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Abstract 

The focal point of this thesis is an interest in the phenomena of regenerative work, 

which is a work that has the potential of recreating and developing human resources 

and energy. The aim is to make a contribution, by presenting a supplementary 

perspective, to this area of research by considering regenerative work through a 

process perspective where the centre of interest is transferred from being a question of 

what to a question of how? The guiding research question is as follows: How could the 

organizing processes of regenerative work be understood? - more specifically - through an 

interactive approach the purpose is to describe, analyze and understand those everyday 

processes that have implications for regenerative work.  

 

This general inquiry took place at a number of wards/departments at a hospital in 

southern Sweden. Above all, the empirical focus concentrated on two specific 

occurrences: (1) an implementation of a new work model at the various 

wards/departments and (2) the function of the ward managers and their work 

situation. Empirical material was collected in collaboration with assistant nurses, 

registered nurses and ward managers through forum dialogues, interviews and 

observations. Narratives as formation of knowledge are a significant tool that 

constitutes an important foundation of this thesis. The chain of events and actions of 

complex processes are thus interpreted and understood by means of using narratives as 

a research device. The narrative form was also a source of inspiration for a large 

portion of the results presentation.  

 

The comprehension of the construction of experiences that may be related to 

regenerative work must be interpreted and understood beyond an individualistic 

perspective. Overconfidence in rules and routines, and a predetermined execution of 

the work proved also to be problematic in a complex and symbolically charged reality. 

Consequently, regenerative work must be understood in the light of a reality/world 

that consists of regularities and irregularities as well as predictability and 

unpredictability. It is in the complexity of such worlds, actors are required to interpret 

what their work/assignment is about and to carry it out satisfactory and to the best of 

their ability. Hence, two crucial questions are derived: How is the work/assignment 

interpreted? Are their prerequisites in the organization enabling and supporting good performances? In 

conclusion, these two questions are interconnected and discussed further in view of 

local basic conditions for conversation and action as well as leadership in terms of 

organizing for sensemaking. 

 

Keywords: Regenerative work, Organizing, Sensemaking, Leadership/Management, 

Wellbeing and Health care. 
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Sammanfattning 

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett intresse för företeelsen regenerativt arbete, dvs. 

ett arbete med potentialen att återskapa mänsklig energi. Målet är att bidra med en 

kompletterande bild till området, genom att förstå regenerativt arbete utifrån ett 

process perspektiv. Där fokus förskjuts från en fråga om vad, till en fråga om hur? Den 

vägledande frågeställningen är: Hur kan organiseringen av det regenerativa arbetet förstås? En 

mer preciserad formulering är, att med ett interaktivt tillvägagångssätt, beskriva, 

analysera och förstå de vardagliga processer i organisationen som har innebörder för 

ett regenerativt arbete. 

 

Studien har genomförts på ett antal vårdavdelningar, på ett sjukhus. Praktikfokus har 

framförallt utgjorts av två specifika företeelser: (1) införandet av en ny arbetsmodell på 

de olika avdelningarna och (2) avdelningschefernas funktion och arbetssituation. 

Genom olika arenor, tillsammans med undersköterskor, sjuksköterskor och 

avdelningschefer, har material samlats in (dialogforum, intervjuer och observationer). 

Berättelsen som kunskapsform är, genomgående i avhandlingen, ett betydelsefullt 

verktyg. Komplexa processer av handlings- och händelsekedjor har således förståtts 

med hjälp av berättelsen. Stora delar av resultatframställningen är också inspirerad av 

en berättande form. 

 

Förståelsen för konstruktionen av upplevelser som kan hänföras till ett regenerativt 

arbete måste tolkas och förstås bortom ett individ fokuserat perspektiv. Även en 

övertro på regler, rutiner och ett förutbestämt utförande visar sig, i en komplex och 

symboliskt laddad verklighet, vara problematiskt. Ett regenerativt arbete, bör förstås 

mot bakgrund av en verklighet med hög komplexitet, bestående av en ständig närvaro 

av förutsägbarheter och oförutsägbarheter, regelbundenheter och oregelbundenheter. 

Det är i denna komplexa värld, aktörer ska tolka vad arbetet/uppdraget handlar om 

och på bästa möjliga vis utföra ett bra arbete. Två frågor visar sig vara centrala: Hur 

tolkas arbetet/uppdraget? Finns det förutsättningar att göra ett bra jobb? Dessa två frågor 

sammanlänkas och diskuteras avslutningsvis, med hänsyn till lokala förutsättningar för 

samtal och handling samt ledarskap, i betydelsen att organisera för sensemaking. 

 

Nyckelord: Regenerativt arbete, Organisering, Sensemaking, Välbefinnande, 

Ledarskap/Chefskap och Hälso- och sjukvården 
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Tack! 

I slutet av avhandlingen ställer jag två tillsynes anspråkslösa frågor: Hur tolkas 

uppdraget? Finns det förutsättningar för att göra ett bra jobb? Frågorna är 

centrala utifrån den argumentation jag driver. Och självklart är de lämpliga att 

ställas även till mig själv. Nu har jag inte för avsikt att besvara dessa frågor här, 

men båda kan till stor del härledas till nedanstående människor och det som 

har skapats i mötet och förhandlingen oss emellan. Det finns således all 

anledning att nämna några av dem som både har bidraget till begripliggörandet 

av vad det är jag har ägnat mig åt och också varit nödvändiga förutsättningar 

för mig och min strävan att göra ett bra jobb. 

 

Först och främst vill jag tacka Ängelholms sjukhus och alla medarbetare som 

på olika vis varit delaktiga i detta arbete. Framförallt vill jag uppmärksamma 

”mina” chefer: Gunvor, Gunilla, Maj-Lis, Margareta, Maria och Eva. Utan ert 

intresse, öppenhet och engagemang hade denna tid inte alls varit lika nöjsam 

som jag kommer att minnas den. 

 

En grundläggande förutsättning är såklart relaterad till finansiering. Hade inte 

AFA-försäkring funnit området och idéerna intressanta och förtjänta av att 

utredas inom ramen för projektet ”Sluta Plåstra - Hälsoskapande arbetsplatser 

inom hälso- och sjukvården”, hade projektet inte heller blivit av. Och hade inte 

Carin Linander haft den goda smaken att anställa mig som doktorand till 

projektet så hade det varit någon annan som försökt formulera en liknande 

mening. Tack för att du hade förtroende för mig. Projektet ”Sluta Plåstra…” 

hade en, som vi valde att definiera det, Regional stödgrupp med representanter 

från Region Skåne, Kungliga Tekniska Högskolan och Högskolan Kristianstad. 

Jag vill tacka medlemmarna i denna grupp, Göran Ejlertsson, Ingemar 

Andersson, Anja Nyberg, Lars Edgren, Tommy Aspegren, Louise Sylvan med 

flera, för positiva bidrag, entusiasm och ett aldrig sinande påhejande. 

 

Flera från Högskolan Kristianstad, min huvudsakliga arbetsmiljö, har bidragit 

till att dessa år varit riktigt trivsamma och roliga. För enkelhetens skull kallar 

jag några av er för ”Krinovafolket”, av den enkla anledningen att det var där, 

på Krinova Science Park, jag först lärde känna er: Martin, Maria, Lasse, Marie-

Louise, Bengt-Arne, Leif, Jaromir, Åsa, Pär H och såklart min rumskamrat 

Calle. Även personalen på Krinova ska ha ett stort tack. Likaså har 
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medlemmarna i kunskapsgruppen Aloa, med Stefan i spetsen, gjort flera dagar 

lättsammare, roligare och mer intressanta, det samma gäller för medlemmarna i 

forskningstemat: Människa - Hälsa - Samhälle. 

 

Petra, du och jag har med olika ingångar försökt att ro iland detta projekt. Våra 

bilresor mellan Hässleholm och Ängelholm har varit många, ofta olidligt tidiga 

morgnar, men ändå alltid lika trevliga. Bortsett från en sak, ditt val av 

radiokanal… Väg 24 har på flera sätt varit en upplevelse, där man som 

Malmöbo kan få se saker man inte ens visste fanns.  

 

Sören, vi har haft många spännande diskussioner under flera år nu, kanske inte 

alltid särskilt konkreta, ibland direkt egendomliga, men alltid givande. Våra 

gemensamma idéer har till och med börjat synas i text. Jag hoppas vi blir ännu 

bättre på det i framtiden. Ett mellanrum som har betytt mycket för mig. 

 

KTH har också varit ett betydelsefullt sammanhang under dessa år. På 

Industriell arbetsvetenskap har jag lärt känna Lars, Kristina, Jens, Fredrik, 

Matti och Lena. Framförallt har vi träffats och haft utbyten på våra seminarier. 

Ett av dessa var slutseminariet, med hänsyn till det vill jag även tacka Bengt-

Åke Gustafsson som gjorde en riktigt bra, konstruktiv och behövlig 

opponering på mitt manus. 

 

Jan Forslin, som för det första var en av huvudförfattarna till den projektplan 

som vann AFA‟s intresse, utan den hade det inte blivit något alls. Därefter blev 

du även min handledare. Jag har känt ett alltigenom förtroende från din sida, 

som också stimulerat till stor självständighet. Två bestående minnen som jag 

bär med mig, är när du en sommardag gled in på Krinova med tygpåse och 

sandaler samt när du stegade in på Ängelholms sjukhus med portfölj och slips 

– båda gångerna med slipade argument och knivskarp skärpa – båda gångerna 

när behovet krävde. 

 

Marianne Ekman Rising, som efter halva doktorandtiden tog över som 

huvudhandledare. Snabbt satte du dig in i mitt arbete och i stort och smått har 

du stöttat, uppmuntrat, läst manus med inlevelse och aldrig avfärdat mina 

ibland egensinniga val. Det är alltid lika inspirerande och givande att komma 

upp till dig. 
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Mycket snack och lite hockey? Inte alls. Däremot mycket snack om hockey! Pär, 

du har med din oförtrutliga entusiasm varit ett stort stöd genom hela detta 

projekt: läst, kommenterat och ett antal gånger hjälpt till med att till både 

bredd och höjd fylla White board efter White board. Tavlor som ibland kanske 

mer har liknat en Pollock än något annat. Oavsett, det var aldrig samma 

människor som gick ut ur dessa rum, som hade gått in. 

 

Slutligen ett stort tack till mina närmaste utanför den akademiska världen, ni 

som pendlat från att vara nyfikna till förundrat betraktat vad i h*e jag har hållit 

på med. Tja, detta. 

 

Ulf Ericsson 

Mellan Malmö och Kristianstad, 2010 
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Stående uppe på skyddsvallen, försjunken i strömmen, insåg jag – alla risker 

till trots – att det som befinner sig i rörelse alltid är att föredra framför det 

som befinner sig i vila; att föränderlighet är ädlare än varaktighet; att det 

orörliga kommer att förfalla, degenerera och förvandlas till aska, medan det 

rörliga – rent av kommer att vara för evigt.  

                                                                          

                                                                         Ur: Löparna av Olga Tokarczuk 
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Prolog 

Från tågstationen till sjukhuset skulle det bara ta tio till femton minuter att gå. 

Det tog nio minuter. Det var en lätt sluttande backe, uppför, som höll i sig i 

princip hela vägen, ända fram till att jag såg akutingången på min vänstra sida 

och en stor parkering på högra. Jag visste att jag skulle fortsätta på den stora 

vägen en liten bit till. När jag hade matsalen till höger, som var en egen 

byggnad på andra sidan vägen sett från sjukhuset, skulle det bara vara att ta av 

till vänster. Runda kröken och sen längst ner, där skulle huvudingången vara. 

Det går inte att missa. En liten avsats bara, sju trappsteg. Framme. Någon 

annan från insidan hann före, så den automatiska dörren slogs upp. Väl 

innanför huvudentrén är det en reception som möter en, den ligger till vänster. 

Receptionen gick jag bara förbi och fortsatte rakt fram. Korridoren leder till 

cafeterian som ligger mitt emot apoteket. Jag förstod att jag hade gått för långt 

och gick samma väg tillbaka. Väl tillbaka vid entrén visade sig skylten som 

undvek mig på vägen in: Avdelning Delta. In genom en dörr och en trappa upp, 

pilarna visade vägen. Jag möttes av en lång korridor med rum på både höger 

och vänster sida. Inte rum utan salar fick jag senare reda på att de kallas för.  

 

Ett par möten med blickar följt av enklare nickningar hanns med innan 

korridoren tog slut och istället vek av både åt vänster och åt höger. Jag stod då 

utanför vårdexpeditionen. Inne på vårdexpeditionen satt eller stod fem 

vitklädda kvinnor. En pratade i telefon med som det lät en anhörig till en 

patient, någon satt framför datorn och sökte efter något, två stod och pratade 

med varandra. Det pep till så det lät på hela avdelningen, samtidigt som röda, 

digitala, siffror började blinka på en display i taket ovanför mitt huvud. De två 

sjuksköterskorna som stod och pratade (jag visste i och för sig inte då att de 

var just sjuksköterskor) gick raskt ut ur vårdexpeditionen och in på en av 

salarna. Numret på salen matchade siffrorna som blinkade ovanför mitt huvud. 

Det var en av patienterna som behövde hjälp. 

 

Ett arbete som återskapar människans resurser? tänkte jag.  Ett regenerativt 

arbete, alltså.  

 

Genom hela 1900-talet har arbets- och organisationsforskningen diskuterat och 

kommit med olika förslag på hur relationen mellan individ och organisation 
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kan, bör eller ska te sig.1 Genom att veckla ut en idéhistorisk karta, visar sig 

olika former för hur detta förhållande kan se ut och vad i en given tid som 

fokuserats. Det är spänningen mellan ekonomiska och sociala värden som på 

olika vis definieras. Även om båda av dessa sidor teoretiskt har framhållits, har 

det ofta i sin tillämpning blivit ett enögt fokus, och det har varit den 

ekonomiska sidan som följaktligen ställts i centrum (Jaffee, 2001; Forslin, 

2003). Genom att kort blunda för de faktiska tillämpningarna och betrakta 

teorin och framförallt den andra sidan, de sociala behoven, kan en enklare 

karta redovisas. De sociala värdena visar sig alltid ha haft sin plats i dessa 

sammanhang, dock med viss innehållslig förändring i avseende vad dessa skulle 

vara. Fredrick W. Taylor lyfte fram mål som minskat slitage och ökad materiell 

välfärd. Arbetaren skulle få en rimlig kompensation och kravet på den 

arbetandes ansträngning skulle också den vara inom rimlighetens gräns. Den 

rationella arbetsorganisationen skulle inte bara generera en ökad produktivitet, 

utan den skulle också skydda arbetaren från att arbeta ihjäl sig. 

 

Efter Hawthorne-studierna på Western Electric Company, först rapporterade 

av Fritz J. Roethlisberger och William Dickson, förändrades bilden av vilka 

sociala värden som var centrala för den anställde. Den ursprungliga tanken 

med studierna var att utgå från ovan nämnda Fredrick W. Taylor och helt 

enkelt pröva hans framlagda principer för vetenskaplig arbetsledning. Men som 

de flesta forskningsprojekt så blev det inte riktigt som de tänkt sig. Istället för 

att testa ett antal hypoteser, förvandlades studierna istället till att vara 

hypotesgenererande. Genom ett antal egendomlig fynd, som exempelvis att 

oavsett om forskarna förbättrade de fysiska förutsättningarna, försämrade dem 

eller behöll dem som de var (läs belysning), ökade produktiviteten bland 

arbetarna. Det var den informella arbetsorganisationen som hade ”upptäckts”, 

om förenklingen och denna något vaga precisering tillåts. Sprunget ur 

Hawthorne-studierna och senare utvecklat av Human Relations-rörelsen, 

förändrades således synen på människan och hennes sociala behov. Trivsel och 

psykologiska behov sågs nu som viktiga värden för den anställde och även 

något som borde tillgodoses av arbetsorganisationen. 

 

                                                 
1 I de fall texten som följer inte refererar till någon specifik är den inspirerad av: Taylor, 1911; Asplund, 
1986; Forslin, 1990; Schwartzman, 1993.  



17 

 

Ett framåtsträvande initiativ utgjordes av den sociotekniska skolan, som 

innebar att den tayloristiska- och human relations-modellen skulle förenas och 

utvecklas för att arbetsorganisationer på ett bättre vis skulle möta de (då) nya 

krav som arbetslivet och arbetsmarknaden ställde. Detta ”projekt” påbörjades 

strax efter andra världskriget. STS är kanske mest känd genom först Eric Trist 

och Kenneth Bamforth (1951) och deras kolgruvestudier i Storbritannien och 

senare Fred Emery och Einar Thorsrud. Emery och Thorsrud omsatte de 

sociotekniska idéerna, avseende människans behov, till sex psykologiska 

arbetskrav: (1) behovet av ett arbetsinnehåll, som är rimligt utmanande för den 

anställde och kräver något utöver ren uthållighet och som erbjuder åtminstone 

ett minimum av omväxling, inte nödvändigtvis nyheter; (2) behovet att kunna 

lära i arbetet och fortsätta att utveckla sin kompetens; (3) behovet av eget 

område för beslutsfattande, som individen kan kalla sitt eget; (4) behovet av 

socialt stöd och erkännande på arbetsplatsen; (5) behovet att kunna relatera 

den egna arbetsinsatsen och produktionen till livet utanför arbetsplatsen; samt 

(6) behovet att uppleva att arbetet leder till någon form av önskvärd framtid 

(inte nödvändigtvis befordran).  

 

2002 kom boken Creating Sustainable Work Systems, en antologi med 

redaktörerna Peter Docherty, Jan Forslin och A. B (Rami) Shani. Här 

diskuteras, som titeln avslöjar, hållbara arbetssystem. Med ett hållbart 

arbetssystem syftar författarna på arbetsorganisationer som både är 

konkurrenskraftiga och har förmågan att återskapa och utveckla människans 

investerade resurser i arbetet, det vill säga ett regenerativt arbete. Motivet för 

att ta ett ytterligare steg i synen på relationen mellan människa och organisation 

kan sammanfattas med hjälp av Forslin (2003: 44-45):  

 

Utan att förringa värdet av ett proaktivt arbetsmiljöarbete, tenderar 

industrisystemet att inta ett närmast kompensatoriskt förhållningssätt till 

förbrukningen av mänskliga resurser. […] I den nuvarande situationen finns 

behov av en komplettering av hittillsvarande föreställningar om arbete, som kan 

tjäna som utgångspunkt för något som går längre än undanröjande av destruktiva 

inslag eller uppnå högmotiverande betingelser – arbete som en regenerativ 

process som kan återskapa mänsklig energi. Och främja verksamhetens 

konkurrensförmåga – ett krav som ingen organisation undkommer. 
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Henrietta, avdelningschefen, stegade ut ur ett av rummen. Hon bar en vit rock, 

den var öppen så att hennes civila kläder tydligt syntes. Hon fick syn på mig, 

gick fram och sträckte fram handen och sa: ”Välkommen till avdelning Delta. 

Du hittade hit? Vi börjar väl med att ordna fram lite kläder till dig, du ska ha 

vita byxor och en vit skjorta. Det är både av hygienskäl, men också för att 

patienterna inte ska undra för mycket.” 

