverandet i det mest förtvivlade, 
ett barns död. Här finns inte de egna handlingar angivna där den medmänskliga 
involveringen uppträder. De finns emellertid underförstådda i den scen där föräldrarna 
bjuder in till ett medmänskligt deltagande i den egna sorgen och därmed ger de 
funktionella handlingarna ett nytt värde. För en mottagare av denna berättelse träder de 
ofrånkomligen fram i föreställningar om hur detta möte gestaltade sig.  

Så konstrueras narrativen i skärningspunkten mellan handlingarnas funktionella och 
deras existentiella och moraliska innebörd. Berättelsepoängen kan sägas vara att detta 
arbete är så mycket mer än att det kan bedömas efter den mätbara prestationens 
måttstockar. Det är ett arbete där jag som person och medmänniska blir involverad. 
Och att det är ur detta ”mer” som jag till sist blir bedömd som människa.  

Måttstocken för denna bedömning, den fråga om identiteten som narrativen vill 
besvara, finns antydd i en formulering i den första berättelsens evaluering (Labov, 
1972): ”vi gjorde vad vi kunde för henne, för hennes anhöriga och det kändes värdigt”. 
Här förs de två handlingskategorierna samman och motsättningen mellan dem upphävs. 
Att göra vad man kan hänvisar till en prestationsmåttstock, det mätbara och 
effektrelaterade. Att definiera handlingen som ”värdig” sker gentemot en moraliskt 
bestämd referensram. Och det är med detta mått som berättaren vill mäta sig.  

Berättelsen om händelsen vilar på en fråga om den handlande var så personligt rustad 
att han/hon kunde klara av detta möte mellan att betrakta sig själv som instrumentellt 
kunnig och att förbli medmänniska i en existentiellt påfrestande situation. En fråga 
berättaren kan besvara jakande och han/hon har därmed vunnit en ökad självrespekt. 
Med en klassisk formulering kan man säga att han/hon ”prövats och befunnits värdig”. 
Det är en stark värdering som pekar direkt mot den tredje av de moralens axlar som 
Taylor identifierar, ”the notions concerned with dignity” (Taylor, 1989, s. 15). 

Att den plot som strukturerar det andra narrativet också berör så fundamentala frågor 
om det egna värdet är inte lika klart formulerat. Dess evaluering är samlad i en 
koncentrerad bild av en handling inom narrativets händelseförlopp: ”Den kvällen vi 
gick ut hela gänget och söp skallen av oss tillsammans”. Denna gruppmanifestation kan 
förefalla starkt paradoxal som svar på den respektfulla invitation till medmänsklig 
delaktighet i en djup sorg som erbjudits. Bilden berättar emellertid inte om en cynisk 
likgiltighet eller är ett uttryck för ovärdighet, som den kan framstå isolerad eller i en 
annan berättelse. Genom sin omedelbara anslutning i narrativet till den starkt berörande 
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situation som föregår, förmedlar den i stället en bland arbetskamrater kanske otalbar 
men delad förtvivlan över den egna begränsningen inför de existentiella villkoren, 
tillsammans med en djupt känd respekt inför det uppdrag man tagit på sig i sitt arbete.  

En slutlig observation framstår som central för narrativen. I båda är den huvudsakliga 
agenten berättaren själv. Samtidigt är det slutligen inte bara denne/denna som genom 
berättelsen får bekräftelse på sin värdighet. I stället inlemmar berättarna sig i ett 
kollektiv, som därigenom kan granska sig i denna värdighetens spegelbild. Narrativen 
är också narrativ om tillhörighet. Ingen av berättarna försöker äga denna värdighet i 
avskildhet. Det finns en självklarhet i att det är gemensamma angelägenheter som 
förmedlas, samtidigt som detta kollektiv i narrativen inte har någon yttre gräns annat än 
kriteriet vårdpersonal. Detta ”vi” definieras inte gentemot ett ”dom”. Det ”tillsammans” 
som avslutar det andra narrativet är ett starkt ”tillsammans”.  

Reflektion 
Det är svårt att tänka sig att dessa narrativ inte representerar en gemensam fond för 
värderingen av det egna arbetet och därmed sig själv för en majoritet av vårdarbetare. 
Intervjuerna reflekterar att denna fond generellt är i grunden meningsskapande i 
patientarbetet. Det är i relationerna till i första hand patienten eller, för den individ där 
den primära handlingen inte är patientinriktad, till andra inom vårdorganisationen som 
främst präglar beskrivningarna av arbetsförhållandena liksom berättelsen om ”den 
personligt betydelsefulla händelsen”. Den här centrala betydelsen av hur den egna 
individen blir involverad har också fått sin emblematiska formulering som återkommer 
i karaktäriseringar av arbetet: ”Att ha sig själv som instrument”, denna paradoxala, men 
välkända formulering, där förståelsen av arbetshandlingen som både instrumentell och 
moralisk görs tillgänglig.  

Det är vidare svårt att tänka sig att den plot som strukturerar dessa berättelser, grundad i 
en moralisk föreställning om medmänsklighet, inte är tidlös för de narrativ där 
vårdarbetets mening och därmed vårdarbetarens identitet konstruerats. Vårdarbetet har 
traditionellt tillhört de arbeten som betraktades som ”kall”, ett epitet som idag inte är 
gångbart i den accepterade diskursen.17 Trots de omfattande organisatoriska och 
tekniska förändringar som arbetet genomgått är ändå en sådan föreställning om det 
egna arbetets mening inte fullständigt frånvarande i de berättelser som förmedlas i 
intervjuerna. Den omedelbara betydelse det egna arbetet har för människors väl och ve 
gör, att den underliggande poängen i berättelser som dessa två har varit densamma 
oavsett tid och rum.  

Denna moraliska horisont, mot vilken den egna identiteten i arbetet kan konstrueras, är 
också oberoende av plats i den organisatoriska ordningen. Oavsett position inom 
sjukvårdsorganisationen är det i princip möjligt, i försöken att ge mening åt sitt eget 
arbete, att luta sig mot de värden som berättelserna ger uttryck för, om än kanske inte 
lika dramatiskt i de flesta situationer. Vårdarbetets raison d’etre är till syvende och sist 
att bistå människor i någon form av nöd.  

                                                 
17 Bauman (1998, s. 57) skriver: ”För alla människor utom några få utvalda är det på dagens flexibla 
arbetsmarknad förenat med oerhörda risker att se sitt arbete som ett kall; det är ett recept på 
psykologisk och känslomässig katastrof.”  



 

  99 

VÅRDEN SOM SLAGFÄLT 

I skarp kontrast mot dessa berättelser om vårdarbetets generella mening står de 
intervjuutsnitt jag närmast skall undersöka. Här handlar det om konstruktioner där 
mening söks i en specifik situation av organisatorisk föränderlighet och utifrån skilda 
organisatoriska positioner. Det är inte frågor om den identitet som skall hämtas ur 
vetskapen om arbetets betydelse på en medmänsklighetens arena som diskuteras. Den 
är inte ifrågasatt. Konstruktionerna avkrävs individerna i stället inför förvandlingen av 
det aktuella organisatoriska rummet och de konsekvenser det för med sig när 
människovärdet där skall erövras.  

De utsnitt jag presenterar är inte narrativ i vanlig bemärkelse. De är inte enskilda 
händelser och handlingar organiserade i en tidsdimension i enlighet med en förklarande 
intrig. Det är emellertid narrativets ”fundamental scheme for linking individual human 
actions and events into interrelated aspects of an understandable composite” 
(Polkinghorne, 1988, s. 13) som är i verksamhet. Det finns ett före, ett nu och en fråga 
om hur framtiden skall gestalta sig och konstruktionerna levererar en modell för hur 
den individuella situationen skall förstås. De är försök att gestalta erfarenheten av en 
pågående prekär situation och förklara de upplevelser av frustration som denna 
situation uppfattas framkalla.  

Valet av dessa språkliga gestalter har gjorts utifrån att de i intervjuerna framstår som 
för den totala intervjuberättelsen centrala konstruktioner. De uppträder i ett tidigt skede 
i samtalet vid ett av de första ”rollbytena” (Holstein & Gubrium, 1995, s. 34) mellan 
intervjuare och intervjuad. Den intervjuade lämnar här definitivt sin roll som passiv 
informant för att anta en roll som aktiv förmedlare av för den egna personen viktiga 
erfarenheter. Han/hon ger form åt de egna föreställningarna om vad som är av betydelse 
för intervjuns mening. Temat i denna konstruktion kommer sedan under hela intervjun 
att återkomma i olika formationer. Det är alltså exempel på vad jag benämnt som 
”första konstruktion” (s. 43) - ett första sammanställande till en meningsgivande gestalt 
av olika föreställningar, som den intervjuade bedömer ha relevans för intervjun och 
som han/hon uppfattar som sin uppgift att förmedla. 

Konstruktionerna är hämtade från en undersköterska (A), en sjuksköterska (B) och en 
avdelningsföreståndare, en chefssjuksköterska (C). Sättet att transkribera är med vissa 
modifikationer hämtat från Gee (1991, 1999). Transkriberingen tar hänsyn till 
pauseringar och betoningar i talet, här angivna med versaler, för att tydliggöra de idéer 
och sammanställningar av idéer till ”bilder”, eller ”stanzas” som Gee benämner dem, 
som utsagan är uppbyggd av. Rytmiken och pauseringar anger var en stanza slutar och 
nästa tar vid. Stanzas är ”the basic building blocks of extended pieces of discursive 
language (e.g., narratives, descriptions, expositions, arguments etc.)…it represents an 
image, what the ‘camera’ is focused on, a ‘scene’” (1991, s 23 ff.).  

Jag vill lyfta fram den scen som varje stanza fokuserar. Gee, som är lingvist och 
diskursanalytiker har delvis ett annat syfte med textanalysen. Transkriberingen är 
därför inte helt konsekvent utan en viss redigering har gjorts för att göra 
framställningen åskådligare. Några upprepningar har uteslutits samt i vissa fall har 
stanzas förts samman trots brott i talflödet. I konsekvensens namn använder jag därför 
inte beteckningen stanza utan kallar de enskilda enheterna för scener. Betraktelsesättet 
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är att i var och en insceneras en situation och parallelliteten mellan de tre 
konstruktionerna gör det möjligt att jämföra dessa situationer.  

Tre förstakonstruktioner om relationen till organisationen 

A, Undersköterskan 

  Scen I 
1. Fast det har blivit SKILLNAD sista året,  
2. Jag vet inte /om jag skall TA UPP det HÄR, 
3. men det är ju för att det har BLIVIT SOM DET HAR BLIVIT,  
4. att vi ska BORT HÄRIFRÅN.  

 
  Scen II 

5. Liksom vi, vi får inte VARA MED PÅ SAMMA SÄTT som förut.  
6. Det är en väldig SKILLNAD /mot när man BÖRJADE här.  
7. Och det är tack vare det här med att vi ska FÖRSVINNA. 

 
  Scen III 
(INT: Hur, hur märks det för dig tycker du?) 

8. Dels att de IFRÅGASÄTTER mycket mera. 
9. Att SAKER som man har hållit på med i 5-6 ÅR /det blir helt 

plötsligt VÄLDIGT...  
10. man ska ha det på PAPPER.  
11. De ska springa och KOLLA en, 
12. man får inte göra vissa MOMENT som vi har GJORT FÖRUT 
13. man får INTE TA UPP saker och ting PÅ arbetsplats-, 

ARBETSBESKRIVNING /som man egentligen GÖR 
DAGLIGDAGS. 

14. Det liksom TYSTAS NED. 
 
  Scen IV 

15. ATTITYDEN gentemot undersköterskor HAR JU ÄNDRATS.  
16. Och det är tack vare DET HÄR. 

(INT: Från vem?) 
17. Från ALLA, tycker jag. 
18. Och det är INTE BARA JAG,  
19. vi har haft KRIS här. Mycket... 

 
  Scen V 

20. i och med att all-, många undersköterskor FÅR GÅ,  
21. de får liksom jobba EN MÅNAD I TAGET.  
22. De fyll-, FYLLER UPP DOM, med dem då då,  
23. de får ha-, SPARKAD FRÅN FAST ANSTÄLLNING då/ så blir de 

TIMANSTÄLLDA I STÄLLET. 
24. De kommer, de får KOMMA HIT NÄR DET BEHÖVS. 
25. Och så jag säger ATTITYDEN mot oss HAR ÄNDRATS, sen det 

här kom upp. 
26. Helt plötsligt DUGER vi INTE TILL det. 

 
  Scen VI 

27. Så tycker JAG./ Och det är MÅNGA MED MIG.  
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28. Att det HÄNDE så, det är faktiskt, det är VÄLDIGT TRÅKIGT. 
 
  Scen VII 

29. Ja. Man GÅR INTE HIT med sådan här, man blir,  
30. man TYCKER ju så mycket OM JOBBET va. 
31. Det är ROLIGT. 
32. Men man går inte hit med den där GLÄDJEN längre / att JAG 

BEHÖVS. 
33. Jag behövs  så länge det inte finns SYRROR SOM TAR MITT 

JOBB. 
34. Så KÄNNER man.  

 

B, Sjuksköterskan 

  Scen I 
1. Mm. Ja, JAG KÄNNER DET i varje fall.  
2. Och det är väl det jag HAR SAGT, äh,/ efter att HA VARIT HÄR ett 

tag att, 
3. på den här kliniken/ så tror jag det är DET JAG tänker KÄMPA 

FÖR.  
 
  Scen II 

4. Att man måste, man måste PRIORITERA SJUKSKÖTERSKORNA 
OCKSÅ. 

5. Och som UNG MÄNNISKA ändå OCH som SJUKSKÖTERSKA så 
känner jag liksom /att det GÖR MAN INTE här.  

 
  Scen III 

6. Vi har STUDIEDAGAR FÖR PERSONALEN, undersköterskor och 
sjuksköterskor,  

7. och vi, vi har precis samma studiedagar OAVSETT VÅRAN 
HÖGSKOLEUTBILDNING, /oavsett hur mycket KUNSKAPER VI 
HAR, va. 

8. Och det är ju inte, det kan, då lägger vi oss på en nivå som PASSAR 
UNDERSKÖTERSKORNA 

9. Vi, det är INGEN som TILLGODOSER/vad JAG HAR för luckor,/ 
vad JAG BEHÖVER fylla på,/ hur JAG SKA vidareutvecklas. Utan 
det är, nej, 

 
  Scen IV 

10. Men det är, det är kanske så för att det är en STOR 
ORGANISATION. Jag vet inte 

11. Att, att man inte kan se till INDIVIDEN,  
12. man kan inte se till SJUKSKÖTERSKAN 
13. vad hon BEHÖVER liksom. /och LÄRA SIG OCH UTVECKLAS 

på,  
14. jag vet inte.  

 
  Scen V 

15. Och det var ju likadant, /vi hade någon STUDIEDAG HÄR för 
någon dag sedan, äh, 
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16. och då var det om THORAXKIRURGI.  
17. Och det var FÖRSTA GÅNGEN/ man hade olika för sjuksköterskor 

och för undersköterskor.  
18. Och då blev det också ett RAMASKRI från undersköterskornas sida.  
19. För de FÖRSTOD INTE /varför man skulle göra EN UPPDELNING 

och varför, äh,  
20. de tyckte det var GAMLA KUNSKAPER. /De tyckte att för dem var 

det SKÅPMAT/ det de LÄRDE SIG. Mm. 
 
  Scen VI 

21. JAG KÄNNER det är väl det att man, /jag tror att på något sätt så har 
SJUKSKÖTERSKORNA HAMNAT EMELLAN.  

22. Man har HAFT KVAR DOM/ men man har INTE SATSAT PÅ 
DOM på något sätt./ KÄNNS det som. 

 
 
 

C, Chefssjuksköterskan 

  Scen I 
1. Men det JOBBIGA tycker jag /det är organisationen UTANFÖR MIG 

SJÄLV, /ANDRA.  
2. Hela, äh, alla INTRIGER som SKER alltså, /så man TROR INTE ÄR 

SANT.  
3. DET tycker jag är JOBBIGT.  
4. Vill jag helst INTE HÖRA /men jag får ju HÖRA om det ÄNDÅ. (skratt) 

Så är det. 
 
  Scen II 

5. Pågår ju ett väldigt MAKTSPEL I LÄKARKÅREN  
6. som AVSPEGLAR sig DIREKT NED I ORGANISATIONEN/ tycker jag.  
7. Och det tycker jag RIKTIGT ILLA OM.  
8. Och det, det SER man väldigt OFTA, det ser vi JÄTTEMYCKET AV.  

 
  Scen III 

9. Och vi har ju så att säga, jag kan säga såhär vi har,  
10. PÅ GRUND AV det MAKTSPELET har vi säkert förlorat sex syrror ner 

till THORAXENHETEN. 
11. Vi förlorade HALVA THORAXENHETEN på grund av det här,  
12. det är jag övertygad om. 

  Scen IV 
(INT: Så det får sådana effekter?) 

13. Jajamensan! Om du SLÅSS HÄRUPPE /så får ju den här, de här, får ju 
inte, de får ju INTE SVAR PÅ sina FRÅGOR  

14. för de VET INTE VEM ska de GÅ TILL egentligen.  
15. När den här MAKTKAMPEN PÅGÅR mellan olika.  

 
  Scen V 

16. Vi är ju i, i en STOR FÖRÄNDRING sjukhuset nu. /I uppdelning av 
DIVISIONER.  
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17. Så många KLINIKER SPRÄNGS ju i BITAR och blir nya div-, NYA 
ENHETER.  

18. Och divi-, CHEFSÖVERLÄKARNA ÄR HOTADE åt olika håll och 
kanter,  

19. ja det är, så det PÅGÅR i det här SPELET /och MAKTSPELET pågår och 
INTRIGERNA pågår.  

 
  Scen VI 

20. Och det är ju BARA DOKTORER som SITTER häruppe,  
21. utom SJUKHUSDIREKTÖREN som INTE är läkare.  
22. Men för ÖVRIGT är det ju bara LÄKARE som sitter häruppe och SLÅSS 

MED VARANN.  
23. Och det PÅVERKAR oss JÄTTEMYCKET.  

 
  Scen VII 

24. Vem som kan SLÅSS MEST FÅR MEST PENGAR och,  
25. ja, nej, det är TRAGISKT/ men SÅ ÄR DET.  
26. Hur man ska få någon ordning på det, det VET INTE JAG /(skratt), jag 

VET INTE det.  
27. Jag har INGEN ANING. 

 

Tre dramer 

I den första scenen upprättar huvudaktören, protagonisten, den relation som skall 
behandlas. Han/hon ställs inför en omgivning som på något sätt utgör ett hot. Hur än 
detta hot gestaltar sig är det ett yttre att försvara sig mot eller att bekämpa. Individen 
befinner sig i en utsatt position. 

I den andra scenen tydliggörs vad denna utsatthet handlar om - hur denna omgivnings 
agerande blir hotfullt. Protagonisten tar ställning för ett eftersträvansvärt som en 
ignorant omvärld inte bara är okänslig för utan också motarbetar. Eftersom detta 
eftersträvansvärda är olika ur de olika perspektiven agerar också denna yttre hotande 
gestalt med olika medel. I drama A sätter den en tillhörighet på spel, medan den i B 
ignorerar protagonistens strävan efter en särskildhet. I drama C insceneras en utsatthet 
inför en destruktiv makt, en makt som, kan man anta, frånhänder protagonisten ett 
eftersträvansvärt inflytande. Så får vi en föreställning om vilka centrala värden som står 
på spel i de olika dramerna.  

I den tredje scenen möter vi aktiviteter  som alla skall förstås som utslag av denna 
ignoranta och motarbetande omvärld. Våra tre protagonister är alla utsatta för förluster 
eller för frånvaro av det eftersträvansvärda. De förmenas möjligheter att genom sina 
handlingar erövra något oundgängligt för sin position. De är drabbade.  

Scen IV är en tablå, en närmast stillastående bild som skall ge en generell förklaring till 
uppkomsten av dramats dilemma. Vad är den bakomliggande orsaken till det skeende 
vi bevittnar? Svaren på den frågan formas utifrån skilda föreställningar om hur 
relationen till omvärlden konstrueras. I drama A handlar det om förändringar av 
attityder, en relationell förklaringsmodell. Motsättningen individ – kollektiv, en 
strukturell modell, blir meningsgivande i drama B, medan C presenterar svårigheterna 
som en följd av avbrott i kommunikationen, en avbruten process. Omgivningen får allt 
tydligare tre olika konturer.  
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Den följande scenen framstår som berättelsernas höjdpunkt, en dramernas peripeti. Det 
är masscener där en våldsamhet i händelserna skildras. Människor sparkas. Explosioner 
detonerar och ramaskrin ekar genom rummen. Vi erfar något av kraften i den utsatthet 
som dessa dramer vill förmedla. Scenerna ger associationer till strider och övergrepp.  

I de sista scenerna sänker sig en ödslighet och övergivenhet över detta slagfält. 
Protagonisterna reflekterar över de känslor som denna arroganta omgivning väcker. Vi 
lämnar dem i deras upplevelser av att inte behövas, att inte synas och att inte kunna 
påverka. 

Denna exposé över konstruktionernas dramatiska struktur kan sammanfattas i följande 
tabell: 

SCEN INNEHÅLL INNEBÖRD A INNEBÖRD B INNEBÖRD C 

I Position maktlöshet stridsberedskap indragen
 

II Strävan delaktighet särskildhet inflytande
 

III Exempel handlingar 

förnekas 

teoretisk kompetens 

förnekas 

resurser    

förnekas 

IV Reflektion relationell strukturell processuell
 

V Exempel 
 

avgränsning 
/oduglig 

brist på gräns 
/hotad 

+VI gränsstrid 
/utsatt 

VI  Värde +VII onödig osynlig VII maktlös
 

Tabell 1. Sammanfattning av tre förstakonstruktioners struktur. 

Samtliga konstruktioner görs utifrån en erfarenhet av en förändrad organisatorisk 
verklighet. Både A och C placerar in aspekter av dessa förändringar i konstruktionerna 
om än på olika sätt. För B gäller att den konflikt han/hon synliggör har som bakgrund 
den omdefinition av sjuksköterskans position i hierarkin, som följt med den nya 
utbildningen och de förändringar av arbetsuppgifter, med en strävan mot mer direkta 
omvårdnadsuppgifter för denna kategori. Samtliga ger ett förslag på hur en förändrad 
organisatorisk verklighet skall kunna göras begriplig från det perspektiv man befinner 
sig.  

Sex påståenden 

Med utgångspunkt från denna analys kan jag göra ett antal påståenden:  

1. Individen identifierar sig med den organisatoriska positionen. 

Jag kan konstatera att i alla tre konstruktionerna framträder individen som en 
förespråkare för den organisatoriska position han/hon företräder. Även om man 
refererar till ett påstående jag, så är det ändå ett jag som inte är isolerat, utan det 
framstår som representant för en grupp. Det är för gruppen och gruppens situation inom 
organisationen man argumenterar. Det kan synas tveksamt när det gäller C, men vi har 
att göra med en chefsposition i mellanställning och det är den, inte en fristående 
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personlig situation, som ges mening. De dilemman som beskrivs är därför inte 
individens privata, utan de hänför sig till motsättningar mellan olika strävanden med 
organisationen.  

2. Positionen storyline ger handlingarna mening.  

Därmed är det också ur den övergripande identitetsskapande berättelse om positionen, 
den ”storyline” (Schafer, 1992) som förklarar gruppen, som de enskilda handlingarna 
hämtar sin mening. Det framgår hur det är tre helt olika centrala värden som står på 
spel. För A hotas en tillhörighet, för B handlar det om att erövra en särskildhet medan 
ur avdelningschefens perspektiv det är möjligheter att ha det inflytande som positionen 
enligt henne kräver som hotas.  

3. Det är tillgång eller icke tillgång till definierande handlingar som utgör hotet mot 
positionen.  

Konstruktionerna beskriver hotet mot möjligheterna att erövra de värden som bekräftar 
den identitet som har definierat den organisatoriska positionen. Det är inte ett personligt 
problem i meningen att individen är fråntagen möjligheter att identifiera sig med den 
grupp som han/hon eftersträvar att bli synlig som del av. I stället handlar det om att 
gruppen som sådan hotas, den grupp som bestäms genom en viss organisatorisk 
position. Beskrivningarna hänvisar till för gruppdefinitionen avgörande handlingar som 
inte är tillgängliga. A.s position har fråntagits definierande handlingar, B får inte 
tillgång till de handlingar som skulle synliggöra hennes grupps särskildhet och C 
förhindras det inflytande som i sig är definitionen på chefspositionen.  

4. Organisationen förmenar positionen dessa handlingar.  

Konstruktionerna är konstruktioner om en organisatorisk verklighet. Förnekandet av 
konstituerande handlingar är inte formulerat som resultat av individuella maktanspråk 
utan som beskrivningar av generella omständigheter i arbetsorganisationen. Det är 
organisationen som förmenar individerna dessa för identitetskonstruktionen avgörande 
handlingar.  

5. Varje position har sin berättelse om organisationen.  

Konstruktionerna lutar sig mot tre skilda berättelser om den nuvarande organisationen 
som har det gemensamt att de är formade runt föreställningar om hur denna 
organisation förhindrar möjligheter att erövra för identitetsskapandet centrala värden. 
Dessa beskrivningar av en frånvaro, av en brist, visar samtidigt på föreställningar om 
en ”god” organisation, en organisation som kan erbjuda de värden som är oundgängliga 
ur positionens perspektiv. Implicit refererar därför beskrivningarna också till tre olika 
berättelser om en sådan ideal organisation.  

6. Organisationens mening är dess förmåga att tillhandahålla ett för positionen 
specifikt moraliskt rum.  

Bristerna, i de organisationer som framträder i konstruktionerna, är brister i deras 
möjligheter att tillhandahålla något centralt för att tolkningen av arbetets handlingar 
skall kunna bekräfta en eftersträvansvärd identitet åt den egna gruppen och därmed åt 
individen i gruppen. Den ideala organisationen är därmed en organisation som kan 
uppfylla en sådan önskan. Ur detta perspektiv konstrueras relationen till organisationen 
inte i första hand utifrån dess funktionella mening, utan snarare utifrån en föreställning 
om att den skall kunna tillgodose gruppens behov av en moraliskt grundad identitet. 
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Individen vill använda organisationen som ett medium för sin egen och gruppens 
upprättande av ett moraliskt rum att spegla sig i och bekräftas genom.  

Organisationen och värdigheten 

De ”organisatoriska rum” som dessa berättelser upprättar står i skarp kontrast mot det 
”moraliska rum” som de inledande narrativen tecknar. Det generella värde som erbjöds 
i dessa är här ersatt av specifika värden för olika organisatoriska positioner. Berättelsen 
om möjligheten att upprätta ett starkt människovärde är ersatt av berättelser om förlust 
och omöjlighet. Den personliga involveringen i ett gränsöverskridande engagemang är 
utbytt mot bilder av gränsstrider, uteslutning och invasiva övergrepp.  

Om antagandet att de inledande narrativen om arbetets mening förmedlar ett generellt 
meningsgivande inom vårdarbeten, något det finns all anledning att anta, uppstår frågan 
om vilket förhållande dessa berättelser om organisationen har till denna 
”grundberättelse”. I det första narrativet handlade den underliggande poängen om 
arbetets möjlighet att erövra ett värde som kunde betecknas med ordet värdighet. 
Vilken betydelse har en sådan möjlighet i de berättelser som de tre konstruktionerna A, 
B och C vilar på? 

Undersköterskans berättelser 
Den frustration som uttrycks i konstruktion A kan naturligtvis göras förståelig med ett 
avgränsat individuellt förklaringsschema. Man kan föreställa sig att bakgrunden helt 
enkelt är en stark oro för det egna arbetet, en hotande arbetslöshet. Det är emellertid en 
tolkning som endast underbyggs av det inledande ”vi ska BORT HÄRIFRÅN”, som 
dessutom är en utsaga om positionen och inte om individen i första hand, medan 
argumentationen för övrigt inte berör denna möjlighet. Även om en sådan möjlighet 
självfallet är betydelsefull för utsagans utformning, vore det därför att ignorera den 
mening han/hon i konstruktionen faktiskt vill förmedla, om viljan att förstå stannar vid 
detta. För övrigt hade den intervjuade i fråga en så lång erfarenhet av arbete inom 
avdelningen att ett avskedande i realiteten inte var aktuellt. 

En andra förklaring kan vara personlighetspsykologisk. Jag har att göra med en person 
med en stark känslighet för kränkningar som ett framträdande drag i sin personlighet 
och jag kan stanna där. Det är naturligtvis möjligt och svårt att presentera argument 
mot. Det lämnar mig emellertid utan någon vidare förståelse för de arbetsvillkor och de 
förändringsprocesser som konstruktionen vill förmedla något om. I utsagan hävdas att 
det inte endast är individuella erfarenheter som ges mening utan perspektivet är 
undersköterskan som grupp, som organisatorisk position. Konstruktören är fast 
förankrad i ett perspektiv av ”vi”. Låt mig därför, med hjälp av övriga intervjuer från 
samma perspektiv, undersöka om denna konstruktion om förändringar i 
undersköterskans berättelse om organisationen har något till förhållande till berättelsen 
om vårdarbetets värdighet. 

Berättelsen om involvering.  

Ja, det är ju vi som är hos patienten hela tiden. Det är det. Och det är ju det 
som är tjusningen med vårat jobb också. 

Citatet kan stå som en överskrift på den berättelse där undersköterskans handlingar i 
arbetet förklaras. Att vara hos patienten, eller ”att vara på rummet” är en i intervjuerna 
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återkommande sammanfattning av arbetets specifika karaktär. Denna emblematiska 
beskrivning har en omfattande och starkt definierande innebörd.  

Den omedelbara meningen är att dra gränsen gentemot andra kategorier inom vården. 
”Hos patienten”, med betoningen på patienten, stakar inte bara ut det fysiska revir 
undersköterskan ser som sitt, utan tydliggör också var gränsen mellan ett ”vi” och ett 
”dom” skall dras. I denna betydelse definierar ”hos patienten” hans/hennes specifika 
plats för arbetets handlingar. Den avskiljer från läkarens förflyttningar över hela 
kliniken och sjuksköterskans rörelser mellan ”därinne” och ”därute”, dvs. den övriga 
avdelningen. ”Hos patienten” uttrycker något stationärt och långdraget till skillnad från 
det mer rörliga och tillfälliga hos andra kategorier. Att vara eller inte vara ”på rummet” 
blir en rumslig gestaltning av en hierarkisk ordning och därmed en gripbar bestämning 
av den egna positionens gränser.  

Det är i detta både konkreta och symboliskt etablerade rum som arbetets handlingar 
utförs. Ur ett instrumentellt perspektiv är majoriteten av handlingar omvårdnadens 
servicehandlingar. Patientens grundläggande fysiska behov måste tillgodoses. Det är 
konkreta praktiska göromål som tvätta, mata, vända, lyfta osv. Han/hon lånar ut sina 
händer till den oförmögna patienten som begagnar dem för det nödvändiga i livets 
upprätthållande. 

Du har jävligt många måsten, va. Du måste vara här sju, du måste tvätta 
patienterna, du måste sköta magen, du måste mata, du måste, måste. Nej, 
på det viset så är det här jobbet fyllt av massor med absoluta måsten. Och 
dom är absoluta, det går inte att komma ifrån dom under några som helst 
omständigheter. Det ska göras. 

Så långt är detta rum ensidigt dominerat av omvårdnadens krav. Den instrumentella 
förklaringen ger inget utrymme för det subjektiva valet, det moraliska 
ställningstagandet, annat än att handla eller inte handla, att utföra den tilldelade 
uppgiften eller lämna scenen. Individen ”hos patienten” är utbytbar och konturlös. 

Men fortsättningen av utsagan pekar mot en konstruktion av relationen till patienten 
med vidare innebörder: 

Du måste göra det, det är människor som…, det går liksom inte att välja 
bort. Man kan inte en dag säga att: ”Nej idag så tror jag att jag struntar i att 
tvätta Oskar och sköta magen på han. Han får ingen mat heller.” Det går ju 
inte. 

Här träder objektet för handlingen, patienten, fram som ett annat subjekt, Oskar. Att 
ersätta Oskars egen oförmåga att tvätta sig eller sköta magen är inte längre att 
underhålla namnlösa organ, utan att möta och bemöta just Oskar som behövande. 
Arbetets handlingar blir repliker i en intersubjektiv kommunikation. En 
mellanmänsklig relation upprättas. 

Och det är här som en vidare innebörd av definitionen ”hos patienten” tar sin början, en 
innebörd där betoningen förskjuts mot ”hos”. Med arbetets handling som omedelbart 
indragen i ett kommunikativt samspel blir dess förklaring inom ett moraliskt rum också 
omedelbart påkallad och tillgänglig. De måsten som arbetsdagen är organiserad efter är 
absoluta, inte utifrån en organisatoriskt påkallad arbetsplikt, en produktionsordning, 
utan utifrån en moraliskt betingad nödvändighet.  
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Undersköterskan undkommer alltså inte att genom sina handlingar bli indragen i 
relationer. Eller snarare att upprätta relationer när servicehandlingen skall förklaras. 
Men det är inte vilka relationer som helst. Handlingarna förklaras som omvårdande och 
omhändertagande av en oförmögen annan. Relationen blir en relation av beroende. Den 
identitet som kan hämtas ur denna berättelse om arbetet hämtas ur den värdering som 
omhändertagandet inom denna beroenderelation kan tilldelas.  

Den främste att göra en sådan tilldelning är naturligtvis den omvårdade själv, eller där 
den omvårdande inte är förmögen till detta, av anhöriga. Arbetets mening avgörs här av 
den roll som undersköterskan kan tilldelas i patientens eller de anhörigas verklighet. 
Det utstakade reviret ges ett innehåll av ”närhet” till patientens värld. I denna 
meningsskapande berättelse om arbetets handlingar finns en underliggande ”lika som”, 
ett deltagande i en gemensam verklighet utan någon mellanliggande teknik. ”Att ta 
hand om” är att också bli involverad i en medmänsklig relation. 

Men många är ju väldigt mycket att de är nära en. De kommer inpå en. Det 
blir så. Har man patienten väldigt länge så blir det som en familj nästan. På 
något vis alltså. Man har ju dem med sig även när man fikar hemma. 

Ögonblick när denna involvering besvaras och bekräftas blir därför också 
betydelsefulla bekräftelser på det egna värdet: 

Och det är också sånt jag ibland känner ganska starkt att patienterna saknar 
mig va. Till exempel om jag har varit borta en ledig dag, en helg, när jag 
kommer tillbaka säger dom, äh, ”var har du varit, jag har saknat dig och 
vad bra att du kom.” Och såna saker. Jag känner mig jättelycklig med det. 
Uppskattad. 