 

Undrar hur det är att jobba här… eller att vara chef?    
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Del I: Bakgrund, tillvägagångssätt och teoretisk ram 

 

Avhandlingens första del, kapitel 1-4, introducerar läsaren till de 

fenomen som kommer att vara i fokus, det teoretiska ramverket samt 

var studien är förlagd. Studien är genomförd på ett antal 

vårdavdelningar på ett sjukhus och tar sin utgångspunkt i ett intresse för 

företeelsen regenerativt arbete: dvs. ett arbete som har potentialen att 

återskapa och utveckla mänsklig energi. Flera författare hävdar att 

avgörande upplevelser för människan vad gäller ett sådant arbete är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre dimensioner har sitt 

teoretiska ursprung i Aaron Antonovskys begrepp Sense of Coherence. 

Den kompletterande bilden som föreliggande studie vill bidra med är att 

förstå detta fenomen i arbetsorganisationer utifrån ett processperspektiv 

med en betoning på ”huret”. Fokus kommer således att förflyttas mot att 

studera hur medlemmar, i den aktuella organisationen, konstruerar sina 

världar. En vägledande frågeställning är: Hur kan organiseringen av det 

regenerativa arbetet förstås? Studiens strävan vilar således på en förståelse 

för ett regenerativt arbete som kontextspecifikt och framväxande. 

Resurser för upplevelser som kan härledas till ett sådant arbete tolkas, i 

föreliggande sammanhang, som att de blir till genom komplexa 

mellanmänskliga processer. Karl Weicks begrepp Sensemaking kommer i 

denna del att introduceras som en fruktbar ”teoretisk nyckel” för en 

sådan strävan. Studiens ambition har fordrat en empirinära ansats. 

Genom olika arenor, tillsammans med undersköterskor, sjuksköterskor 

och avdelningschefer, har material samlats in. Berättelsen som 

kunskapsform har i sammanhanget visat sig vara betydelsefull för detta 

arbete. Komplexa processer av handlings- och händelsekedjor har 

således förståtts med hjälp av berättelsen som verktyg. 
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1. Bakgrund, problemområde, syfte och frågeställning 

 

Denna avhandling är producerad inom ramen för ett FoU-projekt. Projektet 

har haft den övergripande rubriken ”Sluta Plåstra2 – Hälsoskapande 

arbetsplatser inom hälso- och sjukvården”. Avhandlingen är ett bidrag till 

pusslet om hållbara arbetssystem. Ett hållbart arbetssystem kan betraktas som en 

vision och undran över hur organisationer både kan återskapa människans 

resurser och samtidigt vara konkurrenskraftiga. Ett överordnat syfte är att 

bidra till en ökad förståelse för sådana arbetssystem. Avhandlingens fokus 

kommer att ligga på återskapandet och utvecklandet av människans resurser, 

dvs. det regenerativa arbetet. Utgångspunkten är ett antal vårdavdelningar på 

Ängelholms sjukhus, som således har varit det empiriska studieobjektet för 

avhandlingen. 

1.1 Introduktion 

Precis som nämndes i prologen så har arbetsvetenskapen genom hela 1900-

talet och fram till idag fokuserat spänningen mellan ekonomiska och sociala 

behov i organisationen (Jaffee, 2001). Vad som har ställts i centrum har 

varierat beroende på vem som uttalat sig, vilket perspektiv som anlagts och vid 

vilken tid.  

 

En stor del av den arbetsvetenskapliga forskningen har de senaste femton åren 

tagit avstamp i effekterna av den ekonomiska kris som förelåg under den första 

delen av 1990-talet.3 Rantakeisu, Starrin och Hagqvist skrev 1996 följande: 

”Massarbetslöshet och ekonomisk kris präglar dagens svenska samhälle. 

Förvandlingen från välfärdsstat med full sysselsättning till ett land med 

massarbetslöshet och kraftig social nedrustning har gått snabbt.” (1996:11). 

Det tidiga 1990-talet präglades av mörka återgivningar av arbetsmarknaden. 

Arbetslösheten ökade markant. Mellan åren 1991-1993 försvann ungefär 

485 000 jobb (Rantakeisu et al, 1996). Effekterna kom efter en period av låg 

produktivitet och försämrad, ur ett svenskt perspektiv, global konkurrenskraft. 

Den offentliga sektorn och framförallt hälso- och sjukvården fick betala ett 

                                                 
2 Namnet Sluta Plåstra kan eventuellt låta märkligt. Ett kort förklaring ges i Bilaga 1. 
3 Mitt uppe i skrivandet av denna avhandling drabbades världen och Sverige av en ny ekonomisk kris. Vilka 
framtida eller långsiktiga effekter denna kris kommer att ha på arbetsmarknaden är dock inte ett ämne för 
denna studie.  
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högt pris genom stora nedskärningar för att återskapa balansen i 

samhällsekonomin. Barklöf poängterade emellertid år 2000 att de åtgärder som 

smärtade så mycket under denna period hade haft en god inverkan. 

Produktiviteten bland svenska företag ökade, likaså tillväxten (Barklöf, 2000). 

Parallellt med denna nyvunna framtidstro drog en annan debatt igång, 

nämligen den om hur det stod till ute i arbetsorganisationer på den svenska 

arbetsmarknaden. Debatten handlade framförallt om att villkoren för den 

anställde hade förändrats följt av att den arbetsrelaterade ohälsan ökade. 

 

Första hälften av 2000-talet kom flera rapporter om att den arbetsrelaterade 

ohälsan hade ökat. Ett sådant exempel är socialdepartementets slutbetänkande 

från 2002 ”En handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet”. Författarna fäster 

uppmärksamheten på ökningen av sjukskrivningar och förtidspensioneringar: 

 

…sjukfrånvaron fortsätter att öka och att ohälsa och därmed 

sammanhängande utstötning från arbetslivet blivit ett mycket allvarligt 

problem för allt fler människor. Vid utgången av 2001 beräknas antalet 

personer som varit sjukskrivna längre än ett år till 120 000, nästan en 

tredubbling jämfört med 1997. Även antalet förtidspensionärer fortsätter att 

öka. Antalet förtidspensionärer och sjukskrivna sammantaget uppgick vid 

årsskiftet 2001/2002 till nära 16 procent av befolkningen i arbetsför ålder 

(SOU 2002:5:98). 

 

En betydande del av denna rapportering kunde hänföras till psykologiska 

diagnoser. Casten von Otter (2003), en av de ofta citerade forskarna under 

denna tid, framhöll även han den drastiska ökningen av sjukskrivningstal och 

förtidspensioneringar, och med oro påpekade att arbetshälsan på ett påtagligt 

vis hade försämrats. von Otter pekar på att kraven på individen hade trappats 

upp parallellt med en förhöjd otydlighet och osäkerhet i arbetsorganisationer, 

tidigare identifikationer kopplat till gamla roller hade upplösts, relationerna på 

arbetsplatsen hade förändrats till att vara mer flyktiga, det psykologiska 

kontraktet intog en ny skepnad och var inte längre lika tydligt i vad det 

omfattades av (von Otter, 2003; Sennet, 2005). Stress och utbrändhet var 

återkommande begrepp och reaktioner som flitigt diskuterades. Det var också 

den ökade rapporteringen av stress och utbrändhet i arbetslivet som var den 

huvudsakliga anledningen till att begreppet hållbara arbetssystem började 

diskuteras (Docherty et al, 2002; Backström och Söderberg, 2007). 
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Några entydiga svar eller fullständig förklaring till det sjukskrivningsläge som 

rått och som till en del fortfarande råder (även om det skett en minskning de 

senaste åren) är svår att utvinna, förmodligen inte heller möjlig. Problemet är 

komplext och faktorerna är många – icke desto mindre tycks en stor del i detta 

kunna härledas till en problematisk arbetssituation, hävdar flera författare (se 

exempelvis Nyman, Palmer och Bergendorff, 2002). Docherty, Kira och Shani 

(2009) menar att denna problematiska arbetssituation kan härledas till vad de 

benämner som intensiva arbetssystem (se även Docherty et al, 2002). 

Kortsiktighet, ökade krav och intensitet, tillsammans med en reduktion av 

tillgängliga resurser har lett till en arbetssituation som förbrukar människans 

resurser. De betonar att denna förändring i arbetsorganisationerna 

sammanfaller med sjukskrivningarna. ”The increase in percieved work intensity 

is matched by increases in sickness. […] The largest part of this increase is due 

to psychological issues, including stress-related diagnoses.” (Docherty et al, 

2009). Anders Hanson (2004) argumenterar för samma sak och med 

arbetsorganisationen i centrum menar han att den part som i många 

sammanhang inte prioriterats särskilt högt är medarbetaren. Villkoren som 

människan ska anpassa sig till i verksamheterna har i sin förlängning 

konsumerat mycket av hennes resurser.   

   

Även om ersättning i form av lön är den huvudsakliga anledningen till att 

människan går till jobbet och fortsätter att gå dit, finns det även andra krav och 

förväntningar som ställs på arbetsplatsen som social arena: goda 

arbetsförhållanden, arbetstillfredsställelse och god hälsa är sådana exempel. 

Självklart finns ingen otvetydig bild av arbetslivets verklighet, utan den är 

mångfaldig, skiftande och även motsägelsefull, ändock kan mönster utvinnas 

som antyder om en arbetssituation som i mångt och mycket inte tycks vara 

hållbar.  

 

Föreliggande avhandling kommer empiriskt att utgå från ett lokalt exempel 

inom hälso- och sjukvården. I jämförelse med andra verksamheter borde 

kanske hälso- och sjukvården framstå som ett föredöme i avseende att placera 

hälsan och välbefinnandet i centrum, så föreligger det paradoxalt inte. Vård- 

och omsorgssektorn är i stor utsträckning drabbad av just höga sjuktal 

relaterade till stress och psykisk påfrestning. 
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1.2 (O)balans 

I en organisation finns det tillgång till olika resurser som aktörer kopplade till 

organisationen är angelägna om att få möjlighet att utnyttja (Ahrne, 2002). Som 

människor söker vi också tillgång till olika resurser genom olika medlemskap i 

en mängd organisationer. Resurser som är kopplade till en organisation kan 

handla om mycket skiftande saker som till exempel avkastning på satsat kapital, 

muskler, lön, matvaror, god vård, kreativitet, en säker och funktionell bil, 

kärlek, status och så vidare. De organisationer, i vilka vi har ett fritt val att välja 

om vi ska vara medlemmar eller inte, förutsätter vi också ska bidra med något 

som ger tillbaka ett värde för oss. Hanson (2004) använder sig av en 

värdemodell för att beskriva detta och samtidigt en trepartsrelation som oftast 

föreligger i organiserad verksamhet – Kund – Ägare (alt. huvudman) - 

Medarbetare. Tre intressenter som alla vill få ut ett värde, en nytta, av den 

gemensamma nämnaren: organisationen. Detta förhållande, som beskrivs något 

förenklat med hjälp av värdemodellen, visar på ett beroendeförhållande mellan 

olika intressenter kopplade till organisationen. Hanson (2004:23) ställer ett par 

retoriska frågor i anslutning till denna modell: 

 

Är det någon av dessa tre som ska ha det största utbytet av det som görs på 

arbetsplatsen? Eller snarare: hur får vi en god balans mellan i fördelningen av den 

nytta eller värde som vi på vår arbetsplats presterar? […] Det finns anledning att 

fundera över hur det ser ut med balansen i allmänhet i modernt arbetsliv. Har vi 

en god balans mellan olika intressenter? Har vi en balanserad nyttomaximering? 

Får respektive intressent sina primära intressen tillgodosedda? Ägarna ska ha 

avkastning på satsat kapital, kunderna ska ha tjänster och produkter av god 

kvalitet och medarbetarna ska förutom lön uppleva arbetstillfredsställelse och 

bevara en god hälsa. […] Faktum kvarstår att om obalans råder mellan de olika 

intressenterna, uppnår vi inte det optimala värdet för någon part i ett långsiktigt 

perspektiv.  

 

Med hänvisning tillbaka till socialdepartementets rapport och med stöd av 

bland andra Forslin (2002), Forslin (2003), Abrahamsson (2003) och Kira 

(2003) så tycks denna trepartsrelation inte vara särskilt tillfredsställande. Den 

balans som Hanson eftersöker är inte helt närvarande. Detta betyder emellertid 

inte att det inte finns kunskap om dessa frågor, utan det tycks förefalla precis 

tvärtom. Mycket av denna kunskap är kopplad till statistik om sjukfrånvaro. En 

sådan redogörelse kan ge oss fakta kring hur det ser ut i olika sektorer, vi kan 

jämföra dessa och se att värst drabbad är kommunen tätt följd av landstinget, 
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kvinnor är i högre grad drabbade än män. Det finns också en skillnad mellan 

arbetsplatser som kan härledas till storlek (SOU 2002:5). Kelloway och Day 

(2005) gör en genomgång av stora delar av den teoretiska kunskap som finns 

tillgänglig kopplat till vad de definierar som ”Healthy workplaces”. Till största 

del är deras genomgång egentligen direkt kopplad till arbetsmiljöns risker och 

vilka negativa psykologiska effekter som kan skapas för individen på 

arbetsplatsen. Likväl inkluderas i deras sammanfattning även forskning som 

studerat arbetets positiva influenser. Dock är en stor del av denna ganska 

allmän och abstrakt och kan härledas till Hansons (2004) resonemang om att 

det finns kunskap om hur vi ska organisera och leda organisationer så att dessa 

både ska bidra till effektivitet och anställdas välbefinnande. Denna kunskap, 

framhäver Hanson och jag skulle vilja instämma i detta, är på en generell nivå 

och ger kanske inte i sin teori särskilt mycket tillbaka till praktiken, det finns 

helt enkelt en omsättningsproblematik.  

 

Kanske har texten här mer lutat åt en eländesbeskrivning av rådande praktik 

ute i arbetslivet, men detta ska inte tolkas på så vis att arbetet i sig självt skulle 

behöva vara något negativt, ett ont måste, något som endast förbrukar 

människans resurser. Då hade vi hamnat en återvändsgränd och laptopen hade 

här slagits igen. Istället finns det anledning att på ett mer spetsfundigt vis 

problematisera relationen mellan människan och hennes arbete och genom 

detta se dess möjlighet och potential eller som Forslin (2003:13) uttrycker det: 

 

Människan är till sin natur produktiv med behov av att prestera, skapa värde och 

förbättra, att utnyttja sin förmåga och att utvecklas. Arbetet är inte bara 

tidsmässig utan också mentalt ett dominerande inslag i människors liv. Det är en 

källa till djup tillfredsställelse och livsmening, det primära instrumentet för 

självuttryck och egenvärde, men också för gemenskap med andra. Eller snarare – 

kan vara.   

 

Arbetet kan alltså under rätt förutsättningar också handla om glädje, lust och 

tillfredsställelse. Prestation, social tillhörighet och att få bidra i ett sammanhang 

är också behov som kan uppfyllas på arbetsplasten. Det är således på sin plats 

att skrapa lite på den yta som omger arbetets roll i människors liv och dess 

potential med hänsyn till människors välbefinnande. 
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1.3 Konsumerande eller Återskapande 

Som framträtt i ovanstående resonemang är interaktionen mellan arbetet och 

anställda mediet som producerar och reproducerar ett förhållande som i sin 

förlängning ger konsekvenser och effekter för båda delar samtidigt. Med fokus 

på effekterna ur ett mänskligt perspektiv menar Forslin och Kira (2000:25) 

följande:  

 

                         Interaktionen mellan anställda och deras arbete har genomgripande 

återverkningar på den anställdes fysiska och psykologiska tillstånd och 

utveckling. När den fungerar som bäst ger detta växelspel de anställda hälsa, 

välbefinnande samt fysisk och psykologisk utveckling. Mänskliga resurser byggs 

upp under arbetsprocessen… I sämsta fall leder interaktionen till sjukdom, stress 

och oförmåga eller bristande vilja att utvecklas hos de anställda. Mänskliga 

resurser förbrukas under arbetsprocessen. 

 

Alltså, i denna relation finns det både möjligheter till att återskapa resurser hos 

individen samtidigt som det finns risker att dessa resurser förbrukas och töms.  

 

Ett par saker är nödvändiga att lyfta i detta sammanhang. Det första är det 

faktum att individens hälsa är ett i allra högsta grad komplext fenomen. Någon 

övergripande överenskommelse är svår att uppnå, avseende vad som bör eller 

inte bör inbegripas i en sådan diskussion. Det ligger inte heller inom ramen för 

föreliggande avhandling att bena ut en sådan diskussion. Som en del i 

hälsobegreppet återfinns emellertid välbefinnande (två andra är klinisk status 

och funktionsförmåga). ”Välbefinnande är individens övergripande upplevelse 

av att må bra eller må dåligt” (Hanson, 2004:60). Jag kommer inte att återge 

data om exempelvis klinisk status, dvs. hur organisationsmedlemmarnas 

fysiologiska mätvärden sett ut, eller liknande. Istället kommer jag, precis som 

liknande forskning om regenerativt arbete (se exempelvis Kira, 2003; Kira och 

Forslin, 2008; Palm, 2008), att utgå ifrån organisationsmedlemmarnas olika 

utsagor och handlingar och min tolkning av dessa. Vidare, och centralt i detta 

sammanhang, antyder den komplexa bilden av hälsa och välbefinnande att 

hälsa (och ohälsa) på arbetsplatsen inte kan reduceras till en medicinsk fråga 

utan måste lyftas till en nivå där aspekter som arbetssituation och arbetets 

organisering också inkluderas (Hanson, 2004). Ett närmande av en sådan mer 

vidsträckt syn på hälsa och hälsokonsekvenser öppnar upp för ett 
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betraktelsesätt som förhåller sig till arbetsplatsens vardag och praktik. I detta 

ingår således områden som exempelvis hur vi: 

 

 organiserar verksamheten 

 fattar beslut 

 utövar ledarskap 

 genomför arbetsmöten 

 kommunicerar medarbetare emellan 

 

Punkterna är endast exempel, men vad de illustrerar är delar av 

arbetsorganisationers vardag, denna vardag kommer att vara central i det 

följande. 

 

Studier om arbetets effekter på individen är långt ifrån ovanliga. Under hela 

1900-talet har denna fråga dryftats inom arbetsvetenskapen och 

organisationsforskningen (t.ex. Gardell, 1976; Lennerlöf 1989; Hansen och 

Orban 2002; Theorell 2003; von Otter 2004). Traditionellt har synen på 

arbetsmiljön varit att se denna som en hälsorisk. Frågorna har således i 

huvudsak kretsat kring hur man kan minimera farorna och ohälsan i arbetet 

(Johansson och Johansson 2004). Även den psykosociala arbetsmiljön har 

under lång tid kommit att betraktas med sådana riskglasögon, 

stressforskningen är ett sådant exempel (Monat och Lazarus 1991; Aldwin, 

2000). Emellertid finns klassiska bidrag som utvecklat teorier med hänseende 

till att arbetet har avgörande positiva implikationer för vårt sociala liv och 

konstruktioner av vår identitet (se exempelvis Jahoda 1979; Kahn 1981; Weick, 

2003). 

 

En del författare vill vända på myntet och skapa förutsättningar för att se 

arbetets eventuella potential att faktiskt återskapa människans resurser. Ur ett 

organisationsperspektiv, är ett av de senare begreppen hållbara arbetssystem (t.ex. 

Forslin och Kira, 1999; Docherty, Forslin och Shani, 2002; Forslin, 2003). 

Denna typ av system har förmågan att återskapa eller öka energin hos de 

arbetande och samtidigt vara konkurrenskraftiga. Det mer abstrakta begreppet 

hållbara arbetssystem kan brytas ned till fyra något mer överskådliga områden 

(Docherty, Forslin och Shani 2002:11): 
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“The regeneration and development of human resources. The core concept of 

sustainable work systems is that the resources deployed are regenerated by the 

system. Human resources to be fostered include skills, knowledge, co-

operation and trust, motivation, employability, constructive industrial relations, 

and also broader institutional/societal prerequisites, such as training systems. 

 

The promotion of quality of working life and competitive performance. Sustainable work 

systems pay equal attention to improving working conditions and 

organizational performance and effectiveness. Again their interdependencies 

require an integrated approach.  

 

The nature of sustainable change process for renewal and learning. Sustainable work 

systems should not produce static conditions. Many processes of 

reorganization and re-engineering are failing or stalled: sustainability therefore 

has to include the question of how organizational change can be structured 

and guided. Put differently, since challenges and organizational environments 

are increasingly volatile, sustainability means creating „liberating structures‟ and 

building up internal capabilities to carry through reorganizations and 

continuous change successfully and to facilitate learning. 

 

The provision of employment. Sustainable work systems provide a micro-economic 

context for increasing employment levels, as well as counteracting current 

tendencies of labour market segregation. Sustainable work systems could serve 

as paths of integration of unemployed people into the labour market by 

reversing process of exclusion on the micro level.” 

 

Som framgår av ovanstående handlar hållbara arbetssystem om en normativ 

återgivning av en vision bestående av ett komplext sammanlänkande nätverk 

av relationer. Att ta sig an en sådan uppgift är följaktligen ett omöjligt företag 

utifrån föreliggande studies förutsättningar. Min ambition ter sig något mer 

anspråkslös. Fokus kommer att riktas mot det område inom paraplybegreppet 

hållbara arbetssystem som behandlar regenerativt arbete, det vill säga 

återskapandet av människans resurser, eller mänsklig energi. Enligt Kira och 

Forslin (2008) handlar detta om att arbetet ska ge ett positivt tillskott till 

individens energi, utveckling och bereda arbetsglädje. Birgitta Södergren intar 

ett liknande perspektiv och understryker också det centrala i att placera 
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människan och hennes resurser i organisationsanalysens framsäte: och säger att 

”… det är i grunden människors energi, kompetens och innovationskraft som 

för verksamheter framåt, antingen vi riktar blicken mot stora eller små företag, 

mot privata eller offentliga organisationer.” (Södergren, 2009:77). Hon betonar 

brister i en teknifierad samtid, som är fenomenal på innovativa tekniska och 

strukturella förändringar, men inte lika bra på att förstå och ta hänsyn till ett 

mänskligt system. Utan att nämna begreppet regenerativt arbete, beskriver hon 

betydelsen av förutsättningar och resurser för människan i arbetet och sättet att 

organisera på som har förmågan att återskapa den investerade energin. Med 

andra ord, en interaktion mellan arbete och människa som har förmågan att 

åstadkomma både en professionell och personlig tillväxt. 

 

Med ett problemområde som föreliggande, relationen människa – arbete - 

hälsa, är det lätt att fastna i en enkelriktad tolkningsrutin: svåra arbetsuppgifter 

leder till sjuka medarbetare (med en implicit antydan att motsatsen skulle generera 

ett för medarbetaren positivt utfall) (Morén, 2001:13). Fokus förläggs då endast 

på arbetsuppgiftens karaktär och den enskilde individen. Den här studien har 

ambitionen att vidga denna tolkningsrutin genom att betrakta regenerativt 

arbetet utifrån ett organiseringsperspektiv. I nära anslutning till detta har jag 

även för avsikt att undvika att hamna i en situation där hållbara arbetssystem 

samt regenerativt arbete behandlas som något statiskt, eller som ett resultat. 

Mitt förhållningssätt till hållbara arbetssystem samt regenerativt arbete är mer i 

linje med bland andra van Eijnatten (2004), som menar att det snarare är något 

som ständigt konstrueras och bör betraktas som ett blivande genom komplexa 

mellanmänskliga processer. Det är följaktligen inte något som finns där ute och 

väntar på att bli upptäckt, veckla ut och uppenbara sig. I en organisatorisk 

kontext är det således processerna som blir de intressanta att studera. Det 

betyder att fokus vänds mot organiseringen, det vill säga organisationens ständiga 

tillblivelse (Weick, 1979). Jag kommer att utveckla detta perspektiv i kapitlet 

Forskningsperspektiv, metod, studieobjekt och arbetsgång.  
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1.4 Syfte och frågeställning 

Mot denna bakgrund har avhandlingen följande vägledande frågeställning: 

 

Hur kan organiseringen av det regenerativa arbetet förstås? 

 

En något mer preciserad formulering är, att med utgångspunkt i ett interaktivt 

tillvägagångssätt, beskriva, analysera och förstå de vardagliga processer i 

organisationen som har innebörder för ett regenerativt arbete. 

 

Den övergripande frågeställningen och syftet kommer att belysas på ett antal 

vårdavdelningar på ett sjukhus. Mer konkret utgörs den lokala praktikens fokus 

av framförallt två specifika företeelser: (1) införandet av en ny arbetsmodell på 

de olika avdelningarna samt (2) avdelningschefernas situation och funktion. 

Arbetet med den nya arbetsmodellen på vårdavdelningarna påbörjades i stort 

sett parallellt med, men oberoende av, att studien inleddes. Det föll sig således 

naturligt att följa denna förändring och tolka den mot bakgrund av ett 

regenerativt arbete. Avdelningscheferna hade självklart en viktig roll i denna 

förändring. Samtidigt har följandet av avdelningscheferna, som individer och 

funktion i organisationen varit tätare, vilket lett till ett bredare och kanske mer 

komplext analysområde. Således kommer avdelningscheferna att ”synas” både i 

analysen av den nya arbetsmodellen, i detta fall något mer i bakgrunden, för att 

sedermera få en mer central huvudroll i betraktandet av deras egen strävan 

efter ett arbete som är av regenerativ karaktär samt förståelsen för deras 

funktion i skapandet av goda förutsättningar för medarbetarna på avdelningen. 

1.5 Disposition 

Avhandlingen är indelad i fyra delar: Del I: Bakgrund, tillvägagångssätt och 

teoretisk ram (kap. 1-4). Del II: Om det ”lilla uppdraget” – ett nytt sätt att 

arbeta på och medföljande konsekvenser (kap. 5-6). Del III: Om att vara chef 

och jakten på mening (kap. 7-8). Del IV: Sammanfattning, integrering och 

utveckling (kap. 9-10). Nedan följer en kort genomgång av kapitlens ordning 

och innehåll. 

 

Kapitel 1 har haft ambitionen att rama in den problematik som legat till grund 

för varför denna avhandlings problemområde har uppfattats som angelägen att 

studera. Vidare har även den vägledande forskningsfrågan presenterats. Kapitel 
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2 kommer att behandla relationen mellan människa och arbete, med fokus på 

hur människans resurser (emotionella och kognitiva) kan konsumeras, men 

även regenereras, dvs. återskapas i arbetsprocessen. Kapitel 3 kommer att 

introducera mitt forskningsperspektiv, en konstruktionistisk och tolkande 

ansats. Vidare kommer kapitlet även att beskriva arenan för studien, de 

tillvägagångssätt som använts för att hämta in material från fältet, hur 

arbetsgången samt analysverktygen har sett ut. Som avslutning kommer 

framställningsformen för empirin att diskuteras. Berättelsen som 

kunskapsform är här central, både i avseendet hur jag har valt att betrakta 

rösterna från fältet men även hur jag själv sedan valt att förmedla detta i text. I 

Kapitel 4 diskuteras en väg att förena teorier om regenerativt arbete och ett 

processperspektiv på organisationer. Beröringspunkter och skillnader mellan 

teorierna Sense of Coherence och Sensemaking kommer att utgöra grunden 

för detta kapitel.  Kapitel 5 har ambitionen att återge en del av fältet och 

centrerar kring införandet av ett nytt arbetssätt/arbetsmodell på fem 

vårdavdelningar. Kapitel 6 kommer att med stöd i teorier om organisering och 

meningsskapande beskriva och söka förståelse för processer som har potentialen 

att återskapa människans resurser. Det är således fältberättelsen från kapitel 5 

som tolkas och diskuteras utifrån organisering och meningsskapande. 

 

Kapitel 7 och 8 är två kapitel som ingår i vad som kommer att benämnas som 

”Del III: Om att vara chef och jakten på mening”. Denna ”tredje del” av 

avhandlingen bygger på den teoretiska grund som redan introducerats. 

Emellertid förskjuts fokus mot avdelningscheferna och deras funktion. Denna 

del handlar således både om avdelningschefernas egna behov av att återskapa 

och utveckla deras investerade resurser, men även deras roll som chef på en 

avdelning och de förväntningar och krav som ställs med hänsyn till att skapa 

goda förutsättningar för undersköterskor och sjuksköterskor i en komplex 

praktik. I dessa två kapitel kommer empiri och teori att varvas underhand. 

 

Mina två avslutande kapitel 9 och 10 är av integrerande art. Där argument och 

iakttagelser förenas och sammanfattas i en avslutande diskussion. Diskussionen 

i kapitel 9 är något mer generisk och allmän för att senare åter ta mark och bli 

mer konkret och pragmatisk i avhandlingens sista kapitel, 10. 
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1.6 Läsanvisningar 

En del hävdar att man som författare ska rikta texten mot någon, en faktisk 

person, med syftet att skriva så att denna person både förstår och uppskattar 

texten. Jag har, som exempel, hört berättelser om fotografier på både 

mormödrar, farmödrar och gamla lärare som placerats bredvid dataskärmen, 

för att författaren ständigt ska göra sig påmind om den faktiska och framtida 

publiken. Andra vill hävda motsatsen, dvs. att göra anspråk på att veta vad 

någon annan skulle uppskatta och förstå och samtidigt ha förmågan att 

tillgodose denna persons krav på god textframställning är att överskatta sin 

egen förmåga. Jag är villig att hålla med i det sistnämnda, någon sådan förmåga 

tror jag mig inte besitta. Däremot vet jag vad jag själv uppskattar och har 

följaktligen försökt sträva efter att tillgodose min egen uppfattning. Så här 

retrospektivt så har resultatet varit blandat. 

 

I en avhandlingskontext är den abstrakta publiken forskarsamhället, vilka 

konkreta personer som kommer att framträda som faktiska läsare ur denna 

värld går inte att sia om. Samtidigt är jag angelägen om att även praktiker, 

framförallt inom offentlig sektor, ska finna nöje och nytta av att läsa denna 

avhandling. Oavsett vem som kommer att läsa, är det på sin plats att ge några 

upplysningar om hur texten är uppbyggd. Underrubriken till avhandlingens 

titel är ”Samtal om roll, process och interaktivt meningsskapande”. Samtalet 

syftar främst till olika former av samtal som kan knytas till praktikens fält, men 

syftar även till ett intresse för att föra ett fortsatt samtal. Nu är detta inte fullt 

ut möjligt, då jag redan har sagt mitt utan att läsaren hunnit komma till tals. 

Emellertid har jag försökt att öppna upp texten på ett sätt som bjuder in 

läsaren till ett samtal. Jag väntar ganska länge med att dra slutsatser och låter 

istället flera centrala poänger (tillsammans, ibland jämställt, med mindre 

väsentliga företeelser) flyta förbi, med ambitionen att låta viktiga iakttagna 

särdrag växa fram till tydliga poänger. En sådan strategi kan eventuellt, 

upplevas som frustrerande. Frustrerande för att det ställer krav på att läsa 

texten. Samtidigt har avsikten med en sådan konstruktion varit att ge läsaren 

möjlighet att dra egna slutsatser och göra egna tolkningar underhand. För att 

minska en eventuell frustration har jag delat in avhandlingen i fyra delar. Varje 

del inleds med en ingress om vad läsaren har att förvänta av de kapitel som 

tillhör respektive del och hur de inbördes hänger ihop. Del II och Del III 
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avslutas även med en resumé som sammanfattar de huvudsakliga 

”höjdpunkterna” som kapitlen har tagit upp. 
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2. Arbete, människa och resurser 

 
Var ska man då börja? När jag nu valt att betrakta arbetslivet och 

arbetsorganisationer utifrån företeelsen regenerativt arbete och dess 

organisering vecklar ett problemområde ut sig och ett antal ingångar och 

utgångspunkter visar sig för mig. I inledningskapitlet synliggörs en relation 

mellan arbete, människa och resurser, som tycks vara central utifrån detta 

problemområde. Hur jag än vänder och vrider på frågan så återkommer denna 

relation. Det finns således anledning att titta närmare på detta. Mari Kira och 

Jan Forslin (2008) hävdar att ett arbete som präglas av vara regenerativt stödjer 

utvecklingen och återskapandet av anställdas kognitiva och emotionella 

resurser. Kira och Forslin lyckas att få in de tre begreppen: arbete, människa och 

resurser i detta uttalande. Ambitionen med följande kapitel är att rama in och 

diskutera denna relation. Avsikten är att gestalta arbetets effekter på individen, 

både vad gäller hur arbetet kan konsumera människans resurser, men även hur 

arbetet också kan återskapa människans resurser. Det sistnämnda, dvs. det 

regenerativa arbetet, tänker jag avslutningsvis uppehålla mig vid. 

 

När Kira och Forslin diskuterar arbetets effekter på individen (se ovan), tar de 

ett steg bortom den fysiska arbetsmiljön – där minimering av risker och ohälsa 

varit kopplat till tunga lyft, kemikalier, buller osv. (Holmqvist, 2006) – och 

hänvisar istället till människans kognitiva och emotionella upplevelser samt 

identifierar två traditioner som båda behandlar individens psykologiska 

upplevelser skapade genom arbetet, fast med fokus på olika konsekvenser. Den 

ena traditionen är den som ibland går under namnet ”det goda arbetet”, som 

till stor del utgår från behovsbaserade teorier. Den andra traditionen är den 

stressforskning som utgått från arbetslivet (Kira och Forslin, 2008). Skillnaden 

mellan dessa traditioner kan enklast beskrivas genom att hänvisa till de negativa 

effekter som arbetet kan ha på människan. De behovsbaserade teorierna, 

sprungna ur human relationsrörelsen och utvecklade av representanter i den 

sociotekniska skolan, ser riskerna och skapandet av ohälsa i arbeten som är 

monotona och tråkiga, och vill följaktligen finna lösningar på detta. Effekterna 

på den anställde kan i värsta fall vara att han eller hon själsligt ”rostar igen”. 

Stressforskningen har å andra sidan istället haft fokus på de risker som är 

relaterade till psykologisk överbelastning. Sammanhang där individens 

tillgängliga resurser inte har varit i balans med de krav som arbetet ställt. De 
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risker som arbetet kan generera, som Kira och Forslin (2008) uttolkar ur dessa 

två traditioner, är antingen ”rust-out” eller ”burnout”. Skillnaden i vilken risk 

som är kopplad till relationen arbete och människa kan sålunda enligt dessa 

traditioner hänvisas till arbetets karaktär och innehåll, det vill säga om det är ett 

monotont, tråkigt, relativt okomplicerat arbete eller om det är ett splittrat, 

komplext arbete med skilda och framförallt för höga krav. 

 

Jag tänkte återkomma till dessa två olika perspektiv. Men först finns det 

anledning att ringa in begreppet och företeelsen arbete. Det är ju denna 

aktivitet som hela denna diskussion hittills har kretsar kring. I 

inledningskapitlet, samt även kort i stycket ovan, beskrivs en del effekter 

kopplade till arbetet. Lite svepande skulle jag kunna sammanfatta detta med att 

arbetet kan göra människor uttråkade, sjuka, stressade och utbrända, arbetet i 

växelspel med individen kan även skapa välbefinnande och fysisk samt 

psykologisk utveckling. 

2.1 Arbete  

Arbetet tycks ha många skepnader, en del verkar vara riktigt trevliga andra 

mindre så, eller rent av otrevliga. Vi går, vad det verkar, inte oberörda ur vår 

interaktion med arbetet. Arbetet är också ett dominerande inslag i människans 

tillvaro, både tidsmässigt men också mentalt och är kanske den vanligaste 

gemensamma erfarenheten i vuxnas liv, framhåller Gini (2001). Trots att arbete 

till en del väcker negativa associationer så värderas det högt av yrkesarbetare i 

Sverige. Bortsett från familjen är arbetet det livsområde som skattas som mest 

viktigt (Muhonen, 1999). Arbetet som arena för analys blir således viktig även 

om en sådan undersökning ändock till en del kommer att halta då människan, 

hennes välbefinnande, inte kan isoleras till enbart detta område, utan är på ett 

komplext vis invävt med flera andra livsområden. Det är väl också så denna 

text ska läsas, som en bit i ett större pussel, där orsakssambanden inte är 

självklara och entydiga, utan där interaktionen arbete och individ är ett för 

många betydelsefullt avsnitt i livet. 

 

Arbete är en intentionell värdeskapande process, menar Forslin (2009). Hans 

formulering av arbete, ger en adekvat inramning. Andra författare har 

jämförbara definitioner, däribland Ransome (1997:10), som avgränsar 

processen arbete på följande vis: ”…work constitutes a range of activities 
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through which individuals and groups of individuals seek to gain access to 

resources necessary for their survival”. Definitionen liknar Navarros (1980) 

som CH Karlsson (1986) citerar: 

 

Den definition av ‟arbete‟ som jag skulle vilja föreslå skulle vara en som täcker 

alla aktiviteter som bidrar till människans fortvaro och till människors välfärd, 

antingen de är betalda eller inte. Arbete är det som måste göras för att människan 

skall överleva, eller som – om detta är gjort – bidrar till att förbättra livsvillkor 

eller ge en större känsla av välfärd (Navarro, 1980:900 hämtad från Karlsson, 

1986:47).  

 

En inte helt skiljd, men för sammanhanget mer träffande, ingång till vad arbete 

är återfinns i Mari Kiras ”From Good Work to Sustainable Development”. 

Hennes precisering av arbetet omfattas av att betrakta detta som något som 

förutsätter en mental och/eller en fysisk ansträngning. ”… a working 

individual invests her mental and/or physical resources and those resources are 

transformed in the work process to work result” (2003:64). En människa som 

arbetar använder alltså alltid olika former av resurser i arbetsprocessen. De 

investerade resurserna kan leda till olika utfall – resurserna kan återskapas, i ett 

långsiktigt perspektiv kan de växa och utvecklas, men de kan även konsumeras, 

individen kommer då att känna sig fysiskt och/eller mentalt dränerad (Kira och 

Forslin, 2008). 