Med denna involvering i en annans värld följer också en identifiering med denna andras 
villkor, något som återkommande i berättelserna formuleras inom ett ”det skulle kunna 
vara jag”. Främst framträder detta när frågor om sjukvårdens förändringar behandlas. 
Så kan till exempel uppfattningen om att en ökad tidspress minskar möjligheterna för 
medmänskligt engagemang göra att den egna framtiden blir hotande.  

Så det känns otryggt, väldigt otryggt känns det. Både för egen räkning och 
för patienten. Man ska ju kanske själv bli patient en dag också om man 
tänker så va, eller har någon anhörig som blir patient. Hur ska det bli då 
då? 

Att vara involverad i patientens verklighet och genom likställdheten till dels 
identifierad med patientens villkor ger också ”närheten” speciella innebörder av en unik 
förståelse för dennes behov och önskningar. Identifieringen i omhändertagandet ger 
inte bara uppfattningar om en förmåga att förutse och åtgärda brister utan också 
möjligheter att föreställa sig den omhändertagnas upplevelser. När då, som i 
intensivvården, den verbala kommunikationen inte är möjlig och vardagen utspelar sig 
på gränsen mellan liv och död, fylls relationen också med projektivt innehåll. Man blir 
som åhörare till följande narrativ osäker på vems ångest det egentligen är som någon 
har tid med. 

Jag tror ju på något vis att det här med ångesten och att det här att anhöriga 
och patienter släpper på det [vid nattskiftet], det är ju för att de känner att 
nu är det mycket lugnare, nu är det någon som har tid med mig. Och då 
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kan de släppa på det här. För de hör ju inne på salen att det springs i 
korridoren och telefonerna ringer och de, … många gånger känner de 
säkert att ”herregud här ligger jag och är i vägen” alltså. De måste ju 
nästan uppleva det så när alla stressar runt så här. Och sedan så blir det lite 
lugnare och lite tystare och vi dämpar ned belysningen och då känner de 
givetvis att ”nu är det kanske någon som har tid med mig”. 

När involveringen i hos patienten på detta sätt kommer att gälla en annans liv och 
verklighet i en på så vis vidare mening än den funktionellt definierade 
behandlingssituationen, blir också gränserna för var ansvaret för de egna handlingarna 
kan sättas otydliga. Och med en sådan otydlighet finns alltid möjligheten till ett 
ifrågasättande om den egna insatsen motsvarat det löfte om omvårdnad som avgivits. 
När är denna beroende andra tillräckligt omhändertagen? Hur mycket krävs för att man 
skall vara nog ”hos”? Det goda omhändertagandets måttlöshet lämnar den vårdande i 
ovisshet. 

För samtidigt jobbar man ju i ett sådant yrke liksom att det är sällan du går 
hem och känner dig helt nöjd liksom. För det finns ju alltid att du kan ju ha 
gjort mer liksom. Så är det. Det är väl enda gången man kanske är 
avundsjuk på sådana som jobbar med något jobb där de kan räkna när de 
går hem att "det här har jag gjort: ettusensjuhundranittiotre". Jag kan ju 
aldrig bevisa vad jag har gjort liksom. Det är väl lite otacksamt faktiskt.  

Berättelsen om hos patienten är därför också en berättelse om personligt ansvar och 
ständigt möjlig skuld.  

Har man då inte hunnit med det så, javisst, visst känner man skuld. Det gör 
man ju. Och skuld inför sig själv. Skuld inför patienten och dess anhöriga, 
syster, doktorer och den som kommer och löser av en. Jaa, det är mycket 
skuld i ett paket, ja. Det är det. Så för det mesta så hinner man ju med att 
gör allting man ska bara för att slippa den här skulden, och man kan 
springa som ett torrt skinn här bara för att hinna allting. För att kunna gå 
hem och sova med gott samvete.  

Hos patienten har alltså innebörder av en personlig involvering i den omvårdades liv, 
ett deltagande i dennas verklighet som överskrider vad som anges av vårdsystemets 
funktionella definition. Det är innebörder som också gör det möjligt att ge ett både 
vidare och mer specifikt innehåll till undersköterskans arbete än det som anger vilka 
handlingar han/hon har att utföra och var de skall utföras. Med denna berättelse om 
undersköterskans involvering kan han/hon avskilja och specificera sitt revir inom 
vårdverklighetens geografi. Det är ett revir som karaktäriseras av den omedelbara 
relationen till en annan människa och gränsen kan dras mot sjuksköterskans medicinska 
identitet: 

Vi, vi vill ju vara undersköterskor just för att vi vill vara nära patienten. Vi 
vill kunna ta hand om patienten och anhöriga liksom. Vi vill vara nära dem 
hela tiden. Många utav syrrorna utbildas ju just därför att de ska slippa 
vara nära patienten. De vill mera vara på den där medicinska biten. 

liksom mot läkarens instrumentella engagemang: 
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Det [läkarens försök att hålla kvar en mycket sjuk patient i livet] handlar 
inte om människan där i sängen, utan det här ska vi fixa. 

Men detta avgränsande av ett eget revir gör inte bara särskildheten synlig. Involverad i 
patientens värld har undersköterskan också möjlighet att ringa in ett nytt innehåll åt sin 
funktion. Att vara hos patienten är att se honom/henne från ett annat perspektiv än de 
andras, ett perspektiv som möjliggör ett seende och vetande som den tillfällige 
besökaren inte har tillgång till och som placerar undersköterskan i en speciell position i 
spelet runt patienten. 

…ibland så blir man ju nästan som patientens försvarsadvokat. Man pratar 
åt dem, man vet precis vad de tänker, när doktorn står där och inte kan läsa 
på läpparna så vet en annan precis vad han vill. 

Därför kan också undersköterskan, inom detta av berättelsen om involveringen 
utstakade revir, erövra en betydelse som specifikt kompetent. Det är en kompetens som 
överskrider gränsen mellan patienten som objekt och som subjekt. ”Hos patienten hela 
tiden” innefattar också erfarenheten av tillgång till en helhet, av möjligheten att erövra 
en förmåga att se behoven hos den vårdade både som patient och medmänniska. Jag 
föreslår att det är detta som följande citat, om vad som utmärker en duktig 
undersköterska, försöker fånga. 

Hon kan saker. Hon vet saker. Hon kan se saker. Hon har erfarenhet att se 
på en patient vad det är som händer och sker och man lär sig ju från den 
ena stunden till den andra. Och inte bara stirrar sig blind som många gör, 
nya, på apparater och sådant där utan kan se i helhet vad som händer. Det 
gör man ju när man har jobbat ett tag. Man stirrar sig ju inte bara blind på 
en enda grej utan man ser allting omkring sig. Och det har att göra med att 
man har jobbat länge. 

Berättelsen om utanför 

Men ”Hos patienten” är inte den enda berättelse där undersköterskans relation till sitt 
arbete upprättas. Parallellt med denna historia om involvering finns en annan som 
paradoxalt nog närmast kan betecknas som en berättelse om utanförskap. Den skymtar 
t. ex.. i narrativen om hur man hamnade i yrket. Det är berättelser om tillfällen som dök 
upp och om hur man sedan blivit kvar. Här finns sällan några beslut om ett framtida 
yrke som styrde på vägen mot arbetet utan det är framställningar om det slumpmässiga. 
I konsekvens med detta kan också framtiden inom yrket färgas av detta tillfälliga. 
Kanske skall man göra något annat sen. Det kanske inte var tänkt att vara hela livet och 
tanken på att göra något annat finns ofta närvarande. I denna berättelse är det i första 
hand lönen som förklarar arbetets handlingar. Utgångspunkten är försäljningen av den 
egna arbetskraften. Man arbetar för att man måste tjäna pengar och arbetar extra för att 
tjäna mer pengar.  

Men framför allt är det en berättelse om grupptillhörighet. Den identitet som formas 
hämtas ur en icke ifrågasatt identifikation med en föreställning om ett kollektiv och det 
värde detta tilldelas. Individen är en representant för ett ”vi” som bär pottor, vänder, 
lyfter, tvättar, matar för att det skall göras för att det ingår i jobbet. Berättelsen refererar 
till den övergripande historien om lönearbetet, en berättelse som placerar in arbetet i ett 
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klassperspektiv, och därmed också anger ett värde som lågstatusarbete med en 
ramberättelse om en kollektiv tillhörighet. 18 

Tillhörigheten till kollektivet är självklar och kampen om värdet via denna kollektiva 
identitet pågår oavbrutet. Den självklara värdemätaren blir lönen där identiteten i 
utanförskapet förstärks av att klyftan mot sjuksköterskor ökat. Frågan ställs 
återkommande om de egna insatserna inte är värda mer än vad lönen anger. Eftersom 
det kollektiv man är en del av inte värderas högre i reda pengar blir också det egna 
värdet ifrågasatt. 

Jag tjänar jättedåligt, det kan jag bli arg på att jag tjänar så himla dåligt. 
För det handlar ju om vad man gör. Så då kan man tycka att man har valt 
fel yrke en gång. Man vill ju ändå ha pengar så man kan existera drägligt. 
Och då kan man ju tycka alltså att mitt jobb värderas inte ett dugg. Man 
känner sig väldigt liten. 

Bekräftelsen på utanförskapet finns tillgänglig i vardagliga situationer som följande 
narrativ ger exempel på.  

Sitter du nere på ett möte med lite andra människor från administration och 
även avdelningssyrrorna då och jag sitter med och dom säger: ”Jaha, när 
ska vi ha en ny tid då? Ska vi säga den 17: de?” Då ser man hur det åker 
upp massor med agendor. Och så finns det USK:or med. Dom tar ju aldrig 
upp. Det är ju så. Vi går inte omkring med agendor. Det är den typen av 
jobb. Vi har vårt schema och vi kan inte ändra efter hur det passar. Jobbar 
man den dan, visst, då passar det väl då. Vi har ju inget annat inbokat, vi är 
ju här från sju till fem.’ 

I den enkla handlingen att ta fram eller inte ta fram en agenda framhävs gränsen mellan 
de arbeten där tiden är kontrollerad av den egna personen och där denna kontroll är 
frånhänd. Det är lätt att föreställa sig denna närmast farsartade scen där ”deras” 
samtidiga vätande av tummar och vändande i almanackor framhäver ”vår” generade 
orörlighet.  

Det här är alltså en berättelse om ett kollektiv som ihärdigt hävdar sig som kollektiv, 
som ett ”vi”. I perspektivet av den låga statusen och utanförskapet blir också tillgången 
till en delaktighet i detta kollektiv avgörande. Arbetskamraterna formar, liksom i 
Fabrikens berättelse om kollektivet, en social tillhörighet, ett socialt vara, där 
identifikationen sträcker sig utanför den omedelbara arbetssituationen till att ingå i en 
övergripande berättelse om lönearbetets villkor. ”Vore det inte för arbetskamraterna 
så…” är en återkommande förklaring till accepterandet av arbetsförhållanden som 
framställs som oacceptabla. Det sociala rummet, befolkat av likar, är oundgängligt i 
undersköterskans berättelse om utanförskap och maktlöshet inför ett avlägset ”dom”. 

Nu ska de gå in och splittra grupperna här igen alltså, och göra mindre. 
Tänk om jag får två stycken på halsen som jag inte tål. Vad gör jag då? Då 
är hela min arbetsmiljö, då är den förstörd liksom. 

Denna berättelse om kollektivet som det sociala rummet, om arbetskamraterna som 
arbetsmiljön, är emellertid inte fullständig utan att ta med de alldeles specifika 
omständigheter där erfarenheterna av detta utanförstående ”vi” formas i vardagen. Det 
                                                 
18 Jmfr Lindgren 1992. 
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är erfarenheter som präglar relationerna inom detta kollektiv och ger det som 
”arbetsmiljö” en annan kvalitet än det sociala vara som Fabrikens kollektiv erbjuder. 
Följande generaliserade narrativ, hämtat från en undersköterska inom äldrevården, ger 
en föreställning om denna kvalitet: 

Man är väldigt nära varandra. När man lyfter nån, då har du personens 
ansikte här. Om man jobbar så här, man tar ofta på varandra. Man är 
tvungen att röra vid varandra. Jag menar om jag håller upp en boende, då 
kan den som står mitt emot vara tvungen att stötta mig och man slår i 
varandra. Om man ska dra upp nätbyxorna då står man så här, man touchar 
varandra hela tiden. … och man är väldigt beroende av varandra. Du måste 
hjälpa mig, jag klarar inte det här. Man får samarbeta. Den gör den 
rörelsen och den andra gör den rörelsen alltså. Man tittar på, snackar, 
kommunicerar så här tätt.  

Erfarenheten av beroende mellan arbetskamrater är inte bara en gemensam erfarenhet 
av underkastelse under produktionsprocessen. Det är också en erfarenhet av ett av 
kroppar starkt präglat gemensamt rum. Förutom att gränser för patientens fysiska 
integritet ständigt överskrids i detta rum utförs också arbetets handlingar i en påtaglig 
fysisk närhet till varandra. Också de socialt erkända gränserna för den egna kroppens 
integritet överskrids. Det är ett rum av fysisk beröring, utsöndringar, påtagliga 
kroppslukter, starka sinnesförnimmelser. Inom detta formas ett ”vi” där relationerna 
och beroendet av varandra ger en egen kvalitet av sensualism och intimitet åt den 
arbetsmiljö detta utgör.  

Samtidigt innebär denna upplösning av socialt erkända gränser för den egna kroppen en 
ökad sårbarhet för invaderande överskridanden av gränser för den egna integriteten. 
Här får berättelsen om kollektivet en ytterligare betydelse när det genom sitt 
fastställande av en tillhörighet i utanförskapet kan garantera en särpräglad identitet.  

Fortsättningen på narrativet anger emellertid en annan möjlig garant mot konsekvenser 
av en sådan hotande integritetsupplösning. Skarpsynt placeras positionen in i en 
organisatorisk ordning och tilldelar denna uppgiften att bemästra de destruktiva krafter 
som detta beroende och denna intimitet kan uppamma. 

Så det är väldigt viktigt och där spelar ju chefen en stor roll va. Att känna 
av liksom vad är det på gång här på avdelningen. Ta tag i problemen 
blixtsnabbt och lösa dom. Det måste fungera. Så där spelar ju chefen en 
stor roll. 

Med detta vänder jag mig mot undersköterskans berättelse om relationen till 
organisationen. 

I skärningspunkten mellan två berättelser 

Jag står alltså här med två berättelser där undersköterskans relation till sitt arbete 
konstrueras. I den ena hämtas identiteten ur att vara någon inom en intim relation till 
patienten, involverad i denna värld och verklighet. Det är en berättelse om avsevärda 
emotionella investeringar och identifikationer, där arbetets handlingar förklaras inom 
ett moraliskt rum, som innefattar handlingens objekt som ett annat subjekt att ingå i en 
kommunikativ gemenskap med, och där det identitetsskapande värdet erövras genom 
just denna kommunikation. 
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I den andra berättelsen lämnar egentligen inte arbetets handlingar den funktionella 
förklaringsnivån. Berättelsen tar dem som enskilda handlingar inte förbi deras 
instrumentallitet. De är lönearbetets praktiska förhållningssätt till arbetet, en 
nödvändighet för livsuppehälle och övrigt liv. Men just som praktik, som en 
strukturerad handlingsrepertoar, bildar de en moralisk horisont för meningsskapande 
och identitet, för ett ”sådan som”. Det är en praktik som bekräftar en tillhörighet till ett 
kollektiv, vilket genom sitt system av värden ger individen möjlighet att framträda som 
någon, att stå till svars inför andra. Och även om handlingarna i sig i denna berättelse är 
utan affektiv betydelse, finns, som framgått, emotionellt starka erfarenheter knutna till 
föreställningarna om relationerna inom detta kollektiv.  

I analogi med kapitlet om Fabriken skulle jag kunna tala om att berättelserna upprättar 
relationer till två skilda sfärer, den ena till ”produktionsapparaten” och den andra till det 
sociala sammanhanget, om det inte vore så att vad som karaktäriserar båda är deras 
intersubjektivitet. Att tala om patientrelationen i termer av ”produktionsapparat” 
förefaller vara en sällsynt misslyckad metafor med tanke på den ytterst sekundära roll 
den tekniska rekvisitan spelar i den berättelsens dramaturgi. Här finns ingen fantasm 
om en slamrande humanoid att besegra eller besegras av, utan båda berättelserna ger 
innehåll åt faktiska närvarande andra i ett intersubjektivt samspel. Och ändå förefaller 
deras intriger ge plats för så skilda identiteter. Frågan uppkommer hur de kan förenas 
till en sammanhängande livsberättelse där såväl den involverade ”hos patienten” som 
kollektivmedlemmens ”utanför” får plats. Berättelsen om relationen till organisationen 
formas i skärningspunkten mellan dessa två berättelser. 

Berättelsen om att vara med 

Jag har inte gett epitetet ”utanför” någon tydligare innebörd i den faktiska situationen. 
Det har fått beteckna såväl den instrumentella hållningen till lönearbetet som en mer 
laddad föreställning om ett lågstatusyrke och en avsaknad av makt inom en hierarki. 
Jag har velat se det som en kvalitet i den självbild som förankringen i den berättelsens 
klassbundna kollektiv förmedlar. Det går att ställa sig frågan ”utanför vad?”. Går det att 
mer precisera vad detta utanförskap relaterar till i den faktiska verksamheten? 

Vi är med patienten(1) hela tiden. Det är kul(2) jobb. Ja, man får vara med. 
Man känner att man är med i vården(5). Man står inte bara på sidan om och 
tittar på, utan jag tycker att det är vi undersköterskor som…, det är vi som 
är på rummet(3) hela dagarna. Det är vi som gör allting(4) i princip. 

I denna utvärdering av arbetet hänvisar den intervjuade till de två berättelser om arbetet 
jag diskuterat när jobbets centrala innehåll skall övergripande formuleras. Här finns 
referensen till berättelsen om involvering, här uttryckt som vara med patienten(1). Jag 
har visat vad detta har för innebörder och behöver inte förvånas över det positiva värde, 
kul(2), det tilldelas. Här finns även berättelsen om kollektivet, som också är en berättelse 
om att vara med. Jag och vi är oskiljaktiga, förenade i rummet(3), upptagna av alla de 
basala göromål som allting vilar på. Formuleringen ”Det är vi som gör allting i 
princip”(4) ekar av samma föreställning om de understa, som egentligen bär hela 
verksamheten, vilken vi fann på Fabrikens golv. 

Men i konstruktionen uppträder också en tredje relation, ett tredje sammanhang att 
”vara med i” som benämns vården(5). ”Med patienten” är alltså inte detsamma som 
”vården”. Det är snarare vägen till vården. Utgångspunkten för det samband som 
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tecknas i utsagan är vi, detta kollektiv som benämns undersköterska. Referenspunkten 
för utsagans positiva värderingen av arbetet är att stå vid sidan om och titta på, som 
vore det undersköterskans naturliga plats. ”Vården” är där något som pågår runt 
omkring och vid sidan av de egna handlingarna. Men från en plats där han/hon utför 
alla för verksamheten centrala handlingar, ”rummet”, kan undersköterskan bli med 
objektet för denna verksamhet, patienten, och just därigenom träda in en det 
sammanhang som benämns ”vården”. Logiken tycks vara att trots att vi som 
undersköterskor är utanför, ”bara står vid sidan av”, så kan vi ”vara med” i vården 
genom att vi ”är med patienten”.  

Makten över om ”hos patienten” leder till ”vara med i vården” ligger emellertid inte 
hos undersköterskan. Den inmutning av eget revir och det värde som han/hon kan 
tilldela detta revir, den specifika kompetens som berättelsen om hos patienten ger 
henne tillgång till, blir inte legitimerande förrän efter ett erkännande av dess legitimitet. 
Det är på ”vården” det ligger att lämna detta erkännande eftersom frågan om 
deltagande ställs från ”vid sidan av”. Så ur kollektivet undersköterskans perspektiv är 
”vården” här en beteckning på organisationen. Och hans/hennes berättelse om 
relationen till sjukvårdsorganisationen struktureras kring frågan om att delta eller inte 
delta som en fullvärdig medlem i denna organisation.  

I det konkreta vardagsarbetet möter undersköterskan i första hand sjuksköterskan. 
Denna är hans/hennes organisatoriskt närmast överställda och det är i första hand i 
denna relation han/hon skall svara för sina handlingar inom organisationen. 
Sjuksköterskans legitimitet som deltagare i vårdorganisationen kan inte ifrågasätts, och 
han/hon blir därför i denna berättelse en representant för den erkännande eller 
avvisande organisationen. Kampen om deltagandet blir en väsentlig del av hur denna 
relation kommer att utforma sig.  

Erkännandet eller avvisandet sker i det praktiska arbetet. Det är där som frågan avgörs 
om värdet av det revir som undersköterskan har mutat in är en del av ”vården” eller 
inte. Följande generaliserade narrativ tydliggör hur vikten av detta revirs plats bestäms 
via föreställningen om deltagande . 

Nej, nu måste jag kräkas lite. (skratt) Nu måste jag faktiskt kräkas för jag 
tycker inte att systrarna hjälper till. Jag vet att de har mycket också på sin 
kant alltså, men många gånger så kan de sitta vid panelen kanske och inte 
ha något speciellt och de säger ”ja, ja, ja, jag vet”. De kommer inte ens in 
och deltar i det här jobbiga utan, de tror att det räcker med att de vet det. 
Det hjälper inte mig på salen att hon vet det därute. 

Om jag påpekar det en gång till för en människa som redan vet om det, då 
är det för att jag vill att hon ska ställa upp och stötta mig eller patienten. 
Men många gånger så får man inte det gensvaret. ”Ja, jag vet” säger de och 
så tycker de att ”jag kan i alla fall inte göra någonting åt saken” och så får 
man stå själv därinne. Istället för att resa på sig och komma och delta 
liksom. Det saknar jag mycket. 

Gränsen mellan de organisatoriska positionerna konkretiseras skarpt: ”sitta vid 
panelen” ställs mot ”inne”. Reviren inom vården är åtskilda: ”på sin kant” och ”på 
salen”. Denna scen i dramat om deltagande i vården handlar om att överskrida denna 
gräns. Frågan ställs från den icke – legitimerade: ”Erkänner du att min vårdverklighet, 
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mitt revir, har ett värde? I så fall vill jag att du bekräftar detta genom att du ett 
ögonblick lämnar din upphöjda position och deltar i denna verklighet när jag behöver 
dig.” Men den legitimerade befäster gränsen genom att hävda sin definitiva särart, sitt 
vetandes betydelse, och sin likgiltighet för de problem den icke – legitimerade ställs 
inför. Så blir denna lämnad ”själv därinne” utan bekräftelse och därmed i osäkerhet om 
dessa problems betydelse inom ”vården”. För att deltagande skall uppstå krävs ett 
ömsesidigt erkännande.19  

Betydelsen av ”att vara med” 

Men varför är detta ”att vara med i vården” så betydelsefullt? Jag har påstått att 
undersköterskan är involverad i ett sammanhang som utgörs av patientrelationen, en 
relation som återkommande formuleras just som ”att vara med”. Vidare ingår han/hon i 
ett vidsträckt kollektiv med en rik flora av identifikationsmöjligheter där han/hon 
deltar. Och att han/hon ser sig som att vara med i detta kollektiv framgår genom den 
självklara associationen med detta vi. Räcker inte detta? Är detta behov att delta i sig så 
pockande och dess krav så överskuggande, eller har föreställningen om att delta i 
vården en specifikt förklarande innebörd? Jag tror att det är det sista alternativet. 
Lyssna på denna korta utvärdering av narrativet om att vården räddar människor åter 
till livet: 

Och någonstans är man ju stolt också för man känner att vi har varit med. 
Det här har vi gjort alltså. Vi har varit med, va. 

Här knyts arbetets vardagliga handlingar samman med den fundamentala måttstock i 
vården, den absolut starka värdering, som det egna värdet kan prövas emot, den 
måttstock som formade kapitlets inledande narrativ, - frågan om den egna värdigheten. 
Utsagans ”vi” pendlar mellan ”vi”, undersköterskekollektivet, och ”vi”, vårdkollektivet. 
(Det är rimligt att anta att denna undersköterska inte har så omnipotenta föreställningar 
om sitt kollektivs förmåga att ”vi” i ”Det här har vi gjort” endast refererar till detta 
kollektivs vårdhandlingar.) Erövrandet av denna värdighet förutsätter att ha varit med i 
det kollektiv som genomfört miraklet att rädda liv. Samtidigt som det då blir möjligt att 
hävda att miraklet också förutsätter det egna kollektivets medverkan. Gränserna inom 
organisationen blir inte avskiljande utan det egna kollektivet kan inneslutas i 
vårdkollektivet. Det är inte individen som kan tillskriva sig själv denna värdighet utan 
det är genom tillhörigheten till ett värdigt kollektiv som det går att tillägna sig 
stoltheten. 

Så kan de tre berättelserna integreras i varandra och sammanfogas med det totala 
livsnarrativet. Med den identitet som samhälleligt är tilldelad undersköterskan utifrån 
ett berättelse om klasstillhörighet, ett skal som inte kastas av i brådrasket, och som är 
konstruerad och låter sig konstrueras med ett perspektiv av utanförskap, äntrar 
undersköterskan vården och mutar in sitt specifika område inom vårdens geografi. Där 
hävdar han/hon ett eget särpräglat värde i ett ”hos patienten”. När detta blir erkänt, när 
undersköterskan som kollektiv blir ”med” i ”vården” på sina villkor, blir också 
möjligheten att erövra vårdarbetets generella mening tillgänglig och det blir möjligt 
också för undersköterskan att mäta sig med värdighetens måttstock utan att någonstans 
behöva be om ursäkt.  

                                                 
19 Eller, än en gång med Molanders (1993 s.131) formulering, ”Den icke mottagna handlingen är en 
dödfödd handling”.  
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Undersköterskan som ovärdig 

Och det är här som det blir möjligt att tillägna sig en helt annan förståelse för 
frustrationen i konstruktion A och vad detta ” inte VARA MED PÅ SAMMA SÄTT” i 
dess scen två har för innebörder. Det går ju att ställa sig frågan hur detta att bli 
fråntagen ett visst antal handlingar kan ha betydelsen att också bli avskuren från 
delaktigheten. Mängder av handlingar finns ju kvar. ”Herregud, alla yrken förändras 
och tillförs och fråntas handlingar. Nog finns det uppgifter alltid.” Men ett sådant 
resonemang skjuter förbi målet. Det tar inte hänsyn till de betydelser vi tillskriver 
handlingar, deras symboliska innebörder, handlingarna som kommunikation.  

Inte heller går det att förstå förlusten av dessa handlingar endast som en förlust av ett 
utvecklande innehåll i arbetet, deras funktion att tillföra ”skill discretion” (Karasek & 
Theorell, 1990) inom arbetspsykologins så värderade kontrolldimension. Många sådana 
möjligheter till utvecklande arbetsuppgifter återstår. En sådan förklaring kan inte heller 
begripliggöra den koppling till en förändrad attityd hos omgivningen som 
konstruktionen gör.  

I stället är det just den förändrade attityden som anger vad förlusten av dessa handlingar 
innebär. De används som exempel på att undersköterskan inte längre får vara med. De 
arbetets handlingar det är fråga om har just denna innebörd att de är tecken på 
delaktigheten. Det är handlingar som tillförts undersköterskans handlingsrepertoar som 
icke endast service – handlingar. Det är vårdens handlingar, så som vården definieras 
av organisationen. De ger undersköterskan möjlighet att överskrida gränsen mellan det 
egna servicereviret till sjuksköterskans legitimerade vårdrevir. De har en starkt 
symbolisk innebörd av att ha blivit accepterad som en del av vårdkollektivet.  

Med förlusten av dessa handlingar träder därför ifrågasättandet av undersköterskans 
deltagande in. Hon förmenas därmed inte bara en flik av sin handlingsrepertoar utan 
också tillgången till möjligheten att spegla sig i det moraliska rum där värdigheten kan 
framträda, för att i stället framstå som ovärdig att vara med, att delta. 

Kampen om tillgång till denna värdighet kommer därför att utspel sig runt var gränsen 
för det egna vårdreviret skall dras. ”Syrror som tar mitt jobb” har då inte bara eller ens 
främst betydelsen en hotande arbetslöshet, eftersom behovet av de grundläggande 
servicehandlingarna alltid kommer att finnas. I stället är det utsuddningen av den gräns 
som gjort det möjligt att definiera och värdesätta det egna reviret inom 
vårdorganisationen, och därmed också tilldela de undersköterskans handlingar som har 
den lägsta statusen en stolthetens kvalitet.  

Man vill inte släppa ifrån sig sitt område va. Att ”kom inte och klampa in 
på mig här nu, för att det där har du aldrig gjort förut, det där har inte du 
velat gjort förut, för du har inte velat stått där och torka patienten och tagit 
hand om spyor och det, då behöver du inte göra det nu heller”. Det, det blir 
ett revirtänkande, ett mycket stort revirtänkande i och med att de vill ha 
bort en härifrån. Blir man så enormt mån om sitt.… Då jobbar man järnet 
istället. 

När därför sjuksköterskans ideologi förskjuts mer och tydligare mot omvårdnaden och 
därmed får ett större ansvar för ”på rummet” kommer utformningen av det ”hos 
patienten”, som tills nu utgjort undersköterskans väg till delaktighet, att ifrågasättas. 
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Bära bäcken och torka skit, det kollektiva ”utanförskapets” servicepraktik, förefaller i 
den stunden inte möjligt att tilldela någon annan identitetsskapande mening. 

Det är många som tycker att de har högskolestudier och de har så och så 
mycket i studieskulder och de vill absolut inte gå tillbaka och torka skit. 
För det är det de tycker att vi gör, va. De ser inte allt det här andra som vi 
gör utan de är bara rädda för att behöva torka skit. 

Sjuksköterskans berättelser 
Jag har påstått att i den föränderlighet som konstruktionerna diskuterar är det runt 
tillgången till definierande handlingar i arbetet som dramatiken i berättelserna skapas. 
Jag har sedan visat hur det ur undersköterskans perspektiv är de innebörder av 
delaktighet i ”vården” som sådana handlingar kan tilldelas som gör att det får så 
prekära konsekvenser när de rycks bort ur handlingsrepertoaren. När jag nu vänder mig 
till sjuksköterskans berättelse om relationen till sitt arbete blir frågan om och på vad 
sätt förändringar av arbetets handlingar kan ha motsvarande betydelser.  

Den särskilda i ”som-alla-andra-jobb” 

Så jag är nog ingen sådan här riktigt urtyp av Florence Nightingale kanske- 
hoppas inte det, jag vill inte vara det. För jag ser det här som ett litet jobb 
som alla andra trots allt. 

I fonden för sjuksköterskans berättelse om sitt arbete skymtar fortfarande den historiska 
berättelsen om den goda hjälparen, om kallet. Det är medmänniskors tjänare, den 
hierarkiskt underställda, serviceperson till läkaren osv. Det är fortfarande en bild att 
referera till som bild och att avgränsa sig ifrån. Hela denna i genustermer starkt 
definierade tradition är naturligtvis inte längre en ram att bryta sig ur. Den är 
”otidsenlig”, dvs. de synliga symbolerna för denna definition utgör inte längre någon 
inspirationskälla ens för en omdefiniering. Trots detta är dess möjligheter att vara 
meningsgivande som en motberättelse tydligen inte helt uttömda. Tankefiguren om 
Florence Nightingale kan fortfarande ge kontur åt en ny berättelse som i citatet tecknas 
som en berättelse om det högst vardagliga, en berättelse om ett yrke vilket som helst. 
Yrkets formering som avgränsad profession med de definitiva avstegen från den 
traditionella berättelsen är ju av relativt sent datum och sträcker sig ända in i 1980-talet 
(Lannerheim, 1994).  

Detta ”arbete vilket som helst” motsäger inte den vädjan om specificitet som uttrycks i 
konstruktion B. Här är jag/vi inte som ”de andra”, där då ”de andra” är andra positioner 
inom organisationen. Det revir sjuksköterskan skall rita upp åt sig skall ha sina 
kännetecken, innehålla sina speciella handlingar, för att han/hennes bild av sig själv i 
arbetet skall synliggöras. De handlingar som B ger en sådan betydelse att 
konstruktionens poäng om den egna osynligheten skall framträda, är knutna till 
kunskapsinhämtande, till utvecklandet av en specifik kompetens. Konstruktören vill 
inte få sig pådyvlad en berättelse som inte handlar om denna kompetens, utan en 
specificitet som han/hon kan tillskriva sig utifrån sin och sina likadanas utbildning. 
Redan i konstruktionen anges en värdekategori som bör vara central för den berättelse 
han/hon vill definiera sig genom:  

Vi, det är INGEN som TILLGODOSER/vad JAG HAR för luckor,/ vad 
JAG BEHÖVER fylla på,/ hur JAG SKA vidareutvecklas. 
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I denna utvärdering av det korta narrativet om en studiedag lyfts den förbisedda 
individen fram, en individ vars behov som yrkesmänniska inte tillgodoses. Det handlar 
om sjuksköterskan, men om en enskild individ i något som kan kallas en yrkesroll. 
Idéenhet 5 ”Och som UNG MÄNNISKA ändå OCH som SJUKSKÖTERSKA” 
tydliggör hur föreställningen om denna relation mellan specifik person och 
organisatorisk position, individ och yrkesroll konstrueras på ett annat sätt än inom 
undersköterskekollektivet. Definitionen av denna roll, berättelsen om arbetet, har 
kunskapen och vidareutvecklingen av individen som uppbär rollen som bärande intrig. 
Med denna referens till en sådan föreställning om individen i en yrkesroll, där specifik 
kompetens och krav på kompetensutveckling är definierande, gör han/hon sig till tolk 
för en berättelse om vad som brukar betecknas som en profession. I och med detta 
ansluter hon sig till den övergripande historien om sjuksköterskeyrkets omdefiniering 
från den tankefigur, som hämtat sin näring ur den tradition det växt ur, till den aktuella 
kampen för yrkets självständighet och för ett erövrande av professionell giltighet. 
Frågan om professionens och professionalitetens innebörder blir också ett 
genomgående tema i intervjuberättelserna. 