 

De flesta idéer och teoretiska bidrag som är kopplade till effekterna av 

relationen mellan arbete och människa handlar om lönearbetet. Även om detta 

inte är en nödvändighet för att det ska handla om arbete, är det i denna 

avhandling lönearbetet som avses när arbete diskuteras. 

2.2 Om att konsumeras 

Ett sätt att närma sig förhållandet mellan arbete, människa och resurser är att 

betrakta denna interaktion utifrån hur människan och hennes resurser kan 

konsumeras i arbetsprocessen. Stress är kanske det som vi idag i allmänhet 

mest förknippar med ohälsa på arbetsplatser. Även om den fysiska 

arbetsmiljön är viktig diskuteras den inte längre i samma utsträckning som 

tidigare. Stressforskningen har beskrivit för oss varför och hur människans 

resurser konsumeras i arbetet. Den arbetslivsforskning som har fokuserat på 

(o)hälsa och stress argumenterar utifrån en dynamisk relation mellan individens 
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förmåga och de krav som omgivningen ställer på individen (t ex Pettersson, 

1994). Alltså, det existerar en ”transaktion” mellan individ och omgivning, där 

individens tolkning av situationen är avhängig upplevelsen. Detta betyder att 

vad som är stressfullt kan variera från person till person. Det kan även vara 

som så att samma person som utsätts för liknande situation vid olika tillfällen 

reagerar på olika vis (Lazarus och Folkman, 1984; Aldwin, 2000). Alltså är 

stress kopplat till både omgivningen och individen samtidigt. En del författare 

vill göra en tydlig uppdelning mellan omgivning och individ, och fokuserar 

sålunda mer på det ena alternativt det andra. Aldwin menar att ett sådant 

ingångsvärde inte är fruktbart utan:  

 

Stress is, indeed, partially a function of the environment, but it is also partially a 

function of the internal characteristics of the individual (whether psychological, 

hormonal, or immunological). It makes little sense to ignore one at the expense 

of the other. Rather, it is of greater importance to trace out the manner in which 

these transactions occur (1994:42).  

 

Människan tolkar de krav som omgivningen ställer på henne. Kraven ställs mot 

den förmåga som hon förfogar över. Är kraven för höga, alternativt för låga, så 

kan situationen upplevas väldigt negativt. Råder det en mer rimlig balans 

mellan kraven och förmågan så kan upplevelsen bli riktigt angenäm 

(Frankenhaeuser, 1995). Frankenhaeuser hänvisar alltså bedömningen av 

kraven till om det finns en balans med förmågan. På liknande vis diskuterar 

Karasek och Theorell med referens till deras krav/kontroll-modell (1990). 

Modellen illustrerar relationen mellan omgivningens/arbetets krav och det 

beslutsutrymme som den anställde har (kontroll). På så vis argumenterar 

Karasek och Theorell på samma sätt som ovanstående författare i betydelsen 

att det inte är arbetet eller mer precist arbetets höga krav som ensamt 

konstruerar upplevelsen av stress, utan detta är avhängigt både tolkning samt är 

direkt relaterat till den möjlighet som den anställde har till självbestämmande. 

Balans är ett återkommande begrepp i detta sammanhang. ”Om obalans 

uppstår reagerar vi med stressreaktioner och därpå följande besvär” 

(Pettersson, 1994:7). Självbestämmandet eller beslutsutrymmet är således 

förbundet med hur den anställde tolkar sin möjlighet att ”övervinna” eller 

”tämja” den uppstådda situationen. Kira (2003) jämför detta med Lazarus och 

Folkmans modell där den första bedömningen av situationen som kravfylld 

åtföljs av en bedömning av om det går att göra något åt den. Om så är fallet, 
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det vill säga att en sådan möjlighet upplevs som tillgänglig, upphör den 

negativa upplevelsen. Relationen mellan arbetsbelastning och 

självbestämmande/beslutsutrymme brukar illustreras med hjälp av en kvadrant 

i vilken den mest kritiska kombinationen således är hög arbetsbelastning och 

litet beslutsutrymme eller självbestämmande (Karasek och Theorell, 1990).  

 

Frankenhaeuser (1995) illustrerar samma princip med en liknande kvadrant 

baserad på två skalor: en aktivitetsskala och en känsloskala. Aktivitetsskalan går 

från aktiv till passiv och känsloskalan går från olust till lust. Ligger jag i 

hängmattan och läser en lättsam bok eller lyssnar på bra musik och känner den 

varma sommarbrisen smeka mitt ansikte så är jag i ett tillstånd som är väldigt 

avslappnat, en lustfylld känsla och samtidigt en låg aktivitet, jag är helt enkelt 

relativt passiv. Den diagonala motsatsen skulle kunna vara min första arbetsdag 

i ett restaurangkök under rusningstid med beställningar som jag knappt känner 

till, där kanske till och med två spisplattor slutar fungera. Aktivitetsnivån är i 

detta fall väldigt hög samtidigt infinner sig förmodligen en känsla av olust. I 

jämförelse, är den sistnämnda den situation som är mest hälsovådlig och den 

mest kritiska kombinationen utifrån konsumtionen av människans resurser. 

Den förstnämnda kombinationen, minns att jag låg i hängmattan och hade det 

riktigt skönt, är såklart en angenäm situation. Icke desto mindre finns ingen 

direkt möjlighet till utveckling av mina resurser. Efter en tillräcklig lång tid i 

hängmattan hade det förmodligen blivit ganska tråkigt och jag hade kanske 

upplevt en kombination av passivitet och olustkänsla. Kombinationen hög 

aktivitet och känsla av lust är den kombination som ännu inte nämnts. Kanske 

den kommer till uttryck i sammanhang där individen arbetar under högt tryck, 

men där själva aktiviteten är något som han eller hon tycker är roligt och 

intressant, kanske en fritidssysselsättning eller ett berikande och spännande 

arbete, oavsett så är den höga aktiviteten enligt både Frankenhaeuser (1995) 

och Karasek och Theorell (1990) kombinerad med ett stort inflytande över 

situationen, vilket skapar förutsättningar för upplevelse av lust och eventuellt 

också arbetsglädje. 

 

Ovan nämndes att Aldwin (2000) framhåller att olika forskare tenderar att 

fokusera antingen mer på miljön/omgivningen alternativt mer på individen när 

upplevelser av stress och stressreaktioner ska förklaras. Några som utvecklar 

detta vidare är Maslach och Leiter (1997). Utbrändhet är en allvarlig och 
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långvarig form av stress som behandlas i deras bok ”Sanningen om 

utbrändhet”. Kira (2003) menar att Maslach och Leiter på ett sätt kompletterar 

bilden av att stress endast skulle handla om brist på kontroll, och poängterar 

samtidigt att fokus förläggs mer på (arbets-) miljön i den betydelsen att om 

elementära mänskliga behov inte uppfylls, skapar sådana miljöer en situation 

som alla individer skulle uppleva som negativ, med den eventuella 

konsekvensen att situationen renderar i en stressreaktion. Maslach och Leiter 

är, precis som Karasek och Theorell, inne på att individens stressreaktioner 

och i värsta fall utbrändhet kan hänvisas till att det inte råder någon balans 

mellan individ och omgivning. Individens förutsättningar och behov är då inte 

kongruenta med verksamhetens krav och förväntningar. 

 

Karasek och Theorells krav/kontroll-modell tar sin utgångspunkt i 

arbetsbelastning och beslutsutrymme. Maslach och Leiter understryker på ett 

liknande vis arbetsbelastningen samt beslutsutrymmet (kontroll), som centrala 

aspekter med hänseende till individens välbefinnande och hälsa. De utvecklar 

dock problemområdet ytterligare och visar på några andra aspekter som är 

dominerande utifrån hur individen kommer att värdera sin situation på 

arbetsplatsen. Med fortsatt fokus på vad som förbrukar människans resurser, 

vad Maslach och Leiter definierar som riskfaktorer, är dessa: Brist på erkänsla 

och ersättning, Gemenskapens sammanbrott, Avsaknad av rättvisa, Motstridiga 

värderingar. 

 

Brist på erkänsla och ersättning handlar både om yttre och inre kompensation i 

arbetet, det vill säga arbetsinsatsen premieras inte tillräckligt i form av 

ekonomisk ersättning, och vidare att det råder en avsaknad i feedback som 

stimulerar en inre tillfredsställelse som är förbunden med att bidra med ett gott 

arbete i ett socialt sammanhang. Gemenskapens sammanbrott är konsekvensen av 

nya försämrade förutsättningar på arbetsplatsen som social arena. Yttre rekvisit 

slår split i den etablerade sociala gemenskapen, relationer och samhörighet 

splittras och undergrävs. Gemenskapens sammanbrott tolkar jag har stora 

likheter med komponenten socialt stöd, som lagts till av Jeffrey Johnsson 

(1986) i krav/kontroll-modellen. I fallet Gemenskapens sammanbrott, således 

lågt eller total avsaknad av socialt stöd. Konsekvensen som följer Avsaknad av 

rättvisa innebär att förtroende, öppenhet och respekt förtvinar på arbetsplatsen 

och istället inträder misstro, oro och cynism. Den sista punkten som Maslach 
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och Leiter nämner är Motstridiga värderingar, med detta menar de den konflikt 

som kan uppstå mellan den anställdes personliga värderingar och det 

värdesystem som präglar arbetsplatsen. 

 

Om dessa riskfaktorer fortgår under en längre tid, menar Maslach och Leiter 

att individen kommer att förbruka sina resurser och känslomässigt urholkas, 

vilket kommer att leda till utmattning, cynism och otillräcklighet. Om däremot 

ovanstående aspekter i relationen mellan individ och arbetsmiljö skulle vara 

positiv och i balans med varandra, kan sådana förutsättningar istället leda till 

motsatta reaktioner och upplevelser hos den anställde nämligen: energi, 

engagemang och effektivitet. 

 

Kira och Forslin (2008) poängterar att dessa författare företräder ett 

angreppssätt som fokuserar på kognitiv och emotionell överbelastning. 

Hanterandet av detta är, som indirekt beskrivits ovan, relaterat till att skapa 

balans mellan arbetets krav och individens förmåga och andra tillgängliga 

resurser. Som nämndes tidigare finns det ett parallellt spår till denna ‟burnout‟ 

tradition. Detta spår kan, lite slarvigt och svepande, härledas till den 

sociotekniska skolan. Till skillnad från en mental överbelastning som bland 

andra Karasek och Theorell (1990) samt Maslach och Leiter (1997) utgår ifrån, 

är den sociotekniska traditionen snarare fokuserad på hur arbetet hos den 

anställde skapar upplevelser av meningslöshet och maktlöshet. Som jag 

nämnde tidigare, är riskerna för den anställde i dessa sammanhang att hans 

eller hennes själ och resurser ”rostar igen”. 

 

En central problematik i den sociotekniska skolan är begreppet alienation och 

hur man kan skapa arbetsorganisationer som bygger på alienationens motsatts, 

i vilket det finns möjlighet till ett utnyttjande av individens fulla potential, med 

arbetsglädje som följd. Alienation kanske är mest känt som ett marxistiskt 

begrepp. Gibson Burell och Gareth Morgan definierar alienation på följande 

vis: 

 

The state in which, in certain totalities, a cognitive wedge is driven between 

man‟s consciousness and the objectified social world, so that man sees what are 

essentially the creations of his own consciousness in the form of a hard, 

dominating, external reality. This wedge is the wedge of alienation, which 
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divorces man from his true self and hinders the fulfilment of his potentialities as 

a human being (1979/2003:298). 

 

Seeligmans (1975) spjälkar upp alienationsbegreppet och återger fyra områden: 

maktlöshet, meningslöshet, normlöshet och främlingskap. Att betrakta 

individen som ”en del av en maskin”, hur detta påverkar och i sin förlängning 

konsumerar individens resurser har diskuterats av flera (t ex. Braverman, 1974; 

Morgan, 1997). Som analogi för effekterna av sådana former för organisering 

kan ett exempel från populärkulturens värld te sig lika god som någon. Den 

animerade, samhällskritiska TV-serien The Simpsons, skapad av Matt 

Groening, problematiserar precis detta fenomen i ett avsnitt (Pin Pals). Som 

verktyg för gestaltning ser jag således, The Simpsons och just detta avsnitt som 

ett produktivt stöd för att hänga upp denna aspekt av förbrukningen av den 

mänskliga resursen på. 

 

En av huvudkaraktärerna är Bart Simpson, sonen i familjen, och är i tio 

årsåldern. Han går i skolan på ”Springfield Elementary School”. Karaktären är 

en rastlös pojke, med ständiga upptåg, som ofta retar gallfeber på lärarna och 

framförallt rektorn, Seymour Skinner. Avsnittet tar sin början den dagen då 

skolan genomgår sin årliga utvärdering. Av tradition brukar skolan och rektorn 

få ganska låga poäng. Detta till trots, tycks det mesta fungera bra denna 

morgon och skolintendenten, som håller i utvärderingen, är nöjd med vad han 

ser. Springfield Elementary är på väg att för första gången få höga poäng på 

den tiogradiga skalan. 

 

Parallellt, ett klassrum i en annan del av skolan, samlas eleverna och lektionen 

börjar. Efter en stund tycker Bart att det börjar bli lite varmt i klassrummet, 

som han tydligt uttrycker för att få hela klassens uppmärksamhet.  Han tar av 

sig sin stickade tröja och under denna tröja bär han en T-shirt med den 

provocerande texten ”Down With Home Work”. T-shirten och texten tänder 

en gnista bland övriga elever och är den ‟trigger‟, som slutligen leder till ett 

upplopp på skolan. Skolintendenten (minns mannen som höll på att utvärdera 

skolan) springs omkull, skåp och bänkar förstörs, kaos och kalabalik utbryter. 

Konsekvenserna av detta är, att den hägrande tio-poängaren snabbt omvandlas 

till en nolla på utvärderingsskalan. 
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Denna händelse blir för mycket för rektorn. Något måste göras, menar 

Seymour Skinner, han måste helt enkelt få bukt med dessa oregerliga barn. 

Ordning och disciplin ska införas. Lösningen är att konstruera en 

konformistisk miljö, fri från alla tänkbara distraktioner. Med hjälp av olika 

strategier inskränker rektorn och skolpersonalen barnens inflytande på miljön. 

Handlingsutrymmet för eleverna reduceras. Symbolen för dessa strategier blir 

skoluniformen. I och med att upploppet som startades tidigare hade en direkt 

koppling till T-shirten med texten ”Down with home work”, var den naturliga 

följden att tvinga alla barnen att bära enhetliga, gråa och färglösa uniformer. 

Såklart blir mottagandet från barnen väldigt negativt. De känner sig ofria och 

maktlösa. Emellertid tystnar och förtvinar dessa reaktioner efter ett tag. 

Barnens livsglädje och kreativitet försvinner mer och mer tills dessa 

emotionella uttryck nästintill är helt borta. Förvandlingen exemplifieras i 

avsnittet bland annat genom att Bart Simpson till slut har förträngt varför han 

har en slangbella i sin skolbänk. Ett ypperligt tillfälle att använda den uppstår, 

han plockar upp slangbellan och tittar lite tveksamt på den och med en 

robotliknande röst väser han fram: ”Oh, there‟s something I used to do in this 

situation… but can‟t remember…” Vidare visar det sig att de tidigare så fria 

och lekfulla rasterna förvandlats till dämpade automatiserade responser mellan 

barnen. 

 

Rektorn får således som han vill. Hans initiativ har skapat den miljö som var 

hans intention, en konformistisk, ordnad och stabil kontext med följden att 

eleverna långsamt börjat degenereras. Tillsammans med en annan anställd på 

skolan står rektorn Seymour Skinner och betraktar den omvandling som skett 

och med stolt stämma poängterar han: ”Ah, these uniforms are a godsend. 

Horseplay is down 40 percent. Youthful exuberance has been cut in half. High 

spirits are an all-time low”. 

 

Självklart kommer slutligen en vändpunkt i avsnittet. Projektet misslyckas och 

detta på grund av snålheten i inköpet av uniformer. Det visar sig att den gråa 

färgen i textilen inte är vattenfast. En regnig skoldag, under en av rasterna, 

förvandlas den gråa färgen till regnbågens alla färger, livsglädjen och 

lekfullheten återkommer och barnen omvandlas snabbt till sina forna jag. 

Detta sker ironiskt nog samtidigt som skolintendenten är på återbesök och ska 

ge sitt utlåtande. Men strax innan regnet börjar falla och vändpunkten är ett 
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faktum hinner han skapa sig en bild av skolan och eleverna och gillar det han 

ser: ”Well, I‟ ve got to hand it to you, Seymour. The drab student coverings 

have created a perfect distraction-free environment thus preparing the children 

for permanent positions in tomorrow‟s mills and processing facilities…” 

 

Skaparna av serien har redan gjort kopplingen mellan omgivning och individ 

och denna relations konsekvens som beroende av individens handlingsfrihet. 

Vidare vill även avsnittet göra en koppling mellan vad som händer med 

eleverna och hur det ser ut/kan se ut i arbetslivet i allmänhet och fabriker och 

verkstadsindustrier i synnerhet, vilket åskådliggörs genom skolintendentens 

uttalande om att barnens beteende på ett adekvat vis överensstämmer med ett 

förväntat beteende ute i industrin. The Simpsons får i detta sammanhang ses 

som en analogi för arbetet och arbetsorganisationen. Med stöd i Kira och 

Forslin (2008) kan ovanstående återgivning, av det som händer på Springfield 

elementary school, liknas med vad de definierar som ”Confined working” – 

som är resultatet av en byråkratisk organisation och ett byråkratiskt arbete. 

Rektorn, Seymour Skinner, omorganiserade skolan, med verkan att 

organisationen, skolan, efter förändringen byggde på opersonlighet, distinkta 

regler och föreskrifter, kontroll samt en stark top-down styrning. Skolarbetet, 

de mellanmänskliga relationerna, till och med lekarna på skolgården 

förvandlades till att vara av byråkratisk karaktär – allt var fördefinierat och på 

förhand planerat, inget utrymme för experimenterande, kreativitet eller lärande, 

ingen utmaning och framförallt ingen möjlighet till utveckling av elevernas 

potential eller resurser. Något beslutsutrymme eller självbestämmande var inte 

heller närvarande, begränsning av ansvar och egna initiativ var en av 

huvudpoängerna med den ”nya” skolan. 

 

Översätts detta till arbete och arbetets organisering skulle ett sådant arbete och 

en sådan organisation som sagt leda till, enligt Kira och Forslin (2008) Confined 

working, vilket innebär att medarbetarna betraktas som förlängda delar av 

maskinen. Organisationer som karaktäriseras av detta strävar efter ökad 

kontroll och standardisering för att reducera osäkerhet och tvetydigheter4, följt 

av risken att människans resurser konsumeras genom ett monotont arbete. I 

sådana sammanhang skulle således ingen möjlighet till utveckling finnas utan 

                                                 
4 Man skulle kunna se detta som att mening inte ges utrymme att förhandlas, utan istället handlar det om 
påbjuden mening, dvs. att någon annan definierar vad något är eller bör vara.  
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istället menar Kira och Forslin återfinns risken att ”själen rostar igen”. Eller 

med Paul Moxnes (1982) ord: 

 

Den byråkratiska organisationsformen är den organisationsform som i störst 

utsträckning lyckas reducera driftångest. Som värst är den byråkratiska 

organisationen då också död och livlös; den är i all mening det bästa sociala 

substitut vi kan finna för ångestdämpande och nersövande piller. Men på samma 

sätt som lugnande mediciner inte så lätt låter sig förenas med kreativitet, 

uppfinningsrikedom och engagemang, kan inte heller den byråkratiska 

organisationen bli mycket annat än en fantasilös, oengagerad och långsam koloss. 

 

Innan jag tänkte öppna upp för en diskussion om ett arbete som återskapar 

människans resurser, finns det anledning att kort summera, och ett lämpligt 

stöd för detta är en modell av Kira och Forslin (2008). Modellen (se nästa sida) 

ger en överskådlig bild av hur arbetet både kan konsumera människan i olika 

avseenden, men också dess potential att återskapa hennes resurser. De olika 

kombinationer av effekter på människan som modellen nedan återger, ska 

utläsas som olika varianter på arbetets karaktär i förening med organisatoriska 

principer och således vilka konsekvenser detta eventuellt skulle kunna ha 

beroende på hur dessa två kombineras. 
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      THE NATURE OF WORK    

 

 

THE ORGANIZATIONAL  

 APPROACH  

BUREAUCRATIC WORK 

 Predifined clear job 

 Confined work 

 Limited 

responsilbility area 

POST-BUREAUCRATIC 

WORK 

 Not predifined work 

 Broad (boundaryless) 

responsibility 

BUREAUCRATIC 

ORGANIZATION 

 Impersonality 

 Controllability 

 Pre-planninng 

 Rules and regulations 

 Manegerial authority 

 

Confined working 

 Employees as ‟parts 

of a machine‟ 

 Potential for 

consuming work 

through monotony 

(„rust-out‟) 

 Reduced sources of 

ambiguity, 

uncertainty 

Confusing working 

 Organization not 

supporting work 

 Potential for 

consuming work 

„burnout‟ 

POST-BUREAUCRATIC 

ORGANIZATION 

 Little pre-definition 

 Decentralization 

 Guidelines and dialog 

 Flat structure/both 

ways 

 Managers as coaches 

 

Expanding working 

 Potential for ‟good 

work‟ in the 

Sociotechnical sense 

– increasing degree 

of participation and 

task wholeness 

 Employees cannot 

utilize opportunities 

granted by 

organization as their 

daily work is 

bureaucratically 

confined 

Regenerative working 

 Organization 

supporting 

comprehending and 

managing with 

complex meaningful 

work 

 Potential for 

regenerative work 

Figur 1. The possible combinations of bureaucratic and post-bureaucratic approaches at a workplace (Kira 

och Forslin, 2008).  

 

Tre av Kira och Forslins fyra möjliga rutor i figuren ovan har således på olika 

sätt illustrerats eller nämnts: Confined working – genom The Simpsons, 

Expanding working – har egentligen inte direkt diskuterats ovan, men är relaterat 

till sociotekniska skolans reaktion på ”confined working”. Exempel på detta 

återfinns i visionen om ”det goda arbetet” och tar sin utgångspunkt i 

framförallt olika behovsbaserade teorier.5 Confusing working – kan relateras till 

och förstås genom bidrag från stressforskningen som avhandlats ovan: 

individens resurser konsumeras alltså i sådana sammanhang genom 

psykologisk överbelastning under längre tid utan möjlighet till adekvat 

                                                 
5 Ett bra exempel återfinns i avhandlingens prolog där Emery och Thorsruds psykologiska arbetskrav 
återges.  
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återhämtning. Den fjärde rutan, det vill säga Regenerative working, tänkte jag ägna 

lite mer utrymme åt nedan. 

2.3 Regenerativt arbete  

Ett arbete som är regenerativt har förmågan att återskapa människans resurser 

(Docherty et al, 2002; Kira och Forslin, 2008; Palm, 2008). Ett sådant 

förmenande tar sin utgångspunkt i aktiviteten arbete och, som tidigare nämnts, 

att människan använder sig av olika former av resurser för att utföra arbetet 

(emotionella, kognitiva, fysiska). Vi har i ovanstående text sett hur dessa 

resurser kan konsumeras, likväl finns det en potential, under ”rätt” 

förutsättningar, att denna aktivitet också skulle kunna återskapa och utveckla 

dessa av människan investerade resurser.  

 

Till en del har företeelsen regenerativt arbete redan berörts i ovanstående 

resonemang om det konsumerande arbetet. Det finns till exempel anledning att 

anta att om man gör en 180 graders vridning på Maslach och Leiters teori om 

riskfaktorer, som i värsta fall kan leda till utbrändhet, visar sig ett ganska 

angenämt förhållande mellan arbetsmiljö och individ, som enligt författarna 

själva skulle generera en situation med möjlighet till upplevelser som 

engagemang, ökad energi och glädje. Samma vridning går att göra med Karasek 

och Theorells Krav och kontroll-modell samt även med Marianne 

Frankenhaeusers fyrfältare, som bestod av axlarna aktivitet och (o)lust. Även om 

de diskussioner som tar sitt avstamp i dessa modeller i huvudsak fokuserar det 

negativa utfallet av interaktionen mellan individ och arbete, är författarna inte 

sena med att även ta upp förutsättningar för positiva utfall. Både 

Frankenhaeuser och Karasek och Theorell talar för kombinationen hög 

aktivitet och ett stort inflytande över arbetssituationen i ett avseende som 

skulle kunna liknas vid premisser för ett regenerativt arbete. Nu diskuterar i 

och för sig inte dessa författare utifrån detta begrepp, emellertid finns det 

poänger att utvinna genom en sådan översättning.  

 

Kombinationen hög aktivitet och ett stort inflytande har också 

beröringspunkter med vad Csikszentmihály (2004) menar med optimal utmaning. 

Om utmaningen ska ses som ”optimal” så måste den relateras till individens 

skicklighet/förmåga att både anta utmaningen samt förutsättningar för att klara 

av den. När både förmågan är hög och att den samtidigt retas av en utmaning 
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som också den är hög, skapas betingelser för att individen ska uppleva vad 

Csikszentmihály definierar som ”flow”. Flow är då ett tillstånd i vilket 

människans resurser koncentreras istället för att förbrukas. Han hänvisar 

sådana upplevelser framförallt till olika hobbyliknande aktiviteter, som 

exempelvis bergsklättring, men hävdar även att det finns möjlighet för sådana 

upplevelser att infinna sig i arbetslivet. Csikszentmihály är en ofta refererad 

författare inom de studier som gjorts om regenerativt arbete (se exempelvis, 

Kira, 2003; Kira och Forslin, 2008; Palm, 2008). 

 

Kira och Forslin (2008) sammanför Csikszentmihaly med Aaron Antononsky 

och menar att dessa två författare på ett fruktbart vis, översatt till 

arbetsorganisationers sammanhang, integrerar behovsbaserade teorier och 

stressforskningen.6 De övergripande begreppen som Kira och Forslin menar 

förenar Antonovsky och Csikszentmihály och som är centrala för det 

regenerativa arbetet är, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Även om de ovanstående begreppen går att uttolka ur Csikszentmihálys teorier 

så är det dock Antonovsky som är mest känd för att använda sig av just dessa 

tre begrepp i sin teori om Sense of Coherence. Jag tänkte således uppehålla mig 

lite mer hos denna författare och detta begrepp (SoC). 

 

Sense of Coherence hänvisar till människans motståndskraft mot de 

påfrestningar, stressorer, som hon utsätts för i vardagen och genom livet. 

Antonovskys förfäktar att hur människan hanterar dessa påfrestningar samt det 

psykofysiologiska utfallet är förbundet med i vilken utsträckning tillvaron 

upplevs som begriplig, hanterbar och meningsfull. Det som oftast nämns i 

sammanhang när Antonovsky och SoC diskuteras är att perspektivet är en 

infallsvinkel på (o)hälsa, stress och välbefinnande som skiljer sig från ett 

traditionellt synsätt. Som Antonovsky (1987/2005) själv poängterar, strävar 

han efter ett salutogent perspektiv. Salutogenesis handlar om att studera hälsa 

och det friska i ett sammanhang, till skillnad från patogenesis, som är studiet av 

det sjuka, ohälsan och dess ursprung. Ett sådant val av perspektiv är tilltalande 

utifrån att studera arbetet, organisationen och hur människans resurser kan 

återskapas, eller med andra ord ett regenerativt arbete. Skillnaden mellan 

                                                 
6 Det var dessa två spår som ovan diskuterades under rubriken ”Om att konsumeras” och som hänvisade till 
olika (negativa) utfall för individen i relationen med sitt arbete; rust-out respektive burnout. 
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salutogenesis och patogenesis blir tydlig och i detta sammanhang intressant, 

när fysiska och mentala påfrestningar diskuteras, dvs. stressorer. Stressorer är 

det som stör organismens homeostas (ett stabilt tillstånd gentemot 

omgivningen). Inom stressforskningen är det brukligt att betrakta allt som stör 

homeostasen som något negativt, påpekar Antonovsky som istället menar att 

det inte finns någon direkt anledning att hävda att stressorer alltid är negativa 

för individen:  

 

Genom att tänka salutogenetiskt får man möjlighet att studera följderna av de 

krav som ställs på organismen, och till vilka det inte finns några omedelbart 

tillgängliga eller automatiska adaptiva responser – en allmänt vedertagen 

definition på en stressor – i sammanhang där det finns goda teoretiska skäl att 

predicera positiva hälsoeffekter. (1987/2005:33). 

 

Stressorer ses i detta sammanhang som något som alltid finns närvarande, på 

något vis. Den centrala frågan utifrån detta synsätt är sålunda inte ett ensidigt 

fokus på stressorer som något som måste bekämpas utan istället på 

hanteringen av ”problemet”, dvs. personens aktiva anpassning till omgivningen 

och hur framgångsrik denna är. I sammanhang där denna spänningsupplösning 

är just positiv, eller upplevs så, kan detta även vara hälsobefrämjande 

(Antonovsky, 1987/2005). Antonovskys antagande är ganska rimligt, i tillstånd 

av jämvikt och stabilitet finns ingen potential för utveckling eller lärande 

(Stacey, 2001; van Eijnatten, 2002) eller för känslor av lust och glädje 

(Alberoni, 1982). Genom att leka med tanken att jag varje dag under några 

veckor upprepade i princip samma handlingar, där alla situationer i stort sett 

var repriser på föregående. Ingen närvaro av utmanande sammanhang, endast 

ett repetitivt handlande med konsekvensen att jag upprätthöll status quo, hur 

skulle ett sådant tillstånd upplevas? Förmodligen skulle jag efter ett tag inte 

uppfatta min livssituation som särskilt behaglig eller utvecklande. Bart Simpson 

och hans kompisar på Springfield Elementary är ett tidigare nämnt exempel på 

ett sådant tillstånd, lyckligtvis var textilen i deras gråa skoluniformer av mindre 

god kvalitet. Dock förvandlas inte alla ”skoluniformer” till regnbågens alla 

färger av lite väta. 

 

Sense of Coherence ses alltså som resursen för att hantera stressorer på ett 

adekvat vis. Kira (2003), Kira och Forslin (2008) samt Hanson (2004) betraktar 

denna resurs (SoC) som avhängig det regenerativa arbetet. Framförallt riktar de 
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sitt fokus mot de tre komponenterna som ligger till grund för Sense of 

Coherence och som redan nämnts: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet handlar om hur förnuftsmässiga de intryck som 

möter en människa upplevs, om varat uppfattas som strukturerat och 

någorlunda gripbart. Hanterbarhet hänvisar till de resurser som man förfogar 

över för att möjliggöra handling – dessa resurser är både kopplade till vad 

personen själv bär med sig (t ex kognitiv förmåga eller muskelstyrka) men 

också som andra kan förse oss med, samt den berörda personens benägenhet 

att vid behov ta hjälp av andra i omgivningen. Meningsfullhet, är vad Antonovsky 

definierar som motivationskomponenten, dvs. det som får personen att 

bedöma något som viktigt, engagerande, roligt, lustfyllt etcetera, och är sålunda 

delvis mer känslobetonad än de två andra komponenterna. Meningsfullheten 

svarar i sammanhanget, lite grovt uttryckt, på livets och vardagens Varför-

frågor. 

 

Som förmodligen framträder i ovanstående beskrivning skulle således SoC med 

dess komponenter visa vägen för hur någon bör uppleva sin situation på 

arbetet, för att förutsättningarna för ett regenerativt arbete ska infrias. Arbetet 

bör således upplevas som begripligt, hanterbart och meningsfullt (Kira, 2003; 

Hanson, 2004; Kira och Forslin, 2008). Den fjärde rutan i figuren på sidan 44 

har alltså nu även kort behandlats: Regenerative working – ”Organization 

supporting comprehending and managing with complex meaningful work - 

Potential for regenerative work”. 

 

Syftet med detta kapitel har varit att på ett överskådligt vis rama in relationen 

mellan arbete och människa med fokus på vad som kan hända med människans 

resurser beroende på hur denna relation yttrar sig. Att helt enkelt teckna ner en 

karta som kan guida det fortsatta arbetet här. Emellertid antyder syftet och den 

övergripande frågeställningen som avslutade det inledande kapitlet, att den 

inramning som gjorts om människan och arbetets eventuella resurs 

förbrukande eller återskapande, är i behov av en kompletterande bild eller i 

vart fall ytterligare teoretiskt stöd. Avhandlingens syfte och frågeställning 

skvallrar om en fokusförskjutning från en fråga om Vad mot en fråga om Hur? 

Men innan ett förslag på ett sådant stöd presenteras är ambitionen att redovisa 

avhandlingens forskningsperspektiv, metod, studieobjekt och arbetsgång. 

Förskjutningen från vad mot ett huvudintresse på hur kommer att förtydligas i 
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detta kapitel samt motivera en kompletterande bild till den text som ovan 

diskuterade det regenerativa arbetet. 
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3. Forskningsperspektiv, metod, studieobjekt och arbetsgång 

 
I följande kapitel tänker jag presentera det forskningsperspektiv som legat till 

grund: en kvalitativ och konstruktionistisk tolkande ansats. Inledningsvis vill 

jag redogöra för de antaganden som är utgångspunkten. Precis som i vardagliga 

sammanhang så präglas forskning av det bagage vi bär med oss. Detta betyder 

att det jag uppmärksammar och tolkar formas av de föreställningar som jag i 

relation med andra byggt upp om hur verkligheten är konstituerad och vilka 

möjligheter vi har att formera kunskap om denna verklighet. Det är således 

betydelsefullt att i grova drag skissa på en grubblande ansats som varit 

vägledande i föreliggande arbete. Detta kommer att följas av en presentation av 

de metoder som använts på fältet för att samla in empiriskt material (intervjuer, 

samtalsforum, observationer). Vidare kommer kapitlet att förmedla en kort 

introduktion av det aktuella studieobjektet (Ängelholms sjukhus) samt 

arbetsgången under de år som denna process har pågått. Kapitlet kommer att 

avslutas med en diskussion om hur jag använder mig av berättelsen för att 

generera kunskap. 

3.1 Hur – ett blivande 

1969 kom första upplagan av Karl E. Weicks bok The Social Psychology of 

Organizing. Weick fäster här uppmärksamheten på en fokusförskjutning i 

studiet av organisationer. Istället för att studera strukturer bör fokus riktas mer 

mot processer. Denna förändring, redan synlig av bokens titel, där organization 

är ersatt med organizing.7 Substantivet är utbytt mot ett verb. Vad Weick 

understryker är alltså den organisatoriska verklighetens blivande. 

Organisationer är följaktligen inte färdigorganiserade utan blir istället hela tiden 

till genom interaktionen mellan subjekt/subjekt och subjekt/objekt, genom 

handling och i en strävan att skapa mening i ett specifikt sammanhang. 

Synsättet antyder också om en vilja att värja sig mot en syn på organisationer 

som fixerade fenomen, objektiva enheter bestående av sociala fakta. Jag 

instämmer med Weick och har således för avsikt att betrakta organisationen 

mindre utifrån ett strukturellt perspektiv och mer med utgångspunkt i de 

processer som är närvarande i organisationen, det vill säga den organisering som 

                                                 
7 En jämförelse kan göras med en annan klassiker, Katz och Kahn The Social Psychology of Organization 
från 1966. 
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pågår (Chia och Tsoukas, 2002). Centralt i detta resonemang, vilket också 

gäller för föreliggande studie, är ett intresse för hur dessa processer ser ut: hur 

den aktuella organisatoriska världen konstrueras.  

 

Det som studeras är således rörelsen. Enligt min uppfattning kräver ett 

processperspektiv på organisationer ett empirinära förhållningssätt. Jag 

kommer senare i texten att presentera de tillvägagångssätt som valts för att ta 

del av den aktuella organisatoriska kontexten. Den röda tråden har i detta 

avseende varit ett kvalitativt förfarande. Strävan har varit att få kunskap om 

hur aktörerna på Ängelholms sjukhus konstruerar sin vardag med hjälp av 

tillgängligt material (Czarniawska, 2005), utifrån rådande villkor, samt vilka 

effekter detta har på aktörerna i sammanhanget. Mitt kunskapsintresse har här 

inspirerats av två tangerande sätt att betrakta sociala fenomen på: 

etnometodologi (Garfinkel, 1967/1996) och social-konstruktionism (Gergen, 

1999; Czarniawska, 2005). Nedan ges en kort introduktion. 

 

När etnometodologin diskuteras av olika författare (t ex. Alvesson och 

Sköldberg, 1994; Coulon, 1995; Hughes och Månsson, 1995), återges det 

idémässiga mötet mellan fenomenologin, personifierad av Alfred Schütz, och 

den amerikanska pragmatismen vars ena gren (sociologin) har tagit sitt uttryck 

som symbolisk interaktionism. En av dem som bidrog till denna 

sammansmältning var Harold Garfinkel, som i sin tur utvecklade ett 

empirinära forskningsprogram: etnometodologin. Enligt Alain Coulon ska 

etnometodologin inte ses som en metod utan istället ses som ett sätt att 

betrakta sociala fenomen på: 

 

The scientific project of ethnometodology is to analyze the methods, or the 

procedures, that people use for conducting the different affairs that they 

accomplish in their lives (1995:2). 

 

Ethnometodological studies analyze everyday activities as members methods for 

making those same activities visibly-rational-and-reportable-for-all-practical-

purposes, i.e., “accountable,” as organizations of commonplace everyday 

activities (Garfinkel, 1967/1996:1). 