Vid panelen eller ”bedside” 

I den aktuella formandet av sjuksköterskans revir tecknas i två rumsliga metaforer en 
konflikt mellan hur man i arbetshandlingarna upprättar relationen till patienten. Den 
ena metaforen ”vid panelen” har vi redan mött i undersköterskans berättelse. I denna 
innefattas sådana handlingar som övervakning, kontroll, dokumentation liksom 
förmedlande mellan läkare och patient osv. Det förefaller representera ett fokuserande 
på en professionell distans, ett ”utanför”. Den andra metaforen, ”på rummet” eller 
”bedside” betonar i stället de mer direkta omvårdnadshandlingarna, närheten till 
patienten. Det är tydligt hur ”bedside” representerar en progressiv beskrivning av 
arbetet. En utveckling av sjuksköterskans specifika kompetens som en omvårdande 
profession förutsätter en sådan större närhet. ”Bedside” uttrycker därmed en riktning 
för den framtida utvecklingen av vilka handlingar som främst skall vara definierande. I 
denna progressiva diskurs uttrycker ”vid panelen” en rigiditet och en motvilja mot 
förändring. En ”gammal” berättelse om distans och ”ovanifrån” möter en ny där 
patienten blir mer inbegripen och sjuksköterskan allt mer ingripande.  

Att ge sig in ”på rummet” är emellertid inte riskfritt:  

Det finns två risker med det här att vi kommer mer bedside. Det finns en 
risk att vi får tömma papperskorgar och läkarna kommer in och tar över en 
del av det vi gör nu. För att som det är nu så är undersköterskorna inne på 
vårat område lite grand, för att hjälpa till. Och vi gör vårat jobb som vi är 
inne på läkarnas område och gör. Vi gör rätt mycket läkargrejer. Och med 
risk för att de flyttar ned allting till att vi ska stå och skura sängar till slut.  

Risken uttrycks alltså som en möjlig invasion av det egna reviret vid den gräns som så 
att säga vetter uppåt i hierarkin - att de handlingar som kräver en medicinsk kompetens 
går förlorade. Samtidigt med detta skulle gränsen mot rena servicehandlingar 
överskridas. Att detta skulle uppfattas i termer av degradering är en rimlig tolkning av 
citatet. Desto mer som fortsättningen av citatet där ”bedsides” möjligheter tecknas: 

En möjlighet med att vi kommer bedside, det är att vi får en 
kompetensökning, för vi skulle kunna göra mycket mer grejer då. Mer 
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avancerade grejer, för då står vi faktiskt kvar vid patienten, finns vi vid 
patienten hela tiden.… 

Igen är det tillgången till en vidgad kompetens, till avancemang inom den rangordning 
av möjliga vårdhandlingar som utgör det eftertraktade värdet att definiera sig genom. 

Den berättelse om arbetet där relationen till patienten formuleras befinner sig alltså i 
omvandling där steget in ”på rummet” för med sig upplösning av etablerade gränser för 
vad som skall innefattas i det revir berättelsen upprättar. Med betoningen på 
kompetens, personlig utveckling i yrket, och särprägling är det en berättelse om 
erövrandet av en specifik profession och professionalitet som tränger sig på.  

Professionalitetens gränser 

Men att söka sig mer ”bedside” innebär inte bara en utökad möjlighet till fler tekniskt 
avancerade handlingar. Det innebär också en större omedelbarhet till den vårdade. 
Ofrånkomligen blir sjuksköterskan också mer direkt ingripande i patientens väl och ve. 
Det tekniska och medicinska filter som sjuksköterskan kunnat betrakta patienten genom 
i ”vid panelen” dras undan och därmed blir frågan om det personliga engagemanget allt 
mer påträngande. Det är också här som innebörder av professionalitet formuleras: 

Då är man inte professionell längre … empati kan man ha men ett 
personligt engagemang är en annan sak, tycker jag. 

I intervjuerna återkommer narrativ om hur gränsen för det personliga engagemanget 
skall dras, så som vi såg i det inledande narrativet om vårdarbetets värdighet. Det är 
naturligt en påträngande fråga i en så relativt dramatisk verksamhet som en 
intensivvårdsavdelning, men just detta gör också att frågan om hur professionalitetens 
gränser skall dras synliggörs. Samma hänvisning till en föreställning om vad 
professionalitet innebär dyker också upp vid terminalvården. 

Det är tungt. Man är ju ledsen eftersom man ser den här sorgen hos 
anhöriga och även om man är professionell och kanske ser att det här är 
skönt för den här mannen att få sluta nu, så påverkas ju du utav att nu är 
det slut. Oåterkalleligt. 

Det är synligt i citatet hur begreppet professionalitet gör det möjligt att forma ett 
narrativ där sjuksköterskan kan placera sig både som en emotionell deltagare och som 
en distanserad betraktare. Det tycks, vad gäller hur relationen till patienten skall 
konstrueras, ange en medvetenhet om en gräns för graden och arten av involvering i 
patientens personliga värd. Att vara involverad i en mellanmänsklig interaktion på 
livets yttersta rand för med sig för den moraliska varelsen ett ansvar också för det 
smärtsamma och det emotionella lidandet. Med hjälp av professionalitet, ett 
funktionellt begrepp, blir det möjligt att skapa ett narrativ där ett avstånd kan upprättas 
till uppslukande konsekvenser av detta moraliska krav och ändå kunna stå till svars för 
sitt avståndstagande. Berättelsen om den mellanmänskliga relationen kan formuleras 
utifrån en teknisk och funktionell intrig och ändå förbli moraliskt hållbar. 

Än en gång blir det således synligt hur vårdarbetets handlingar visavi den vårdade skall 
kunna förklaras såväl tekniskt/funktionellt som moraliskt, hur dessa två berättelser 
samtidigt måste kunna upprättas. Också vid den andra gränsen, den mot den 
medicinska specialiteten, utformas markeringen mellan professionerna i dessa termer. 
Lyssna på följande narrativ, typisk för hur denna gräns upprättas. Intrigen bygger på 
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denna konflikt, men här är poängen ett ställningstagande mot vad som från den 
medicinska professionens perspektiv antagligen just är strikt professionellt.  

Men jag tror att etikbiten, den ramlar bort liksom i allt det här medicinska, 
att nu ska vi rädda patienten här. För fem-sex år sedan, då fick vi en liten 
unge, två-tre år, …, jag och min arbetskompis gick in och tittade, …. Hon 
hade stora ljusstela pupiller och sådana här saker va och man undrade 
liksom ”hon är ju död liksom”, fast det finns ju sätt att hålla liv i sådant 
här-, och då kommer den stora kirurgen in och han ser inte det här va. Och 
föräldrarna står och hon, den här lilla, och så säger han att ”ja, ja, allt ser 
bra förutom att det rinner lite, lite galla”. Det var vad han sa. För han var 
leverdoktor. Blir den bra så blir allt annat bra. Det är så det funkar. Och vi 
måste pröva det och sedan måste vi pröva det, för har man en gång klivit 
på tåget är det svårt att kliva av det vid en för tidig station. 

Som beroende, något som anges av ”den store kirurgen”, blir sjuksköterskan indragen i 
en berättelse vars intrig är strikt funktionellt angiven och hon/han signalerar sitt 
främlingskap inför avsaknaden av den moraliskt angivna intrigen. Han/hon tvingas in i 
tolkningen av sig själv som okänslig och moraliskt tvivelaktig. Det blir allt tydligare 
hur sjuksköterskans berättelse om patienten utspelar sig i skärningspunkten mellan 
patienten som medicinskt objekt och som mänskligt subjekt. 

Ansvaret 

Så här långt har jag lyft fram två för berättelsen centrala föreställningar. Den ena gäller 
professionen och professionens gränser, den andra den individuella sjuksköterskan, 
individen i sin professionella ”yrkesroll”. Vad är det då som gör dessa föreställningar 
till så betydelsefulla komponenter i meningsgivandet? Varför har de en given plats i 
berättelsen om relationen till patienten? Vad behöver där förklaras? 

Jag har påstått att med uppvärderingen av ”bedside”-handlingar, den riktning den 
framväxande berättelsen om sjuksköterskans profession tar, blir han/hon också mer 
ingripande och inbegripen i den omedelbara omvårdnaden. Patienten som ett annat 
subjekt blir mer påträngande och därmed också erfarenheten av ett ökat individuellt 
inflytande över denna andra. Med detta steg av närmande blir också följderna av ett 
sådant individuellt inflytande synligare samtidigt med en ökad osäkerhet om vidden av 
det medföljande ansvaret för handlingarnas konsekvenser. Så framträder också frågan 
om det individuella ansvaret och därmed den möjliga individuella skulden som den 
fråga intervjuernas diskurs cirkulerar runt. 

Följande är en utvärdering av ett generaliserat narrativ om när vårdandet har 
misslyckats i meningen att patienten inte klarade sig: 

Man sträcker sig till det yttersta och det funkar inte. Vad kan jag mer göra? 
Då vet jag att jag har varit med i alla fall och försökt och så sket det sig i 
alla fall, jaha. Det vore värre då och stå bredvid och titta på. 

Så kan frustrationen inför misslyckandet förklaras. Valet när medlen är begränsade står 
mellan att sträcka sig till det yttersta eller att stå bredvid och titta på. Att försöka göra 
det omöjliga eller att undkomma skulden genom att inte delta. Hela utsagan har som en 
fråga hur ansvaret ser ut, vilken är den egna skulden för misslyckandet? Funnes inte 
frågan om ansvar och skuld skulle resonemanget vara meningslöst. 
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Ansvarets gränser 

Hur generell denna fråga är visar följande ”första konstruktion” ur en intervju där 
sjuksköterskans utrymme inom den geriatriska vårdorganisationen konstrueras.  

Hela tiden så är det ju sjuksköterskan som måste vara den här jävla 
drivfjädern, och det är jag innerligt less på alltså. Urless på, att 
sjuksköterskan jämt ska vara drivfjäder både för, delvis för 
paramedicinarna men huvudsakligen också för undersköterskor och läkare 
va. 

Drivfjäder innebär(2) alltså att greppar inte sköterskan - och sköterskan tar 
upp olika problem då som patienten har och planeringen för patient - så 
händer det inte så mycket med planeringen. (paus) Då ligger patienten här, 
kvar. 

…min tjänstebeskrivning…är väldigt luddigt formulerat(3). Där det står att 
man ska handleda elever och man ska liksom, äh, observera i stort sett och 
rapportera till läkarna om patienternas hälsotillstånd och man ska utföra 
ordinationer och sånt där, 

men säger man inte till läkarna att ”hörrö du det här och det här och det här 
måste vi liksom titta på då”. Man kan inte säga som så att det här måste 
åtgärdas och så vidare va. Det går inte för då kan man trampa någon lätt på 
tårna(4), utan då får man vinkla det hela, du vet så där då. Så att dom tror 
sig själva att komma på den här goda tanken. och då händer det någonting 
va. Och det är samma sak med undersköterskorna och deras 
arbetsuppgifter också. Att man får, äh, (suck) liksom försöka vinkla det 
hela så att dom själva kommer på den här goda tanken för då händer det 
någonting(1), annars blir man ju en jävla tjatgubbe va. 

Berättelsepoängen i själva narrativet är att man måste vara diplomatisk i interaktionen 
med övriga behandlare för att behandlingen skall fungera, att det händer någonting (1),. 
Sjuksköterskans behörighet är därmed inte självklar. Berättarpoängen har att göra med 
hur relationen till patienten konstrueras. I andra stycket redogörs för behandlingens 
beroende av sjuksköterskans intitiativförmåga, kravet på henne att vara drivfjäder(2) i 
behandlingsprocessen. I och med detta är narrativets motiv frågan om ansvaret för 
patienten. Det övergripande uppdraget är att ta hand om patienten. Men ansvaret för 
detta omhändertagande är inte formulerat(3). Sjuksköterskan menar att om hon/han inte 
tar detta så tar ingen det. Hon/han tvingas alltså in i en ansvarsposition hon/han menar 
inte självklart inryms i hur det egna uppdraget är formulerat. Samtidigt bryter ett sådant 
ansvarstagande mot föreställningar om hur det organisatoriska ansvaret är fördelat, 
hon/han kan trampa någon på tårna(4). Den underliggande poängen utgörs därför av en 
konflikt mellan ett av yrkesetikens moraliska förpliktelser påtvingat ansvar å ena sidan 
och å andra en organisatoriskt otillräckligt erkänd behörighet för detta ansvar. 
Narrativets ingredienser för dess dramatik är osäkerheten om gränserna för ansvaret för 
patienten och otydligheten i de gränser som inringar sjuksköterskans handlingsrevir.  

Frågan om ansvarets gränser är naturligtvis identitetsgivande i vårdyrket som sådant. 
Men vid den omdefinition av yrket, dvs. inlemmandet av nya handlingar i arbetet, som 
sker, aktualiseras frågan. Med osäkerhet om var gränserna för det egna ansvaret skall 
dras följer också ökade risker för upplevelser av skuld och ångest. I det sammanhanget 



 

122 

framstår också erfarenheterna av allt mindre tid för omvårdnaden som ett påträngande 
hot samtidigt som detta erbjuder en möjlig förklaring till frustrationen. Fram träder en 
ångest inför den egna förmågan och möjligheten att fullfölja denna otydliga 
ansvarighet, en ångest som kan drabba individen som föreställningar om egen 
otillräcklighet.  

Jag känner mig otillräcklig va, jag känner att det jag gör är inte bra va. 
…Där hann man med det, men här gör man inte det. Och det blir ju att jag 
mår dåligt på det sättet att jag inte hinner med patienterna. Och jag hinner 
inte med de anhöriga heller något mycket. 

Problemet med åtagandets förändrade omfång gestaltas också på ett annat sätt. Vid 
båda den ”övre” och den ”nedre” gränsen för sjuksköterskans revir uppträder 
handlingar som karaktäriseras som ifrågasättande.  

Men jag märker ju ibland hur man kan gå in och säga ”nu, nu gör vi såhär” 
eller ”nu bör vi göra såhär”. Då får man ju mothugg direkt, liksom. Och 
det är det också att man törs inte säga någonting, allt man säger blir 
ifrågasatt ofta tycker jag. Det är det att man får argumentera för minsta lilla 
sak. En sak som ibland känns självklar va. Men för dem är det ju inte det i 
och med att de måste ifrågasätta det. Men ibland känns det som att de 
måste ifrågasätta för ifrågasättandets skull. 

Ett ifrågasättande innebär en förlust av ett tidigare självklart tolkningsföreträde av 
situationen och vilka handlingar denna påkallar. Men med en sådan tolkning av ett 
skeende gör sig den ansatte också ifrågasatt. Ifrågasättandet framstår som ett tecken på 
en förändrad relation, dvs. gränsen mellan positionerna är i förändring. Ifrågasättandet 
är inte en sanning om ett skeende i ”objektiv” mening utan ingår i en process av 
omdefiniering. Läkaren framställer sig ifrågasatt av sjuksköterskan som i sin tur är gör 
undersköterskan ifrågasättande.  

Kontroll 

I den berättelse om sjuksköterskans arbete som utvecklas, där, skuld och ångest inför 
patientens hjälplöshet skall bindas genom en professionalitetens tankefigur, blir alltså 
formerandet av ansvarets gränser berättelsens viktigaste uppgift. Den otrygghet som 
osäkerheten om revirets utsträckning ger och som följer av dess omdefiniering gör att 
möjligheten till kontroll över arbetssituationen blir ett ytterligare centralt tema i 
berättandet. Tidsbrist, rumsbrist, personalbrist, upplevelsen av en starkt begränsad 
arbetssituation, alla sådana förhållanden blir i berättelsen obstruktioner av möjligheten 
att upprätthålla en sådan kontroll att ångesten kan bemästras.  

I följande narrativ möts dessa olika aspekter och kan genom både sin metaforik och sin 
fabel ge en hållbar form åt den frustration den förklarar.  

…Men däremot att man skickar patienter för tidigt härifrån till 
vårdavdelningar därför det inte finns plats. 

… Att jag tycker att de borde ha mer tid härnere för att de ska få lite 
schysstare omvårdnad, bli lite mer tillfräschade innan de kommer på 
avdelning, för där är de väldigt lite personal och då får man de väldigt ofta 
i retur. Därför att patienten får lunginflammation på avdelningen, vilket 
den inte skulle ha fått härnere. Och man vet det.  
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”Skickar du den här” säger man till doktor Nisse, ”så är hon nere inom tre 
dagar med lunginflammation”. ”Jag vet det men jag måste skicka, va fan 
ska jag göra” säger han. ”Nej, bara så du vet det.” Jo. Tre dagar senare är 
ju patienten härnere med lunginflammation.  

Då-, det känns liksom inte bra. För då-, för då har vi blivit tvingade att 
lämna ifrån oss ett jobb som inte vi har gjort klart. Av rent organisatoriska 
orsaker. Och det, det är inte bra alltså. Det är inte bra. 

Narrativets konflikt är resursbrist kontra arbetsuppgift. Det ansvar som uppgiften 
ställer, uttryckt som ”schysstare omvårdnad” och ”mer tillfräschad”, kan inte tas då 
resursbristen för med sig att patientens liv och hälsa äventyras. Möjligheten att utöva 
någon kontroll över denna situation är att genom en hänvisning till det hierarkiska 
underläget tillägna sig ansvarsfrihet.  

Här presenteras ingen osäkerhet inför ansvarets gränser. I stället inordnas berättelsen 
genom sin metaforik, som tycks hämtad från fabrikens strikta funktionalitet, in i en 
produktivitetens diskurs. Vi träder i narrativet snarare in i en bilverkstads konkreta 
praktik än i ett människovårdandets rum för relationer. Styrd av en sådan intrig blir det 
inga svårigheter att definiera gränserna för åtagandet, för vad som skall innefattas i ett 
”klart jobb”, och därmed också hur ansvaret kan bestämmas. Berättaren är naturligtvis 
medveten om detta språkliga gränsöverskridande och det är tänkbart att detta sätt att 
omdefiniera sin verksamhet just har till uppgift att utradera förutsättningarna för de 
emotionella följderna av den konflikt narrativet behandlar. Hur som helst är det 
påfallande att berättaren inte på något sätt framstår som cynisk utan snarast omtänksam 
trots denna icke-traditionella inramning av omhändertagandets ansvar.  

Organisationen och gränsen 

Så är jag framme vid relationen till organisationen. Följande narrativ belyser denna  

… det är ingen som engagerar sig. Utan det är någonting man rafsar 
igenom fort…, då de här patienterna som ligger en lång tid, de kanske 
ligger flera månader på intensiven måste man ju sätta sig ned och diskutera 
och ha en vårdkonferens(1). Att man får en delaktighet i vården(3) av alla 
personalkategorier och man förstår litegrann ”vart är vi på väg? hur 
mycket ska vi satsa? vad är tanken, liksom?”. - . Det känns inte rätt, det 
känns inte rätt gentemot patienten(2) och det känns inte att läkarna tar sitt 
ansvar för patienten heller. 

Här ställs en organisatorisk handling, utföra vårdkonferens(1) på ett visst sätt , samman 
med ansvaret för patienten. Erfarenheten som i utsagan skall ges mening är en 
frustrationsupplevelse som hänger samman med patientens väl och ve. Berättaren 
hänvisar till en föreställning om en moralisk kod som skall styra hur relationen till 
patienten utformas(2) . Patienten misshandlas eller, svagare uttryckt, missbehandlas. Det 
handlar emellertid inte om utförda eller inte utförda vårdhandlingar, utan om en brist i 
inställningen till patienten, ett engagemang som saknas. Frustrationen är en moraliskt 
betingad frustration. Lösningen presenteras som en delaktighet i vården(3), något som 
skall uppnås via svar på övergripande frågor om vårdens mening och mål. 
Delaktigheten som efterlyses handlar därför inte, som för undersköterskan, om 
tillgängligheten av legitimerande handlingar. I stället handlar det om delaktighet i de 
moraliska ställningstaganden som skall styra vårdhandlingarna. Att få tillgång till de 
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instrument som gör de enskilda ställningstaganden möjliga. Det handlar därmed om att 
få tillgång till en kontroll över hur ansvaret kan begränsas och synliggöras. Att få 
kontroll över den moraliska horisont mot vilken de egna handlingarna kan göras 
moraliskt meningsfulla. Att få det landskap definierat inom vilket det egna reviret kan 
ritas upp och avgränsas.  

Den första konstruktionens rop till organisationen att förse konstruktören med 
kunskaper som är relevanta i förhållande till de speciella behoven är därför inte bara en 
fråga om kunskaper. I stället får ”utbildning” emblematiskt representera den 
professionella specificiteten. Ambivalens mellan ett ”vi sjuksköterskor” och ”individen 
sjuksköterskan” blir förståelig utifrån att det är professionen, gruppidentiteten, som 
organisationen skall definiera för att synliggöra ansvarets gränser samtidigt som det är 
den individuella erfarenheten av ansvaret som skall förklaras. Så blir i konstruktionen 
också bilden av individen som försvinner i den stora organisationen den strukturellt 
betingade förklaringen när professionens gränser inte bekräftas.  

Sjuksköterskans kamp om den organisatoriska bekräftelsen av sitt speciella revir, sitt 
specifika ansvarsområde, blir därmed också en kamp för de medel som gör det 
otvetydigt möjligt att erövra den värdighet som utgör grundbulten för vårdandets 
mening. 

Chefssjuksköterskans berättelser 

På gränsen 

I resonemangen så här långt har ”gräns” fått en framträdande plats. Frågan om 
värdighetens tillgänglighet har kommit att relateras till hur gränserna för 
”handlingsreviren” har kunnat bestämmas. Det har handlat om gränsupplösning, 
gränsöverskridanden eller otydligheter i hur gränser skall dras. Också den tredje 
konstruktionens drama, chefssjuksköterskans, utspelar sig på en gräns, den gräns 
mellan den omgivande organisationen och den egna avdelningen som hon som chef har 
att övervaka. I konstruktionen upprättar hon dessa två sammanhang där hon ingår i två 
skilda ”vi”. Det ena är den övergripande sjukhusorganisationen som en omgivning, ett 
”vi” vars aktiviteter hon samtidigt står främmande inför och som det andra ”vi”, hennes 
avdelning, blir drabbad av. Redan i den första scenen tecknar hon den utsatthet som 
denna position för med sig - ett själv utanför andra, men ändå och ofrånkomligen 
indragen. 

Den stora organisationen 

I den fortsatta berättelsen om relationen till den stora organisationen framträder denna 
som en opersonlig och hotfull omvärld. Det är sjukhushierarkin som en struktur där 
kampen om knappa ekonomiska resurser formar fabeln i berättelsen, en berättelse som 
direkt hämtar sin förklaringskraft ur förändringar av de ekonomiska ramarna. Samtidigt 
framträder konturerna av berättelsens skurk ur en motsättning mellan professioner. 
Företeelsen ”läkarna” har denna roll i berättelsen, men inte i egenskapen av en 
vårdarprofession utan i ”läkarna” som innehavare av en maktposition, där de bevakar 
egna intressen. Här uppträder de som ett eget skrå vars egocentriska intressen får 
förödande konsekvenser för möjligheterna att fullfölja de ambitioner som gör den egna 
organisatoriska positionen meningsfull. Berättelsen om detta skrå vilar på värderingar 
där det egocentriska vinstintresset har en framträdande plats.  
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Samtidigt är chefssjuksköterskan i sin position själv indragen i denna kamp och tvingas 
associera sig med handlingar som med en sådan förklaringsgrund framstår som oetiska 
och motbjudande. Med de lojaliteter som följer med positionen tvingas 
chefssjuksköterskan hantera de tillskrivningar av identitet som följer med att utföra 
chefshandlingar associerade med denna berättelse. Här uppträder epitet som ”svikare” 
och liknande med innebörder av att inte ta ställning för den egna avdelningen och dess 
personal.  

Att jag gör bara som klinikchefen säger och jag gör inget, jag har inga 
egna initiativ. Att jag inte försvarar dem och deras arbete kan de säga. … 
Det är klart att man tar åt sig. Det är klart man blir ledsen. Det är klart att 
man blir jätteledsen av och till. Det är väl klart. Det är inte så konstigt. Nej, 
men det, det blir jag. 

Berättelsens förankring i föreställningar om professionella skillnader lyser också 
igenom i försiktiga förslag till hur relationen skulle kunna omkonstrueras utifrån andra 
värden. Med sjuksköterskor i mer framträdande positioner inom makthierarkin skulle 
dess fabel kunna vridas bort från det inskränkta och egocentriska. En hjälteroll skulle 
uppträda på scenen. Med detta förslag blir det också möjligt att ana berättelsen som ett 
uttryck för genusrelationer där den självupptagna manligheten i läkargestalterna ersätts 
av en samarbetsvilja över gränser hos den med kvinnliga egenskaper utrustade 
sjuksköterskan. 

Den egna avdelningen 

Till sin hjälp att hantera denna tillskrivna identitet finns i intervjutexten emellertid en 
annan berättelse om relationen till organisationen, ett annat ”vi”, det som handlar om 
den egna avdelningen och dess organisatoriska relationer. I denna uppträder inte de 
olika professionerna som konkurrenter utan som gemensamt involverade i ett försvar 
mot utifrån kommande attacker. Om än skilda professionella intressen söker sitt uttryck 
så är de ”icke-antagonistiska” då det gemensamma övergripande målet, att försvara den 
egna verksamheten, överbrygger dessa motsättningar. Här är läkarna både som kollegor 
i vården och som överordnande chefspersoner individer i ett intersubjektivt samspel, 
förståeliga och lika utsatta i det pågående ”maktspelet” där det gemensamma 
huvudintresset blir att få verksamheten att fungera inom krympande ekonomiska ramar.  

Det är alltså en berättelse med en huvudsakligen funktionellt förklarande intrig, en 
berättelse om att hålla näsan över vattenytan, att tillförsäkra avdelningen en fortlevnad 
som en arbetsplats med acceptabel produktion. Den abstrakta lojaliteten med sjukhuset 
som organisation kan formuleras om som en lojalitet med de av relationerna i 
ledningsteamet personifierade propåerna om organisatoriska åtstramningar. 
Lojalitetskonflikten mellan organisationens krav på avdelningen och personalens behov 
av trygghet i arbetet blir möjlig att bära. ”Svikaren” vet att hon/han har gjort vad som 
på henne/honom ankommer som både ansvarig för personal och avdelning. Hon/han 
kan omdefinieras sig som en ”räddare”, som i det fördolda tar sitt fulla ansvar för dem 
hon/han är satt att leda, inför de attacker ett skoningslöst system utsätter dem för, dem 
själva ovetande.  

Jag måste ju vara lojal då så att säga. Jag måste vara lojal uppåt alltså. Så 
jag kan inte berätta det, jag kan inte berätta heller att jag har slagits för att 
undersköterskorna över huvud taget ska vara kvar på den här 



 

126 

avdelningen.…klinikchefen ville ju bara ha sjuksköterskor från början när 
han kom hit, den nya. Och vi nådde 50/50, men det är ju inte populärt det 
heller. …Men jag kan inte säga att klinikchefen han ville ju inte alls ha er. 
Det går ju inte. Det är omöjligt. Det gäller väl liksom att hitta en gyllene 
medelväg då då. 

Mellanchefens dilemma 

Såhär långt framstår chefssjuksköterskans situation som mellanchefens i gemen. Det är 
svårigheterna att hantera dilemmat att befinna sig mellan att fullfölja de övergripande 
organisatoriska målen och att möta och hantera de konflikter som kan uppstå i mötet 
med de underställda, när dessa mål skall förverkligas. För att inte sådana konflikter 
skall ifrågasätta föreställningen om den egna personen, komma i konflikt med den 
centrala livsberättelsen, kan mellanchefen hänvisa till den tilldelade ”rollen” i 
berättelsen om organisationen som en produktionsordning, till den ”systemfunktionella 
identiteten” (Allvin, 1997). Det är inte ”jag” som utför dessa handlingar, utan de ingår i 
den repertoar av handlingar som ”min roll” har att utföra. 

Men de signalerna får man ju liksom också naturligtvis av enstaka 
individer som är förbannade på mig. Men det får de vara då. Det får stå för 
dem. Det gäller att ta det inte så himla personligt … det står mer för 
organisationen och förändringarna som sker. Det kan inte stå för mig som 
person. 

Ledarskap 

Är då chefssjuksköterskan ”bara en roll”? Stannar hennes berättelse om arbetet inom en 
funktionell ram? Blir hon/han inte berörd av frågan om vårdarbetets värdighet? Det kan 
ju vara ett rimligt antagande eftersom handlingar med omedelbar patientkontakt 
normalt inte ingår i funktionen.  

Den maktlöshet och övergivenhet som konstruktionens sista scen andas pekar dock mot 
en strävan efter en annan horisont att avteckna sig mot. En annan relation att bli synlig 
genom skymtar också i följande citat: 

Det är väl det som gör att jag tycker det är kul då förstås. Tycker att jobbet 
är roligt och känns, känns, trots alla, alla problem som jag får i ena handen 
så har jag väldigt mycket att sträva emot. Som jag tror på. Och det är det 
som jag tror övervinner det här besvärliga jag ska igenom. Ja, det tror jag. 
Jag tror det finns möjligheter att förverkliga det här. Annars så skulle jag 
inte stanna kvar (skratt). Nej, jag tror att det finns mycket möjligheter att 
förverkliga detta. Ja, jag tror det. 

Arbetssituationens svårigheter kan övervinnas då det finns ett löfte om ett 
förverkligande av något annat, något eftersträvansvärt. Det är ett löfte om en framtid 
som håller på att skapas och som har en avgörande betydelse för att det nuvarande kan 
accepteras och ges mening, ett hopp om att genom andra handlingar kunna gestalta en 
annan berättelse om sitt chefskap. Det är en berättelse med rubriken ”ledarskap”. De 
omständigheter som för närvarande styr hur chefspositionen kan utformas ger inte 
mycket utrymme för handlingar som kan förverkliga ett sådant epitet. Med den 
förestående omorganisationen kommer detta hinder att undanröjas. Avdelningen skall 
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delas upp i tre sektioner med separata sektionschefer. Möjligheten att utöva ”ledarskap” 
står för dörren. 

I berättelsen om att vara ledare är ”delaktighet” det avgörande kodordet och här knyter 
den an till både undersköterskans och sjuksköterskans berättelse, där delaktighet och 
”att vara med” innebar möjligheten att få tillgång till den måttstock med vilken 
värdigheten kunde mätas. Här skall delaktighet vara attributet i flera olika 
handlingsrelationer. En sådan relation är den omgivande organisationen där 
”delaktighet” innefattar det eftersträvansvärda att som ”ledare” själv kunna få en större 
autonomi med ökat inflytande över de beslutsprocesser  som styr verksamheten, att ha 
möjlighet att påverka och bli respekterad.  

Men denna autonomi är inte ett självändamål utan skall möjliggöra ledarskapets uppgift 
att ”utveckla vården”, dvs. att utföra olika handlingar i förhållande till det praktiska 
vårdarbetet. Löftet om ett framtida ”ledarskap” svarar här mot ambitionen om en 
funktionell förbättring.  

”Delaktighet” i berättelsen om ledarskap stannar dock inte vid ledaren själv, utan den 
skall också vara avgörande för hur människorna ”på golvet” upprättar sin relation till 
arbetets handlingar.  

Vara delaktig. Och det tror jag, det är viktigt för mig och därför tror jag att 
det är viktigt för personalen. Och därför tror jag att det är det man måste 
liksom satsa på, delaktigheten. Därför så tror jag att det är bättre om man 
liksom minskar, man gör en organisation som gör det möjligt.  

Och här närmar jag mig en förklaring som sträcker sig bortom den funktionella. Tätt 
knutet till denna konnotation av ”delaktighet” står den inför sina vårdhandlingar 
ansvariga individen. I den nya organisation som skall lämna plats för ett ”ledarskap” 
erbjuds möjligheten att skapa förutsättningar för och frammana en självständig 
vårdgivare som förmår att själv organisera och strukturera sin arbetstid och sin uppgift 
mot de angivna målen. Organisationen träder tillbaka från en plats som den styrande 
och ordergivande till förmån för att tillhandahålla resurser till själva arbetet, till 
omvårdnaden av patienten.  

Det är det jag vill. Att man själv kan ta ställning …. Det är ju vuxna 
människor som har ett eget ansvar och kan klara ett alldeles utmärkt liv 
utanför dessa väggar. De måste kunna ta ett ansvar för när jag kan jobba 
och när jag kan vara ledig och så. … Det måste vara mer delaktighet och 
ett ansvarstagande. Och det saknar, tycker jag, många utav våra 
sjuksköterskor, att de kan… Utnyttja mig mer, säger de. Jag kan mycket 
mer än vad jag gör idag. Använd min kompetens. 

Det är alltså en bild av ”dom på golvet” som involverade i en individuell 
ansvarsrelation till dem de vårdar, en bild av ”vården” som befolkad av engagerade och 
självständiga vårdgivare. Individer som förmår ta egen ställning till arbetets krav, som 
moraliskt kan stå till svars för sina handlingar. ”Ledarskapet” för dessa individer är 
därmed ett moraliskt angivet ledarskap. 

Slutligen framträder i berättelsen ytterligare en delaktighet, ”ledarens” egen delaktighet 
i den konkreta vården. Den blir möjlig att tillägna sig genom en personlig relation till 
var och en inom detta vårdgivande kollektiv. Kravet på en mindre enhet att stå som 
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chef för har som främsta argument att tillfredsställa detta behov av kännedom och 
kontakt med var enskild individ. Det är inom de mellanmänskliga relationernas 
samspel, ”den direkta kontakten”, som det blir möjligt att erfara den omedelbara 
meningen i arbetet 

Det som blir skillnaden är att jag får en annan avdelning. Jag får en mindre 
grupp. Det är fortfarande det som är viktigt. Den mindre gruppen där jag 
har en möjlighet till direktkontakt med individerna. Att människorna blir 
synliga för mig. 

Löftet som denna berättelse erbjuder blir därmed ett löfte om en möjlighet att göra 
relationen till den vårdade tillgänglig. Detta inte bara förmedlad genom ledarskapet 
över de som i sitt arbete är involverade i relationen utan också genom de egna tillfälliga 
besöken som stöd och avlösare  

Så det är lite på luncherna men för övrigt har jag ingen patientkontakt alls. 
Noll.…Det är ju därför jag vill in i, ha en mindre organisation och kunna 
(skratt) komma in i vården och vara delaktig i detta. Så den saknar jag 
också. Det är kul att prata med patienter. Det saknar man. 

På detta sätt blir denna berättelse därför också en berättelse om ”vården”, om hur den 
organisatoriska och byråkratiska omvärlden med sitt ”maktspel” kan övervinnas genom 
det individuella engagemanget och ansvarstagandet på en scen där ”vårdens” essentiella 
innehåll är ett självklart fokus. Berättelsens emblem, delaktighet, betecknar inte i första 
hand en delaktighet i en organisatorisk process i sig, utan en delaktighet i den 
omfattande föreställningen om ”vården”. På så sätt kommer också denna berättelse att 
möjliggöra erövrandet av omhändertagandets grundläggande värde, ”värdighet”, och 
chefssjuksköterskan får tillgång till denna genom att vara garanten för upprättandet av 
en sådan spelplats.  