 

Etnometodologin är således intresserad av hur människor i relation med 

varandra uppfattar, skapar och definierar situationer. Alltså de vardagsmetoder 
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som används för att göra världen begriplig, skapa mening och möjliggöra 

handling. Mening konstrueras i det lokala genom mikroprocesser och ger 

upphov till den lokala kontextens aktörers (medlemmar) ”common sense-

kunskap” (Garfinkel, 1967/1996). Det är denna vardagskunskap och hur den 

guidar aktörerna i ett sammanhang som således är av intresse. Ett sådant sätt 

att betrakta aktörerna och relationerna i en organisatorisk kontext kan relateras 

till Weicks (1995) begrepp sensemaking, som handlar om just tillgängliga 

verktyg och resurser för att karva ut en mening och begripliggöra det 

sammanhang och den situation i vilken man befinner sig. Begreppet 

Sensemaking kommer inte att utvecklas i detta kapitel, likväl utgör begreppet 

en viktig stomme i föreliggande arbete och redovisas istället i kapitel som 

följer. Underförstått i hela denna överläggning är att varken mening eller 

kunskap finns där ute och bara väntar på att bli upptäckt, utan perspektivet bör 

istället vändas och fokusera aktörernas konstruktion av mening och kunskap i 

en specifik kontext.8  

 

Etnometodologins argumentering och även Weicks syn på hur vi bör betrakta 

organisationer har tydliga överlappningar med hur Barbara Czarniawska 

diskuterar social-konstruktionism och organisationsstudier. Huvudintresset 

inom etnometodologin är, som nämnts, att studera den common sense-

kunskap som finns/fanns hos aktörerna (medlemmarna) i ett sammanhang. 

Hon tar upp detta förhållande och menar att: ”The difference between social 

constructionism and common sense is that the former studies the formation of 

the latter” (2003:137). Enligt min tolkning av Czarniawska är det centrala i ett 

konstruktionistiskt perspektiv, inte bara de sociala objekten eller sociala 

representationerna, utan framförallt och återigen i likhet med både Weick och 

Garfinkel själva processen. Två betydelser av begreppet konstruktion får man 

som läsare ta del av i ”En teori om organisering”: 

 

1. konstruktion är ett objekt, gjort av människor, med egenskaper som 

kan beskrivas eller mätas (eng. construct), 

2. konstruktion är en process där något byggs av tillgängligt material. 

(Czarniawska, 2005:10)  

                                                 
8 Inom etnometodologin är ett centralt begrepp indexikalitet, vilket innebär att betydelsebärande enheter är 
kontextberoende och situationsbundna. Något kan alltså generera olika mening i olika kontexter och av olika 
människor.    
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Czarniawska bygger sina egna organisationsstudier på den senare av dessa 

betydelser. Som jag tolkar detta, ansluter hon sig således till hur-frågan och som 

i enlighet med mitt perspektiv kanske är det mest intressanta i själva 

”existensfrågan”. Czarniawska (2005:15) ser konstruktionismen inom 

organisationsteorin som ett: 

 

… epistemologiskt program: ett sätt att utforska organisering. Huvudfrågan blir då: 

Hur konstrueras världen? Det enda antagande som måste accepteras för att delta 

i det konstruktionistiska programmet är att verkligheten är under ständig 

ombyggnad och att man inte behöver etablera vilka egenskaper en organisation 

har utan utforska hur de blev vad de är – hur de blivit konstruerade av dem som 

organiserar men även av dem som observerar.  

 

Utgångspunkten i ovanstående ”program” är helt enkelt att människor 

konstruerar sina världar. Jag tänkte exemplifiera detta med hjälp av en filmscen 

med det förlängda syftet att rama in vilken typ av studie som tilltalar mig. 

Därmed inte sagt att detta skulle vara det enda allenarådande, utan snarare ett 

aktivt val som jag ser som kongruent med studiens syfte. Förhoppningsvis 

kommer denna kortare utredning också att understödja och förtydliga de val av 

”undersökningstekniker” som använts samt hur jag har valt att gestalta fältet. 

3.2 Ett populärkulturellt exempel 

Lone Star, en film regisserad av John Sayles, är en berättelse som, jag menar, 

problematiserar hur människan konstruerar gränser mellan olika fenomen. De 

mest framträdande i filmen är mellan människor, mellan nuet och det 

förflutna, och mellan myt och verklighet. Handlingen tar plats i staden 

Frontera, ett lämpligt namn, då dramat utspelar sig just på gränsen mellan USA 

och Mexiko. Huvudrollen, är Fronteras nye sheriff, Sam Deeds som under 

filmens gång har en uppgörelse med och frigörelseprocess från sin döde far, 

Buddy Deeds, som var Fronteras tidigare sheriff. Genom hela filmen möter 

Sam medborgare i Frontera, som definierar Sam genom jämförelser med hans 

far, Buddy. Många scener i filmen skulle kunna illustrera min avsikt, men det är 

framförallt en scen jag tänker på och som handlar om slaget vid Alamo. 

 

”Skolscenen” - En klassrumsdiskussion mellan hem och skola, som handlar 

om vilken pedagogisk framställning lärarna ska använda och hur historien ska 

eller bör skildras. Det finns således en oenighet mellan olika grupper i Frontera 
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om innebörden och betydelsen i historiska händelser samt hur dessa ska 

värderas, framförallt vad gäller Slaget vid Alamo9. Karaktärerna får i scenen inga 

namn utan representeras istället av sin roll, definierad utifrån antingen etnicitet 

eller yrke, eller både och.10 Scenen är hämtad cirka 17 min in i filmen. 

 

VA1: Allt raseras! Vårt kulturarv, minnet av de som kämpade och dog… 

 

H1: Vi kämpade och dog för landet, mot USA:s armé, gränspolisen… 

 

VA2: Ja, men ni förlorade. Bara segrare får skryta. 

 

R: Hör på! Dela inte upp det i segrare och förlorare. 

 

VA1: Hon lär ut det helt tvärtom! Jag var med i lärobokskommittén. 

 

R: Läroboken är bara en vägledning. 

 

VA1: Det var inte vad vi bestämde! Tro vad ni vill men när våra barn ska undervisas… 

 

H2: Det är våra barn med, vi är i majoritet och har den rätten. 

 

VA2: De som grundade delstaten har rätt att få sanningen berättad. 

 

H3: De grundade delstaten för att få slavar och bli rika på bomull! 

 

L1: Det är något av en förenkling. 

 

H3: Det är den historiska bakgrunden. 

 

VA2: Det är propaganda! De (Mexiko) har säkert en egen version av slaget om Alamo. Våra 

skolor ska inte lära ut den! 

 

L1: Jag försöker bara förklara hur komplicerad situationen är här. Kulturer möts på både 

negativa och positiva sätt. 

 

VA1: Maten och musiken går bra, men när ni ändrar på vad som hänt… 

 

L2: Vi försöker visa en helhetsbild. 

 

                                                 
9 Slaget vid Alamo, ett två veckors fältslag under revolutionen i Texas, 1836.  
10 För enkelhetens skull så har jag gett karaktärerna initialer som bygger på de ”roller” de ges i scenen. VA= 
vit amerikan, H= Hispanic, R = rektor, L= Lärarinna. Eventuella siffror betyder att det finns fler än en som 
representerar ‟samma‟ roll. 
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VA1: Det är det som måste hejdas! 

 

L2: Folk är tillräckligt obildade utan att skolan uppmuntrar det. 

 

VA1: Vem kallar du obildad?  

 

 

Alla i ovanstående diskussion är överens om att Slaget vid Alamo har existerat 

(det finns/fanns alltså), men däremot föreligger inte någon samstämmighet i 

vad detta slag då och idag stod/står för. Olika tolkning av samma händelse 

återges. Slaget vid Alamo ges, beroende av erfarenheter, tillhörighet, identitet 

olika mening. Att söka efter en sanning i ovanstående blir problematiskt. Då 

jag ansluter mig till ett antagande om att verkligheten är symboliskt laddad, 

medför detta att företeelsers mening förutsätter en tolkning och det är aktörer i 

ett sammanhang som ger denna företeelse mening. Hall (2003) uttrycker det så 

här: “It is participants in a culture who give meaning to people, objects and 

events. Things „in themselves‟ rarely if ever have any one, single, fixed and 

unchanging meaning.” Alltså, något i ett givet sammanhang har i sig inte en 

nedärvd betydelse eller innebörd, utan detta formuleras och omformuleras av 

de aktörer som deltar i sammanhanget. Även om jag ansluter mig till ett sådant 

perspektiv, är en sådan ingång enligt mitt förmenande inte tillräcklig med 

hänsyn tagen till mitt forskningsområde och övergripande syfte. Eventuellt 

skulle det räcka, att betrakta ovanstående samtal om hur historiebeskrivningen 

ska gestaltas, med en sådan lins. Människor, beroende av social- och kulturell 

bakgrund, producerar olika språkbilder och att detta i sin förlängning kan 

resultera i en situation som i klassrummet ovan. Men med utgångspunkt i 

föreliggande studies syfte, skulle en sådan begränsning inte kännas riktigt 

tillfredsställande: 

 

This kind of research, interesting as it is, does not automatically lead to an 

understanding of how these social representations are produced, a question that I 

conceive as central to a constructionist approach (Czarniawska, 2003). 

 

Precis som Czarniawska menar jag att självklart är konstruktionen i form av ett 

resultat intressant, så till vida att det är detta som fångar vår uppmärksamhet, 

men möjligheten till förståelse och en eventuell förändring i avseende ett 

rådande förhållande övergår till att vara görligt genom att betrakta hur det 
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blivit till, dvs. konstruktionen sett som en process. Klassrumsscenen blir då 

intressant, inte bara utifrån det faktum att skilda bilder av Alamo återges, utan 

framförallt hur dessa skillnader, med hjälp av olika tillgängliga material, 

konstrueras. 

 

En strategi från min sida, under studien, har varit att lägga tyngdpunkt på 

berättelsen, både i avseende att ”hämta” berättelser från fältet, men också att 

presentera materialet i en berättande form. Berättelsen ses som ett adekvat 

verktyg för att fånga upp konstruktionens formation och gestalta den i text. 

Innan jag presenterar hur jag förhåller mig till berättelsen och återger hur detta 

arbete har gått till, är min ambition att beskriva studieobjektet samt arenorna 

och aktörerna som har huvudrollerna under materialinsamlandet. 

3.3 Empiriskt studieobjekt - Den lokala kontexten 

Det empiriska studieobjektet har under projektet varit Ängelholms sjukhus 

som: ”… bedriver närsjukvård och specialiserad planerad vård inom utvalda 

områden för invånarna i Nordvästra Skåne.”(Hämtat från Ängelholms sjukhus‟ 

hemsida). 

 

Mer specifikt var det från början Vårdenheten på sjukhuset i Ängelholm som 

skulle utgöra den lokala praktiken för studien. Vårdenheten bestod av cirka 230 

anställda och leddes av en verksamhetschef. Enheten var uppdelad i fem 

avdelningar, med varsin avdelningschef. Under projektets första år såg 

förutsättningarna ut på detta vis. Ungefär vid årsskiftet 2006/07 upplöstes 

vårdenheten som verksamhetsområde. Fem avdelningar blev fyra. Denna 

numeriska förändring innebar att de fem avdelningscheferna blev fyra. De fyra 

avdelningarna kvarstod som studieobjekt, vilket i praktiken innebar att det 

fortfarande handlade om samma aktörer, men att avdelningarna hade fått en 

annan tillhörighet. De fyra vårdavdelningarna delades upp, så att en avdelning 

ingick i Ortopediskt centrum och de övriga tre ingick i Medicinskt centrum. 

Vårdavdelningarnas inriktningar och den konkreta verksamheten på respektive 

avdelning förändrades emellertid inte.  

3.4 Interaktivitet och icke-kontroll 

No one in any organization can control the interplay of intentions, because 

they cannot control what everyone else in every other organization is 
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choosing and doing. Consequently no one can choose or be in control of 

what happens. […] The interplay of intentions produces emergent patterns. 

(Stacey, 2009:9). 

 

Nu är det inte uttryckligen forskningsprocessen som Ralph Stacey avser, icke 

desto mindre är hans resonemang allmängiltigt och kan således härledas även 

till den. Även mötet med praktiker och materialinsamlingen på fältet präglas av 

ständigt närvarande paradoxer bestående av förutsägbarheter och 

oförutsägbarheter, regelbundenheter och oregelbundenheter. Detta är 

följaktligen en verklighet som forskaren måste lära sig att leva med och 

samtidigt hantera på något vis. Någots utfall kan inte kontrolleras av endast 

mina intentioner, utan konstrueras genom en komplex väv av olika och 

sammanlänkande intentioner. En alternativ underrubrik på ett metodkapitel i 

allmänhet skulle följaktligen kunna vara ”Det blev inte som jag tänkt mig”.  Ett 

exempel på detta var att vårdenheten, en bit in i projektet, upplöstes. 

Intentionen från min sida var att denna arena skulle utgöra ”forskningsytan”. 

Nu kvarstod dock, i princip, avdelningarna (så när som på en) samt 

avdelningscheferna, vilket medförde att det fortsatta arbetet inte påverkades 

alltför mycket. Jag tänkte nedan lyfta andra situationer där olika intentioner har 

möts och där något nytt, oplanerat, växt fram. Men först ska ett par saker om 

närhet och distans nämnas.  

 

När jag väl äntrade avdelningarna på sjukhuset fanns det ett övergripande 

problemområde som jag hade för avsikt att generera kunskap om: regenerativt 

arbete och dess organisering. Med utgångspunkt i en ambition att vara ”empirinära” 

är det möjligt att inta olika strategier för själva fältarbetet. Ett val är att gå in i 

rollen som observatör och utgöra en så långt som möjlig tyst förlängd skugga 

bakom aktörerna på fältet. Under fältarbetet har ett flertal av tillfällena också 

sett ut som så, tillfällen som exempelvis arbetsplatsträffar, utvecklingsdagar, 

enhetsmöten och så vidare. Dock har inte all min tid präglats av denna 

skuggliknande roll. Denna del av materialinsamlandet har jag betraktat som ett 

komplement till och fördjupad förståelse för de samtal som förts i olika fora 

tillsammans med undersköterskor, sjuksköterskor och framförallt 

avdelningschefer.  
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Min strävan var att inte fastna i olika förutbestämda forskningsfrågor.11 Risken 

är stor att sådana frågor inte är relevanta för aktörerna på fältet (Labonte och 

Feather, 1996). Ett sätt att undvika en sådan inlåsning, där forskningsfrågorna 

och praktikens problematik inte stämmer överens, är att helt enkelt förskjuta 

studien från att ”forska på” till ett närmande av att ”forska med” (Svensson, 

2002). Gudrun Olsson uttrycker det så här: ”Om vi vill förstå något om den 

sociala världen kan vi inte ställa oss utanför denna, och vi kan inte gå utanför 

oss själva och bedriva studier som är skilda från vår speciella plats i världen.” 

(Olsson, 2002:73). En del benämner detta som interaktiv forskning (Svensson, 

Brulin, Ellström och Widegren, 2002). ”Utgångspunkten är att skapa 

subjektsrelationer, dvs. jämlika och ömsesidiga relationer där båda parterna aktivt 

medverkar i kunskapsbildningen – med det dubbla syftet att samtidigt ge 

teoretisk insiktsfull och praktisk användbar kunskap.” (Svensson, 2002:11). Jag 

har till en del inspirerats av en sådan ingång, av framförallt två orsaker. För det 

första att jag ville närma mig aktörerna på fältet och deras sätt att närma sig 

den övergripande problemställningen och hur den av dem relaterades till deras 

praktik, dvs. hur den rörelse, de processer, som har innebörder för ett 

regenerativt arbete yttrar sig. För det andra, bidra till en fortgående reflektion 

på avdelningarna avseende regenerativt arbete och hur det kan relateras till 

organisering och ledarskap.  

 

Utifrån min roll (en doktorand i arbetsvetenskap) på avdelningarna kan jag inte 

sägas veta mer om fältet än de aktörer som detta fält består av. Mitt bidrag 

visade sig vara något mer anspråkslöst, ytterligare en (tillfällig) aktör, som 

ibland ställde frågor, som bröt hemmablindheten, ibland genom ”spegling”, 

med hänsyn till hur jag tolkat vissa situationer, kunde ge ett kompletterande 

perspektiv på olika händelseflöden i organisationen. Dialogen och min 

respondering framkallade också tillfällen för återkommande validering av mina 

tolkningar kring olika händelser och skeenden. Schein (2001) hävdar dessutom 

att dessa två nämnda anspråk hänger samman, då förutsättningar för att 

komma ”back stage” direkt kan härledas till om projektet uppfyller 

praktikernas krav på att få något tillbaka. 

 

                                                 
11 Ett visst mått av misslyckande vad gäller detta kommer dock att visa sig senare i texten. 
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Med Scheins yttrande, om praktikernas krav på att få något tillbaka, kvar i 

minnet vill jag här återkoppla till min citering av Stacey (2009) ovan. Vad han 

menar är, att det inte går att kontrollera de sammanhang inom vilka vi verkar. 

Jag skrev själv att det aldrig riktigt blir som vi tänkt oss. Detta ska dock inte 

betraktas som ett misslyckande, utan snarare regel och således något som 

måste hanteras underhand. En sådan osäkerhet blir förmodligen mer synlig i 

kvalitativ forskning, de förändrade förutsättningarna visar sig på ett tydligare 

vis genom den närhet som empirinära forskning förutsätter. Jag fick själv erfara 

detta relativt tidigt i projektet. Var sjätte vecka träffade jag 

avdelningscheferna.12 Inledningsvis ansåg jag att min närvaro och i 

förlängningen mitt bidrag vilade på formell teori. Avdelningscheferna skulle stå 

för praktiken och jag för teorin (i generisk/formell mening). De första 

gångerna kom jag mycket riktigt med olika modeller/teorier som på olika vis 

kunde härledas till regenerativt arbete, ledarskap och organisering. Min 

intention var att dessa skulle kunna fungera som en gemensam yta för dialog 

vid nästa tillfälle. Således fick avdelningscheferna också ”hemläxa” till nästa 

gång vi skulle träffas. Detta gick inte så bra. I våra initiala samtal möttes vi inte 

riktigt, samtalen lyfte till tämligen generella och abstrakta nivåer och tog aldrig 

riktigt mark i den praktik som var det huvudsakliga intresset. Inte heller hade 

avdelningscheferna gjort sin hemläxa, även om de försökte ge sken av det. Att 

det blev på detta vis handlade inte om ointresse från deras sida, utan snarare 

om min egen iver av att just bidra tog över, vilket innebar att praktiken i flera 

situationer inte kom i första hand, utan mina medhavda teorier fick gå före. 

Med stöd i Gustavsen (2002) så bidrog jag förmodligen med rätt teori, vid fel 

plats och vid fel tidpunkt. Om tid och plats var rätt, så var det troligtvis så att 

teorin var fel.  

 

Vändpunkten kom efter att jag fick ta del av avdelningschefernas praktik. Jag 

fick möjlighet att följa med i deras vardag, vilket gav mig en bättre förståelse 

för deras värld. Vårt forums betydelse tilltog också genom att olika former av 

förändringar initierades på sjukhuset, som i sin tur ledde till att det 

konstruerades ett konkret behov av att tillsammans med kollegor (samt även 

med mig) reflektera, samtala och stödja varandra i konstruktionen av mening 

med hänsyn till vad som skedde i organisationen. Vad jag vill ha sagt med detta 

                                                 
12 Kommer att återkomma till detta under rubriken ”Forum med avdelningscheferna”  
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är att det tog några träffar innan jag blev, ytterligare en, tillfällig, aktör som ibland 

ställde frågor som bröt med hemmablindheten, ibland genom ”spegling”, med hänsyn till hur 

jag tolkat vissa situationer, kunde åskådliggöra ett kompletterande perspektiv på olika 

händelseflöden i organisationen.  

3.5 Materialinsamlingens olika arenor 

Min närvaro på de olika avdelningarna pågick under ganska lång tid. Fältet har 

varit komplext och flera förändringar på sjukhuset har lett till, att jag på olika 

vis försökt att anpassa studien och tillvägagångssätten för att förstå den 

aktuella praktiken. Nedan presenteras de mest centrala arenorna för 

insamlandet av material. En arena kommer inte att diskuteras, men bör kort 

nämnas. Min doktorandkollega Petra Nilsson genomförde parallellt en studie, 

som hade för avsikt att utveckla ett instrument som skulle kunna mäta 

salutogena arbetsplatsfaktorer.13 Initialt genomförde hon ett större antal 

fokusgruppintervjuer (14 stycken), som en förstudie. Som ”back up” satt jag 

med på dessa och tog anteckningar utifall att bandspelaren inte skulle göra det 

jobb den var satt att göra. Det övergripande temat för diskussion i dessa 

fokusgrupper var begreppet ”hälsa”.  

 

Medsittningen på Petra Nilssons fokusgruppintervjuer gav mig en god 

introduktion, om än bara en svepande och övergripande inblick kring lokala 

uppfattningar om detta begrepp. Likväl är det inte något material som från min 

sida analyserats systematiskt. Men jag satt med, förde anteckningar och fick en 

inblick. De arenor som nedan presenteras är för det första ett forum i 

arrangemang med avdelningscheferna. Detta fortlevde genom hela projektet. 

Vidare initierades ett antal fora på avdelningarna tillsammans med 

undersköterskor och sjuksköterskor. Som avslutning presenteras 

tillvägagångssätt för observationer som varit av ”skuggande” karaktär samt 

intervjuer. 

3.6 Forum med avdelningscheferna 

Att utveckla kunskaper om hur arbetet kan organiseras och ledas med hänsyn 

till både verksamheten och individens välbefinnande och hälsa, har varit fokus 

för projektet och studien. I fokus har en grupp bestående av de aktuella 

                                                 
13 Se en kortare beskrivning i Bilaga I 
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vårdavdelningarnas första linjens chefer varit (avdelningschefer samt en 

chefssekreterare). Denna grupp, kallad ”projektgruppen”, träffades var sjätte 

vecka under hela projekttiden. Mötenas innehåll rymdes under rubrikerna 

hållbara arbetssystem/regenerativt arbete och ledning/organisering av hälso- 

och sjukvårdsarbete samt fungerade som ett forum för handledning, reflektion, 

inspiration och socialt stöd, samtidigt som det genererade empiriskt material. 

Som nämndes tidigare, fanns det inledningsvis en del svårigheter att hitta 

fungerande former för hur detta forum skulle verka samt kunna generera 

”teoretisk insiktsfull och praktisk användbar kunskap” (Svensson, 2002:11). I 

kommande kapitel (kapitel 8), som behandlar avdelningscheferna och deras 

situation, fördjupas detta forum och hur det användes beroende på hur 

avdelningscheferna upplevde sin situation.  

 

Varje träff dokumenterades med bandspelare, transkriberades och 

analyserades. En kompletterande bild av chef- och ledarskapet har även 

förvärvats genom intervjuer och deltagande observationer. De sistnämnda kan 

karaktäriseras som ett ”skuggande” av avdelningscheferna i deras vardag och 

praktik. Syftet har varit att erhålla kunskap och förståelse för deras, situation, 

funktion och roll. Jag kommer att återkomma till detta lite senare i texten.  

3.7 Forum på avdelningarna 

I avdelningschefernas forum diskuterades vid ett antal tillfällen införandet av 

en ny arbetsmodell, PatientNärmre Vård (PNV).14 Det sätt som 

avdelningscheferna beskrev arbetsmodellen på, väckte spännande frågor, som 

kunde kopplas till studiens syfte och frågeställning. Förändringen i sättet att 

arbeta påverkade emellertid framförallt sjuksköterskorna (ssk) och 

undersköterskorna (usk). Alltså var det angeläget att få ta del av deras 

upplevelser, både vad gällde införandet av PatientNärmre Vård och hur de 

upplevde att arbeta utifrån de nya principerna.  

 

                                                 
14 PatientNärmre Vård är en arbetsmodell som i grova drag handlar om hur arbetet på en avdelning kan 
fördelas. Förändringsinitiativet hade sin grund i att sjuksköterskan tillbringade 30% av sin tid ute bland 
patienterna och 70% med olika administrativa uppgifter, oftast inne på vårdexpeditionen. Denna fördelning 
ville avdelningarna vända på. En sådan förändring har implikationer på flera nivåer, som visade sig ha 
intressanta beröringspunkter kopplat till studiens syfte och frågeställning. Kapitel 4 Berättelsen om en ny 
arbetsmodell – PNV, handlar om denna förändring och vilka effekter som avdelningscheferna, 
undersköterskorna och sjuksköterskorna förmedlade. Jag kommer således inte gå händelserna i förväg, utan 
den nyfikne hänvisas till kap. 4 
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15 dialogtillfällen genomfördes på avdelningarna. Tre på varje avdelning. De 

två första (på respektive avdelning) handlade om arbetsmodellen 

PatientNärmre Vård, undersköterskornas och sjuksköterskornas beskrivningar 

och berättelser om PNV-modellen samt hur förändringen påverkat arbetet, 

relationerna och rollerna på respektive avdelning och själva införandet. Det 

tredje mötet var ett återkopplingstillfälle från min sida, där jag presenterade en 

sammanfattad tolkning av de två första inspelade tillfällena. Det fungerade 

sålunda också som en form av validering av den tolkning och förståelse som 

jag erhållit. Vid dessa tillfällen användes bandspelare. Allt inspelat material 

transkriberades.  

3.8 Observationer, ”skuggning” och intervjuer  

För en mer mångfacetterad bild av arbetet, organiseringen och fältet 

genomfördes även deltagande observationer. Detta tillvägagångssätt kan i 

princip delas upp i två delar: (1) där jag fanns med men hade en tillbakadragen 

roll och (2) tillfällen och hela arbetsdagar där jag intog en mer aktiv roll. 

Exempel på det förstnämnda är medverkan på varje avdelnings 

”utvecklingsdagar”. Varje avdelning hade varje år två utvecklingsdagar. Dessa 

utformades utifrån resultaten i sjukhusets personalenkät. Hela avdelningen 

samlades således under två dagar och diskuterade frågor som bland annat 

berörde relationerna med patienterna, utveckling av vården, den psykosociala 

arbetsmiljön, arbetsmodellen PatientNärmre Vård, med mera. Andra tillfällen 

när jag intog en mer tillbakadragen roll var arbetsplatsträffarna. Avdelningarna 

hade arbetsplatsträff ungefär varannan vecka och där lyftes aktuella frågor 

kopplat till avdelningen. Det kunde bland annat handla om specifika 

vårdfrågor, arbetsklimat och arbetets organisering. Som tillbakadragen menar 

jag här att min möjlighet att ställa frågor och att be om förtydligande och 

eventuell utveckling av någon specifik händelse eller situation var i högsta grad 

begränsad. Andra tillfällen var min möjlighet till att vara mer aktiv större, 

tillfällen då jag följde med en person i hennes eller hans arbetsvardag.  

 

Under min inledande närvaro på avdelningarna, när projektet påbörjades, 

följde jag med sjuksköterskor och undersköterskor under deras arbetspass. 

Sådana ”skuggningar” genomfördes på varje avdelning, då fanns möjlighet att 

ställa frågor och be om förtydliganden kopplat till arbetet specifikt och mer 

allmänna frågor om vården och avdelningen. Framförallt handlade dessa 
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initiala observationer för mig om att skapa en grov bild av vad arbetet på en 

vårdavdelning innebar. En bit in i projektet genomfördes även ett liknande 

förfarande med avdelningscheferna. Jag fick således följa med 

avdelningscheferna under hela arbetsdagar och hade möjlighet att be dem 

berätta om både situationsbundna händelser, men också ge en större 

sammanhangsförståelse för olika händelser i deras vardag. Helt enkelt få 

berättat för mig om hur de ansåg att olika saker hängde ihop och hur de 

(avdelningscheferna) skapade mening kring arbetet och organisationen. Under 

dessa, både de mer tillbakadragna och de som kan karaktäriseras som mer 

aktiva, observationstillfällena fördes anteckningar som bearbetades och 

förtydligades senare vid hemkomst, oftast samma kväll. 

 

Avslutningsvis har även semistrukturerade intervjuer genomförts med 

avdelningscheferna, utifrån ett antal teman. Temana har framförallt byggt på 

observationerna och från forumen och som känts angelägna att utveckla. Detta 

var även ett sätt att få de innebörder och betydelser som jag formulerat 

bemötta. Alla intervjuerna har spelats in och transkriberats. I 

intervjusituationen har jag försökt att uppmuntra till återgivningar av mer 

berättande karaktär. Berättelsen som form har haft en stor betydelse genom 

hela studien något som kommer att utvecklas mer nedan. 

3.9 Berättelser - Några inledande ord 

Min ambition i insamlandet och bearbetandet av empirin har varit att både ta 

hänsyn till en komplex verklighet i själva insamlandet av materialet samt att 

hitta former för att illustrera denna verklighet. I och med att avhandlingen är 

en produkt av ett nära samarbete med aktörerna på vårdavdelningarna, där 

dialog och deltagande har varit två centrala begrepp, speglas detta också i det 

empiriska materialet.  

 

Den tid och resa som föregått den (skriftligt) slutgiltiga produkten kan belysas 

och ses som en process. För att göra empirin rättvisa måste således författaren 

finna former för att fånga och återge processen. En process kan ses som 

sekvenser av händelser som skapar en helhet. Processen är alltså något mer än 

enbart isolerade händelser, det handlar om hur dessa hänger ihop, hur dess 

sammanbindning konstrueras i den lokala praktiken och ges mening. Ett 

produktivt sätt för forskaren att fånga upp denna meningskonstruktion är att 
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utgå ifrån berättelsen och att se den som en elementär form för kunskapande. 

Detta har varit en central strategi från min sida som observant deltagare och 

har också präglat hur jag valt att framställa den insamlade empirin.  

3.10 Berättelsen som kunskapande och funktion 

Mitt under avhandlingsarbetet blev jag uppringd av en student på Högskolan 

Kristianstad, han ingick i en grupp som skulle göra ett inlämningsarbete på en 

kurs som handlade om projekt och projektledning. På något vis hade han fått 

nys om projektet ”Sluta Plåstra…” och ville kort intervjua mig. Jag fanns ju 

redan på högskolan, det var med hans ord nära och bra. Jag kommer ärligt talat 

inte ihåg detaljerna i intervjun, men den finns säkert transkriberad och väl 

förvarad någonstans. Däremot kommer jag ihåg hur intervjun började, han 

ville veta om projektet, vad det innebar? Vilka var målen och syftena? Jag 

svarade som jag gjort flera gånger under min doktorandutbildning: ”Det hela 

började med att några olika representanter från Högskolan Kristianstad och 

KTH samt Region Skåne träffades…”  

 

Mer än så kommer jag inte att berätta denna gång. Tittar vi på 

öppningsmeningen i intervjun så är den väldigt lik alla sagors första mening – 

Det var en gång… - som vi som barn fått upplästa eller som föräldrar fått läsa 

upp. Bruner (1986) och Czarniawska (1999) menar att det mest naturliga sättet 

att förmedla kunskap på är genom berättelsen. Denna förmedlingsform kanske 

således även kan vara fruktbar i vetenskaplig kunskapsutveckling.  

 

När jag första gången steg in i den för avhandlingen aktuella hälso- och 

sjukvårdsorganisationen var mina verktyg ganska begränsade. I bagaget hade 

jag lite teori, en del praktik från andra arbetsorganisationer samt en del 

föreställningar (alternativt fördomar) om hälso- och sjukvården, vilka 

framförallt var konstruerade genom populärkulturella referenser. Projektet och 

avhandlingens övergripande syfte handlande om att generera kunskap kring 

hållbara arbetssystem, med huvudsakligt fokus på organiseringen av det 

regenerativa arbetet. Mediet till denna kunskap kan enligt mitt förmenande 

bara gå genom en sak – den lokala praktiken. Med detta menar jag människors 

kunskaper, metoder och erfarenheter, deras arbete och organisering, helt enkelt 

deras vardag.   
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Hur ser då en vardag i arbetslivet ut? Man kan tycka att frågan är konstigt 

ställd, rudimentär eller bara naiv, men efter att ha jämfört min egen upplevelse 

av mina första tillfällen på sjukhusets avdelningar med Czarniawskas (1999) 

upplevelser på ”Förvaltningen” och på ”Bolaget”, går det inte att väja för 

frågan. Jag tolkar Czarniawska som att hon ser sina, som hon kallar, 

sagespersoner, som första linjens ”fältassistenter”. Utan sagespersonerna skulle 

forskarens utsagor bli likt en TV-tablå, enskilda program i en tidsmässig 

ordning utan någon särskild koppling sinsemellan. Det är hennes 

sagespersoner som själva skapat mening om hur dessa hänger ihop. De har 

kategoriserat, tematiserat och gett den sönderdelade vardagen en röd tråd, 

alltså helt enkelt gjort det krävande förarbetet. Det är detta meningsskapande 

som forskaren är intresserad av. Hur dessa händelser och skeenden hänger 

ihop ser du som forskare inte tydligt själv, i vart fall inte initialt. Tittar jag i 

mina fältanteckningar från första gångerna jag var på vårdavdelningarna så är 

innehållet väldigt fragmenterat. Utdrag från en halv dag med en sjuksköterska 

(ssk) kunde se ut så här: 

  

 Frukost 

 Ssk läser rapport 

 Ssk sitter med två läkare och går igenom patienternas status 

 Ssk sitter framför datorn 

 Två telefonsamtal på raken för Ssk 

 Samtal i korridoren med en kollega 

 Ger medicin till en patient 

 lyssnar till en allmän säkerhets- och brandinformation 

 

På ett plan är ovanstående ”tablå” begriplig. Någonting händer i huvudet när 

man läser ”ger medicin till en patient”, en mental representation skapas i 

läsande stund. Å andra sidan är ovanstående ”tablå” tämligen obegriplig – hur 

hänger detta ihop? Var är den kontext som ger texten mening? Var tog 

processen vägen? För att dessa enskilda händelser ska ges mening måste något 

annat till. Någon måste hjälpa till och inleda med i princip samma mening som 

jag gjorde i intervjun med studenten ovan, något i stil med: Det hela börjar med 

att jag läser morgonrapporten… Här sås ett frö till skapandet av en begriplighet, de 

enskilda händelserna ges en helhet. Berättelsens styrka är att den ger en 
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förståelse och ett sammanhang. ”… [N]arrationen [innebär] som framgått att 

vi ser en serie isolerade händelser som något annat, nämligen en sammanvävd 

helhet” (Alvesson och Sköldberg, 1994:148). Styrkan i berättelsen är att den på 

ett mer praktiknära vis tar hänsyn till aktörernas verklighet istället för 

forskarens förutbestämda fråga. Labonte och Feather argumenterar för detta 

genom att kontrastera narrationen med andra vetenskapliga metoder, som de 

menar har en inneboende strävan att reducera komplexa relationer till specifika 

variabler och enklare orsakssamband. 

 

Some of the practices that give rise to this include making people subjects of 

researchers questions rather than subjects of their own lives; asking questions of 

interest to the researcher, which may not be of interest to the research subjects; 

interpreting the findings using assumptions that may not be shared by the research 

subjects; assuming that numbers are “hard,” “objective” data, while peoples stories 

of their own lives are “soft,” “subjective” opinions. These limits to conventional 

scientific methods have sparked new interest in recent years in the techniques of 

story-telling, oral history, and narrative (1996:5ff). 

 

Att ställa en färdigkonstruerad fråga och be någon gradera denna på en skala är 

problematiskt. Svaret bygger på en fjärmad verklighet som inte riktigt 

motsvarar avsikten. Verktyget i ett sådant sammanhang separeras till stor del 

från det undersökta och resultatet är till huvudsak knutet till metoden och inte 

nödvändigtvis till praktiken. Berättelserna ger oss inte bara ett svar utan ett 

svar med förklaring, eller en beskrivning av diskursen i vilket svaret härrör 

(Czarniawska, 1998). Det osammanhängande ges alltså en dekor, skådespelet 

ges en scen, ett sammanhang. Patriotta (2003) använder sig också av 

berättelsen i sin studie av ”verkstadsgolvet”. Han söker intrigen i vad han 

menar är arbetets detektivhistoria. Intrigen inbegriper samtidigt en dåtid, nutid 

och framtid. Patriotta visar på den intrikata relationen mellan mänsklig 

handling, text och berättelser: ”Like a text, human action is an open work, the 

meaning of which is ‟in suspense‟. In this regard, narratives turn action into 

text and text into action” (2003:353). 

3.11 Analys och framställning 

Ambitionen var således att fånga upp berättelser om hur saker och ting hängde 

ihop; betydde och påverkade, hur aktörerna konstruerade sina världar. En del 

saker krävde en längre historisk tillbakablick, andra händelser kanske bara 
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förklarades med en kortare retrospektion, en del händelser förstods och gavs 

en innebörd i stunden.15 Som närvarande, nyfiken och frågvis påverkade jag 

inte direkt de institutionaliserade händelserna, däremot påverkade jag sannolikt 

vissa tanke- och handlingsmönster i egenskap av att vara doktorand med frågor 

och kommentarer och en del speglingar av den vardag jag såg.16 Hur som helst 

var intentionen att tillfredsställa en förhärskande undran som baserades på 

frågor som: Vad gör de? Vad händer här? Hur skapas mening kring dessa 

händelser? Vilka effekter har detta på individen, på gruppen, på 

organisationen?  

  

Ett kvalitativt tillvägagångssätt skapar tidvis osäkerhet över vad ens material 

egentligen är för något, vad det representerar? Finns det överhuvudtaget några 

poänger? Om så, hur ska jag utvinna dessa och skapa en förståelse för och 

mening kring textmassan, vilka är mina verktyg? Textmassan som i någon mån 

representerar fältet har även för vana att växa ganska rejält och från och till 

kommer upplevelsen av att man drunknar i material. Ett verktyg för att förstå 

berättelsen är att använda sig av en ganska strukturerad tolknings/analysmodell 

från litteraturteorin – (se t ex. Coffey och Atkinson, 1996; Czarniawska, 1999). 

Enligt dessa författare karaktäriseras en berättelse av några fundament17 – 

Tillstånd – Händelse/Handling – Komplikation – och eventuellt en Sensmoral.  

 

Detta kan på ett mer pedagogiskt vis förklaras. ”Personalen på arbetsplats X 

mådde väldigt dåligt” och ”Personalen på arbetsplats X mår mycket bättre”. 