Vården, en fantasm. Sammanfattande resonemang 
Jag har nu undersökt intervjuerna från det första tillfället. Med det perspektiv jag 
närmat mig utsagorna har kampen på det ”slagfält” jag bevittnat blivit till en strid om 
hur organisationen skall definieras för att det moraliska värde mot vilket vårdandets 
mening kan framträda skall bli tillgängligt i de skilda organisatoriska positionerna. I de 
påståenden som jag tidigare (s. 104 - 105) fick anledning att göra utifrån de första 
konstruktionerna, pekade jag på att dessa gjordes i förhållande till föreställningar om 
ideala organisationer där centrala värden fanns tillgängliga för att tolka arbetets 
handlingar och därmed för identitetskonstruktionen. I konstruktionerna framträdde de 
som skilda föreställningar om hur den faktiska organisationen skulle utformas för att 
skapa en sådan tillgänglighet (påståenden 5 och 6). 

Jag har sedan följt ett antal av de berättelser där individer i skilda positioner inom 
vårdorganisationen formar sina föreställningar om arbetet och sig själva i arbetet. 
Berättelserna är av olika karaktär och söker forma helheter och sammanhang utifrån 
skilda förutsättningar och med skilda motiv. Jag har visat hur dessa berättelser möts i en 
punkt: I strävan att få tillgång till de handlingar med vilkas hjälp det skall vara möjligt 
att erövra den starka värdering, det ”good” (Taylor, 1989), jag här, på förslag av en 
intervjuad, gett benämningen ”värdighet”. Det är en värdering där vårdarbetets centrala 
mening blir uppenbar, hämtad ur den omedelbara erfarenheten av mötet med 
vårdarbetets objekt, den behövande människan.  
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I detta avsnitt skall jag undersöka denna mötespunkt och diskutera vad den 
eftersträvansvärda ”delaktighet”, som genom alla intervjuer går som en röd tråd, har för 
psykologisk innebörd för förståelsen av berättelserna starka affekter.  

Berättelserna formuleras från det perspektiv som den byråkratiska ordningen har 
tilldelat varje position och ringar in erfarenheter från just detta perspektiv. De definierar 
en form för en tillhörighet i sitt förklarande av arbetets handlingar och synliggör en 
samfällighet att identifiera sig med. Med denna identifikation vänder sig individen mot 
den omgivande organisationen för att få sin plats inom denna värderad. Den 
organisatoriska identiteten och tryggheten hämtas således i första hand ur dessa 
berättelser medan den övergripande organisationen framstår som oåtkomlig bedömare 
och domare.  

Organizational identity represents the means by which work groups orient 
themselves toward the organization and from which individuals acquire 
their own sense of security and identity as members. (Diamond 93 s 77) 

Det är genom handlingarna och förklaringen av dessa handlingar som identiteten i 
denna samfällighet bestäms. De innebörder handlingarna kan tilldelas avgränsar och 
synliggör en sådan organisatorisk identitet (Gergen, 1994). Så utspelar sig också 
berättelsernas dramatik runt de handlingar som får den avgörande signifikansen för den 
egna gruppens identitet. Det är dessa signifikanta handlingar som måste inlemmas i 
handlingsrepertoaren för att upprätta och bevara den egna integriteten inom ett 
organisatoriskt vidsträckt kollektiv. De skall synliggöra gränsen för det egna 
handlingsreviret, det område där den egna identiteten blir urskiljbar. Det är alltså inte 
att förvånas över att gränserna mellan de olika organisatoriska positionerna blir centrala 
teman i berättelserna om arbetet. 

Möjligheten att tillägna sig ”värdighet” formuleras i de olika perspektiven som en 
strävan efter ”delaktighet” eller ”att få vara med”. Denna delaktighet gäller en 
föreställning om något som benämns ”vården”. Den punkt där berättelserna möts är just 
i denna möjlighet att tillägna sig arbetets grundläggande moraliska mening genom 
delaktighet i ”vården”. Frågan uppträder om vad detta ”vården” egentligen betecknar.  

Karaktäristiska attribut för ”vården” är att där upphävs betydelserna av gränserna 
mellan de olika organisatoriska positionerna. Den är eftersträvansvärd då den erbjuder 
en tillhörighet. Där är det egna värdet inte ifrågasatt och handlingarna självklart 
meningsfulla. Delaktighet i ”vården” innebär synbarligen att ha en plats inom ett 
kollektiv där de egna handlingarna inte är isolerade åtgärder i ett funktionellt system 
utan ingår i ett gränsöverskridande handlingssammanhang. ”Vården” är en föreställning 
där arbetets handlingar kan tilldelas en moralisk mening och därmed kan inordnas i den 
identitetsskapande livsberättelsen.  

Här uppträder vad som vid första anblicken förefaller vara en motsättning. Å ena sidan 
söker berättelserna bestämma och avgränsa en särskiljbar organisatorisk identitet, en 
särpräglad integritet. Å andra sidan söker de ett sammanhang där betydelsen av denna 
särprägling upphör att styra intrigen för att ersättas av en gränsöverskridande 
tillhörighet.  

Det finns emellertid en avgörande skillnad i vad dessa sammanhang betecknar. Den 
särpräglade gruppidentiteten gäller en tillhörighet till en organisatoriskt definierad 
struktur. Den är en plats i en organisatorisk ordning. Den definieras av bestämda 
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handlingar och handlingskategorier. Den är en del av ett ”systematiskt handlandes 
struktur” (Allvin, 1997). 

”Vården” däremot är inte i berättelserna en faktiskt närvarande struktur, en 
organisatorisk ordning. Den är inte liktydig med vårdorganisationen, som ju i 
konstruktionerna främst står som ett hinder för ”vårdens” förverkligande. Snarast finns 
”vården” närvarande vid de tillfällen när verksamhetens mening realiseras i relationen 
till den vårdade. Den träder fram i omhändertagandet. Den blir synlig i bekräftelsen på 
de egna handlingarnas meningsfullhet. När upplevelsen av en närvaro inom denna 
”vård” inträder, som i en stolthet, en sorg eller någon annan erfarenhet av ett 
mellanmänskligt möte i vårdarbetet, kan de egna handlingarna inordnas i berättelsen 
om ett sådant övergripande sammanhang. ”Vården” uppträder när en specifik 
erfarenhet i arbetet har gjorts. Innan dess finns den endast som en tanke, en 
föreställning om ett eftersträvansvärt omhändertagande. 

”Vården” är därför snarast beteckningen på en fantasm där tillhörigheten till ett 
inneslutande omhändertagande ger den inneslutne tillgång till projektionen av ett 
omhändertagande som hos var och en är igenkännbart och i någon mening åtråvärt. 
Denna fantasm gestaltas i en berättelse där ”delaktighet” blir ett gripbart tecken i dess 
strukturerande intrig. Att handla inom denna berättelse är att upprätta en relation till en 
sådan fantasmatisk tillhörighet och samtidigt upprätta den som en tillhörighet att ingå i, 
att blir delaktig av. ”Vården” är en beteckning på en föreställning om ett gemensamt, 
idealt gott handlande inriktat på den omhändertagne.  

”Vården” (som jag hädanefter betecknar med inledande versal) är således på detta 
fantasmatiska plan inte liktydig med en närvarande organisation. Det är snarare en 
föreställning, om än oformulerad, om en ideal organisation som det är den faktiska 
vårdorganisationens uppgift att förverkliga. Det framgår hur det är organisationens 
uppgift att möjliggöra tillträde till ”Vården”. Från de olika positionernas perspektiv 
riktas uppmaningar till organisationen att ge utrymme för de handlingar som kan 
garantera denna tillhörighet.  

I och med konstaterandet att ”Vården” är fantasmatisk och därmed ett utrymme för ett 
projicerat innehåll av omedvetna eller icke erkända önskningar om ett 
omhändertagande, öppnar sig också en ny förståelse för den synbara våldsamhet med 
vilken de inledande konstruktionerna beskriver organisationen, den våldsamhet som 
gett anledning till metaforen ”ett slagfält” för det beskrivna skeendet. ”Vården” blir i en 
sådan berättelse också en omhändertagande ”container” för den ångest och de 
frustrationer som det dagliga mötet med livets yttersta gränser ger upphov till. Den 
organisation som förhindrar tillträde till denna ideala godhet ger ytterligare bränsle till 
det skeende där organisationen ”provide[s] us, through splitting and projection, [with] 
opportunities to locate difficult and hated aspects of ourselves in some ’other’” (Stokes, 
1994, s. 124). 20 

Motsättningen mellan en särpräglad gruppidentitet och ”Vårdens” upphävande av 
gränser är därför ingen motsättning. I stället handlar det om tillträdet till ”Vårdens” 

                                                 
20 Stokes fortsätter angående organisationers föränderlighet: ”This results, I believe, in the widely 
shared experience of an increase in interpersonal tension and personal stress within subgroups inside 
organisations, instead of the more familiar and simpler tension between workers and 
management.”(Stokes, 1994, s.125). En kommentar som kan kasta ljus över den påfallande 
aggressiviteten mellan positionerna i konstruktionerna.  
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moraliska rum med bevarad och erkänd egen identitet. Berättelsen om relationen till 
organisationen blir därför en berättelse om organisationens förmåga att i föränderlighet 
både ge legitimitet åt det särpräglade och ge rum för strävan efter ”Vårdens” 
gränsöverskridande kollektiv. Organisationens svar på konstruktionernas uppmaningar 
skall möjliggöra det vi, som i narrativen i avsnittet ”Jag hade en flicka som dog” (s. 95) 
träder fram som berättelsernas hjälte när det ”gav henne den bästa vård hon kunde få. 
… Sen kan man inte göra mer”, och det ”tillsammans” som ”gick ut och söp skallen av 
oss”. ”Vården” är därmed en berättelse om ett idealt sammanhang för arbetets 
handlingar att vara del av, en ideal organisation där den handlande kan få sitt 
människovärde bekräftat.  

Jag kan därmed konstatera att de inledande konstruktionernas specifika och åtskilda 
berättelser om organisationen alla hämtar sin mening och sina motiv ur en delad men 
fantastisk föreställning om en ideal tillhörighet. I fantasmen ”Vården” finns det 
moraliska rum upprättat där individen och gruppen kan spegla sig i det gemensamma 
”good” mot vilket vårdarbetets absoluta menings blir uppenbar - omhändertagandets 
värdighet. De särskilda strävanden med organisationen som konstruktionerna 
presenterar är därför strävanden att forma organisationen till ett medium för ”Vårdens” 
tillgänglighet för individen och den grupp individen identifierar sig med.  

Jag skall så i nästa avsnitt undersöka i några intervjuer hur striden att konstruera den 
ideala organisation som ger tillgång till denna ”Vården” hade gestaltat sig när jag efter 
6 år återvände till arbetsplatsen och kontrastera tre skilda sådana konstruktioner av 
relationer till organisationen. 
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SEGER OCH NEDERLAG 
I en föränderlig vårdorganisation stod alltså individen vid den här tiden i sitt 
identitetsarbete inför frågan om om och hur han/hon skulle kunna inlemma en 
förändrad handlingsrepertoar i en berättelse, som kunde ge tillgång till en moralisk 
horisont att bestämma sig mot. Jag har återkommande konstaterat att i arbetet att finna 
en lösning på spänningen mellan den funktionella och den moraliska förklaringen av 
handlingen vänder man sig till organisationen. Denna anmodas att ange hur denna knut 
skall lösas, hur de egna handlingarnas värde kan anges. Analysen och resonemanget så 
här långt har lett fram till att det ”good” som vårdarbetaren i sitt identitetsarbete söker 
bestämma sin relation till kan benämnas som ”värdighet”. Denna värdighet finns 
omedelbart tillgänglig inom en fantasmatisk konstruktion, ”Vården”. I upprättandet av 
relationen till organisationen finns en strävan att denna skall garantera en tillhörighet 
till denna ”Vård”. 

När jag nu vänder mig till de intervjuer som gjordes sex år senare på samma arbetsplats 
blir det därför med frågan om hur denna strävan kunnat uppfyllas. Hur ser arbetet med 
att upprätta en sådan relation till organisationen ut i dessa berättelser? 

Disparata bilder 
Formellt hade alltså under de mellanliggande åren avdelningen delats upp i mindre 
enheter med en chefssjuksköterska med ställföreträdare för var enhet. Så hade 
verksamheten fungerat under några år, men strax före mitt återbesök hade 
klinikledningen bytts ut och en tid därefter hade avdelningen slagits samman till en 
enhet igen. Hur ledningen för denna enhet skulle komma att se ut var vid 
intervjutillfället ännu inte klart utan diskuterades.  

Under de gångna åren hade antalet anställda undersköterskor minskat avsevärt. 
Sjuksköterskans högre kompetens skulle ges ett större inflytande över hur 
verksamheten praktiskt bedrevs. Processen att göra sjuksköterskan mer aktivt 
deltagande i omvårdnadsarbetet, dvs. bli mer ”bedside”, hade fortskridit och var vid det 
intervjutillfället det normala arbetssättet. Samtidigt hade det ha varit ett ständigt 
återkommande problem att få en tillräcklig bemanning, både vad gällde antal och 
kompetens. 

Till det yttre förefaller alltså skeendet ha varit tämligen oproblematiskt att beskriva. Av 
intervjuerna framgår det emellertid att det inte framstod på ett så enkelt sätt för de 
involverade. Skildringarna går starkt isär både vad gäller själva skeendet som dess 
orsaker och betydelser. Förhållningssättet i intervjuerna till denna historia fördelade sig 
på en skala där det i ena änden föreföll som att förloppet överhuvudtaget inte hade 
registrerats medan det i den andra hade inneburit personligt genomgripande 
förändringar. Kan det vara så att frågan, om hur relationen till ”Vården” kan upprättas, 
från det enskilda perspektivet framstår som så mycket mer väsentlig, att historien om 
den formella organisationens göranden och låtanden inte ger någon avgörande mening 
åt de egna handlingarna? 

Jag skall lämna tre versioner av hur denna relation konstrueras i dessa berättelser, tre 
perspektiv på utvecklingen läst genom skilda och konkurrerande prisman.  
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”Vården” som funktion av integritet 
Jag inleder med ett komprimerat narrativ om den organisation som upprättades efter 
avdelningens uppdelning i mindre enheter. Narrativet lämnas av en chefssjuksköterska 
och utvecklingen betraktas alltså från ett sådant perspektiv. Det är en beskrivning som 
alltså görs efter en ytterligare förändring och återgång till tidigare förhållanden. Den 
intervjuade var starkt delaktig i denna organisation med uppdelad avdelning och 
betraktar den i backspegeln med stark sympati. Den kan i det ljuset närmast ses som en 
bild av en idealorganisation utifrån det perspektiv chefssjuksköterskan representerar. 
Det är därför en berättelse om en organisation som skall kunna garantera ”ledarskapets” 
tillhörighet till ”vården”21. I utskriften koncentrerar jag utsagan och numrerar 
meningarna för att göra den åskådlig.  

1. Och vår målsättning var att man skulle få ett mer begränsat arbetsledar-
område.  

2. Vi var två arbetsledare för c:a 50 personer.  

3. jag hade ordentligt lokalmässigt tydligt ansvarsområde.  

4. Plus ett personalmässigt tydligt ansvarsområde.  

5. Och vi visste att vi hade en viss mängd produktion in, vi måste lösa det 
tillsammans.  

I dessa meningar, som är ett starkt koncentrat av utsagan, refererar han/hon till tre av de 
relationer där arbetets handlingar utspelar sig. Det är organisationen som en 
ansvarsrelation, det fysiska utrymmet för handlingarna samt arbetets funktionella mål. 
Det är ingen tvekan om att narrativet skall förklara det systemfunktionella handlandet 
så långt. Att vi befinner oss inom en funktionell diskurs klargörs av referensen till 
verksamheten som en produktion. Jag observerar att det avgörande attributet i dessa 
relationer är ”tydlighet” dvs. att objektet för relationen har en påtaglig gräns.  

I nästa passus i berättelsen upprättas relationen till de underställda : 

6. För det första kunde jag alltså, varje individ, varje person blev en egen 
individ.  

7. Det blev inte en stor massa som det var tidigare.  

8. Jag kunde alltså varje dag ha en personlig kontakt med varje person som 
jobbade här.  

9. Jag kunde ha bättre information.  

10. Jag kunde informera dom om olika saker och dom kunde ifrågasätta den 
information dom fick på ett sätt som gjorde att jag hade möjlighet att bemöta 
den.  

                                                 
21 Det kan ifrågasättas om detta intervjuutsnitt är ett narrativ i egentlig mening. Det kan snarare 
betraktas som en lägesbeskrivning där handlingarna inte relaterar temporalt till varandra, en tabell över 
vilka handlingar som krävs för att utöva ett gott ledarskap. Så betraktat är utsnittet främst en början av 
en berättelse om det händelseförlopp som ledde fram till dagssituationen, en orientering i Labovs 
(1972) mening: ”Så här såg organisationen ut innan de efterföljande händelserna.” Det finns emellertid 
en underförstådd om än inte klart uttalad tidsordning mellan upprättandet av det yttre regelverket med 
mindre enheter, rumsuppdelning och tydligare produktionskrav å ena sidan och tydligheten i den 
interpersonella relationen. Det ena förutsätter det andra liksom också att den sista handlingen, att 
ersätta den som inte ”fixar längre” förutsätter de andra åtgärderna. Denna karaktär av berättelse om en 
idealorganisation med en inre logik ger utsnittets dess narrativa kvaliteter.  



 

134 

11. Det var tydligt. 

I den här konstruktionen tilldelas relationen två karaktäristika. Det första hämtas ur 
motsättningen individ – kollektiv (mening 6-8) där det är idén om den separata 
individen som tillhör denna berättelse. Det andra är att det är en relation för information 
och informativ dialog (9-10). Det är alltså fortfarande inom det funktionellas ram som 
denna individ träder fram. Och åter är det tydligheten som premieras i konstruktionen 
(11).  

12. Jag kunde veta att dom hade tänkt sig åka på semester.  

13. Jag visste vart dom hade varit på semester.  

14. Såna här små detaljer som jag upplever är väldigt viktig som individ att 
ens chef åtminstone har nån susning om det.  

15. Man måste få bekräftelse, tror jag.  

16. Och det att bli synlig.  

17. Och det tror jag är viktigt i en sån här organisation.  

18. Där vi jobbar också med oss själva som redskap.  

19. Så det tycker jag var det som var det väsentligaste att jag fick alltså en 
tydlighet,  

20. att varje individ vart en individ.  

21. Och jag kunde kommunicera med dom på ett bra sätt. 

Men denna individ skall också framträda med en annan kvalitet än den rent 
målinriktade. Relationen har också en mellanmänsklig dimension. Individen är inte 
bara arbete utan förtjänar också att upptäckas som speciell människa. Att bli bekräftad 
betyder ju inte här en bekräftelse av prestationen utan snarare en existentiell 
bekräftelse, en synlighet som separat. Tydligheten handlar här om avgränsningen av 
individen som unik individ med ett eget själv och inte som en representant för en 
funktion.  

Så här långt förefaller beskrivningen välbekant och skulle kunna vara hämtad från 
många symposier om modern management i gemen. Med ”vi jobbar också med oss 
själva som redskap” (18) anger hon emellertid att den skall ha en mer speciell 
konnotation, särskiljd från arbeten där individen inte blir på samma sätt involverad i en 
mellanmänsklighet på samma ingripande sätt. Fortsättningen ger en antydan om vad 
kommunikation på denna nivå skall betyda.  

22. Personliga relationer känns viktigt i den här vården.  

23. Jag visste att nu måste jag gå in med det här. Nu måste jag gå in och 
jobba en stund.  

24. För det här , nu fixar dom inte det här längre. 

25. Eller nu kan jag strunta i det, nu kan jag göra nåt annat för dom grejar det 
här. 

Det vilar en stark dramatik över dessa rader. Ledaren håller ett ständigt öga på sina 
adepter, beredd när någon sviktar. Han/hon känner dem så han/hon ser när en extra 
hand behövs och kan då gripa in som en like för att undvika en hotande kollaps (24-25). 
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Det går att ana en air av att den personliga omtanken är ett ledmotiv i denna berättelse 
om ledarskap och organisation.  

Visst, scenen kan betraktas enbart utifrån ett funktionellt perspektiv; den handlar om att 
rädda en hotad produktion. Den är ju också konstruerad från en organisatorisk position 
som legitimeras av ansvaret för produktionen. Den har emellertid också en starkt 
laddad moralisk innebörd, vilket jag strax skall återkomma till.  

Med en sådan läsning skulle narrativet kunna sammanfattas såhär: ”Vi skapade 
funktionell tydlighet i termer av ansvar, plats, mål, och individer, dvs. upprättade 
gränser för relaterandet i organisationen. Verksamheten fungerade då bra och jag kunde 
som ledare ta hand om mina underlydande och stödja dem i uppgiften att ha sig själva 
som redskap.”  

Berättelsepoängen är lättåtkomlig: Tydlighet ger god omvårdnad, där tydlighet handlar 
om synliga gränser för omvårdandets ramar. Produktionen står i centrum och 
handlingen är entydigt instrumentell. Berättarpoängen som synliggör berättaren genom 
att lyfta fram den moraliska dimensionen i narrativet, är inte lika entydig. Berättaren är 
en individ som uppfyller sitt ansvar inför den arbetsuppgift organisationens målsättning 
ställer, men samtidigt anar vi genom den sista scenens laddning att relationen till de 
underställda också bärs av en annan föreställning om det moraliska uppdraget. Att 
synliggöra den enskilda individen ur massan och räcka en stödjande hand i rätt 
ögonblick talar om en annan handling än den rent instrumentella. Denna andra 
föreställning om det moraliska uppdraget visar sig i att det är just denna situation som 
refereras till, när en betydelsefull händelse i arbetet skall beskrivas. Följande narrativ är 
alltså svaret på anmodan att berätta om en betydelsefull händelse i arbetet (jmf avsnittet 
”Jag hade en flicka som dog”, s 95) något förkortad och uppdelad i meningar för 
överskådligheten.  

man ser någon annan som uttrycker nånting,  

som gör att man förstår/ att den skulle gärna behöva nån hjälp eller nånting.  

en av syrrorna här då,  

jag känner ju folket ganska väl efter ett tag,  

jag har stött henne ganska mycket /på grund av att hon har haft trassliga 
hemförhållanden,  

…/en mamma som har varit sjuk och…  

så har jag gått in och sagt att  

”du, nu ser jag att /du behöver gå ut, /du behöver vara härifrån en stund.”  

”Jaa, det behöver jag.”  

Och då har den här tjejen då/ som kommer tillbaks sen:  

”Tänk att det var precis det jag behövde. /Jag behövde dom här fem 
minutrarna härifrån.  

tack snälla att du såg det.”  

Och det är nånting som verkligen har med mitt jobb att göra som chef.  

Dvs. se till att stötta människorna i organisationen, /som gör det möjligt för 
dom att jobba 
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även under perioder när dom har det svårt.  

Det är i denna situation, denna stödjande handling, som berättaren kan spegla sig och 
erövra sin del av omvårdandets mening.  

Vilken är då den underliggande poängen (sensmoralen) (Adelsvärd 1997, s. 214) i det 
tidigare narrativet om den ideala organisationen? Framhävandet av tydlighet i narrativet 
görs mot en fond av otydlighet. Beskrivningen ställs mot ett föregående eller 
omgivande som karaktäriseras av otydlighet. Det är något vi känner igen från den 
tidigare sjuksköterskans berättelse som sökte en tydlighet både av sin egen position 
inom organisationen och i förhållande till det ansvar som denna position avkrävde 
henne inom det nya revir han/hon tilldelade sig eller tilldelades. Och det var ett ansvar 
som trädde fram ur ett omdefinierat förhållande till patienten, den nyare rollen som 
omvårdande. Tydligheten hänger alltså samman med bestämningen av uppdragets 
ramar.  

Men än mer centralt är differentieringen mellan otydligheten i kollektivets massa och 
den enskilda individens framträdande med en tydlig kontur, det avskilda själv som är 
vårdandets ”redskap”. Den underliggande poängen har därför att göra med en 
föreställning om hur relationen mellan individ och organisation skall konstrueras. Det 
är en föreställning om en i funktionella termer fast reglerad organisatorisk struktur, en 
plats där individen kan träda in och i suveränitet tillägna sig vårdandet mening ur den 
omvårdande handlingen riktad mot patienten.  

Denna berättelse om vården konstruerar alltså relationen mellan de tre komponenterna 
den formella organisationen, individen i funktionen och omvårdnaden som det 
moraliska värdet, ”the good”.  

Om jag då undersöker de närmare attributen för dessa tre komponenter i den övriga 
texten i intervjun och börjar med den formella organisationen är det påfallande hur 
avdelningen och dess innevånare utgör ett strikt avgränsat område. Inte så att samarbete 
och kommunikation med övriga nivåer i organisationen negligeras, men det finns en 
klar strävan att hävda avdelningens integritet. Det framstår desto tydligare när den 
övriga organisationen sviktar i sitt stöd under en tid av turbulens bland överordnade 
chefer. Avdelningens ledare ersätter då de vanliga kommunikationsvägarna med andra 
nätverk som man bygger upp. Man blir s a s mer självförsörjande. Det blir till en 
berättelse om en lämnad och förbisedd avdelning som trots detta och kanske just därför 
håller sin fana högt. Den yttre gränsen för avdelningen förstärks och dess egen bild av 
sig själv framträder desto tydligare.  

När jag ser till hur föreställningen om individen framträder så är det i hög grad en 
självständig och professionellt inriktad individ. Centrala attribut till denna individ är en 
strävan efter en professionell utveckling, att skaffa sig ett vidgat kunnande och en 
bredare kompetens. Lockelsen att söka sig till denna organisation är dess förmåga att 
erbjuda personliga utvecklingsvägar, att beträda ”kompetensstegar”. Bilden av den 
autonoma individen framträder också i begrepp som ”individens mål och 
organisationens mål skall sammanfalla”. Det är alltså en individ som vänder sig till 
verksamheten som en möjlig väg att förverkliga den egna strävan, den egna berättelsen. 
Individ och organisation är jämbördiga storheter som kan ingå ett kontrakt så länge som 
respektive målsättning sammanfaller.  
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Ett ytterligare element som är påfallande i denna berättelse om den ideala 
organisationen är också dess tydlighet vad gäller gränserna mellan de olika 
professionerna. Omvårdnadsmålen skall definieras med samma noggrannhet som de 
medicinska målen. Uppgifterna för de olika deltagarna i verksamheten skall vara klart 
angivna, men där sjuksköterskan står som dirigenten vid patientens sida och orkestrerar 
insatserna. En sjuksköterska uttrycker denna funktion som centrum i det konkreta 
vårdarbetet på följande sätt.  

Det som är speciellt för mig eller för mig som sjuksköterska här det är att 
man skall få dagen att flyta. Man har läkare på sitt håll man har 
undersköterskor också. Sen så ställs man i mitten och skall få dagen att 
fungera. Man känner sig som att man skall styra så att det blir bra i 
slutändan. Man skall ha kontroll… man samordnar så att allting runt den 
patienten blir så bra som möjligt. 

Helt naturligt är det en berättelse som betraktar verksamhetens handlingar ur 
sjuksköterskans perspektiv. Den vill rita upp de organisatoriska omständigheter som 
möjliggör förverkligandet av den strategi för omvårdnad som skall definiera 
sjuksköterskans position i systemet, kunna tilldela henne/honom den centrala roll i 
patientrelationen som en sådan ideologi föreskriver. I denna ideala organisation 
definieras också undersköterskan efter samma normer. Också han/hon skall träda fram 
som individ, erbjudas karriärstegar, utveckla sin kompetens osv. inom ett mot 
sjuksköterskans ledarskap avgränsat revir.  

Det här är en berättelse om ”omvårdnad” där föreställningen avgränsning och integritet 
är intrigens viktigaste komponenter. Sjuksköterskan blir ett eget subjekt i 
vårdmaskineriet. Vi befinner oss alltså långt från såväl den underställda servicegivaren 
till läkaren som från den självutplånande tjänsteanden inom en närmast gudomligt 
angiven hierarkisk ordning. I stället framträder en inom sitt revir högt kompetent och 
framåtsträvande individ, effektiv och produktiv i omvårdnadsproduktionen. Genom att 
avskilja den enskilda individen ur kollektivet, att sätta individen som en exploatör av 
organisationen, kan emellertid motsättningen mellan den så definierade 
systemfunktionella identiteten och den utifrån vårdens värdighet definierade moraliska 
identiteten upphävas. Den moderna organisationen med sina krav inom en 
produktivitetens diskurs, lämnar genom och inom sina tydligt definierade ramar rum 
för individens möte med och erövrande av omvårdnadens värdighet. Det är berättelsen 
om den organisation som kan garantera ”Vården” som en organisation som står till 
individens förfogande i dennes individuella strävan till utveckling som professionell 
vårdgivare och som personligt ansvarig inför uppdragets genomförande. Men samtidigt 
blir den också en definition av organisationen som har att konkurrera med andra 
definitioner. 

”Vården” som funktion av lojalitet.  
En sådan annan definition blir skönjbar när jag går utanför den gräns, som i det 
föregående ritats upp runt avdelningen, och lyssnar till en förespråkare för läkarnas 
organisatoriska perspektiv Den intervjuade hade under den process som lett fram till 
förhållandena vid intervjutillfället fungerat som sektionschef. I denna berättelse om 
händelseförloppet sett från en sådan ledarposition har gränsen runt avdelningen blivit 
till en barriär, en ogenomskinlig avskiljning. Strävan efter professionernas integritet blir 
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här till ett förhandlingsbord för särintressen - ett avstånd där det gränsöverskridande 
kreativa samtalet inte får plats. 

När man skulle borra i saker och ting så var det ingen som vågade säga 
såhär att det är ju jättebra förslag och sen sitter man och borrar i den där 
idén. Utan egentligen så skulle man först fånga upp det här förslaget, ja, 
sen vill man ju gärna gå tillbaka till sin grupp och dra det här då, …, man 
behöver ju bolla, kommer nån med en idé så måste man ju bolla den på ett 
par personer innan man inser, ja, är det här en bra idé eller är det ett 
stolpskott bara. …Och den processen blev på något sätt lite fördröjd och 
kunde inte ske såhär då egentligen, utan dom ville gå tillbaka liksom till 
förhandlingsdelegationen lite granna då va. 

Som motbild mot denna ordning presenteras det läge som inträdde efter att den 
organisation, som chefssjuksköterskans narrativ beskriver, hade upplösts. Det blir till 
en berättelse om då i motsättning till nu, om en ond mot en god organisation där det 
goda nuet karaktäriseras just av omedelbarhet i relationerna och en kreativ öppenhet. 

Plötsligt så har klinikledningsmötena från att ha varit bara fulla med en 
massa problem, man har suttit och ältat och dragit och tjafsat och haft sig, 
så har det liksom, plötsligt undrar man var är alla problemen nånstans. 
Jättekonstigt. Glatt, trevligt, man kan sitta och borra igenom frågor och 
liksom, funkar kalasbra plötsligt. En liten, tight grupp då. 

Vi kan också här tala om en bild av en ideal organisation som vi i de sista meningarna 
får en snapshot från, och det ideala tar där gestalt i nära relationer, där frågor runt 
verksamheten prestigelöst kan ventileras. Söker vi på samma sätt som tidigare 
berättelsen olika poänger kan berättelsepoängen formuleras i termer av den tidigare 
organisationens destruktiva formalism kontra den nyas informella kreativitet. Ställer vi 
frågan vad som kännetecknar berättaren så ritas konturen av en förtrolig pragmatiker 
som hindras av byråkratiska gränsdragningar.  

För att finna en underliggande poäng, ett förklarande system, måste vi emellertid söka 
vidare i hur skillnaden mellan då och nu konstrueras mer generellt än i denna speciella 
ledningssituation. Vad är det egentligen för generella regler, för ”canonical version” 
(Bruner, 1990) av det organisatoriska narrativet, som denna lilla passus hänvisar till i 
sin förklaring av det avvikande, som här representeras som en formalistisk 
inskränkthet?  

Det avgörande problemet i den tidigare organisationen i denna version av 
händelseförloppet är frånvaron av klara vägar för beslutsgången. För den på 
avdelningen gästande läkaren framstod den delade avdelningen som en konstruktion 
där den ansvariga var svår att hitta. Var fanns i ögonblicket informationen och vem 
skulle ta emot ordern och verkställa beslutet? Det är inför osäkerheten om en sådan 
beslutsordning som den nu uppbrutna avdelningsorganisationen framställs som 
olämplig. Och det är också inom frågan om beslutsordningens tydliggörande som 
framtiden för avdelningens organisatoriska utformning diskuteras. Hur ser den ordning 
ut som med minsta mankemang kan tillgodose de behov som avdelningen har att 
tillgodose? 

Att konstruera relationen till organisationen utifrån en sådan fråga framstår ju som 
ytterst legitimt och ändamålsenligt. Den enda punkt där tveksamheter kan uppkomma 
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rörande innebörden av denna fråga kan bara vara hur ”behov” kommer att tolkas. Och 
det är också här som ett förtydligande blir nödvändigt. Den berättelse som framstår som 
självklar från detta perspektiv är när behoven formuleras sålunda: 

När det är tydliga medicinska krav på verksamheten är det inga problem. 

Utifrån att de behov som skall tillgodoses är definierade som de medicinska kraven 
framstår den ordning som förmedlas som nödvändig både logisk och ändamålsenlig. 
Det är en entydig beskrivning av organisationens uppgift: Att ge företräde för den 
medicinska specialitetens formulering av verksamhetens mening. Det förklarande 
systemet har utgångspunkten att den medicinska specialiteten är det nav som 
verksamheten skall formeras runt. I den berättelsen blir den främsta uppgiften för andra 
professioner att understödja och underlätta de medicinska målen. Definitionen av dessa 
andra blir avhängig den plats de intar i denna relation. Samtalet över gränserna kan inte 
vara en fråga om förhandling mellan jämbördiga perspektiv utan grundar sig på lojalitet 
med detta självklara övergripande mål. Den medicinska specialiteten blir garanten för 
förverkligandet av ”Vården” och det är i lojalitet med en sådan definition av 
organisationens mening som den skall göras tillgänglig.  

En motsättning 
Jag står alltså här med två olika versioner av hur relationen till organisationen skall 
konstrueras och därmed hur den skall definieras. Så länge jag endast ställer frågor om 
den funktionella effektiviteten är det svårt att föreställa sig att en konflikt mellan dessa 
två versioner inte är möjlig att lösa. Exemplen är också många på hur de skilda 
perspektiven kan befrukta och utveckla varandras syn på en effektiv vård.  

Men jag har visat i denna diskussion hur, ur ett perspektiv av identitetens konstruktion, 
relationen till organisationen är avgörande för föreställningen om de egna 
möjligheterna att tillägna sig vårdandets moraliska mening. Här konstrueras relationen 
till organisationen inte i första hand utifrån dess funktionella mening utan snarare 
utifrån en föreställning om hur organisationen skall kunna gestaltas så att den skall 
kunna tillgodose den specifika gruppens behov av en moraliskt grundad identitet, ”ett 
moraliskt rum att spegla sig i och bekräftas genom” (s. 105, i påstående 6). Då har inte 
längre dessa skilda definitioner av organisationen självklart möjlighet att leva sida vid 
sida. I stället kan de framstå som varandra uteslutande och vi träder in i en berättelse 
om en kamp om det organisatoriska reviret där frågan om makten över hur dess mening 
skall formuleras blir aktuell.  

På det slagfältet hade vid tiden för intervjuerna den ena sidan just vunnit en seger. 
Försöket att omdefiniera organisationen, så att föreställningen om omvårdnaden som ett 
centralt mål skulle få en accepterad plats, framstod som en förlorad strid. 
Omorganisationen blev ur det perspektivet till en förlust av bekräftelsen på det 
berättigade med en sådan berättelse. Oavsett förändringens eventuella funktionella 
fördelar blev den i stället till en bekräftelse på det meningslösa att hävda rättigheterna 
till ett annat identitetsgivande. Någon annan möjlighet än att lämna organisationen stod 
inte till buds. 

Och jag kände såhär att det här med verksamhetsplaner till exempel, 
omvårdnadsmålen, det är bara skit. Det är bara att kasta i papperskorgen. 
Och det slutade ju med att jag kände såhär att omvårdnaden har ingen plats 
här. Om man vill driva frågor som har med sjuksköterskor och 
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undersköterskor att göra- det finns ingen plats för mig här då. Så då valde 
jag att gå härifrån. 

Utanförställd av ”Vården”   
Vad händer då med undersköterskans berättelse om att ”vara med i vården” utifrån sina 
speciella uppgifter, ”hos patienten”, och med bevarande av den identitet som 
tillhörigheten till ett klassmässigt angivet kollektiv ger? Vilka möjligheter finns att 
upprätthålla denna, förankrad som den är i den traditionellt reglerade organisationen, 
inför den kamp om definitionen av organisationen som pågår? Jag skall redovisa några 
drag i en intervju där erfarenheten av att ha förlorat möjligheten att förklara sina 
handlingar och erövra sin värdighet genom detta övergripande narrativ har gått 
förlorad. Det är en historia bland flera, men dess tydliga perspektiv från den av 
”undersköterskans berättelses” definierade horisonten gör det möjligt att klargöra vad 
en sådan förlust kan innebära. 

Då känns det som … det känns inte så… vi är inte så viktiga. Det är ju 
jättefarligt att ha sådär. Inte undra på att folk är… dom skrattar och är 
glada och positiva, men långt där inne så är det ett sår alltså. Det är det. 

I detta lilla citat sammanfattas erfarenheten av denna förlust. Individen är lämnad med 
det sår som återstår när hon/han har slitits ur det meningsgivande sammanhang där 
han/hon haft sin tilldelade plats av vikt. Envetet försöker informanten genom intervjun 
klarlägga vad som gått förlorat och därmed lämnat henne/honom i utanförskap och 
underläge. Som alltid kan denna enskilda utsaga förstås ur endast ett 
individualpsykologiskt perspektiv som en historia om individuell kränkning och 
försvar. Men dess ihärdiga hänvisande, inte till den personliga erfarenheten utan till 
erfarenheten av att stå som representant för en yrkeskategori, gör det legitimt att 
betrakta den som en utsaga från perspektivet av ett kollektiv. De erfarenheter som 
presenteras som karaktäristika för förhållanden i arbetet och därmed som tecken på 
organisationens svekfullhet mot den ideala berättelsen om vården river också stora hål i 
väggarna till det moraliska rum mot vilket detta kollektiv definierats. 

Undersköterskans berättelse om sitt arbete konstruerades som två skilda berättelser. I 
den ena, ”Hos Patienten” lyftes hennes specifika plats i rummet och i patientrelationen 
fram. Det var en historia där involveringen i den mellanmänskliga relationen och i 
omhändertagandet utgjorde den bärande intrigen. Med denna involveringen följde 
föreställningar om ansvar och skuld och en alldeles speciell karaktär på det område runt 
patienten som utgjorde undersköterskans revir i vården. Här tar sig därför sveket 
formen av en uppluckrad moral inför denna relation, en brist i ansvarstagandet och en 
avsaknad av seriositet inför uppgiften:  

Och det… jag tycker att avdelningen här håller på att förfalla. Skitigt, 
smutsigt. Ingen som bryr sig runt omkring. Det är mera man skall springa 
omkring och vara kompis och leka och… det här med…. OK dom är 
jätteduktiga allihopa med patienterna. Det är dom. Men det här runt 
omkring, det förfaller. Alla rutiner försvinner. Och det tror jag är farligt 

Vad som framstod som ”vägen till vården” (s. 113), involveringen och 
omhändertagandet, har ersatts av ett ”att inte bry sig”. Det är emellertid inte de enskilda 
handlingarna som fallerar, man är fortfarande ”jätteduktig med patienterna”, utan en 
övergripande inställning och moral, en avsaknad av ett djupare känt ansvar, en omsorg 
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om detaljerna. Det brister i den grundläggande attityden till arbetets mening, den 
mening som konstruerades i berättelsen om ”Hos Patienten”. Föreställningen om 
vårdhandlingarnas renhet och allvar har solkats av en allmän trivsel och naiv lek. 
Citatet förmedlar en föreställning om en nedmontering av de ramar som omgivit 
patientrelationen och som angett ett överordnat sammanhang åt arbetets handlingar. Det 
är en svårdefinierad olust som i utsagan förstås som en förlust av en arbetsmoral, en 
förändrad inställning till uppdragets innebörd. 

Och här träder en annan uppdelning in som splittrar helheten. Det gäller polariseringen 
mellan de unga och de gamla, de nya och de erfarna. Kollektivet undersköterskor är 
inte längre enhetligt utan skuret på flera ledder där åldersskillnader är en. Den specifika 
arbetsmoralen är här inte längre knuten till gruppen i första hand utan till åldern. Och i 
och med det har också den andra berättelsen om yrket förlorat sin överhöghet. Att 
hävda en traditionell hållning så som den framstår ur detta perspektiv blir att vara en 
tjatig gammal gubbe/käring, en reminiscens av något överspelat.  

Vi som har jobbat länge, jag vet inte, vi har väl en annan moral på nåt sätt. 
Vi jobbar på ett annat sätt. Dom yngre det är mera kompisanda. Det är 
kompisar, det är fester. Dom är mera såna. Dom har inte samma 
arbetsmoral som vi äldre har. Men rent arbetsmässigt så är det så. Dom ser 
på ett annat sätt. Jag har tagit upp många gånger det här med städningen 
och det här, med… då får man bara till svar: ”Vad tänker du göra åt det 
då?” 

I citatets sista replik skymtar vi också sveket mot den andra berättelsen om arbetet, 
”berättelsen om utanförskap”. I denna konstruerades gruppens kollektiva identitet, dess 
klassmässiga förankring med fasta föreställningar om likställdhet och gemensamma 
referensramar. Inför de yngres gemenskap grundad på personligt ”kompisskap” pekas 
informanten ut, inte som en del av ett kollektiv utan som en separat individ med enskilt 
ansvar för uppdraget. Problemet är inte gemensamt, det görs till informantens.  

Och i och med detta är jag framme vid vad som framstår som det största sveket mot 
denna utsaga, kollektivets utplåning och fokuseringen på individen. I framställningen 
blir den individualiserade lönesättningen det starkaste emblemet för denna förskjutning 
från kollektiv till individ. Det är splittrande, det är orättvist, det skapar konflikter, det 
uppammar till sådana för denna föreställning så grundläggande omoraliska 
förhållningssätt som rövslickeri och själviskhet: 

Det finns väl ingenting som har blivit så fel som den här individuella 
lönesättningen. Men det är klart att det skapar konflikter. Många går ju och 
tittar snett på dom där som har mer och undrar varför. Är det för att dom 
skrattar mer eller? Eller är det för att han  slickar …eller fjantar kring 
cheferna. För dom gör ju inget mer än nån annan. Tvärtom. Dom är 
charmigare. Dom far och fnittrar och skrattar och …hej och svejs med alla. 
Skall man ha betalt för det? Och så finns det dom som jobbar i tysthet och 
skymundan och kanske inte märks lika mycket men kanske är mycket, 
mycket bra. Det slår fel, det gör det. 

Jag visade också hur motsättningen mellan involveringen i berättelsen om ”Hos 
Patienten” och den om ”Utanför” kunde upphävas genom ett erkännande från 
organisationen av undersköterskans specifika plats inom ”Vården”. Relationen till 
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organisationen konstruerades kring frågan om att delta eller inte delta som fullvärdig 
medlem i denna organisation. Detta erkännande gestaltades i den vardagliga praktiken i 
första rummet vid gränsen mot sjuksköterskans handlingsrevir. Det var här, i det 
dagliga gnisslet mellan två sammanstötande livsvärldar, som legitimeringen som 
fullvärdig i vården synliggjordes. Så blir också i denna utsaga avståndet till den, under 
professionens tecken allt starkare definitionen av sjuksköterskan som särskiljd, till ett 
oöverbryggbart gap. Påtagligast framstår detta i särskiljandet av den konkreta 
värderingen, lönen, som i beskrivningen blir ett återkommande tecken på den egna 
gruppens nedvärdering. 

Vi har pratat med varandra i fikarummet och många säger att det har blivit 
för stort glapp mellan undersköterskor och sköterskor. När det går upp mot 
tio tusen då tycker vi det är för mycket. Och vi får ingenting. … Det är 
klart att det gör att dom ser ner på oss lite mer. För gör ledningen det, det 
är klart att dom gör det också. Det blir ju det. Så blir det ju. 

Men denna klyfta, löneklyftan, är bara ett tecken på att ”Vården” blivit otillgänglig. 
Utanförskapet gör sig återkommande påmint i vardagliga situationer och möten i en 
vårdverklighet i omvandling. Följande citat är t. ex. rimlig att tolka som en krock med 
en definition av sjukvården inom en diskurs där marknadsorienterade begrepp som 
”kundorientering” är kodord: 

Det är som här uppe på den här tavlan. ”Välkommen till X sjukhus. Vi är 
ett team. Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och allt sånt där, diverse 
personal.” Vi nämndes inte. Vi var bland dom diverse. Ändå jobbar vi så 
nära patienten. Bara en sån grej. Det var jättemånga som haka upp sig på 
det där må du tro. När dom kom in där. Och inte vi fanns. Såna där 
smågrejer, det gör skitmycket. 

Ur detta perspektiv blir utvecklingen en avveckling, en återgång till en tidigare 
verklighet, en hierarkisk reglering där utanförskapet cementeras och osynligheten 
befästs. 

Det är mer hierarki idag. Det går tillbaka. Det är ju massmedia, det är ju 
överallt. …det nämns aldrig nånting om nån undersköterska. Det är precis 
som att dom finns inte.  

Ställd inför ett förnekande av den särskilda moral som i den identitetsskapande 
berättelsen ”Hos Patienten” kännetecknat patientrelationen, inför upplösandet av det 
identitetsgivande kollektivet och slutligen inför det definitiva gap som öppnat sig 
gentemot dem som kunnat bekräfta tillhörigheten till ”Vården”, är vägen till erövrandet 
av värdigheten stängd. Då återstår ingen annan utväg än att överlämna sig åt den 
marknad för arbetskraftens försäljning som etablerats.  

Men jag håller på i alla fall nu. Jag tar vad som helst bara jag kommer 
härifrån. …Men det är bemanningsföretag. Man tjänar ju bra mycket mer. 
Fast det är ju tuffare. Man får inte såna här jobb. …Dels att jag får ju mer 
betalt och sen skall det bli kul att testa på lite annat. Det blir säkert inte lika 
intressanta jobb som det här. Men jag mår nog bättre utav det tror jag. Att 
jag kommer ifrån det här.  
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SAMMANFATTNING 

Berättelserna i fallstudien ”Vården” vilar på en föreställning om ett eftersträvansvärt 
moraliskt rum, där det värde som ger arbetets handlingar en absolut mening kan göras 
tillgängligt. Det är ett värde som jag här gett beteckningen ”värdighet”. Rummet 
betecknas i berättelserna som ”Vården” och måste närmast beskrivas som en 
fantasmatisk projektion av ett åtråvärt omhändertagande. Här är gränserna mellan 
professioner och organisatoriska positioner inte längre avskiljande inför lösningen av 
den gemensamma uppgiften. Var och en blir delaktig i en kollektiv erfarenhet av 
omedelbar mening. ”Vården” är den oreflekterade föreställningen om den ideala 
organisation där tillträde till ett för vårdarbetare allomslutande kollektiv erbjuds. 

I skarp konstrast till denna figur står berättelsernas konstruktioner av relationen till den 
faktiska organisationen. Det är konstruktioner med ett tema om hur de organisatoriska 
förhållandena gör denna ideala organisation otillgänglig för det egna kollektivet och 
den egna positionen.  

I den historiskt förankrade ordning som härskat i den traditionella hierarkiska 
organisationen, var identifikationen med det egna vårdarkollektivet klassmässigt 
angiven. Platsen i denna ordning var definierad och gränserna mellan kollektiven 
reglerade. Med vårdorganisationens omvandling under funktionella och ekonomisk 
förtecken, andra former för arbetets organisation och med sjuksköterskans omdefinition 
av sin position i hierarkin, hade dessa gränser ifrågasatts och handlingsreviren stöpts 
om. Det egna kollektivets delaktighet och den egna positionens värde hotades av 
deklassering eller uteslutning. Konstruktionerna berättar om hur organisationen 
förmenar de skilda kollektiven de handlingar som kan ge bekräftelse åt deras plats inom 
”Vårdens” kollektiv.  

På slagfältet, i kamp om ”Vårdens” tillgänglighet, står alltså skilda kollektiv med skilda 
strävanden med den organisation som skall förverkliga den eftersträvansvärda 
delaktigheten i detta gränsöverskridande kollektiv. I berättelsen om undersköterskan 
och organisationen skall han/hon, med sitt klassmässigt angivna utanförskap, ”få vara 
med” som värdig genom erkännandet av sitt specifika revir, här rubricerat som ”hos 
patienten”, i trots av det utanförskap som berättelsen om hennes klasstillhörighet anger. 
I sjuksköterskans berättelse handlar strävan med organisationen om att den skall 
erkänna hans/hennes professionella specificitet och därmed göra delaktigheten i 
”Vården” tillgänglig för individen. Den reflekterar den mer än decennielånga kampen 
att erövra en egen position, annan än den historiska som assistent åt den medicinska 
professionen. Chefssjuksköterskans plats på slagfältet bestäms slutligen av en 
organisatorisk position på gränsen mot yttervärlden med konspiratoriska strider mellan 
medicinska discipliner om knappa resurser. Han/hon möter en organisation som inte 
tillerkänner henne medlen till de handlingar som kan upprätta berättelsen om ett 
ledarskap där han/hon, såväl direkt som indirekt med sina underställda som ombud, kan 
få delaktighet i ”Vårdens” värdighet. 

Berättelserna bearbetar alltså kollektivens plats i organisationen utifrån identifikationer 
med kollektiva intressen i en tid där den individuella medarbetaren tränger in i historien 
både som tankefigur och som föremål för en organisatorisk ordning (Lindgren, 1999). 
De gränsstrider som är berättelsernas signum följer av upplösningen av en i traditionen 
fast förankrad hierarkisk reglering av aktörernas handlingsrevir. Med osäkerheten om 
det egna kollektivets plats och definition växer också osäkerheten om hur vårdens 
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värdighet kan göras tillgänglig. Det blir organisationens uppgift att besvara frågan om 
hur den egna platsen i ”Vårdens” kollektiv kan erkännas – hur arbetets moraliska 
mening kan erövras. 

I avsnittets avslutande del diskuterade jag några sådana svar hur organisationens 
mening definierades och därmed hur ”Vården” gjordes tillgänglig utifrån några 
erfarenheter av den fortsatta utvecklingen. Hur relationen till organisationen kan 
konstrueras, för ett möjliggöra att uppgiftens moraliska mening skall 
gränsöverskridande kunna erövras, befann sig fortfarande i stöpsleven. Makten över 
denna berättelses intrig låg fortfarande hos den medicinska professionen. Slutligen gav 
jag ett exempel på hur den kollektivets berättelse, som undersköterskan identifierat sig 
med, upphört att vara bärande inför den individualisering av relationerna som 
organisationen och arbetsmarknaden anammat.  
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REFLEKTIONER 
 

But to be able to answer for oneself is 
to know where one stands, what one 

wants to answer…To lose this 
orientation, or not to have found it, is 

not to know who one is. And this 
orientation, once attained, defines 

where you answer from, hence your 
identity. 

(Taylor, 1989, s. 29) 

INLEDNING 

Syftet med denna studie är att söka en förståelse av vad det i praktiken kan innebära för 
konstruktionen av identiteten att befinna sig mitt i den förändringsprocess som 
arbetslivet  genomgått och genomgår. Jag skall i denna del diskutera vad mina 
observationer kan ha för vidare psykologiska betydelser och hur den osäkerhet på den 
egna positionen som redovisats kan förstås. Innan jag kan göra detta vill jag diskutera 
den metodik som använts samt frågan om de observationer som gjorts på ett par utvalda 
arbetsplatser har någon form av generaliserbart intresse.  

Studien har använt sig av intervjuutsagor som empiriskt material. I förhållande till 
begrepp som validitet och representativitet ställer intervjun som form för information 
frågor om vad de intervjuades utsagor representerar. Hur påverkar intervjuaren vad som 
sägs ut? Vad har själva intervjusituationen som en separat händelse för bäring på den 
verklighet som skall undersökas osv. Jag vill därför inleda med att redovisa några 
reflektioner över frågor som rör intervjun som empiriskt material. 

REFLEKTIONER ÖVER INTERVJUN SOM EMPIRISKT MATERIAL 

“Although most talk is about 
something other than itself, it 
represents nothing but itself.”  

(Czarniawska, 1998, s 29) 

Att undersöka konstruktionen av identiteten är att undersöka användning av språk. I 
språket upprättas relationer mellan den talande och dennes omvärld, såväl genom vad 
talet avhandlar (handlingar/händelser) som hur det avhandlas (narrativet/diskursen). 
Den talande gör detta från en position i förhållande till sin omvärld, en position som 
definieras genom den relation som upprättas i talet. Den talande gör sig samtidigt 
genom den så upprättade relationen till del av denna omvärld. Identiteten sker i denna 
språkligt upprättade relation. Det är utgångspunkten för att den scen som jag använt för 
det empiriska materialet är den halvstrukturerade, ”öppna”, personliga intervjun.  
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Vad representerar intervjuutsagan? 
At the root of in-depth interviewing 

is an interest in understanding the 
experience of other people and the 

meaning they make of that 
experience. 

(Seidman, 1998, s. 3). 

I det följande skall jag diskutera frågan om vad intervjun som empiriskt material 
egentligen representerar. Hur kan man förstår relationen mellan det talade och det som 
talas om? Hur kan utsagor som separata individer lämnar ha någon förmåga att 
representera de förhållanden de behandlar? Vittnar de inte endast om enskilda 
individers föreställningar eller kan de ha något generellt värde? 

Det första som måste sägas är att en intervju är en unik, avgränsad och specifik 
händelse och som sådan icke-reproducerbar. Samtidigt har den inte sig själv som syfte 
utan syftar till en förståelse av andra händelser. Det är alltså nödvändigt att precisera 
hur man kan föreställa sig förhållandet mellan denna specifika händelse och de 
händelser den refererar till (Riessman, 1993; Mischler, 1986b). 

Ett samtal mellan individer är en akt där mening förmedlas. Ett samtal kräver att någon 
form av förståelse skapas. Intervjun som händelse är därmed i första hand ett tillfälle 
för meningsskapande (Holstein&Gubrium, 1995, s. 4; Mischler, 1986b, s. 33-34, 
Warren, 2001). Där ges ord och begriplighet åt erfarenheter som gjorts i ett helt annat 
sammanhang, vid helt andra tidpunkter. Intervjun är formuleringar av gjorda 
erfarenheter med syftet att ge mening åt dessa. Men eftersom mening upprättas 
narrativt är intervjun som en händelse att betrakta som ett skapande av berättelser.  

Vidare är intervjusamtalet en interaktion där det berättade förmedlas till den 
intervjuande för att erövra dennes förståelse. I och med detta är denne också delaktig i 
berättandet. Förutsatt att ett samtal och inte en inrepeterad monolog pågår är det en 
interaktiv händelse vi bevittnar.  

Att därför föreställa sig, att vad som utspelar sig under denna interaktion har en entydig 
korrespondens med den plats och den tid samtalet behandlar, innebär en stark 
förenkling av det faktiska skeendet. Men vittnar då intervjuutsagan endast om själva 
intervjun? 

Intervjun är alltså i sin bevarade form ett vittnesbörd om ett meningsgivande åt gjorda 
erfarenheter. Samtidigt är det den omedelbara erfarenheten av tidigare händelser som 
skall bli synlig i intervjuns sammanhang. Jag kan emellertid inte helt sortera ut 
antagandet om intervjun som vittnesbörd av enskilda händelser och fenomen. Så länge 
jag bara ställer frågan om någots verifierbara förekomst är detta möjligt. Men i samma 
ögonblick som jag söker information om förhållandens sammanhang, möter jag 
konstruktioner där det narrativa schemat för meningsskapande har använts. Och 
vittnesbördet blir till ett vittnesbörd om meningsskapande.  

Med antagandet att meningsskapandet är en grundläggande mänsklig aktivitet och att 
dess främsta form är det narrativa schemat följer att erfarenheten själv i medvetandet är 
narrativt formerad.  
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[…] aspects of experience itself are presented originally as they appear in 
the narration and that narrative form is not simply imposed on pre-existent 
real experiences but helps to give them form. […] Experience forms and 
present itself in awareness as narrative. (Polkinghorne, 1988, s. 68) 

Intervjuns rekonstruerande av erfarenheter är därför ett rekonstruerande av samband 
mellan narrativt formade erfarenheter. Intervjutexten är ett vittnesbörd om hur mening 
skapats såväl vid det tillfälle som erfarenheten gjordes som vid intervjutillfället. Den är 
ett bevarat försök att forma en sammanhängande berättelse om interaktionen mellan 
den berättande och hans/hennes sociala verklighet. I intervjun möter jag därför den 
narrativt formulerade versionen av de skeenden som skall studeras. 

Men som narrativet alltid också är ett narrativ om identitet (Mischler, 1986a, s. 243) är 
på en nivå hela intervjuns text en berättelse om den egna personen, om hur den egna 
identiteten rekonstrueras. Under förutsättning att antagandet att människan strävar efter 
enhetlighet och kontinuitet i sin identitet (sin livsberättelse) kan intervjun betraktas 
både som en ansamling av identitetsgivande separata utsagor och som en 
sammanhängande berättelse, både som manifest formulerade narrativ och som en 
”latent” berättelse om den egna personen (Wiklund, 2001). 

En intervjuutsaga om arbetet är en språkligt upprättad relation mellan den utsägande 
och arbetet.  

• Den innehåller därmed en föreställning om sig själv och en föreställning om 
arbetet. 

• Den är ett vittnesmål om ett meningsgivande åt erfarenheter gjorda på arbetet.  

• Den görs utifrån en föreställd position inom arbetets sociala fält. 

• Den reflekterar denna intagna position och därmed den identitet som denna 
positionering för med sig, dvs. den identitet som sker i uttalandets positionering.  

• Den kan sägas svara på frågan: Vem är jag i relationen till arbetet?  

Men med detta har jag endast bestämt intervjun som representerande den enskilda 
individens sätt att skapa sig en social form, en identitet. Den generella mening som kan 
utvinnas ur de enskilda berättelserna kräver en tolkning. 

Tolkning 

When we study whole human beings, 
we are aiming to interpret others who 
are themselves engaged in the process 

of interpreting themselves. 

(Josselson, 1995, s. 31). 

Narrativet är inte en enskilds ägodel utan är ett uttryck för och konstituerande en 
kulturell gemenskap.  

Participation in a culture includes participation in the narratives of that 
culture, a general understanding of the stock of meanings and their 
relationships to each other. (Richardson 1990, s. 24)  

Därmed är också den narrativa konstruktionen ett vittnesbörd inte endast om den 
enskilda individens sätt att konstruera mening utan också om den kulturella gemenskap 
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han/hon associerar sig med, de värderingar han/hon kollektivt delar. Den är ett 
vittnesbörd om den intervjuades diskursiva sammanhang. Genom att ställa frågan till 
texten om hur berättelsen är konstruerad kan jag få information om vad som är 
framträdande i den vardag den intervjuade delar med andra (Holstein&Gubrium, 1995; 
Gee, 1999 ). 

Med bilden av individen som ”omsluten av socialt verksamma berättelser…invävda i 
varandra” (s.31) blir intervjun inte bara ett tillfälle för konstruktion av enskilda narrativ, 
utan dessa tecknas mot en fond av denna väv av identitetskonstruerande narrativ som 
omger individens livsvärld. Individens betydelser framträder genom hela sin diskurs 
mot denna fond. Den är en text som hämtar sin mening ur de texter där individen 
skriver in sig i sina sociala relationer, ur de narrativ som placerar honom/henne i tid och 
rum.  

Det uttryck som ges i talet, i berättelsen, är ett försök att i och genom diskursen forma 
ett samband mellan affektivt laddade föreställningar, dvs. narrativt formerade 
representationer av gjorda erfarenheter, - ett samband som ger mening åt dessa 
föreställningar och därmed åt de affekter som är knutna till dessa representationer i 
medvetandet. 

Narrativt formerad innebär strukturerad enligt en intrig, vilken, som jag påpekat, är 
rotad i en stark värdering (Taylor, 1989). En sådan värdering är måttstocken för 
betydelser, en aspekt av det ”moraliska rum” där identiteten formeras. Sökandet efter 
en ökad förståelse av identitetskonstruerandet blir därmed sökandet efter hur de starka 
värderingarna uppträder i berättelserna.  

Att närma sig intervjuutsagor innebär därför att röra sig mellan två nivåer i sökandet 
efter förståelse (Polkinghorne, 1988, s. 163). Å ena sidan finns i intervjun som en 
helhet nedlagt de kulturellt förankrade scheman och föreställningar genom vilka den 
intervjuade gör sin livsvärld och sig själv synlig i sitt oavbrutna tolkande av sig själv i 
sina erfarenheter. Det är den nivå där de berättelser verkar som med självklarhet 
tilldelar individen den kontur, som under mer konstanta förhållanden ger honom/henne 
en plats i en kulturell gemenskap, en ”sådan-som”. Det är den kontur som oreflekterat 
framträder när erfarenheterna inordnas i det fortgående narrativet som formar det egna 
livet. På den andra nivån vänder vi oss till de enskilda utsagorna, de tillfälliga 
narrativen. De presenterar brotten, det avvikande, det som måste narrativiseras för att 
göra erfarenheten möjlig att inordna till ett helt, vad Bruner (1991) benämner som att 
finna en intention som gör avvikelsen möjlig att förstå.  

På samma sätt måste också den intervjuade individen betraktas ur två perspektiv. Vi 
möter ett enskilt öde, en specifik berättelse, ett unikt sätt att söka de betydelser som ger 
synlighet. Samtidigt är detta konstruerande ett vittnesbörd om ett kulturellt förankrat 
språkande, en representation av en kollektiv tillhörighet, en användning av socialt 
inlemmande kategorier för förståelse. Individen står framför oss både som enskild och 
som representant för en samfällighet.  

Resonemangen kan sammanfattas enligt följande: 

• Intervju är en unik, avgränsad och specifik händelse, ett tillfälle för 
meningsskapande, och som sådan icke-reproducerbar. 
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• Intervjun är i sin bevarade form ett vittnesbörd om ett meningsgivande åt gjorda 
erfarenheter, den narrativt formulerade versionen av de skeenden som skall 
studeras. 

• Den narrativa konstruktionen är ett vittnesbörd inte endast om den enskilda 
individens sätt att konstruera mening utan också om det kollektiv, den språkliga 
samfällighet,, vars värderingar han/hon delar.  

• Intervjutexten är både manifest formulerade narrativ och en ”latent” berättelse 
om den egna personen. 

• Att studera intervjutexter är att undersöka såväl en enskilds sätt att ge sig 
betydelser som de betydelser som upprättas av och upprättar ett kollektiv. 

Validitet 
Frågan om kvalitativa studiers validitet i allmänhet har diskuterats av många författare 
(se t. ex. Kvale, 1997; Miles & Huberman, 1994; Stiles, 1993). Validiteten mer 
specifikt för den narrativa analysen behandlas t. ex. av Riessman, (1993) Mischler, 
(1986b) och Polkinghorne (1988). Gemensamt för författarna är att den formella 
logikens regler inte är möjliga att tillämpa för att försäkra sig om en studies validitet.  

Narrative research, by retaining an emphasis on the linguistic reality of 
human existence, operates in an area that is not limited by formal systems 
and their particular type of rigor. (Polkinghorne, 1988, s. 176)  

Clandini & Conelly (2000) skriver om samma ämne: ”It is important not to squeeze the 
language of narrative criteria into a language created for other forms of research” (s. 
184). Ett centralt koncept är ”verisimilitude” (ibid.), vad som bär sannolikhetens prägel, 
hellre än “truth” ”if ’truth’ is taken to mean exact correspondence or conformity to 
actuality” (Polkinghorne, 1988, s.176). Polkinghorne fortsätter: “Narrative research, 
then, uses the ideal of a scholarly consensus as the test of verisimilitude rather than the 
test of logical or mathematical validity”. Validiteten i den narrative studien kräver sin 
egen retorik (Clandini & Conelly, 2000). 

De språkliga uttrycken har varit studiens empiriska material. Jag skall inte ytterligare 
fördjupa mig i diskussionen om förhållandet mellan språket och den yttre verkligheten 
och de därmed följande frågorna om undersökningsmetodik, det skulle föra för långt 22, 
utan endast beröra två frågor som intimt hänger samman med det perspektiv jag närmat 
mig texterna från. Det gäller frågan om utsagans ”autenticitet” och om dess 
generaliserbarhet utanför den intervjuade och intervjusituationen.  

Intervjutsagans validitet som data gäller alltså i detta sammanhang inte dess relation till 
ett ”faktiskt” förhållande utanför den intervjuade annat än i meningen om ett skeende 
förekommit eller inte. Som det här handlat om skeendens innebörder, om och hur de 
tillskrivs mening, så är en sådan fråga om utsagans validitet inte intressant. Eftersom 
utsagan betraktas som ett vittnesbörd, inte om ett faktiskt yttre observerbart skeende, 
utan om en meningsfylld föreställning hos den intervjuade, kan frågan om utsagans 
validitet i stället ställas om dess autenticitet, om den ”verkligen” representerar en 

                                                 
22 Jag uppfattar t ex att författare som Searle (1997), Flyvbjerg (1991) och Alvesson (2002) diskuterar 
dessa frågor på ett sätt som är relevant i detta sammanhang. 
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föreställning hos den intervjuade. Utsagans eventuella ”lögnaktighet” skulle då handla 
om individen presenterar sig själv i utsagan eller någon tänkt annan.  

Seidman (1998) bemöter denna tveksamhet genom att jämföra utsagor vid skilda 
tillfällen, upprepade intervjuer, och menar sig därmed kunna avgöra utsagans 
autenticitet: ”…the authenticity of what she is saying makes it reasonable for me to 
have confidence in its validity” (Seidman, 1998, s. 43). 

Validiteten handlar alltså här om utsagans autenticitet. Men också den ”icke-
autentiska” utsagan förmedlar en mening och är därmed konstruerad utifrån en 
gemensam text. Den är därmed också ett vittnesbörd om ett socialt tillgängligt sätt att 
konstruera mening. Den reflekterar en berättelse som formar den utsägandes livsvärld. 
Också den ”icke-autentiska” utsagan är därmed autentisk i meningen att den upprättar 
relationer som är begripliga inom den kulturella enhet där den utsägande hämtar sina 
identitetsskapande värden. Att undersöka hur mening blir tillgänglig i ett sådant 
narrativ är därför lika informativt som ur den ”autentiska” utsagan. Åtminstone så länge 
som frågan inte gäller den enskilda individens livsvärld som enskild.  

Samma förhållande gäller också i princip för den invändning som kan resas mot 
intervjuutsagans generaliserbara värde utifrån konstaterande att intervjun är ett samtal, 
en tillfällighet där intervjuaren deltar i formandet av dess meddelanden. I samtalets 
interaktivitet blir både vad som behandlas och hur det behandlas inte opåverkat av den 
frågande. Här handlar problemet dessutom om ett möte där skilda kulturer korsar 
varandra. Föreställningar om vilka förväntningar och förföreställningar som deltar i 
samtalet styr utsagans form och innehåll på ett sätt som är långt ifrån uppenbart.  

Men med den förutsättning, som säger att individen strävar efter att den identitet som 
skall ske är kongruent med de föreställningar om sig själv som gäller, så upprättas en 
sådan kongruens också i detta samtal. Med ett minimum av lyhördhet under 
intervjuandet är det rimligt att anta att utsagan huvudsakligen stannar kvar inom den 
diskurs och med referens till de berättelser som konstituerar den intervjuades 
erfarenheter. Också den identitet som skapas i detta samtal formas mot den moraliska 
horisont den intervjuade använder som måttstock på sitt värde. Även om den enskilda 
utsagans teman och betoningar är tillfälliga så är därför utsagorna konstruerade utifrån 
en språklig gemenskaps värdehorisont. De blir avtryck av ett meningsskapande inom 
den kulturella sfär där den utsägande hämtar sin förståelse. Att tolka hur utsagan skapar 
mening mellan sina olika element, vilka skilda ”idéer” (Gee, 1991, 1999) som den 
söker inlemma i en meningsgivande helhet, ger därför upplysningar om de relationer 
där vardagen skapas för den intervjuade. Det är snarare rimligt att anta att just i detta 
möte där ingenting är lika självklart som i vardagens samtal, så framträder det 
betydelsefulla med desto större skärpa genom detta självklaras frånvaro.  

GENERALISERBARHET 

En fråga man naturligtvis måste ställa sig är om den diskussion jag fört har någon 
relevans utanför de arbetsplatser som lämnat det empiriska materialet. Alltså i vilken 
utsträckning kan de resonemang som förts och de observationer som gjorts ha en mer 
generell betydelse i dagens arbetsliv? Det är lämpligt att först föra diskussionen om de 
två ”casen” var för sig. 
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”Fabriken” 
Beskrivningar i teoretiska termer av den organisatoriska positionen ”arbetare” har 
gjorts i många olika sammanhang men där vissa centrala element vanligen ingår. En 
sådan tradition som ger en teoretisk och sammanfattande karaktäristik av det 
utmärkande för ”arbetaren” och som vilar på en erkänd teoretisk grund, är 
livsformsforskningen (Höjrup, 1995; Björnberg & Bäck-Wiklund, 1990; Jakobsen & 
Karlsson 1993). ”Den traditionella lönepraktiken”. bestäms av de "sociala relationer, 
som strukturerar nödvändighetens sfär"( Jakobsen & Karlsson, 1993, s.119). Kriterier 
på "den traditionella lönepraktiken", är (ibid. s. 139): 

1. Man säljer dispositionsrätten över sin arbetskraft under en viss tid 

2. Lönen bestäms i kollektivavtal 

3. Lönearbetaren har en hierarkiskt underordnad position 

4. I praktiken finns ingen karriärväg 

Det är kriterier som hög grad sammanfaller med beskrivningen av de relationer och 
föreställningar som präglade positionen före de förändringar som redovisades. Den 
starka relationen mellan lön och arbetstid poängterades. Varje form av arbete som gick 
utanför överenskomna tider var strikt reglerat lönemässigt och sådana avtal var inte 
personligt bundna utan utgjordes av regler, som gällde för hela kollektivet. För 
arbetarkollektivet var den hierarkiska underordningen starkt framhävd. Den karriär som 
fanns tillgänglig var att lämna kollektivet och övergå till en tjänstemannasida. Den som 
tog klivet "förändrades över en natt". Han blev "för fin" för övriga och beskrivs som 
inte längre ingående i kollektivet utan tillhörande en annan ordning.  

Med varje livsform följer en särskild ideologi, som förutsätts av livsformens praktik 
(ibid. s. 97). För varje praktik, varje livsform, finns det "tankefigurer"23), som" utgör 
centrala delar av en livsformsspecifik ideologi" (ibid. s. 165). Ideologin är rationell ur 
den livsformens perspektiv och för den praktik, som är bunden till livsformen.  

En sådan grundläggande ideologisk karaktärisering av arbetarlivsformen är dess 
instrumentalitet och prestationsinriktning (ibid. s. 170). Tydligt tar det sig i uttryck i 
den starka uppdelningen mellan arbetstid och fritid. De representerar två skilda sfärer: 
"Denna skarpa avgränsning bygger således inte på vad man gör, aktiviteters innehåll 
och dylikt, utan på själva tiden." (ibid. s. 171.) Fritiden är den egna tiden. Arbetstiden 
tillhandahåller medlen för målet fritiden. "Arbetet är medlens, pliktens och den yttre 
nödvändighetens sfär; fritiden är målens, frihetens och den inre tillfredsställelsens sfär" 
(ibid. s. 171). 

Den grundläggande motivationen är arbetet som medel, medan identifikation med 
arbetsplats och arbete är underordnat. I detta perspektiv är talesättet "så lite arbete som 
möjligt för så hög lön som möjligt" inte ett uttryck för en sämre moral, utan "ett 
självklart sätt att resonera. Arbetsformens sociala struktur genererar denna tendens" 
(ibid. s. 172).  

                                                 
23Begreppet  "tankefigur" är hämtat från en modell för idékritisk forskning (Asplund 1979, Asplund 
1991). I modellen ingår praxis (praktik), tankefigur och diskursiv nivå. Till varje praktik hör i stor 
utsträckning omedvetna tankefigurer. Diskursen är en diskurs över tankefigurer. Begreppet "kollektiv " 
kan ses som en sådan tankefigur som hör till praktiken arbetarlivsform. 
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Den traditionella beskrivningen av positionen framhäver också de föreställningar om 
del i ett kollektiv som centrala. Att tillhöra ett arbetarkollektiv innebär inte tillhörighet 
till en formellt, organiserad verksamhet. Det är snarare en föreställning om en 
gemenskap som utgår från den underordnade ställningen i organisationen. Den är 
grundad på moral och identitet. Arbetarkollektivet i denna mening har med ideologi 
och personlig definition via ett upplevt sammanhang att göra.  

Arbetarkollektivet har beskrivits som en "informell försvarsorganisation för 
underordnade anställda i en arbetsorganisation" (Lysgaard, 1961, Karlsson, 1983, s. 
200). Kollektivet blir en möjlighet att utöva kontroll, att få makt att hävda sig mot 
överutnyttjande från det tekniskt/ekonomiska systemet. Taylorismen kan t. ex. 
beskrivas som ett försök till "dekollektivisering" av de arbetande i industrin, att bryta 
denna makt. "In fact, the elimination of workers´collectivities and collective control has 
been a deliberate, managerially oriented strategy since the late 19th century" (Johnson, 
1989).  

Kollektivet anger normer och regler för hur man skall uppfatta och förhålla sig till 
situationer på arbetsplatsen. I utbyte erbjuder det en identitet och en trygghet genom 
skyddet mot det tekniska/ekonomiska systemet. Det tillhandahåller ett värdesystem 
som betonar det opersonliga, "ingen får sticka ut framför någon annan" (Karlsson, 
1983, s. 205). Systemet ger "riktlinjer för hur en god arbetskamrat skall tolka sin 
situation i företaget, vilka normer han skall hålla sig till när det gäller samvaro och 
uttryck för gemensamhetskänsla för andra." Men det ställer också krav på "obrottslig 
solidaritet av medlemmarna" (ibid.). En kollektivets identitet springer ur den 
underordnade ställningen i organisationen: "Having equal positions encourages the 
formation of a collective identity" (Johnson, 1989).  

En sammanställning i tabellform av teoretiska aspekter av ”den traditionella 
lönepraktiken” enligt dessa beskrivningar och de centrala teman från intervjuerna som 
behandlats i analyserna, synliggör hur dessa teman refererar till de kriterier och 
karaktäristika som teoretiskt beskrivits som kännetecknande för positionen.  

Aspekter i teorin på arbetsformen 
"den traditionella lönepraktiken" 

Observationer gjorda runt 
skiftansvarigfunktion och projektgrupper. 

1. Arbetstid och fritid är strikt 
avgränsade. 

Gränsen mellan arbetstid och fritid luckras upp.  

2. Arbetet som frivillighet står i 
motsättning till arbetet som plikt. 

Det personliga ansvaret framhävs. 

Att åta sig uppgifter frivilligt innebär konflikt 
med normer för positionen.  

 

3. Maximen "så lite arbete som 
möjligt för så hög lön som möjligt" 
ses som en konsekvens av 
arbetsformens ideologi. 

Den skiftansvarige skall enl beskrivning 

• vara kompetent  

• ha en moralisk kvalitet 

• ha en engagerad inställning,  

• ta ansvar,    

Dessa egenskaper kan inte förenas med 
maximen. 
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4. Ett kriterium på arbetsformen är 
avsaknad av karriärväg.  

a. Egenskaperna ovan är 
arbetsledaregenskaper. Att definiera skillnaden 
skiftansvarig - arbetsledare är problematiskt. I 
funktionen avskiljs man mot grupp genom 

• uppgifter för funktionen har övriga i 
arbetsgrupp inte insyn i  

• uppgifter utförs för "dom". 

b. Svårt att tolka engagemanget och 
gränsöverskridandet i den nya organisationen i 
annat än karriärtermer. 

5. Den underordnade positionen är ett 
annat kriterium.  

Gränser mot andra hierarkiska nivåer tunnas ut. 
Positionen tilldelas ett alltmer individuellt 
värde. 

 

6. Identifikationen med arbetet är 
underordnat identifikationen med 
kollektivet och arbetet som medel. 

a. Genom 

• ökade upplevelser av 
produktionsprocessens sammanhang,  

• att gränser mellan grupper o avdelningar 
överskrids,  

ska arbetets mening tas ur tillhörighet till detta 
sammanhang. 

b. I begreppet medarbetare finns tillhörigheten 
och lojaliteten i förgrunden. Att vara 
medarbetare innebär en annan "typ av 
identifikation med arbetet".  

c. Samhörigheten med kollektivet blir ifrågasatt 
av att gränsen mot chefer överskrids och 
lojalitetsproblematiken framträder. 

Tabell 2. Teoretiska aspekter från livsformsteori och i det empiriska materialet gjorda 
observationer. 

Utifrån denna sammanställning kan slutsatsen dras att det identitetsarbete som 
intervjuerna vittnar om härrör ur en förändring av ”de villkor under vilka människorna 
konstruerar sin individuella tillvaro och som bestämmer deras val” (Bauman, 2002, s. 
15), förändringar som tvingar till en anpassning till en ny diskurs. Dessa förändrade 
villkor är samtidigt inte isolerade till just denna arbetsplats utan i konsekvens med 
generella förändringar av industriarbetets kontextuella villkor och organisation.  

”Vården” 
Det finns ingen motsvarande teoretisk referensram att använda om relationen mellan 
vårdens arbetare i gemen och organisationen, för att göra det resonemang jag fört om 
vården sannolikt gällande i mer generell mening. Detta hänger samman med att 
vårdarbetet skildras från skilda positioner i hierarkin. Dynamiken i berättelsen skapas i 
stället just ur dessa skilda sätt att konstruera relationen till organisationen. Den 
berättelse jag presenterat om vården behandlar skilda organisatoriska positioners 
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strävan efter en organisation där arbetets grundläggande moraliska mening kan göras 
tillgänglig. Jag har beskrivit att de skilda strävandena kommer i konflikt med varandra. 
Identitetsarbetet utförs i förhållande till dessa konflikter som följer av förändringarna av 
gränser mellan kollektiven. Det är gentemot dessa gränser som den egna gruppens 
särdrag kan konstateras och det speciella kan framträda. De gränsstrider som är 
berättelsernas signum följer av upplösningen av en i tradition och klasstillhörighet fast 
förankrad hierarkisk reglering av aktörernas handlingsrevir.  

Lindgren har visat hur de olika organisatoriska positionerna konstrueras utifrån skilda 
klassbakgrunder (Lindgren, 1992) och jag har också synliggjort hur undersköterskans 
identitetsskapande berättelse innehåller centrala komponenter hämtade från 
föreställningar om arbetarklassens kollektivism. Det är därför rimligt att anta att 
upplösningen av denna har generella konsekvenser för undersköterskans 
identitetskonstruktion.  

Berättelserna om vården som ett slagfält bearbetar kollektivens plats i organisationen 
utifrån identifikationer med kollektiva intressen i en tid där medarbetaren tränger in i 
historien både som tankefigur och som föremål för en organisatorisk ordning 
(Lindgren, 1999). Det är en föreställning som hämtats från modern 
organisationsmodell. Med denna modell följer en önskan om en medarbetare som är 
mer av generalist och överskridande av gränserna mellan funktionerna blir 
eftersträvansvärt. ”Medarbetartanken bygger på existensen av en övergripande 
organisationskultur som antas existera och omfatta både anställa och ledning.” och 
”Gränsöverskridanden och ett ökat funktionellt beroende mellan yrkeskategorier har 
underlättat medarbetarkulturens utbredning.” (ibid. s. 38). Samtidigt redovisas i 
Lindgrens framställning vittnesmål om önskan om mer definierade gränser. Vem gör 
vad, vilka åtgärder får vem göra är återkommande frågeställningar. 

Vidare framträder medarbetaren ur identifikationen med verksamhetens funktionellt 
definierade mål där föreställningen om delaktighet skall hämtas (ibid. s. 48). Denna är 
emellertid inte nödvändigtvis densamma som den delaktighet som individen erkänner 
sig till. Verksamhetens mål är funktionellt meningsgivande och kan därmed inte ges ett 
i sig moraliskt innehåll annat än i termer av lojalitet och effektivitet. Frågan är alltså 
vad som förmedlas som verksamhetens mål? Betoningen har i hög grad legat på 
effektivitet och genomströmning. I beskrivningen lyfts den ekonomiska effektivitetens 
krav fram som i hög grad styrande för hur kulturen kommer att utformas. ”I denna 
kontext [den ekonomiska strypsnaran] blir organisationskulturen troligtvis formad av 
det tekniskt ekonomiska systemets obönhörliga krav, mer än av medlemmarnas och 
patienternas behov. Organisationskulturen blir omättlig och girig.”(ibid. s. 133: 

Medarbetartanken innebär också en karriärväg för den enskilda individen. Han/hon 
tillerkänns rätten att kunna ta allt större enskilt ansvar inom vården. Relationen till 
arbetet konstrueras allt mer i termer av de möjligheter det ger för individen i 
hans/hennes utveckling. Här framträder bilden av individen som upprättar sitt enskilda 
kontrakt med sin organisation, med organisationen som en plats för individen att 
använda sig av i sin personliga utveckling.  

Lindgren pekar på hur denna medarbetare representeras av en ”fantombild” av den 
ideala positionsföreträdaren. Det är en parallell beteckning på hur en ny berättelse om 
vårdarbetaren har förts in som hävdar den enskilda individen och dennas relation till 
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organisationen på bekostnad av de traditionella där de kollektiva associationerna var 
intrigernas centrala element. 

Gränsöverskridanden och kamp om gränserna för de skilda reviren är ett återkommande 
tema i skilda studier av vårdarbetets vardag. Lannerheim (1994), som undersökt 
sjuksköterskeyrkets professionalisering, visar hur den i hög grad handlade om var 
gränserna för de egna handlingsutrymmet skulle dras. Denna utveckling kunde inte ske 
utan stridigheter och man behövde spänna sina muskler för att erövra denna nya 
definition i och med att ”…utvecklingen av professioner faktiskt är resultatet av deras 
inbördes förhållande” (ibid. s. 95). Det är en process där man uppåt i hierarkin strävar 
efter ”usurpering”, dvs. att utvidga gränsen mot detta område, medan det nedåt handlar 
om en ”stängning”. Det innebär att de ”nedanför” inte får tillgång till vissa handlingar, 
som därför blir definierande för den egna gruppen/professionen. I beskrivningen 
handlar det om att skapa kontroll över det egna professionella reviret, att tillförsäkra sig 
en dominans över ett definierat fält av handlingar.  

Sebrant (2000) visar, i en studie om organiserande och identitet inom den geriatriska 
vården, hur identitetskonstruktionen under 90-talet sker i skärningspunkten mellan en 
traditionell hierarkisk, byråkratisk och institutionell ordning och de organisatoriska 
ambitioner med marknadsambitioner som växt fram under 80-talet. Decentralisering till 
enskilda resultatenheter ändrade relationen individ – organisation mot en förväntad 
identifikation med organisationen hos individen framför den traditionella där 
kollektiven varit den främsta identitetsgivaren. Hon lyfter fram sjuksköterskeyrkets 
strävan mot ett individualiserat ansvartagande och de nya omvårdnadsmodellerna med 
oberoende team, dokumentationsansvar och datoriseringen som viktiga element i det 
nya organiserandet. Vårdpersonalen skall inte längre ses som varandra assisterande 
utan vara jämbördiga professionella aktörer (ibid. s. 234). Samtidigt finns den gamla 
hierarkin av professionella grupper kvar där tillhörigheten i högre grad gäller den egna 
yrkesgruppen framför det blandade teamet. Detta tema om konkurrensen mellan den 
traditionella ordningen med kollektiva identifikationer och nya organiseringssträvanden 
som framhäver en individualiserad relation är genomgående i studien.  

Hon ser på detta utifrån ett sammanhang av disciplinering där diskursbytet innebär en 
växling av disciplineringsteknologin från en yttre disciplin, ett regelföljande, till en 
”subjektifiering”, vilket innebär ”att disciplinen förläggs inom individerna så att de 
själva aktivt men omedvetet, anpassar till normen” (ibid. s. 226). De skilda 
organiserande principerna lever vidare sida vid sida och skapar spänningar och 
revirstrider mellan de skilda grupperingarna. De parallella diskurserna skapar 
svårigheter att agera för en ny social identitet. 

Social identitet produceras då fortfarande till stor del utifrån den hierarki 
som blivit den sociala ordningen. De övriga diskurserna för in nya 
ordningar som konkurrerar med de gamla. Det nya sättet att arbeta och 
relatera blir svårt för de yrkesgrupper som upplever att de måste föra 
eftergifter och som ser sin status hotad. (ibid. s. 240) 

I en studie om yrkesidentitet i vården betonar Pingel & Robertsson (1996; 1998) 
styrkan i den historiskt förankrade medicinska hierarkiska ordningen för hur de skilda 
kategorierna konstruerar sin relation till arbetet och organisationen. Samtidigt framhävs 
konflikten mellan de nya styrformernas ekonomiska instrumentalitet och den 



 

156 

erfarenhetsbaserade kunskapen om vårdens kvalitet. Här finns också vittnesmål om att 
inte bli sedd, inte bli förstådd eller att inte bi lyssnad till.  

Även andra studier lyfter fram en konflikt mellan en i en traditionell och professionell 
byråkrati reglerad ordning och en ny och förändrad organisatorisk ordning med starkare 
ekonomiska och instrumentella styrmedel och hur denna konflikt påverkar 
identitetskonstruktionen (Sahlin-Andersson, 1994; Strömberg, 1997). 

Dessa exempel visar hur samma teman som var de centrala för de intervjuade när det 
gällde att konstruera sin identitet inför förändrade villkor också är återkommande i 
andra studier från samma tid. Jag kan därmed hävda att också observationerna inom 
vården har en generell betydelse. 

ATT TA STEGET IN I ETT INDIVIDUALISERAT ARBETSLIV 

Jag kan alltså konstatera att det identitetsarbete, som de intervjuer jag diskuterat 
redovisar, pekar mot en generell förändring och inte endast mot ett begränsat urval 
individer på ett par speciella arbetsplatser. De reflekterar ett föränderligt arbetsliv i 
väsentligt vidare mening. I vilka sådana allmänna processer är det relevant att placera 
in dessa iakttagelser i? Vilka beskrivningar av betydelsefulla rörelser som kan anses 
som kännetecknande för det nya arbetsliv som växer fram under denna tid kan hjälpa 
till att förklara observationerna? 

Ett centralt tema i beskrivningen har varit motsättningen mellan traditionella, kollektiva 
institutioner och erfarenheten av inriktningen på ett nytt ansvar för individen. Det 
identitetsarbete som reflekterats i intervjuerna har i stor utsträckning handlat om 
försöken att hantera situationen, när de värden och föreställningar om den egna 
betydelsen som hämtats ur en kollektiv samhörighet kommit i konflikt med 
förväntningar och krav på en individualiserad medarbetare och de värden som följer 
den berättelse där en sådan identitet konstrueras. Ur en kollektivets massa skall en 
autonom individ framträda i färd med att skapa ett eget narrativ om sitt liv, att 
formulera en identitet som reflekterar föreställningarna om en omedelbar och 
individuell ansvarsrelation till den organisation där han/hon för tillfället upptar en 
medarbetarens plats. Den kamp som redovisas framträder i ljuset av den utveckling 
som fått beteckningen individualisering av såväl samhälle som arbete.  

Det individualiserade samhället 
Individualisering har blivit en närmast emblematisk formulering för att fånga 
karaktäristiska drag i det senmoderna samhället. Det finns en vid överenskommelse om 
att med en globaliserad värld följer en fokusering på den autonoma individen (se t. ex. 
Beck & Beck-Gernsheim, 2001, Bauman, 2002; Allvin, 1997; Bjereld et al, 2005). Och 
det är en individ som friställts från förutbestämda angivelser av sin sociala plats och 
redan angivna definitioner av sig själv och är därmed utlämnad åt det egna valet av hur 
ett ”Eigenes Leben” (Beck, Ziegler & Rautert, 2001) skall utformas. 

What is heralded, ultimately, by this development is the end of fixed, 
predefined images of man. The human being becomes […] a choice among 
possibilities homo optionis. Life, death, gender, corporality, identity, 
religion, marriage, parenthood, social ties-all are becoming decidable 
down to the small print; once fragmented into options, everything must be 
decided. (Beck & Beck-Gernsheim, 2001, s. 5) 
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Denna individualisering måste ses som en process, en trend vars slutliga mål inte är 
möjligt att fastställa (ibid.). Den bestäms snarare av vad den lämnar än vad den 
presenterar i ett visst moment. Startpunkten för denna rörelse ur ett historiskt perspektiv 
är övergången från ståndssamhällets traditionella ordning där individens sociala plats 
och individuella historia var omedelbart angiven redan vid födelsen. Med det moderna 
samhällets födelse ställdes nya krav på individen till ett självständigt handlande. 

”[…]one was born into traditional society and its preconditions (such as 
social estate and religion). For modern social advantages one has to do 
something, to make an active effort. One has to win, know how to assert 
oneself in the competition for limited resources - and not only once, but 
day after day.” (ibid. s. 3 

Individualiseringen är därmed i grunden en beskrivning av en process under såväl det 
moderna industrisamhällets framväxt som i dess nutida ”postindustriella” tappning.  

Denna process har emellertid under den sena moderniteten tagit ett sådant kvalitativt 
steg att beteckningen kunnat ges ett avgörande förklaringsvärde åt många förhållanden 
i det nutida samhället. Detta steg anses innebära en så definitiv skillnad att det är 
rimligt att tala om en första och en andra modernitet (Beck, 2000), där 
individualiseringen är en av den andra modernitetens främsta kännetecken. Medan den 
första moderniteten kännetecknades av fasta och övergripande strukturer och 
institutioner som reglerade människors livssituation, har dessa under den andra 
moderniteten brutits ner och upplösts. De kollektiva föreställningar och system, som 
föreskrev hur individen skulle uppfatta sig själv, har förpassats ut i kulisserna och i 
stället har den enskilda individen äntrat scenen i färd med att kreera en egen oavhängig 
biografi, sin egen ”estetiska livsstil” (Beck & Beck-Gernsheim, 2001 s. 43). Det är en 
beskrivning där traditionella kategorier som klass, status, familj, nation osv. inte längre 
är giltiga instrument för att fånga de gränsöverskridanden som kännetecknar detta 
samhälle. Allt detta får helt nya konnotationer under den andra modernitetens 
individualisering. Fram träder en individ som internaliserat och praktiserar en 
medvetenhet om sin frihet från begränsningar att iscensätta sitt själv i handling, en ”do-
it-yourself biography” (ibid. s. 3). 

Samtidigt är denna frihet inte följden av ett individuellt val eller ett medvetet beslut. 
Det är en situation som individen försätts i av de sociala förhållandena. 
Individualiseringsprocessen kräver ”an active contribution by the individuals” (ibid. s. 
4). Individen inte bara frikopplas från de institutionella sammanhang som lägger band 
på hans/hennes möjligheter att uppfatta sig själv, utan dessutom försätts han/hon i 
positionen att ständigt tvingas utföra egna val, val som sträcker sig ner till minsta detalj 
rörande hur han/hon skall forma sitt liv. Det är en beskrivning där individen träder fram 
som den enhet utifrån vilken sammanhangen skall betraktas och förstås. Parafraserande 
Sartre kan Beck & Beck-Gernsheim säga att människor är dömda till individualisering 
(ibid. s. 4).  

Individualiseringen innebär ett definitivt lämnande av ordningar som såhär långt varit 
bestämmande för hur vi skall förstå vår omvärld, de självklarheter om tingens ordning 
som kollektivt omfattats utan närmare reflektioner på en medveten nivå. Och med detta 
avsked av givna ramar för förståelse blir friheten också ett uppdrag att sortera och välja 
i detta ”cloud of possibilities” (ibid. s.6) som då framträder. En ny självmedvetenhet 
inträder (Allvin, s.136). Biografin skapas inte av sig själv utan blir till föremål för 
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prövningar, omvandlingar och förhandlingar. Den är reflexiv då den framträder i en 
omedelbar spegelbild av de enskilda valen (Beck & Beck-Gernsheim, s. ix).  

Med den autonomi som individualiseringen tillerkänner människan följer alltså kravet 
att ställas inför de obegränsade valen av möjligheter (Giddens, 1997, s 101) Med de 
traditionella institutionernas upplösning och utan en kollektiv tillhörighets givna 
riktlinjer, fylls den nyvunna friheten också av ett individualiserat ansvar. Det blir 
individen själv som har att stå till svars för sina val.  

Reflexiviteten slår, så att säga, sönder alla våra illusioner om en yttre, av 
oss oberoende, grund för vårt handlande och hänvisar oss obönhörligen 
tillbaka till vårt eget moraliska ansvar för detta handlande. (Allvin, 1997 s. 
141) 

Återkommande pekar Beck på denna förflyttning av ansvaret från de sociala 
sammanhangen till den individuella sfären. Sociala tillkortakommanden är inte längre 
följder av den sociala strukturen utan av individuella felbedömningar. 

Samtidigt med att valet och beslutet är individens i de minsta angelägenheterna är det 
också, genom de moderna samhällets föränderlighet och det omöjliga att se genom dess 
komplexitet, allt svårare att förutse konsekvenserna av dessa val. Risken är ständigt 
närvarande (Beck, 1992, Sennet, 2000). ”[…]the do-it-yourself biography can swiftly 
become the breakdown biography” (Beck & Beck-Gernsheim, 2001, s.3). Individen har 
“bäddats ur” (Giddens, 1997) de kollektiva och lokala associationer som utgjort såväl 
begränsande som trygghetsskapande sammanhang och ramar för förståelse och 
definitioner av den egna historian.  

Med detta utspridda ansvar följer också nya och obegränsade möjligheter till skuld. 
Vilka val har inte gjorts? Vilka möjligheter har lämnats åsido? Beck pekar t. ex. på de 
krav på den individuella omtanken om den egna hälsan som den moderna medicinen 
möjliggör. Hälsan är inte längre en gåva utan en individuell uppgift, en enskilds projekt 
(Beck& Beck-Gernsheim, 2001, s 141). Med de ökade möjligheterna att kunna ta ett 
eget ansvar ökar också de möjliga situationer för bristande ansvar. Också icke-val är en 
anledning till skuld där valet i sig är normen (ibid. s.146). 

De berättelser jag presenterat utspelas alltså i denna övergång från den första 
modernitetens kollektiva ordningar och institutioner in i en framtid. Det är en framtid 
där sådana överordnade strukturer förlorar sitt herravälde över hur individen formulerar 
sin biografi. Kollektivt och historiskt förankrade föreställningar, som kunnat fungera 
som kompasser för att ta ut riktningar och markera sig i den sociala topografin, förlorar 
sin giltighet och ersätts av singuljära och tillfälliga speglingar. Med det språk jag 
använt kan detta uttryckas som att de övergripande och mångomfattande berättelser 
med vars hjälp individer förklarat och gett mening åt sin vardagliga verklighet har 
förlorat sin giltighet och ersatts av en mångfald av partikuljära narrativ att välja bland i 
sitt sökande efter en ”livsstil” (Giddens, 1997) att uttrycka sig genom. 

Beskrivningen av detta skede kan göras med betoningen på den erövrade autonomin för 
den enskilda människan, men också som den i en ny anomi lämnade individen utan 
tillgång till de betryggande begränsningar som inlemmandet i självklara sammanhang 
har erbjudit - ”the evil of missing boundaries” (Durkheim, 1993 citerat i Beck & Beck-
Gernsheim, 2001, s. 7). Det är denna anomi som reflekterats i den vilsenhet och 
osäkerhet på det egna värdet som intervjuerna förmedlat. De traditionella ramarna för 
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förståelse av sig själv har förlorats och individen tvingas att söka sig nya vägar att 
förklara sina handlingar och erövra sin identitet.  

Det individualiserade arbetet 
Jag har i analysen sett hur narrativen formulerats i skärningspunkten mellan den 
funktionella och den moraliska förklaringen av handlingen. Allvin menar att 
individualiseringen i abetslivet måste förstås som det fortgående och stegrade 
åtskiljandet mellan dessa normer för handlandet. Det funktionella handlandet utgår från 
det nödvändiga livsuppehållandet medan det sociala handlandet utgör manifestationen 
av den egna viljan i de sociala relationerna. Det är först i det moderna samhället som 
detta innebär två skilda praktiker, två skilda erfarenheter. Moderniseringen innebär ”att 
’samhället’ – förstått som en samling funktionellt organiserade system […]- frikopplas 
från ’samhället’ – förstått som en social, eller symbolisk ordning” (Allvin 1997, s 146).  

I det förmoderna samhället var livsnödvändighetens sysslor självklart integrerade i det 
sociala livet som helhet. Den funktionellt angivna platsen, t. ex. skråsystemet, angav 
vilka handlingar som var socialt möjliga och deras sociala kvalitet. Moderniteten 
innebar att dessa dimensioner av handlandet frikopplades från varandra. Arbetet som en 
från det övriga livet avskiljbar verksamhet uppstod i och med lönearbetet. 
Arbetskraften erbjöds att brukas inom det varuproducerande funktionella systemet. 
Individen måste emellertid för att kunna sälja sin arbetskraft uppfatta sig som stående 
utanför men tillgänglig för detta system. Det blev därmed inte bara möjligt utan också 
påbjudet för individen att reflektera över sitt eget handlande. Med detta reflekterande 
förlorade den ”livsform”, som tidigare med självklarhet speglades och manifesterades i 
det egna handlandet, sitt definitiva bestämmande av den egna betydelsen.  

Med detta följer en ny dualism i hur individen uppfattar sig själv i förhållandet mellan 
erfarenheterna av sitt sociala och sitt funktionella handlande, mellan sig själv som 
individ i sina sociala relationer och sig själv som del i den funktionellt definierade 
produktionsordningen. 

Inom ramen för systemet är arbetet en funktionell praktik. Inom ramen för 
individens ’livsvärld’ är däremot arbetet en social praktik. (Allvin, 1997, s. 
159) 

Det blir arbetets uppgift att förena dessa erfarenheter, eller, med andra ord, arbetet blev 
en betydande socialisationsfaktor. Något Allvin förklarar som en i längden omöjlig 
uppgift (ibid. s. 150). 

Under det moderna samhällets utveckling institutionaliserades särskiljningen mellan det 
funktionella och det sociala handlandet till två skilda praktiker. Arbetsuppgiften blev i 
taylorismen en uppsättning funktionella rörelser utan anknytning till en enskild individ, 
utan någon social innebörd (ibid. s. 165-166). Diskrepansen mellan det funktionella 
systemet och den sociala ordningen reglerades genom ett antal institutioner i 
”välfärdssamhället”, som kunde garantera att det funktionella systemets överflöd 
fördelades. I välfärdsstatens institutionaliserade och kollektiva organisering fick 
arbetarens funktionella handlande som producent en visserligen abstrakt men dock 
integrerad mening i den sociala välfärdskonsumtionen. Arbetet som livsform blev 
moralisk norm i samhället (ibid. s. 169). 
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I det steg vi nu bevittnar faller denna tillfälliga harmoni eller balans mellan den 
funktionella och den sociala praktiken samman inför produktionsordningens 
utveckling. Den lokala arbetsprocessen blir en global affärsprocess (ibid. s. 173). 
Kraven på en ökad flexibilitet i produktionen ställer den arbetande inför en ökad 
personlig kvalificering. Det är kompetensen och inte längre den definierade 
arbetsuppgiften som bestämmer individen i arbetet. I relationen till 
företaget/arbetsgivaren uppfordras den anställde till en lojalitet med målen för 
produktionen. Arbetaren disciplineras inte längre med kollektivt regelföljande utan med 
personlig lojalitet.  

Därmed försvinner de praktiska erfarenheterna av gemensamma villkor 
och kollektivt åtagande, och med dem det kollektiva självmedvetandet. 
(ibid. s. 174) 

Samtidigt förändras förutsättningarna för den sociala praktiken i förhållande till arbetet. 
Den globaliserade ekonomin dikterar företagens funktionella villkor utan hänsyn till de 
arbetandes sociala villkor. Deras kollektiva representantskap, facken, blir en integrerad 
del av det funktionella systemet och relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
standardiseras i juridiska formler och dess moraliska och sociala dimension försvinner. 
Inför juridiken är individen enskild och ansvaret enskilt och inte inom en social 
gemenskap. ”Den funktionella praktiken har differentierats och den sociala praktiken 
byråkratiserats” (ibid. s. 171). Vi är framme vid det individualiserade arbetet så som det 
framträder i Becks andra modernitet.  

Here the appropriate distinction is therefore not between an industrial and 
post-industrial or Fordist and post-Fordist economy, but between the 
securities, certainties and clearly defined boundaries of the first modernity, 
and the insecurities and loss of boundaries in the second modernity. (Beck, 
2000) 

Här regleras arbetets var, när och hur inte längre av givna ramar. Arbetsuppgiften är 
inte längre formulerad i av individen oberoende termer inom ett regelstyrt system som 
en ”objektiv arbetsuppgift” (Allvin, 1997, s. 186). I stället formulerar den arbetande 
själv sin uppgift utifrån en övergripande målsättning.. Arbetsuppgiften är beroende av 
individens egen tolkning av sitt uppdrag. Arbetshandlingen är inte längre konstitutivt 
utan i stället regulativt reglerad (ibid.). Den är beroende av den handlandes reflektion 
över sitt handlande, av en självmedvetenhet och därmed ett nytt ansvar inför sin egen 
handling. Individen framstår för sig själv inte bara som funktionellt handlande inom ett 
sådant system utan också som från detta system fristående person som själv måste 
strukturera sitt arbetsåtagande.  

Det individualiserade arbetet ställer följaktligen inte bara krav på en 
speciell kompetens, det ställer även stora krav på förmågan att kunna 
hantera frånvaron av en stabiliserande yttre ordning (ibid. s 191). 

Observationerna och arbetets individualisering 
Intervjuerna vittnar ur detta perspektiv just om en sådan frånvaro av en välkänd och 
självklar yttre ordning att inrangera den egna berättelsen inom. Det är en förändring av 
de yttre villkoren som tvingar fram omvärderingar och omstruktureringar av hur den 
egna personen skall uppfattas, hur relationen till omgivningen skall konstrueras. 
Intervjuerna beskriver hur detta steg in i den andra moderniteten, in i ett 
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individualiserat arbetsliv ställer invanda och erkända kulturella och personliga värden 
över ända. ”Både villkoren och berättelserna genomgår en obeveklig 
individualisationsprocess” (Bauman, 2002, s. 15). 

Det framgår klart av materialet att det inte är en lätt uppgift att integrera en 
individualiserad självhistoria i den egna livsberättelsen. Åren mellan de båda 
intervjutillfällena har inte inneburit någon påfallande förändring av hur berättelsen om 
relationen till arbete och organisation konstrueras. Det är fortfarande vid det andra 
tillfället samma idéer som individerna söker pussla samman till ett meningsfullt helt. 
De traditionella berättelserna vilar tungt över arbetsplatserna och individernas arbete att 
lösa de konflikter som de förändrade strukturella ramarna för med sig för att skapa en 
sammanhängande historia har inte förändrats i nämnvärd utsträckning. Den 
föränderlighet och flexibilitet som ett modernt arbetsliv anses avkräva individen 
framstår som en svår uppgift att introducera.  

Livsformsteorin använder sig av begreppet neokulturation för att förklara denna tröghet 
i förmågan till förändring av kollektiva föreställningar. Neokulturation innebär att man 
söker inför "hot från andra livsformer, upprätthålla och bevara de värden som den egna 
livsformsideologin utpekar" (Jacobsen & Karlsson, 1993, s. 101). De skilda 
livsformsideologierna formas av sammanhängande tankefigurer rotade i vardagslivets 
praktik. "En tankefigur är något man inte kan tänka bort utan stora konsekvenser" (ibid. 
s. 98). De konflikter som blir synliga i intervjuerna, det arbete man gör för att 
rationalisera, för att rättfärdiga sig eller för att förklara sig, står alltså i samband med att 
den praktik man redovisar kommer i konflikt med den ideologi som livsformen skall 
företräda. Det innebär att trots de värden som man kan anse sig vinna genom 
individualiseringen av arbetet - arbetet berikas, det individuella ansvaret ökar, 
inflytandet blir större - så skapar denna process konflikter mellan tankefigurer 
hemmahörande i skilda livsformsideologier, som individen har att hantera i sitt 
identitetsarbete. 

Ur ett narrativt perspektiv talar dessa svårigheter att finna nya konstruktioner, där de 
skilda erfarenhetselementen kan integreras, snarast om djupet i konflikten. I arbetet att 
skapa ett sammanhängande självnarrativ, en ”unfolding story”, (Polkinghorne, 1988), 
om det egna livet krävs återkommande revideringar av de strukturerande intrigerna 
(Bruner, 1990, s. 115) för att kunna integrera nya handlingarna och händelserna. De 
narrativ som berättas vid de andra intervjuerna är strukturerade runt samma konflikter 
och idéer som tidigare, trots att upp till sju år förflutit. Detta pekar mot att de kulturella 
brott som skett, och som över hela tiden denna tid behandlas, kräver en sådan 
kvalitativt annan intrig att det pågående självnarrativets enhetlighet hotas.  

Individualiseringen och relationen till arbetsobjektet 
Intervjuerna beskriver en radikal förändring av relationen till produktionsprocessen i 
”Fabriken”. Huvudskälet till detta är naturligtvis den förändrade tekniken, 
datateknikens genombrott i produktionen. I koncentrerad form skildrar ”Fabriken” 
förändringen från en produktion med nära kontakt med hantverksmässiga förhållanden 
till en avancerad datateknologiskt styrd produktionsprocess. Det innebar en rent fysisk 
förändring av relationen till objektet. Kroppens deltagande med sinnen och muskler i 
interaktionen vid produktens tillblivelse omvandlades till ett distanserat övervakande 
från kontrollbord och övervakningsstationer (Jfr Zuboff, 1988) 
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Men teknologins utveckling är ju i sig inte att betrakta som en individualiseringens 
konsekvens. Det är snarare så att den är en förutsättning för det individualiserade 
ansvar som processen kräver. I styrningen av arbetet i förhållande till denna process 
framhävs kraven på individens överblick över hela processen och inte bara den enskilda 
handlingen liksom hans/hennes engagemang i produktionsmål och ekonomiska mål. I 
centrum för uppmärksamheten står inte längre den enskilda produkten utan processen 
som helhet, eller som man uttryckte, ”det är som vilken processindustri som helst”.  

Den här förskjutningen av handlingens relation från produkt till process för med sig 
åtminstone två saker. 

1. Processen är mer abstrakt än produkten. Dess sinnlighet, dvs buller, färger, lukter 
osv, är inte tillgänglig i en helhet, endast fragmentariskt. Den är utan början när 
dess start är ett elektroniskt meddelande där övergången till materiell verklighet är 
svår att definiera. Som helhet är den inte tillgänglig för att tilldela ett symboliskt 
innehåll. Den är för individen okontrollerbar annat än genom sabotage. Produkten 
är däremot konkret i alla dessa avseenden.  

2. Processen är också generell. Den har ingen egen beteckning. Den sträcker sig inte 
utanför sig själv och därmed in i ett greppbart yttre sammanhang. Produkten flyter 
ut i ett samhälleligt yttre och individen som dess skapare tränger in i den värld där 
den verkar. I den första omgången intervjuer fanns också referenser till denna 
handlingens förlängning utanför det omedelbara rummet. När tidningen inte damp 
ner i grannars brevlåda uppfattades det som en personlig anklagelse. Produktens 
närvaro i ett socialt sammanhang blev en egen närvaro i detta sammanhang då 
individen deltagit och därigenom varit ansvarig för dess tillblivelse.  

Den värdekvalitet som varit möjlig att upptäcka i relationen till processen som objekt 
var prestationen, att övervinna dess motstånd och kontrollera den. Det är den enskilda 
individens seger som därigenom manifesteras, den individuella förmågan. Där fanns 
inga referenser till ett gemensamt övervinnande, ett uppmärksammande av ett kollektiv 
med förstärkt självkänsla. Berättelserna är berättelser om den enskildes strävan med sin 
relation till arbetsobjektet.  

Det framstår som en själklarhet att om identitet definieras som en konstruktion utifrån 
relationen till moraliska värden så måste en skillnad mellan människan eller tinget som 
arbetets objekt vara påtaglig. I det ena fallet blir den handlande omedelbart och 
ofrånkomligen involverad i en social interaktion och därmed moraliskt ansvarig, medan 
i det andra inget sådant omedelbart ansvar kan utkrävas. Det är också synligt hur denna 
relation är central i konstruktionerna hos vårdarbetarna. I själva verket är det frågan om 
hur relationen till patienten skall kunna tillfredsställande upprättas som utgör 
kärnpunkten i framställningen. Det är ju i denna relation som arbetets moraliska och 
därmed identitetsgivande mening står att finna. Arbetshandlingen är ju också i princip 
densamma och har inte kvalitativt berörts av individualiseringsprocessen. Problemen 
rör tillgången till enskilda och definierande handlingar i arbetet, inte handlingarna i sig. 
Och det är en fråga som rör konstruktionen av relationen till organisationen. Det 
utsagorna behandlar, som angår arbetsobjektet under individualiseringen, är otrygghet 
inför möjligheten att få relationen till objektet bekräftad som värdeskapande av en 
speglande organisation, en otrygghet inför att bli värderad som deltagande utifrån det 
specifika och särskiljande.  
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Individualiseringen och relationen till organisationen 

Relationen som en handlingens kommunikation 

Jag har i min berättelse om människornas på de två arbetsplatserna och deras 
identitetsarbete påstått att de vänder sig till organisationen för att få ett svar på frågan 
om arbetets moraliska mening. Som framgått sker detta inte på ett så konkret sätt att 
individerna ställer någon representant för den organisatoriska ordningen mot väggen 
och kräver ett manifets svar. Det sker i stället i hur relationen till organisationen som en 
kontextuell gestalt upprättas, som det meningssammanhang för arbetshandlingarna 
individen är nedsänkt i. Jag har betraktat handlingen i första hand som kommunikation. 
Handlingen som en symbolisk gestaltning av en tänkt framtid, och som konsekvens av 
detta dess förverkligande av en moralisk mening, har varit utgångspunkten för sökandet 
efter förståelse. Här har ledstjärnan varit det krav på svar som följer av ett sådant 
perspektiv utifrån Molanders formulering ”den icke mottagna handlingen är en dödfödd 
handling” (Molander, 1993, s. 131).  

Det har också hoppeligen framgått att föreställningen om ett sådant svar, ett sådant 
mottagande, inte nödvändigtvis eller kanske ens främst handlar om en språklig 
formulering, ett faktiskt yttrande, utan inom ramen för ett samspelt handlande. Den 
”feedback”, som efterlystes i det inledande narrativet i ”Eremitkräftan utan skal”, gällde 
främst om att bli ”upptäckt” som separat, att inte vara lämnad i den från det kollektiva 
sammanhanget avskilda positionen som följde av att ha klivit in i en organisatorisk 
relation med andra förtecken. Det är en formulering om ett bekräftande svar på värdet 
av det egna handlandet, som inte förutsätter en verbal reaktion. På samma sätt efterlyste 
i ”Den fingerfärdiga apan” en intervjuad ett handlande från organisationen där värdet i 
den egna identiteten som grafiker kunde bli speglat (s. 83).  

Jag har hävdat att relationen till organisationen i det traditionella sammanhanget var 
konstruerad i termer av en kollektiv tillhörighet. Det var de klassiska berättelserna om 
en kollektivt reglerad ordning som formade de institutionaliserade sammanhang där de 
egna handlingarnas mening framstod som självklara. Och att därmed, inför dessa 
berättelsers upplösning, relationen till organisationen som referenspunkt i 
identitetsskapandet blir vag och obestämd.  

Men som ”identity is the basis of individual involvment in organisations” (Thompson 
& McHugh, 2001, s. 339) blir det också i de involverades föreställning en 
organisationens uppgift att återupprätta en identitetsskapande mening, att förmedla en 
ny och hållbar intrig som möjliggör att arbetshandlingarna kan infogas i det pågående 
livsnarrativet. Det blir synligt i de intervjuades berättelser hur de ifrågasätter sitt 
involverande när de inte kan skönja ett sådant svar på sina uppfordrande uppmaningar. 
De väljer att kliva av engagemanget eller lämna organisationen.  

Det psykologiska kontraktet 

Utifrån begreppet det psykologiska kontraktet (Rousseau, 1995) som en formulering av 
relationen mellan individ och organisation, kan sådana reaktioner tolkas som svar på ett 
brott mot detta kontrakt. Det psykologiska kontraktet definieras i en version (det finns 
flera (Guest, 1998)) som de föreställningar (”beliefs”) en individ har rörande formen av 
utbytesrelationen med andra (Rousseau, 1998). I relationen individ – organisation 
bestämmer dessa föreställningar vilka förpliktelser parterna har visavi varandra. Det 
handlar alltså inte endast om förväntningar om samspelets former utan om tyngre 
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vägande ömsesidiga åligganden. Begreppet används huvudsakligen inom 
variabelforskning för att undersöka variabler som anställningstrygghet, 
karriärmöjligheter, utvecklingsmöjligheter osv, men dess formulering om individens 
föreställningar om ömsesidiga åtaganden gör det möjligt att reflektera över begreppet i 
en vidare mening. 

Detta kontrakt om relationens ömsesidighet utgörs av relativt varaktiga mentala 
modeller hos individen (Rousseau, 2001). De kan inte enkelt förändras vid 
organisatoriska förändringar och andra yttre händelser (Cooper & Rousseau, 1998, 
s.668). Brott mot det psykologiska kontraktet får följder för hur individen uppfattar sitt 
arbete i termer av arbetstillfredsställelse och engagemang (Malkin et al, 1994.) 

Because psychological contract are formed on the basis of trust, violation 
may lead to strong emotional reactions and feelings of betrayal. (Guest, 
1998)  

Narrativet om körledaren och hans möte med ledningen (s. 73 ff.) kan betraktas som en 
konstruktion utifrån sådana föreställningar om de ömsesidiga förpliktelserna. 
Körledaren har fullföljt sin del av kontraktet genom att ta ett ansvar för produktionen 
medan chefen inte fullföljer de åtaganden som är konsekventa enligt det kontrakt som 
den nya relationen mellan organisation och individ förutsätter: att avlägsna dem som 
förhindrar produktionen.  

Guest (ibid.) poängterar begreppets ökade teoretiska betydelse som en följd av arbetets 
individualisering. Med en individualiserad anställningsrelation med marknadens 
förtecken framför ”industrirelationen”, fördelas makten mellan individ och organisation 
till organisationens förmån. De föreställningar som individen upprättar om det 
psykologiska kontraktet måste i högre grad bygga på en tillit framför ett formaliserat 
och allmänt erkänt regelverk.  

Jag visade hur körledaren hänvisade till två skilda och oförenliga föreställningar om hur 
relationen till organisationen upprättas, där skillnaden just framträder ur denna 
individualisering. Det innebär att det för körledaren inte endast handlar om ett brott mot 
ett psykologiskt kontrakt utan att han/hon står inför utmaningen att för sig själv upprätta 
två skilda sådana. Det uteblivna svaret får till följd att han/hon inte kan veta vilken av 
dessa relationer som gäller, vilket ansvar för de egna handlingarna som kan utkrävas.  

Samtidigt lyfter narrativet också fram maktlösheten hos individen i formulerandet av 
kontraktet. Han/hon hänvisar till de föreställningar om ansvar för hela produktionen 
som har presenterats som att ingå i han/hennes åligganden och som rimligtvis borde 
följas av motsvarande åligganden för ledning. Men denna hänvisning möts endast med 
en axelryckning. Ur körledarens perspektiv betyder detta en maktfullkomlig 
desavouering av överenskommelsen, ett ensidigt annullerande av det föreslagna 
kontraktets formulering. Och inför de oreglerade formerna för dess upprättande står 
individen utan något forum att vända sig till för att hävda sina rättigheter.  

Organisationen som narrativ 

När relationen mellan individ och organisation konstrueras i diskursiva och narrativa 
termer blir identitet ett centralt tema. Det gäller såväl hur organisationens identitet, de 
diskursiva formationer som ger dess kontur, som hur dessa kommer att skapa individers 
föreställningar om sig själva (Czarniawska, 1997). ”The process of organizing is also, 
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and perhaps primarly, a process of narration” (Czarniawska, 2001, s.734). Med 
organisationen som berättelser att ta del av och ingå i blir ofrånkomligen 
konstruktionen av identiteten involverad.  

Den moderna arbetsorganisationen beskrivs i termer av en pluralitet av diskurser och 
praktik (Alvesson & Willmot, 2001/2) som individen har att orientera sig inom till 
skillnad från en tidigare enhetlig berättelse. Det blir en uppgift för ledning att med olika 
medel och på olika vägar förmedla de bilder och föreställningar som ger material till 
den historia där individen som organisationsmedlem kan framträda. Det här är inte en 
enkel uppgift eftersom: ”It’s naïve to assume that identity can be pushed in any 
direction without pain, resistance and unintended consequences” (ibid.).  

För individen innebär denna föränderlighet, denna växlande pluralitet av 
organisatoriska röster, att han/hon tvingas bli engagerad i ett ständigt pågående och 
krävande identitetsarbete, ”identity work”: 

People are continuously engaged in forming, repairing, maintaining, 
strengthening or revising the constructions that are productive of a 
precarious sense of coherence and distinctiveness. (ibid. s. 9) 

Självidentiteten framträder som en repertoar av strukturerade narrativ. I organisationens 
och dess lednings strävan att reglera identiteten hos medarbetare refereras till skilda i 
aspekter av den organisatoriska verkligheten. Författarna visar hur man med olika 
retoriska figurer skapar identifikatoriska sammanhang genom hänvisningar till sådant 
som motiv, moral och värden, gruppers specifika kunskaper, kategoriseringar och 
hierarkiska positioner.  

Det här är alltså ett perspektiv som lyfter fram det diskursiva identitetsskapandet som 
ett styrmedel, något som pågår, synligt eller osynligt, i det dagliga samspelet inom 
organisationen.  

Jag har i studien inte lyft fram den organisatoriska ledningens aktiva sätt att forma och 
påverka identiteten. Perspektivet har varit individen inför organisationen, dennes 
identitetsarbete, och inte utgått från organisationens arbete att integrera individen. Men 
det är ändå synligt hur t. ex. i ”Vården” individerna har att reagera på skilda versioner 
av en förändrad diskurs där marknadens begrepp tar en allt större plats. I den lilla bild 
(s. 142), som undersköterskan ger av sjukhusets välkomnande skylt, ställer 
informatörerna medarbetarna inför en berättelse om vården, där verksamheten 
definieras i kundtermer och individerna som ett gränsöverskridande team. Det är ett 
retoriskt grepp som skall synliggöra professionalismen och kundinriktningen men som 
också osynliggör den vardagliga praktiken så som den uppfattas utifrån 
undersköterskans perspektiv. 

Det finns anledning att inte vara så kategorisk i påståendet att organisationen inte 
lämnar något svar på den fråga som ställs. Där finns oavbrutet tankefigurer som 
förmedlas i skilda sammanhang och som innehåller förslag på en kontur att framträda 
genom. Kapitlet om ”vården” avslutas ju också med att individerna uppfattar sig 
besvarade, nämligen avvisade. I det identitetsarbete som pågår i individernas berättelser 
handlar det snarare om att de svar som är skönjbara inte är möjliga att acceptera. Den 
fråga som ställs handlar om tillgången till arbetets moraliska mening, till en mening där 
individen kan värdera sig mot en moraliska horisont. Och det är inför denna fråga som 
individen inte ser sig besvarad. Organisationen tilldelas rollen som bärare av den 
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berättelse där denna horisont kan göras siktbar, men den undanhåller medlen för en 
sådan synlighet. I ”Fabriken” är det stumheten som är påfallande, tystnaden och 
frånvaron av en den moraliskt relaterade identiteten som frågeställning. Här kan man 
snarast i denna mening beskriva organisationen som förlorad för ett sådant projekt. I 
”Vården” tycks det snarare handla om en föreställning om att organisationen utestänger 
och osynliggör. Som projektion av ett möjligt omhändertagande vänder organisationen 
sig bort från den projicerande och förefaller upptagen av annat. Den gör sig otillgänglig 
i sin vägran att tillhandhålla den intrig där kan försäkra sig om ett nåbart ”good” att 
spegla sig mot.  

EN SLUTSATS 

Jag är nu framme vid att formulera en övergripande sammanfattning av 
undersökningens resultat. I det kliv mot ett individualiserat arbetsliv som individen 
tvingas göra inför den omstrukturering och omdefiniering av de yttre villkoren som 
pågår på vägen mot ”den andra moderniteten”, ställs han/hon inför två oförenliga 
berättelser om hur relationen till arbetets handlingar skall förstås. I den ena upprättas 
det moraliska rum, där de ”goods” ingår mot vilka den egna identiteten upprättas, via 
föreställningar om ett kollektiv att ingå i och finna en tillhörighet genom. I den andra 
framträder individen enskilt, utan ett självklart sammanhang att associera sig med och 
har därmed inte heller ett självklart svar på frågan om vilken kontur av själv som 
handlingen upprättar. Här finns ingen av det organisatoriska sammanhanget given 
moralisk horisont att avteckna sig mot. 

Inför uppgiften att upprätthålla en sammanhängande livsberättelse tvingas individen in i 
ett fortgående identitetsarbete i försöken att integrera de motstridiga förklaringar av 
handlingarna som denna situation lägger fram. Detta identitetsarbete är en för individen 
genomgripande uppgift. Att förvänta sig en individens flexibilitet i identitetsarbetet, i 
enlighet med den nya ekonomins och de moderna arbetsvillkorens antaganden, är att 
bortse från de psykologiska behov av kontinuitet och sammanhang i den egna 
självbilden som tillhörigheten till de kollektiva förklaringssammanhangen erbjudit. 

Arbetshandlingens objekt spelar en betydelsefull roll för hur denna konflikt konstrueras 
och gestaltas i interaktionen på arbetsplatsen. I vårdarbetet gör den omedelbara 
interaktionen med handlingens objekt att arbetets moraliska mening ständigt är 
närvarande. Frågan blir här hur denna mening kan göras tillgänglig inom en förändrad 
organisatorisk kontext. 

Denna omedelbarhet saknas i relationen till den industriella produktionsprocessen som 
handlingens objekt. Det möjliga värdet i denna relation kan hämtas ur den individuella 
prestationen. I studien framträdde kontrasten mellan denna processinriktade handling 
och den tidigare relationen till den specifika produkten som en förlust. Det var en 
förlust dels av möjligheterna att rekonstruera en värderad yrkesidentitet, dels en förlust 
av produkten som ett identifikationsobjekt genom vilken en relation till ett omgivande 
socialt sammanhang kunnat upprättas. Arbetsobjektens betydelse är emellertid i båda 
fallen underordnad frågan om erövrandet av identitetskonstruktionens moraliska 
horisont.  

I den traditionella berättelsen har det organisatoriska sammanhanget varit ett uttryck för 
den kollektiva tillhörigheten, och intriger för att tilldela arbetshandlingen en narrativ 
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mening har kunnat hämtas ur denna relation. Med individualiseringens upphävande av 
sådana kollektiv blir det en individens uppgift att söka sådana intriger. Studien visar hur 
i individers föreställningar det är en uppgift för organisationen att ge ett svar på frågan 
om arbetets moraliska mening. Inför den tystnad eller avvisande frånvändhet, som en 
funktionellt definierad organisation möter denna fråga, demonstreras dess makt över 
identitetsskapandet i arbetet. Individen blir lämnad att själv söka den moraliska 
horisont, mot vilken arbetets handlingar kan ges en i livsnarrativet integrerande 
mening.  

Att befinna sig mitt i steget mot ett individualiserat arbetsliv innebär alltså att de 
moraliska riktpunkter, mot vilka den egna identiteten kunnat göras gripbar och den 
egna individen därigenom synlig för sig själv, lämnas, och individen ställs inför 
utmaningen att som enskild individ upprätta den intrig som kan ge mening åt de egna 
handlingarna i arbetet. I avsaknad av en självklar intrig erbjuder individen sig själv som 
ämne i ett samtal om handlingens mening i princip inför varje handling. Eftersom 
identiteten hämtas ur den språkliga samfällighet där denna fråga skall besvaras, blir 
svaren osäkra när berättelserna om de stora kollektiven utplånas. Individen blir 
utlämnad åt sig själv att konstruera sin egen livsberättelse. Detta steg ställer därför 
påträngande frågor med en existentiell klangbotten till individen.  

KAMPEN FÖR MÄNNISKOVÄRDET 

Den fråga som återstår att besvara är vad resultaten av diskussionen kan ha för 
psykologisk betydelse. Det är en fråga som kan besvaras på många sätt beroende på 
vilket sammanhang frågan sätts in i. Under den tid då intervjuernas gjordes kom 
sjukskrivningarna för psykisk ohälsa att alarmerande stiga. Detta förhållande gjorde sig 
också påmint bland intervjupersonerna. Det är anmärkningsvärt att flera av de 
reintervjuade hade drabbats av vad som betecknas som allvarlig psykisk ohälsa under 
resans gång. Diagnostiserad depression och ångestsyndrom med panikattacker, 
sömnsvårigheter och vad som troligen idag skulle ha fått diagnosen 
utmattningssyndrom (Socialstyrelsem, 2003).  

Det kan naturligtvis vara en tillfällighet men för samtliga drabbade var otydligheterna 
om gränserna för det personliga ansvaret i arbetet ett avgörande problem. Där tidigare 
en av organisationen definierad chefsfunktion varit den som burit ansvaret för dessa 
gränser var detta lämnat till individen själv utan en klar organisatorisk sanktion24. Med 
ansvar följer frågan om skuld, och med oklarheter om var ansvarets gräns skall dras, 
uppstår också oklarhet om var den egna skulden börjar. Ofrånkomligen tränger sig 
frågan på om och i så fall hur de förhållanden som jag har diskuterat kan ha någon 
betydelse i ett sådant sammanhang.  

Därför vill jag till slut ställa det jag diskuterat i förhållande till dessa händelser. Utifrån 
det perspektiv som jag har valt, vill jag pröva att argumentera för att det kliv in i ”den 
andra moderniteten” (Beck & Beck-Gernsheim, 2001), som jag undersökt vittnesbörd 
om, innebär att möta en situation där för den psykiska hälsan betydelsefulla 
psykologiska förhållanden blir involverade. En sådan argumentation kan naturligtvis 
inte ge ett entydigt svar på frågan. Ambitionsnivån kan inte sträcka sig längre än till att 

                                                 
24 Jfr Sennets resonemang om ledningens avsägande av sin auktoritet under den flexibla kapitalismen 
(Sennet, 2000).  
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formuleras som att ge förslag på vad det, som så här långt beskrivits, kan psykologiskt 
innebära i ett sådant sammanhang.  

Psykologiska begrepp har använts för att karaktärisera sådana innebörder. Beck (1992, 
2001) har beskrivit livet i ett individualiserat samhälle som ett ständigt risktagande. 
Förlusten av en lokal ”inbäddning” ställer frågor om grunden för tillit (Giddens, 1997). 
Förlusten av fasta strukturer ställer individen inför kravet att själv strukturera sin 
tillvaro eller lämnas åt strukturlöshet och existentiell ångest (Allvin, 1997). Jag skall 
här fråga vilka risker som uppträder, hur tilliten berörs och hur de källor till ångest kan 
se ut inför uppgiften att inom sitt livsnarrativ förklara arbetets handlingar i detta kliv 
mot det individualiserade arbetet.  

För att göra detta vill jag på nytt formulera berättelsen om ”Fabriken”, nu som en 
modell över förvandlingen av relationen till arbetet. 

Berättelsen om ”Fabriken” som modell 
Berättelsen om ”Fabriken” kan beskrivas som ett exempel på det diskursbyte som 
individualiseringen av arbetet anger. Arbetaridentiteten inryms inom en diskurs där 
berättelsen vilar på en intrig definierad av motståndet (Allvin, 1997) eller med 
Baumans ord (2002, s. 40) ”misstroende”, som den centrala komponenten. Berättelsen 
om arbetaren kan i detta bevara en möjlighet att förena den funktionella berättelsen och 
den moraliska, då en berättelse om motstånd också inbegriper en motståndare att 
upprätta en relation till. Misstroendet implicerar ett förtroende för ”den bestående 
kraften hos den ram i vilken deras [de anställdas] rättigheter förhoppningsvis skulle 
vara inskrivna” (ibid.). Dvs. den definierande betydelsen är inskriven inom en moraliskt 
angiven relation till den mot vilken motståndet utövas. Med motståndet kan arbetet 
inrangeras i en berättelse om en relation till arbetet som en kollektiv och social kontext. 
Arbetet som en livsvärld konstitueras utifrån motståndet och individen tillerkänns en 
identitet inom kollektivet ”Vi motståndare”.  

Det är också utifrån detta motstånd som betydelsen av de element som jämförelsen med 
livsformsforskningens kriterier på arbetarlivsformen måste förstås. Gränsen mellan 
fritid och arbetstid, den instrumentella inställningen osv. är bärande i denna motståndets 
berättelse. De är reproducerande gestaltningar av hur den praktik utformats och 
utformas där denna misstroendets moraliska relation upprätthålls. Att ifrågasätta dessa 
kriterier är därför ett angrepp på den ”ram där rättigheter kan skrivas in”. 

När ”Fabrikens” ledning hävdade en annan relation organisation – arbetare, där 
berättelsen om medarbetaren var konstituerande, ifrågasattes därför den centrala 
komponenten i den redande existerande identitetsgivande diskursen. Samtidigt var 
denna nya berättelse i det första skedet impregnerad av moraliska föreställningar 
hämtade från idén om ”det goda arbetet”. Där fanns ett vi, men detta vi omfattade alla 
involverade, alla som medarbetare. Den för detta vi bestämmande relationen var till 
företaget, som tilldelades ett otydligt symboliskt innehåll ovanpå dess rena 
funktionalitet. Företaget som symbolisk identitetsskapare, som möjlig moralisk aktör, 
som bärare av en berättelse som möjliggjorde en integrering i en livsvärld, hämtade 
sina attribut från flera håll. Dels ur sin historiska kontinuitet, en nostalgisk 
identifikation med en internaliserad tankefigur om ”Tidningen”, produktens särart, dels 
ur föreställningar om ett gott omhändertagande gestaltat av de nya lokalernas renhet 
och magnifika konstruktion, dels det nya arbetets möjligheter till självförverkligande. 
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Definitionen var beroende av det förgångna, det lämnade. Den framträdde ur 
skillnaden.  

Men eftersom denna berättelse inte inrymdes under en intrig om motståndet var den 
oförenlig med den kollektiva identiteten och dess värden. När 
fackföreningsrepresentanten talade om motsättningen till ledningen med begrepp som 
om att ”tafsa på integriteten” är det just ett uttryck för detta försök att desarmera 
motståndet som den grundläggande kategori för hur relationen till organisationen skall 
konstrueras.  

Ur ett perspektiv av disciplinering handlade det alltså om att lämna en yttre disciplin för 
ett internaliserat regelföljande under benämningen individens ansvarstagande för 
produktionen i dess helhet.  

Samtidigt innebar detta försök att konstruera relationen mellan organisationen och 
individen som både moralisk och funktionell en motsägelsefull spänning då den 
fortfarande definierades av ett de anställdas kollektiv. Den grundläggande 
motsättningen med arbetaren som alienerad säljare av sin arbetskraft var inte upphävd. 
Individens inträde i relationen kännetecknades av att han/hon avsade sig det moraliska 
ansvaret för sina handlingar, moralisk i meningen att stå för handlingen som ett uttryck 
för den egna viljan som social. Och, eftersom denna definition av individen inte hade 
ett utrymme inom den nya berättelsen om medarbetaren, måste denna spänning 
härbärgeras inom arbetarkollektivet självt. Den situation som ”Eremitkräftan utan skal” 
klarlägger kan sägas spegla just arbetet att hitta vägar att hantera denna spänning.  

Antagligen kan också den mellan intervjutillfällena inträffade period, som beskrevs i 
narrativ med en ”vansinnets karaktär” (s. 87), förstås utifrån det överväldigande arbetet 
att förena dessa oförenligheter, och den ångest som narrativen vittnar om, kan tänkas ha 
sin grund i klyvnaden inför denna omöjlighet.  

När så den nya ledningen tar vid, utan förankring i en tidigare historia och med det klart 
definierade uppdraget att etablera sig på en marknad, kastas dessa organisatoriska 
försök att förena det funktionella och det moraliska. Företagets målsättning definieras i 
strikt ekonomiska termer och föreställningarna om ansvaret för individens 
självförverkligande och deltagande i en social tillhörighet kommer att sorteras under 
”mjuka frågor” och hamna långt ner på dagordningen inför de ”ekonomiska 
realiteterna”. Det centrala här är alltså hur den historiska frågan om den moraliska 
relationen mellan organisation och individ, tidigare konstituerade i termer av motstånd 
eller misstroende/förtroende inom en beroenderelation, nu görs till en i grunden 
betydelselös fråga och kan länkas av från denna relation och sorteras in som endast 
beroende av företagets goda vilja (Bauman; 2002). Relationen mellan organisationen 
som funktionellt definierad och som en moralisk konstituerad livsvärld klipps 
definitivt. Individen ställs inför en produktionsordning utan någon pågående berättelse 
om sin roll som medmänniska inom en social samfällighet att associera sig med.  

På detta sätt kan denna berättelse förstås som en illustration till individualiseringen av 
arbetslivet och vad det kan tänkas betyda för individen. Det är en illustration till Becks 
tes om hur motsättningar i systemen under den ”andra moderniteten” blir ”en uppgift 
för den individuella biografin att hantera”( citerat i Bauman, 2002). De intervjuade 
individerna genomlevde detta steg i sina egna liv och vittnade i intervjuerna om sätt att 
förstå en sådan process. Det kan fullt ut tänkas att det är deras förmedvetna förankring i 
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erfarenheterna av ”den första modernitetens” kollektiva ramar för förståelse som förde 
med sig att denna resa kom att framstå som så problematisk. Möjligheten finns alltså att 
vi har att göra med en generationsfråga. Samtidigt har sådana berättelser som den om 
arbetets kollektiv ett genomgripande inflytande över våra styrande idéer om hur det 
sociala fältet och den personliga platsen inom detta skall bestämmas. I själva verket tar 
den en central plats i de föreställningar som konstituerar modernitetens konstruktion av 
vad arbete är (Beck & Beck-Gernsheim, 2001; Bauman, 1998; Allvin, 1997). De har 
internaliserats som självklara referensramar i arbetet att konstruera identiteten under 
industrialismens era. De representerar tankefigurer som finns uttryckta inom en 
mångfald samhälleliga institutioner och där reproducerar sig. Vi kan alltså inte förvänta 
oss att de berättelser som här har presenterats, inte kommer att fortsätta att vara 
gångbara representationer av individuellt härbärgerade konflikter under lång tid.  

Alienationen i ”den andra moderniteten” 
Det handlar här om en ”den andra modernitetens” alienation. Alienationen beskrivs i 
den klassiska marxistiska litteraturen i termer av att den arbetande avhänder sig den 
egna makten över sina produktionsmedel och därmed över sina egna handlingar. 
Arbetaren blir liksom arbetskraften en vara. Han/hon förtingligas (Israel, 1968, s. 70). 
Alienationens främlingskap framträder i förhållande till den egna verksamheten som 
blir till ett påtvingat medel att möte de egna behoven och inte ett behov i sig. På samma 
sätt blir också resultatet av handlingen, dess objekt, främmande och i denna beskrivning 
blir inte bara den fysiska världen utan också den sociala välden främmande för 
individen. ”Han blir främmande för själva människoarten” (ibid.). Och eftersom 
människan skapar sig själv med hjälp av den sociala produktionsprocessen blir hon 
genom denna alienation, detta förtingligande av sig som en vara, också främmande för 
den sociala ordningen. 

Men samtidigt tog arbetaren under ”den första moderniteten” genom berättelsen om 
motståndet, om klassen, del i konstruerandet av det sociala systemet. Arbetaridentiteten 
upprätthölls inom det moraliska utrymme som erbjöds som motståndare, inom den 
motsättning som Allvin anger som motsättningen mellan avståndstagandets sociala 
praktik under förutsättande av den funktionella praktiken (Allvin, 1997, s. 165). Det var 
alltså möjligt att agera som moralisk varelse inom systemet i trots av den alienation i 
förhållande till själva handlandet som systemet angav. Individen var fortfarande 
definierad som relaterad till och därmed delaktig i den organisation där den funktionella 
praktiken utfördes.  

I den individualiserade organisationen finns emellertid ingen sådan moralisk horisont 
att bli avtecknad mot. Det finns ingen övergripande och generell berättelse om hur 
relationen till organisationen kan upprättas på en moralisk grund. Relationen till 
handlingen är strikt funktionellt definierad. Det finns alltså ingen där som kan avgöra 
vad den enskilda handlingen betyder och som därmed kan garantera dess förklaring 
inom ett identitetsgivande narrativ. Det är individen själv som har att konstruera och 
uppfinna den intrig där det egna värdet kan göras tillgängligt.  

Detta är naturligtvis inte riktigt sant. Den funktionella handlingen har en förklaring. 
Men den är inte formulerad i de termer vi vanligtvis uppfattar som moraliska, som t. ex. 
”att göra rätt för sig”. I stället tar de formen av ”att göra mycket av sig”. Den relation 
till den uppdragsgivande organisationen som återstår kan endast upprättas i termer av 
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presterande. Den enda identitetsskapande relation som kan konstrueras är den i 
objektiva termer mätbara. Individen blir därför inom det funktionella systemet ett 
objekt inför sig själv, en mätbar kategori och därmed alienerad från sig själv som en 
moralisk varelse. Den enda berättelse som står till förfogande inom vilken det 
identitetsskapande värdet kan erövras är den om prestationen.  

Men mätbarheten förutsätter en skala, något att mäta mot, någon relation som gör det 
möjligt att ange det egna värdet. De sociala relationer som kan upprättas inom det 
funktionella systemets ramar och i konsekvens med dessa är därför ofrånkomligen 
grundade på prestationernas mätbarhet, på en rangordning bestämd av det mätbara 
utfallet av de egna handlingarna. Systemet tillhandahåller alltså som identitetsgivare en 
värdemätare där individer har varandra som objekt för fastställande av det egna värdet. 
Särskiljandet bestämmer intrigen för hur relationen till organisationen narrativt kan 
konstrueras. Prestationen är den enda kategori med för självupplevelsen värdeladdad 
relevans inom denna berättelse. Övergången till den individuella lönesättningen är inte 
bara ett tydligt tecken på en förändrad inställning utan en logisk och ofrånkomlig 
konsekvens av ett förändrat system.  

Berättelsen om kollektivet grundade sig emellertid som jag visat på en intrig där 
föreställningen om en social jämlikhet, om likhet, var avgörande. Motståndet som 
grundläggande kategori uteslöt inte moraliska överväganden som spände över vidare 
områden än det rent effektinriktade. Det var möjligt att ”göra rätt för sig” i en 
generellare mening än endast ”rätt för sin lön”. Denna rätt kunde utgöra en hänvisning 
mot Taylors tredje moraliska axel, ”attitudinal respect”, då den hävdade en horisont 
som sträckte sig utanför det omedelbara rummet mot en föreställning om ett 
övergripande moraliskt ansvar. Förankringen i den språkligt konstituerade 
”misstroendegemenskap” som kollektivet utgjorde, förhindrade inte möjligheten att 
tillägna sig en självrespekt också ur den extraordinära prestationen. Den behövde inte 
betyda en underkastelse under motståndarens påbud, utan tvärtom vara ett uttryck för 
ett självbestämmande inom de begränsande ramar som denne angav. Med kollektivet 
som garant för en identitetens integritet innebar inte överdådet i prestationen ett 
avståndstagande från kollektivets sociala jämlikhet, utan snarare ett förstärkande av den 
berättelsens värdeskapande intrig. Den s k ”brandkårsutryckningsmentalitet”, där man 
”gav järnet” för att rädda produktionen i berättelsen om ”Fabriken”, behövde därmed 
inte tolkas som en underkastelsens ”rövslickeri” utan som ett hävdande av den egna 
suveräniteten från positionen som medlem i kollektivet.  

Alienationen innebär alltså att individen i den individualiserade organisationen 
framträder för sig själv i objektifierad form, som mätbar och därmed, om inte i 
motsättning till så dock definierad som särskiljd från och rangordnad till andra 
individer. Det speciella är att det inom systemets ramar inte erbjuds något annat sätt att 
forma ett moraliskt rum att spegla sig inom. Med förlusten av den ”motståndets etik” 
som kunnat förklara de egna handlingarna ställs individen i sina handlingar inför frågan 
inom vilken språklig samfällighet handlingarna skall besvaras och därmed avgöra den 
egna betydelsen. Och det är utifrån denna förlust av ett självklart sådant sammanhang 
av frågor och svar som individerna, i de narrativ jag analyserat, vände sig till 
organisationen för ett sådant svar. Det prekära är emellertid att denna, i det 
individualiserade arbetet, inte har något annat svar än löftet om prestationens belöning 
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efter uppnådd effekt. I en mening återstår därmed endast den instrumentaliserande 
underkastelsen som självgestaltande intrig i relationen till organisationen. 

En kommentar om alienationen i vården 
Modellen är inte med självklarhet applicerbar på vården. Där är handlingarnas 
moraliska förklaringsdimension ofrånkomlig i mötet med den vårdade. Det är generellt 
inte möjligt att ifrågasätta eller bortoperera det mellanmänskliga relaterandet i 
vårdhandlingen. Den Andra finns obevekligen där som mottagare och samtalet om 
handlingens mening kan inte avstanna. Det är också därför som det är så bjudande att 
erövra en plats inom ”Vårdens” kollektiv där en sådan mening kan få sin bekräftelse. I 
det perspektivet kan vi inte tala om en alienation med samma mening som i modellen. 
Handlingens moraliska mening är uppenbar (även om självfallet en rad enskilda 
handlingar som vårdarbetaren tvingas utföra kan framstå som fullständigt meningslösa 
för ett omhändertagande) och ständigt närvarande. Vårdarbetet utförs därför med en 
moralisk horisont att avteckna sig emot. I den omedelbara relationen med handlingens 
mottagare blir därför individen aldrig ett objekt inför sig själv.  

I stället uppträder som jag visat i analyserna en alienering i förhållande till det 
organisatoriska sammanhanget som man inte uppfattar kunna ge en social bekräftelse 
på att denna horisont är giltig för den egna gruppen. Under den traditionella, hierarkiska 
och auktoritära ordningen var platsen definierad och individen inlemmad i ett 
organisatoriskt system som reglerade relationerna mellan kollektiven. I ett sådant 
system angavs kollektivets plats i relationen till den fantasmatiska ”Vården” och 
föreställningen om deltagande i denna gjordes tillgänglig för individen genom 
identifikationen med respektive kollektiv.  

Jag har beskrivit i inledningen till kapitlet om vården den omfattande användningen av 
en funktionell diskurs i den politiska och ekonomiska styrningen av verksamheten 
under den aktuella tiden. Föreställningar om funktionalitet, instrumentalitet och 
ekonomism genomsyrade verksamheten allt mer. Jag har också påpekat hur idéer om 
team och föreställningar om medarbetarskap präglade organisationens inre 
förändringsambitionerna. Vårdarbetet som en arbetsmarknad styrd av 
kommersialismens lagar där individen ställer ut sina kunskaper till försäljning har jag 
också nämnt. Diskursivt hade alltså under denna tid också vården starkt förändrats. 
Berättelserna om kollektiven förlorade allt mer sin giltighet och var i färd med att 
ersättas av narrativ om den enskilde vårdarbetaren på en vårdarbetarmarknad.  

Samtidigt förblev som vi sett identifikationen med den egna yrkesgruppen stark och 
individerna befann sig mitt i denna spänning mellan den identitet som intrigerna om 
kollektiven förmedlade och förlusten av en moralisk mening genom denna 
identifikation, när den inte längre utgjorde den självklara förbindelsen till en 
organisatorisk bekräftelse på en delaktighet i ”Vården”.  

Vårdarbetet måste ofrånkomligen utföras i spänningen mellan en funktionell och en 
moralisk förståelse av handlingarna. Resurserna är begränsade och effekten måste 
därför värderas rationellt. Det är en konflikt som är en del av systemet. Med arbetets 
individualisering och den allt starkare funktionella definitionen av verksamheten inte 
bara förstärks denna konflikt utan blir just, som Beck uttrycker det, en motsättning i 
systemet som individen har att hantera inom sin egen biografi. Han/hon får uppdraget 
att inom sig själv som enskild härbärgera motsättningen mellan den moraliskt bestämda 
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omvårdnadsrelationen och den allt mer funktionellt definierade och objektifierande 
relationen till organisationen samt den konflikt som obarmhärtigt uppstår i detta möte.  

Inför uppgiften att integrera arbetshandlingarna i det egna livsnarrativet, i den egna 
biografin, möts alltså här fabrikens arbetare och vårdens arbetare. Den utmaning som 
individualiseringen ställer, oavsett arbetshandlingens objekt, är att den arbetande som 
enskild individ har att bära och att söka lösningen på denna systemiskt upprättade 
konflikt mellan handlingens moraliska och funktionella förklaring. Och han/hon har här 
inte längre någon organisation att vända sig till för hjälp i denna uppgift då det just är 
från organisationen som konflikten utgår. Dess definitiva definition är som ett 
funktionellt system, men som spelplats för mellanmänsklig interaktion gestaltas där 
ofrånkomligen för individen ett moraliskt bestämt blivande.  

Psykologiska innebörder 
Vilka konsekvenser kan vi föreställa oss att denna fragmentering av de 
meningsskapande ramberättelserna för med sig för individens möjligheter att upprätta 
en trovärdig historia om sig själv? Hur kan vi föreställa oss vad detta individens 
härbärgerande av institutionella konflikter psykologiskt innebär? En möjlighet att ana 
de psykologiska innebörderna kan skönjas om vi undersöker något om vilka 
psykologiska betingelser som berörs.  

Jag har i Taylors efterföljd formulerat identiteten som den narrativt konstruerade 
relationen till det värdefulla, ”the good”. För att ana något om identitetens psykologiska 
innebörder måste jag därför närma mig betydelsen av denna relation. Jag skall göra det 
genom att återvända till Taylor sats ”What I am as a self, my identity, is essentially 
defined by the way things have significance for me” och ta hjälp av begrepp från den 
psykoanalytiska fenomenologin för att binda samman satsens referenter själv, identitet 
och det betydelsefulla. 

Denna hjälp är nödvändig för att kunna ge en föreställning om de krafter som berörs i 
det kliv ur de kollektiva berättelserna som behandlats. Det är med stor tveksamhet jag 
gör detta. Inte för att sådana begrepp inte har en meningsfull referens utan för att de är 
svåra att integrera i det perspektiv jag vill vara konsekvent emot. Begrepp som jagideal 
och överjag formuleras gärna som psykiska strukturer eller psykiska instanser och 
förtingligar därmed intrapsykiska skeenden. Utgångspunkten för ett narrativt perspektiv 
är studier av händelser och förlopp. I socialkonstruktionismen sätts relationen och hur 
denna konstrueras i språket i centrum.  

Moral action is not a by-product of a mental condition, a private act within 
the psyche, but a public act inseparable from the relationships in which one 
is (or has been) participating.[…] it is an action that possesses its moral 
meaning only within a particular arena of cultural intelligibility. (Gergen, 
1994, s. 103) 

Men för att ana det psykologiskt betydelsefulla är det nödvändigt att förhålla sig till de 
områden i det mänskliga psyket som inte är omfattbara av språket så som vi normalt 
förhåller oss till detta. Föreställningen om ett omedvetet som synnerligen ingripande i 
och medverkande till hur skeendena kommer att gestalta sig går inte att undkomma. 
”[…] det existerar inte en ångestsituation, inte någon mental process, som inte 
involverar yttre eller inre objekt” (Klein, 1988). Det omedvetna anger i kroppen 
nedlagda och språkligt onåbara händelser, unika för individen, händelser som ständigt 



 

174 

deltar i formandet av den relation som är socialkonstruktionismens ”focus of 
knowledge” (Gergen, 1994, s. x). Med avståndstagandet från en individens ”inre värld” 
med ett pågående och ingripande relationellt samspel mellan fantasmatiska 
representationer av själv och signifikanta andra (”objektrelationer”) lämnar 
socialkonstruktionismen möjligheten att nå en förståelse av vad alienationen under den 
andra moderniteten kan innebära.25 Även om de kulturella sammanhangen anger vilken 
mening handlingen kan tilldelas lämnas inget svar på hur den enskilda kan tillägna sig 
denna menings betydelsefulla värde. Självnarrativet skapar sammanhängande samband 
mellan livshändelser för att ge livet en känsla av mening och riktning (Gergen, 1994, s. 
187). Men frågan kvarstår hur denna känsla kan uppträda. Mot vilken fond av 
ingripande betydelser upprättas detta meningsgivande sammanhang? Vad är källan till 
betydelsen av det betydelsefulla?  

Utan en för individen signifikant matris för bestämningen av den personliga betydelsen 
blir individen endast lekboll för tillfälligheternas spel och självets olika gestaltningar en 
passiv maskerad. Det kulturella sammanhang vi deltar i och formas av är symboliskt 
konstruerad men symbolen är till slut förankrad i och utgår från en kroppens erfarenhet 
(Winnicott, 1993, s. 327). 

Att uppfatta sig själv som i någon mening värdefull, att ha ett oförytterligt värde som 
människa, har beskrivits som ett grundläggande mänskligt behov (Oyserman, 2004)26. 
Det är den aspekt av det mänskliga blivandet som fått den psykologiska beteckningen 
narcissism (Freud, 1914). Det är i prövningen mot den tredje axeln, ”attitudinal 
respect”, i det moraliska rum (Taylor, 1987) där identiteten formeras, som detta värde 
kan upprättas och återupprättas. I det samtal, där handlingen förklaras, blir den 
handlande anvisad en plats i detta rum. Med handlingens erbjudande om ett samtal om 
själv avgörs frågan om hur en sådan respekt kan erövras. 

I det samtal om själv som det individualiserade arbetets strikt funktionellt definierade 
organisation erbjuder blir, så som det tidigare resonemanget lett fram till, den mätbara 
prestationen den måttstock med vilken denna respekt kan erövras. Den blir den horisont 
mot vilken den egna identiteten i arbetet kan framträda. Det jag är som ett själv bestäms 
av den betydelse jag kan tillskriva handlingens kvantitativa dimension. Det mottagande 
som denna organisation kan ge för att inte min handling skall framstå som dödfödd 
bestäms av handlingens funktionella följder. Det är inom en berättelse om handlingens 
funktionalitet vars intrig styrs av ett relativt mer eller mindre som den egna konturen 
kan framträda. Den fråga om värdet som handlingen kan ställa stannar vid ”Är det 
mycket nog?”. 

Men jag har i perspektivbestämningen argumenterat för att för individen kan 
handlingen aldrig förklaras nog av dess funktionalitet. Dess identitetsbestämmande 
värde springer ur dess förklaring i förhållande till en symboliskt betydelse som 
gestaltning av en tänkt framtid, ett förverkligande av ett eftersträvansvärt ”good”. I den 

                                                 
25 Den psykoanalystiska och den psykoterapeutiska behandlingen inom samma tradition står emellertid 
inte främmande för ett narrativt perspektiv. Här finns beskrivningar av det narrativa elementet i 
omkonstruerandet av den personliga historien (Schafer, 1992; Spence, 1982). Freuds fallbeskrivningar 
är i form av narrativ, en form som sedermera varit dominerande liksom också hans nära anknytning till 
litterära förlagor (Polkinghorne, 1989, s. 119) 
26 Inom ”självpsykologin” betraktas denna aspekt av blivandet som en process särskiljd från men lika 
grundläggande som föreställningarna om en drifternas primat och objektrelationernas utveckling 
(Kohut, 1986). 
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funktionella handlingens subjekt – objektrelation stannar individen i isolering. Men 
handlingen som kommunikation kräver ett svar i symboliska termer för att den 
handlande skall kunna mätas ut i det moraliska rummet. När blir prestationen god nog 
för att ”attitudinal respect” kan erövras och vem kan tilldelas makten att sätta denna 
gräns? 

Frågan om den tillräckliga prestationen är starkt förbunden med den stegrade psykiska 
ohälsan runt sekelskiftet. Det har framför allt varit den ökade stressrelaterade 
utmattningssjukligheten som uppmärksammats. Utbrändhet, utbränning, 
utmattningsdepression och utmattningssyndrom är skilda benämningar på detta 
tillstånd. Gemensamt är observationer av de drabbades svårigheter att begränsa sina 
åtaganden tillsammans med hög ambitionsnivå och ansvarskänsla (Socialstyrelsen 
2003; Rylander et al, 2001; Andersson et al, 2004). Att lära sig att säga nej har blivit ett 
uttryck för hur det är individens uppgift att hålla prestationens gränslöshet inom det 
rimliga. Den ”prestationsbaserade självkänslan” (Hallsten et al, 2002; Perski, 2002), en 
beteckning på en sårbarhet att drabbas av utbrändhet, talar om att ohälsan kan förstås i 
termer av svårigheter att tilldela sig betydelser, att tillfredsställa det grundläggande 
behovet av ett värderat själv.  

Begreppet narcissism har gått en lång väg och givits skilda innebörder (Sigrell, 1994). 
Det har främst kommit att kopplas samman med en perverterad och självcentrerad 
patologi, en självkärlek i Narcissos efterföljd, en oförmåga att uppskatta sin egen 
person utan att ständigt få en påfyllning av sitt värde från en beundrande omgivning.  

I sin ursprungliga betydelse innefattar det ett primitivt stadium där individen själv är 
objektet för kärlek, en primär narcissism (Freud, 1914), som understöds av föräldrarnas 
gränslösa uppskattning av ”Hans Majestät spädbarnet”. Det är för Freud en normal 
utvecklingsfas där självkänslan grundläggs och erbjuder en reservoar för 
självuppskattningen resten av livet. Här formas dessa erfarenheter av en ideal 
verklighet och en ideal självupplevelse till en föreställning om ett eftersträvansvärt 
tillstånd som fångades i begreppet idealjaget, den åtråvärda sammansmältningen med 
den idealiserade andra. Också Freud, som ifrågasatte spädbarnets förmåga till 
relaterande med föreställningen om ett primitivt autistiskt stadium, tänker sig att denna 
föreställning är avhängig av en omhändertagande omvärld. Genom identifikationen i 
dessa relationer blir dessa primitiva föreställningar om det eftersträvansvärda ”generella 
och varaktiga” (Freud 1923, sv övers 1986, s.187). Med utgångspunkt i detta blir 
narcissismen den funktion som har till syfte att upprätthålla en positiv och 
sammanhållande självrepresentation. Denna känsla av ett värderat själv är beroende av 
en upprättad inre bild, en i det omedvetna nedlagd matris av det betydelsefulla, att mäta 
sig mot.  

Utvecklande av denna matris mot vilken det egna värdet kan relateras tar sin början i 
det tidiga samspelet under det händelseförlopp då erfarenheterna av själv ”som annan” 
görs, när den tidiga själverfarenheten, så som Stern beskrivit den, skapas. Det är, som 
tidigare konstaterats, en kroppslig erfarenhet som springer ur en omgivnings svar på en 
ur kroppsliga behov manifesterad aktivitet. I denna interaktion upprättas minnesspår av 
viktiga relationer som representationer av själv och annan i fysiskt samspråk. Utifrån 
interaktionens lustfyllda eller olustiga karaktär framträder dessa representationer med 
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skilda karaktärer, som ”onda” eller ”goda”27. Dessa bevaras i vad som fått 
beteckningen objekt- respektive självrepresentationer (Klein, 1988). De är före språket 
och nedlagda i kroppen och kommer därför att påverka det fortsatta 
interaktionsmönstret under livet. Identifieringen med de på så sätt idealiserade andra, 
som sedan finns bevarade som idealiserade objekt, utgör grunden för var 
föreställningen om det egna värdet, den egna känslan av ett värderat själv kan hämtas.  

Identiteten är alltså den placering i förhållande till ”the good” som den narrativa 
förklaringen av handlingen åstadkommer. Det är att bestämma relationen till det 
betydelsefulla varvid detta betydelsefulla bestäms av ett moraliskt övervägande, 
medvetet eller omedvetet. Det är ett övervägande som hämtas ur föreställningar, 
medvetna eller omedvetna, som det är tvingande för individen att hänvisa till. Dessa 
föreställningar har en psykologisk benämning: ”överjaget” (Freud, 1923), eller närmare 
bestämt den aspekt av detta överjag som fått beteckningen ”jag-ideal”28. Denna 
beteckning har beskrivits som en psykisk struktur som styr våra överväganden när det 
gäller våra handlingars redbarhet. Den ger riktlinjerna för det eftersträvansvärda i hur vi 
kan framstå tillfredsställande för oss själva.  

För Freud uppkom detta jagideal ur identifikationen med fadern i samband med 
Oidipuskomplexets upplösning. Men överjaget är inte bara en källa till narcissistisk 
tillfredsställelse. Det är också känt som en straffande instans, som skuldkänslornas 
upphov. Brott mot de påbud som ligger inbäddade i denna konstellation föder skuld och 
ångest.  

Från det högre väsen som blev till jagideal, hotade en gång kastration, och 
den ångest som detta gav upphov till är antagligen den kärna som den 
senare samvetsångesten utkristalliseras kring. Det är i samvetsångesten 
som den får sitt fortsatt uttryck. (Freud, 1986, s. 216) 

Det narcissistiska behovet efter ett värderat själv och de bjudande och förbjudande 
värderingar som formar det moraliska rum mot vilket identiteten i handlingarnas 
förklaring kan framträda, möts därmed i vad beteckningen jagideal söker att fånga 
(Freud, 1923).  

Samtidigt pekar Freud och många andra författare på sambandet mellan denna psykiska 
konstellation och tidigare identifikationer med de pregenitala objekten (se t. ex.. 
Loewald, 1979; Klein 1988, s. 195 ff.; McDougall 1996). ”Byggstenar” till 
jagidealet/överjaget hämtas ur de kroppsligt förankrade erfarenheterna av ett separat 
självblivande under det tidiga samspelet. Jagidealet/överjaget är därmed en 
konstellation av sinsemellan förbundna omedvetna föreställningar som bestämmer det 
för deltagande i de sociala relationerna betydelsefulla; en omedveten matris som 
samtidigt sätter ramar för hur ”the good” diskursivt kan gestaltas. Akten att framträda 
som en identitet, att relatera sig till betydelsefulla ”goods”, innebär därför att formulera 
sig utifrån och i förhållande till de möjligheter som denna omedvetna matris anger. 

                                                 
27 Stern ställer sig kritisk till denna beskrivning av en definitiv klyvnad grundad på spädbarnets 
hedonistiska upplevelser i sin kritik av ”det kliniska spädbarnet” utifrån sina spädbarnsobservationer, 
men kan gå med på en att en sådan kategorisering görs (Stern, 1991, s 258, ff.). 
28 Freud är inte konsekvent i sitt namngivande av denna psykiska konstellation. I ”Jaget och Detet” 
(Freud, 1923) sammanfaller begreppen medan han senare (Freud 1932/1992, s 392) betraktar jagidealet 
som en del av överjagskonstellationen vid sidan av samvetet och den observerande instansen.  
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Överjaget blir ofrånkomligen involverat i varje handling där dess mening inte är 
självklar. 

Själverfarenheten är således kroppsligt och interaktivt förankrad och den uppträder i 
varje akt där vi riktar vår strävan mot en omvärld; när vi ger uttryck för en vilja att 
påverka. Jag har hävdat att varje handling, som en symbolisk gestaltning av de egna 
idealen, i princip kan ge upphov till att den handlande ifrågasätts som subjekt, 
potentiellt leda till skam eller skuld. Det är ett hot som individen undkommer när 
handlingen kan inrangeras i ett av en språklig samfällighet accepterat 
meningssammanhang, kongruent med individens egna föreställningar om ”the good”, 
det betydelsefulla. Därmed blir också detta hot aktuellt när ett sådant sammanhang inte 
är omedelbart tillgängligt och frågan ställs om handlingens moraliska mening går att 
formulera i överensstämmelse med jagidealets bjudande värderingar. Men som detta 
jagideal söker sina rötter i den tidiga interaktionen, blir också de omedvetna 
objektrelationer som lagts ned i den egna kroppen involverade i detta 
meningsskapande. 

”Den andra modernitetens” emblematiska identitet 
Detta sätt att identifiera identitetens psykologiska betydelse ger helt andra sätt att 
förhålla sig till föreställningar om skiftande identiteter att anta eller förkasta inför den 
flexibilitet som man antar att en modern värld kräver och möjliggör. Där är 
identiteterna de ”sådan – som” som framträder ur skiftande berättelser, vars intrigers 
moraliska signifikans är fördold och ersatt av emblemets associationskraft. När Searle 
skriver: ”Vad vi tänker på som sociala föremål, som till exempel regeringar, pengar och 
universitet, är i själva verket bara markörer för mönster av aktiviteter” (Searle, 1997 s 
71 ) lyfter han fram möjligheterna till en emblematisk identitet. Det sociala föremålet 
blir emblemet som markerar aktiviteter vilkas förklaring möjliggör en 
identitetskonstruktion utifrån intrigen i dessa aktiviteters förklarande narrativ. Individen 
kan alltså tillskriva sig identiteten utan att erkänna handlingen som erfarenhet. 
Emblemet ger honom/henne tillgång till en ”lånad” kontur. Det finns ingen kroppsligt 
förankrad erfarenhet av en handling inom det institutionella sammanhang varur den 
emblematiska identiteten hämtas. Den grundar sig inte på det ansvar som det egna 
handlandet för med sig. Individen blir inte delaktig genom en ansträngning utan endast 
via en tillskrivning. Det är pubertetsynglingens akneförsedda ansikte som träs på, med 
dennes osäkerhet om kroppens faktiska närvaro och acceptans inom denna gemenskap. 
”Är jag berättelsens ägare och därmed värdefull efter dess intrig eller kommer jag att 
bli avslöjad som endast låntagare?”  

Eftersom den emblematiska identiteten inte någonsin utsatts för bedömningen av 
handlingen och därmed dess bekräftande - individen har ju aldrig satt sig på spel genom 
sitt handlande - finns inte heller själv som viljan uttryckt i handling närvarande i denna 
kontur. Handlingens funktion är inte dess förändring av en yttre verklighet utan dess 
funktion är endast en illustration av tillhörighet, en samhörighet som inte är 
framförhandlad ur handlingens moraliska förklaring.  

Sådana berättelser levererar tillskrivningar som synliggör individen som någon endast i 
kraft av deras särskiljning från andra berättelser. En sådan emblematisk identitet är 
beroende av emblemens symboliska laddning för att erbjuda den spegling som kan ge 
kontur åt den egna gestalten. Men en sådan laddning är samtidigt ständigt utsatt för 
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möjligheten att omvandlas och förlora sin attraktionskraft och därmed kräver den 
emblematiska identiteten också idén om flexibilitet och föränderlighet hos dess 
användare. Inför föreställningen om individens frihet att själv välja sin livsberättelse 
tillhandahåller den emblematiska konstruktionen av identiteten ett lättvindigt sätt att 
fullfölja denna uppmaning. Det är en identitetsuppfattning som med beteckningen 
”postmodern” speglar tidsuppfattningen i den moderna samhällsekonomin. Den 
tillhandhåller ”de idealiska psykologiska betingelserna för kortsiktiga 
arbetslivserfarenheter (Sennet, s. 185). 

Det är rimligt att tänka sig att detta för den samvetsömme är oroande då moralens säte 
är inom överjaget, eller det vi benämner samvete. Den samvetslöse har inget problem 
eftersom det hos denne inte finns någon sådan ”instans” där domen kan ifrågasättas. 
Det är alltså på den här punkten som den narcissistiska människan har ett företräde. När 
skenet är verkligheten är också den, för vilken ingen annan verklighet finns, på sin 
mammas gata29. Narcissismen som karaktärsstörning har också av många författare 
kopplats samman med det ”moderna självet” (se t. ex. Giddens, 1997 s 201 ff.; Lasch, 
1980; Allvin, 1997, s 204). 

Det riskfyllda steget in i ingenmansland 
I de utsagor jag har undersökt har det betydelsefulla tagit sin språkliga och därmed 
gripbara gestalt i förhållande till berättelserna om de kollektiv de berättande gjort sig 
delaktiga i. Med dessa identifikationer har handlingarna kunnat inrangeras i 
livsberättelsernas ”unfolding stories”. Här har man funnit de intriger som gett plats för 
gestaltningar av själv, där det betydelsefulla, som varit nedlagt i den kroppsliga 
erfarenheten, getts språkliga innebörder inom den kategori som benämnts som 
överjaget.  

När därför dessa kollektivens berättelser inte längre finns tillgängliga är det begripligt 
att försöken att finna andra intriger för sådana gestaltningar blir fyllda av förvirring och 
osäkerhet. Med det betydelsefullas förankring i det omedvetna och i det förspråkligt 
kroppsliga, lämnas fältet öppet för ångest inför det osäkra och saknad efter de 
betryggande gestaltningarna av de inre objekten inom det pågående livsnarrativet.  

Så länge en människa är tryggt inbäddad i en social miljö som förser henne 
med ett fält inom vilket hon kan finna, men inte nödvändigtvis är tvungen 
att utnyttja, de nödvändiga speglande svaren och den nödvändiga 
tillgången till värden att idealisera, kommer hon att känna sig 
tillfredsställande bekräftad i hela sitt själv och, paradoxalt nog, ha relativt 
bra självförtroende. Men om denna person av ett oblitt öde skulle förflyttas 
till en främmande omgivning, skulle denna upplevas som främmande och 
till och med fientlig, hur vänskapligt sinnad den än skull vara mot honom. 
Även starka själv tenderar att fragmenteras under sådana omständigheter. 

                                                 
29 Metaforen är inte irrelevant. Den narcissistiska karaktärsstörningen har beskrivits i termer av en 
identifiering med det idealiserade tidiga objektet. Freud talar i en uppsats om Leonardo da Vinci, som 
är ett tidigt arbete som behandlar narcissismen, om en narcissistisk identifikation med modern (se 
Sigrell, 1994, s. 36). Hos Kernberg utmärks den narcissistiska personligheten av ett ”grandiost själv”, 
en förtätning av faktiska självbilder, idealiserade självbilder och idealiserade objekt, ”fantasier som en 
alltid givande, alltid älskande förälder som kontrast mot verkliga erfarenheter” (ibid. s.119). Igra, 
(1988, s. 94) skriver: ”Narkissos har därför ingen erfarenhet av en fader som framträder som ett objekt 
som är avskiljt från modern”. 
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Man kan känna sig allra mest ensam i en folkmassa. Ensamhet, 
psykologisk ensamhet, är ångestens moder. (Wolf, 1980, s 19, citerad i 
Stern, 1991)  

I arbetet att genom handlingarnas förklaring erövra ett värde blir alltså överjaget 
involverat i varje handling på ett eller annat sätt. Frågan om detta värde behöver inte 
oavbrutet ställas, när handlingens sammanhang redan är uppenbart och godkänt. Dvs. 
när dess mening också moraliskt är en del av en etablerad social och kulturell historia 
och dess värde redan uppfattas vara överensstämmelse med jagidealets påbud. Den 
handlande individen är i trygg förvissning om ett bekräftande svar på sitt erbjudande att 
bli bedömd av detta institutionaliserade handlingssammanhang.  

It appears that what we strive towards in producing consistent role 
performances and in maintaining a secure identity is a situation where we 
do not have to negotiate who and what we are with others, where our 
concerns, actions and status are automatically legitimate. In this sense, 
identity work is the medium through which we express power over 
ourselves, others and situations. (Thompson & McHugh, s. 354)  

Frågan om förhållandet mellan de språkliga uttrycken för de centrala värden som sätts 
på spel när diskurserna förändras och de omedvetna eller förmedvetna föreställningarna 
om det moraliskt betydelsefulla som omfattas av beteckningen idealjaget måste här 
lämnas därhän. Jag kan bara konstatera att de frågor om handlingarnas moraliska 
innebörder som individen tvingas ställa när villkoren förändras, dvs. att härbärgera 
samhälleliga motsättningar i den egna biografin, obevekligen engagerar denna 
överjagskonstellation. När individen därför förlorar det sammanhang av frågor och svar 
där handlingarna tilldelats mening, dvs. står i avsaknad av en självklar intrig som 
möjliggör ett begripliggörande narrativ, förlorar han/hon också kontrollen över den 
gestalt han/hon framträder som. Det blir inte längre möjligt att entydigt ge svar på 
frågan: ”where we stand to the good” och därmed avgöra vem vi är (Taylor, 1987 s. 
105).  

Att tappa denna orientering innebär därför inte bara en tillfällig förvirring utan kommer 
också att på någon nivå att engagera de kroppsligt förankrade och omedvetna 
föreställningarna om det egna värdet. När därför i en tid när de strukturella villkoren så 
ändras att de berättelser, som kunnat leverera förutsättningarna för en sammanhängande 
identitetskonstruktion, försvinner och individen ställs inför uppgiften att ur egen fatabur 
konstruera sin livsberättelse, då blir varje enskild handlings moraliska värde möjlig att 
ifrågasätta. Den risk som möter i detta ingenmansland är risken att utsättas för kritik 
inte bara av en yttre föränderlig värld utan också av de personliga inre objekt som 
levererar föreställningar om det gångbara och acceptabla inom det omedvetna. Inför 
denna risk utmanas inte bara tilliten till de yttre samhälleliga auktoriteter och 
sammanhang där handlingarna kan göras moraliskt giltiga, utan också den individuella 
tilliten i de omedvetna objektrelationerna. Med handlingen som del i den symboliska 
kommunikationen och den därmed följande möjligheten till återkommande skuld och 
skam blir ångesten en påkallad följeslagare, i det rum där handlingens moraliska 
konsekvenser för det omedvetna är oförutsedda. Och det är här, i detta kliv mot det 
individualiserade arbetslivet, som arbetet att finna den egna livsberättelsens kongruens 
och sammanhang blir ett individens vågspel. Det är dessa oavbrutna och riskfyllda 
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försök att återerövra en sammanhängande berättelse om sig själv jag här benämner 
”kampen för människovärdet”. 

En invändning 
”Skulden” för den psykiska hälsan kan emellertid här läggas på den drabbade 
individen. Han/hon är skyldig till ett ineffektiv och destruktiv förklaringsarsenal. 
Han/hon har t. ex. en usel ”copingstrategi”. En sådan invändning tar emellertid inte 
hänsyn till förklarandets natur. Förklarandet försiggår inte ”inom” individen. Det är en 
social akt, en akt av kommunikation. För individens del handlar det på sin höjd om ett 
ställningstagande till de alternativ som den sociala interaktionen förelägger. Men 
eftersom individen deltar i den sociala interaktionen, blir till genom denna interaktion, 
blir varje ställningstagande mot de förklaringsalternativ som erbjuds en akt av uppror, 
såväl mot karaktären på de relationer där individen konstrueras som mot den egna 
självuppfattningen så som den organiserats inom denna relation. Och även rebellen 
kräver en berättelse om sina rebelliska handlingar.  

En diskussion om den galopperande psykiska ohälsan måste därför hamna i frågan om 
hegemonin över förklaringarna av arbetets handlingar. Och då handlingar förklaras 
inom ett moraliskt rum ställs frågan om vilka, och därmed vilkas, starka värderingar 
som skall konstituera detta rum.  

Men därmed har vi lämnat den rena psykologin för att förflytta oss till den politiska 
arenan. Något som dock ligger utanför denna avhandlings ramar.  
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