Två tillstånd som inte har någon intrig, det finns inget som knyter samman 

dessa två situationer. För att lösa detta, skapa en intrig, behövs något som 

sammanbinder dessa två. Sättet att meningsfullt binda ihop de två händelserna 

och skapa en sammanvävd helhet är vad vi kallar för intrig. ”Personalen mådde 

ganska dåligt, så jag i egenskap av chef anlitade en hälsoinspiratör som träffade 

personalen, sen mådde alla mycket bättre.” Ett exempel på hur två tillstånd 

knyts samman och genererar en mikroberättelse. Tillståndet (T1): Personalen på 

en arbetsplats mår dåligt av någon anledning. Handling (Hg1): Chefen anlitar en 

hälsoinspiratör. Tillstånd (T2): Personalen mår nu mycket bättre. Oftast är inte 

                                                 
15 Med referens till Weick (1995), är i och för sig all förståelse, även den i stunden, retrospektiv.   
16 Jag vill här hänvisa läsaren till både den del av föreliggande kapitel som diskuterade interaktiv forskning 
och delen om konstruktionism.  Jag blir såklart i sammanhanget också en aktör som deltar och omskapar 
sammanhanget.   
17 Detta är enligt både Czarniawska och Coffey och Atkinson ett sätt att karaktärisera delarna i en berättelse. 
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praktikens berättelser lika enkla, utan innehåller en eller ett par vändningar och 

kanske någon form av komplikation eller hinder – i ovanstående kanske det 

skulle kunna vara som så att ”den första hälsoinspiratören var oduglig – 

Komplikation (K1) -, så vi fick anlita en annan som gjorde susen för 

personalen”. Denna analys- och tolkningsform har legat till grund för arbetet 

att identifiera berättelser från fältet samt att jämföra olika aktörers berättelser 

med varandra. Av intresse är således: vilka var tillstånden som genererade olika 

händelser eller handlingar? Vilka komplikationer uppstod på vägen? Hur kan 

handlingarna och händelsekedjorna förstås? Har berättelserna/berättelsen en 

sensmoral eller är det upp till uttolkaren att ”välja”? Avsikten med denna 

analysform är att relatera dessa olika sekvenser och inbördes förhållanden till 

min teoretiska referensram, teorier om regenerativt arbete, organisering och 

meningsskapande.  

 

Det går att gestalta aktörernas berättelser på en mängd olika vis. Mitt val föll på 

att fortsätta i berättelsens anda. Med utgångspunkt i min vistelse, aktörernas 

berättelser så konstruerade jag ”min” egen berättelse.18 En huvudanledning till 

detta val har varit det faktum att när man först och främst ställs inför en 

komplex praktik och senare sitter framför ett komplext textmaterial så står 

man inför ett pedagogiskt problem. Detta ska förmedlas på något vis. Men 

hur? Att studera en specifik plats, vare sig det är i ett land långt bort eller om 

det är på ett sjukhus som nås med hjälp av regionaltåget på lite drygt en timme, 

i mitt fall det sistnämnda, är en sak. Att sen omvandla detta till något som är 

tillgängligt för en tredje person är något helt annat. Röster, rörelser, handlingar 

och händelser omvandlades till texter, i form av observationsanteckningar och 

transkriberade intervjuer. Skisser, tolkningar och analyser gjorde stora mängder 

text mer överskådliga. En del texter har lagts undan (kanske till en annan gång), 

andra texter kändes mer angelägna att ägna större uppmärksamhet åt. I 

fältpresentationerna kommer extrakt från aktörernas utsagor att användas, de 

vävs samman med den löpande texten. 

 

                                                 
18 Jag vill uppmärksamma läsaren på att med ”min berättelse” menar jag framförallt ett ansvarstagande för 
texten. Mer eller mindre medvetet förenklas intriger för att göra dessa tillgängliga, antingen genom att vissa 
saker accentueras mer än andra eller att en del saker utesluts och inte kommer fram. En sådan förenkling har 
skett i relationen mellan aktörerna på avdelningarna och mig, och det har också skett i min bearbetning för 
att göra berättelserna tillgängliga för en läsare.   
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De berättelser, som kommer att presenteras i senare kapitel av avhandlingen, 

kan kategoriseras som två överlappande delar: Om en ny arbetsmodell – PNV, 

som i stora stycken handlar om underskötterskornas och sjuksköterskornas 

försök att förmedla hur införandet av denna arbetsmodell har sett ut och vilka 

förändringar detta har medfört. De andra berättelserna går under den 

övergripande rubriken Scener ur ett chefskap19 och är, till skillnad från Om en ny 

arbetsmodell (som är en längre berättelse), korta berättelser om vardagslivet som 

avdelningschef. Dessa delar är självklart överlappandes. Avdelningscheferna är 

i allra högsta grad involverade i införandet av PNV (PatientNärmre Vård), men 

berättelsens fokus kopplat till avhandlingens syfte ligger på undersköterskor 

och sjuksköterskor. I de kortare berättelserna om avdelningschefernas vardag 

har självklart både undersköterskor och sjuksköterskor viktiga roller, men 

precis som ovan fast tvärtom, ligger fokus istället på gruppen avdelningschefer. 

Jag kommer inte att tona ner min egen roll i dessa berättelser, utan snarare är 

min framställningsstrategi den motsatta, att istället visa hur jag själv är ett aktivt 

subjekt i den praktik i vilken jag genererat material. Detta är enligt min 

uppfattning också ett mer fruktbart sätt att åskådliggöra och ge läsaren 

möjlighet att förhålla sig till min förförståelse och hur den förändras under 

projektets gång (se Ödman 1979/2007 för en diskussion om förförståelse och 

vikten av att förhålla sig till och redogöra för den). Jag vill även hävda att ett 

sådant val styrker studiens trovärdighet. I och med att mina val, reflektioner 

och grubblerier till viss del redovisas i textframställningen, kan också läsaren 

fundera över och värdera dessa och vidare kanske någon gång nicka 

instämmande, ibland le överraskande men också med rynkande panna skaka på 

huvudet och undra vad jag håller på med. Oavsett har läsaren givits viss 

tillgång till min tolknings- och förståelseprocess.  

3.12 Teoretisera och generalisera 

Ovan har jag förklarat hur jag valt att betrakta rösterna från fältet och hur jag 

sedan analyserat det transkriberade materialet. Likväl vill jag hävda att de 

empiriska illustrationer som slutligen blivit den produkt genom vilken jag valt 

                                                 
19 Avhandlingens ”Del III”, dvs. den del som diskuterar avdelningscheferna kommer underhand att varva 
empiri och teori. Detta skiljer sig något från den framställning som görs av arbetssättet/modellen PNV. 
Anledning är tudelad, materialet som är kopplat till avdelningscheferna är mer komplext och fragmenterat 
och var således i behov av ett sådant hanterande, vidare så har det redan getts en fältbeskrivning i och med 
återgivningen av den Nya arbetsmodellen, vilket ramar in och ger avdelningscheferna en på förhand given 
sammanhangsförståelse.    
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att presentera fältet på, inte i detta sammanhang kan stå för sig självt. Mina 

försök att skildra praktikens berättelser har givetvis konstruerats genom min 

tolkning och i samråd med andra. Jag har testat idéer och tolkningar, fört 

samtal med kollegor i min närhet, vilka hela tiden på olika vis varit en del av 

förståelse- och konstruktionsprocessen. Hur författaren formulerar empirin, 

vad som tas med och vad som väljs bort styrs av idéer och teorier om vad jag 

tror mig sett och hur det kan relateras till mitt syfte. På så vis är fältets röster, 

omvandlade till text, aldrig fria från mina teorier. Samtidigt slutar inte 

begripliggörandet av fältet i samma stund som materialet organiserats, 

analyserats och (om)formulerats till en lättillgänglig text. Det finns inte några 

klara gränser i forskningsprocessen mellan empiri och teori menar Amanda 

Coffey och Paul Atkinson, utan de påverkar varandra genom hela projektet.  

 

We should not approach the investigation of social worlds only as 

ethnographers, or field researchers, or case-study researchers. Methods of data 

collection and analysis do not make sense treated in an intellectual vacuum and 

divorced from more general and fundamental disciplinary frameworks (Coffey 

och Atkinson, 1996:153).  

 

Det specifika är således i behov av det generiska (eller ”formell” teori) för att 

både förstås och ges en extra dimension men också för att kunna lyfta till en 

betydelsefullhet som går bortom det lokala fallet. Kvalitativt material är enligt 

en sådan argumentation i behov av att placeras tillsammans med annan 

kunskap, det talar följaktligen inte fullt ut för sig självt. Ett sådant förfarande 

kan således varken klassas som induktiv eller deduktiv logik, utan bör istället 

ses som en abduktiv process (Alvesson och Skölberg, 2000; Coffey och 

Atkinson, 1996). Tolkningen, förståelsen och förklaringen av fältet kan 

följaktligen inte genomföras enbart genom och begränsat till granskning och 

analys av texter från fältet: ”There is thus a repeated interaction among existing 

ideas, former findings and observations, new observations, and new ideas” 

(Coffey och Atkinson, 1996:156). 

 

Hans Hansen (2008) diskuterar också abduktion, men eftersöker en form av 

”kreativ abduktion”. Den kreativa abduktionen rör sig inte bara mellan 

ämnesområdets formella teoretiska ram och iakttagelser från praktikens fält 

utan utnyttjar även andra områden som vid första anblick kanske inte upplevs 
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som hemmahörande i sammanhanget. Hansen tar jazz-metaforen20 som ett 

exempel. Genom att förlägga jazzens struktur tillsammans med erfarenheter 

om organisering framkallas ny förståelse och mening om processer i 

organisationen. Det engelska begreppet ”abduction”, i betydelsen föra bort, 

kan då ges mening i detta sammanhang som så att något, tillhörande ett särskilt 

område, förflyttas till något helt nytt. Vår förståelse av Jazz lyfts in i ett 

organisationsteoretiskt kunskapsfält. En sådan förflyttning (om den är bra och 

fungerar, vilket vi inte vet förrän efteråt) väcker ny förståelse för, i just detta 

sammanhang, organisering. Denna avhandling rör sig mellan framförallt 

praktikens fält och formell teori, men placerar även i detta spel in andra, ej på 

förhand hemmahörande, referenser och metaforer bortförda från andra fält (film 

är ett sådant återkommande exempel i denna avhandling) med syftet att väcka 

andra bilder och ny mening. Förhoppningsvis kommer ett sådant grepp att 

bidra till att vidga förståelsen kring de specifika händelser som iakttagits från 

praktikens fält.  

                                                 
20 Jazz används ibland som metafor för organisering, se exempelvis Weick och Westley (1996). 
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4. Sensemaking och att angöra en brygga  

 

En integrerad läsning av de tre kapitel som hittills redovisats medför vissa 

implikationer för det fortsatta arbetet och dessa känns angelägna att förhålla sig 

till. I avhandlingens syfte visar sig ett intresse för ”… de vardagliga processer 

som har innebörder för ett regenerativt arbete”. Fokus ligger alltså på det 

regenerativa arbetets organisering. Undran stämmer väl överens med det 

forskningsperspektiv som presenterats i kapitel 3. Betoningen vilar på hur och 

på organisering, och således inte på vad och på organisation. Denna avhandlings 

bidrag är följaktligen kopplat till studiet av den/de process/er som har 

innebörder för vad som återskapar människans resurser.21 Det är också med 

hänvisning till studiets intresse som berättelsen som teknik och knep blir 

lämplig, vilket det redogjordes för i kapitel 3. Berättelsen kan bidra med spår 

från en praktik i avseende hur aktörer med hjälp av tillgängligt material 

konstruerar sina världar.  

 

Placeras då den övergripande forskningsfrågan tillsammans med 

forskningsperspektivet bredvid den teoretiska referensram som återgavs i 

kapitel 2, visar sig några implikationer. Den avslutande delen i kapitel 2 handlar 

om och preciserar det regenerativa arbetet. Framförallt görs detta med stöd i 

bland andra Forslin (2002), Kira och Forslin (2008) samt Antonovsky 

(1987/2005). Kira och Forslin omsätter Antonovskys begrepp Sense of 

Coherence till att passa in i arbetsorganisationer och på arbetsplatsen. De 

styrande faktorerna för regenerativt arbete är således enligt dessa texter: 

Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Som jag tolkar dessa begrepp är de 

faktorer och resurser som mer är relaterade till ett utfall eller ett resultat, det 

vill säga faktorer som skulle kunna beröra exempelvis frågeställningen: Hur bör 

ett arbete som är regenerativt upplevas? Vad faktorerna inte riktigt berör är 

således processen, eller exempelvis frågan: Hur skulle det regenerativa arbetets 

organisering kunna beskrivas? Och det är som sagt denna ingång som jag är 

intresserad av. Kira (2003:100) gör också en distinktion mellan frågeorden hur 

och vad. Distinktionen görs gällande när hon särskiljer den Sociotekniska 

skolans bidrag från Antonovsky och Csikszentmihálys bidrag.  

                                                 
21 I och med att ”utfallen” på fältet inte på förhand kan styras så förekommer såklart även det motsatta, dvs. 
de processer som har innebörder för vad som konsumerar människans resurser. 
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If the Sociotechnical System-thinking and Job Characteristic Model explained 

what a job or a work system should be like, Antonovsky‟s and Csikszentmihály‟s 

theories starts from explaining how work should be experienced in order to lead 

to positive individual and collective outcome.  

 

Som jag tolkar Mari Kira är hennes hur, mer utfallsbetonat, eller vad som skulle 

kunna benämnas som en effektvariabel. Det handlar således om hur någon bör 

uppleva sitt arbete och inte om hur processerna som har implikationer för ett 

regenerativt arbete skulle kunna se ut. Det är detta sistnämnda hur som jag och 

föreliggande studie framförallt är intresserad av. Samtidigt följer självklart Kiras 

undran med som relief för att förstå processerna. 

 

Det område som Forslin och Kira skissar på med hjälp av bland andra 

Antonovskys texter ställer jag mig till stora delar bakom och kommer således i 

fortsättningen att betrakta dimensionerna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet som en behjälplig fond för att förstå det regenerativa arbetet. 

Emellertid är föreliggande avhandlings syfte och frågeställning i behov av en 

kompletterande teoretisk resurs för att förstå det regenerativa arbetets 

organisering. En sådan komplettering och framförallt stöd för att utveckla dessa 

tankegångar finner jag i Karl E. Weicks begrepp sensemaking. Jag ska nedan 

försöka att motivera denna koppling. 

4.1 Varför är sensemaking intressant utifrån denna problematik? 

Stora delar av den redogörelse som hittills gjorts i framförallt kapitel 1 och 2 

visar på att problematiken, som kan härledas till arbetsrelaterad hälsa, handlar 

om hur människan hanterar den situation som hon både möter och skapar. 

Vidare handlar kvaliteten i detta hanterande om förutsättningar och resurser, 

både i avseende vad vi som individer bär med oss, men också om resurser som 

andra förser oss med samt som skapas i interaktionen med andra i en specifik 

situation. Jag vill mena att det är ett rimligt antagande att se sensemaking som 

en central process i detta, hur denna process kan ta sitt uttryck och 

förutsättningar för sensemaking i en specifik verksamhet. Det finns även, som 

skulle förstärka detta antagande, intressanta likheter och beröringspunkter 

mellan Karl E. Weicks (1995) Sensemaking och Aaron Antonovskys 

(1987/2005) begrepp Sense of Coherence. Icke desto mindre finns det skillnader 

av central karaktär. En viktig sådan är, enligt min tolkning, att Sensemaking 
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betraktas utifrån ett processperspektiv och Sense of Coherence betraktas mer 

som ett resultat, något någon har mer eller mindre utav. Denna skillnad 

åskådliggörs redan genom att titta på begreppens böjning. Sense - making, är 

något som görs, konstrueras, det är under tillblivelse. Sense of Coherence har, 

som sagt, någon mer eller mindre av. Inplacerat (och översatt) i en mening 

skulle det kunna låta så här: Jag har en känsla av sammanhang (eller inte). I min 

tolkning finns det ingen mening att värdera det ena begreppet högre eller mer 

värdefullt än det andra, utan det är två olika sätt att betrakta något på.22 Utifrån 

mitt syfte kan de fungera som kompletterande och stödja varandra för en mer 

komplex förståelse för återskapandet av människans resurser. Jag kommer 

senare i texten att återkomma till en kortare jämförelse mellan dessa två 

begrepp. Men först finns det anledning att bena ut begreppet Sensemaking. 

4.2 Sensemaking och tillhörande resurser 

Människan strävar efter att skapa någon form av struktur av de flöden av 

intryck som möter henne. Dessa flöden måste ordnas och mönster utvinnas 

för att skapa förutsättningar för handling. Vad händer här? Vad är viktigt? Vad 

är oviktigt? Någon blåkopia finns inte, några rätta svar på de frågor vi ställer 

oss kan förmodligen inte heller utvinnas, däremot kan våra frågor karva fram 

en bild som gör något någorlunda begripligt för oss, på bekostnad av andra 

potentiella bilder. Ordning ur kaos säger vissa.23 ”Sensemaking organizes Flux” 

eller ”Sensemaking starts with chaos” menar Weick, Sutcliffe och Obstfeld 

(2005). Det är alltså i det ständiga flödet av upplevelser som människan 

försöker ordna, skapa en behjälplig struktur, för att i en förlängning möjliggöra 

någon form av handling. Det är alltså denna process, hur aktiva aktörer 

konstruerar och ger upplevelser och händelser mening, som sensemaking 

handlar om. Hur mening skapas, vilken mening som skapas och att olika 

mening skapas är centrala frågor för att förstå organisationer och organisering. 

Hur kan då denna process av vårt hanterande av vardagen ramas in för att 

begripas? 

 

                                                 
22 Aaron Antonovsky och Karl E. Weick har också, vilket är viktigt att påpeka, ganska skilda intressen i 
avseende vad de är intresserade av att studera. Antonovsky vill bringa klarhet i Hälsans mysterium och Weick 
studerar sensemaking utifrån olika former av beslutsprocesser och beslutssituationer. Detta betyder dock inte 
att en integrering skulle vara mindre fruktbar.  
23 Bland annat experimenterar Aaron Antonovsky med sådana tankar i slutkapitlet i boken ”Hälsans 
mysterium”. Jag återkommer till detta i kapitel 9. 
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Man förstår texten i förhållande till det man redan förstått. Orden i texten skapar 

därför mening som blir personlig för den enskilda läsaren. Texten återskapar 

verkligheterna på olika sätt hos olika läsare. Paradoxalt nog kan alltså texten 

innehålla mer än det som beskrivs (Andersen, 2003:189).  

 

Tom Andersen använder texten för att illustrera meningsskapandet. Jag tolkar 

Andersen som att texten även kan ses som en metafor för andra sammanhang, 

dvs. utanför den skrivna textens sammanhang. Vilket inte är särskilt långsökt 

då vi i gemen använder oss av verbala uttryck som exempelvis att ”läsa av en 

situation”. Som kan antydas i Andersens beskrivning, vilket även Weick (1995) 

understryker, finns det ingen given mening ”där ute”, utan den konstrueras i 

relationer mellan subjekt-subjekt och subjekt-objekt. ”Texten” tolkas inte bara 

passivt av individen utan den skapas samtidigt, den både uppfinns och 

upptäcks.  

 

Andersen (2003) menar att akten att skapa mening handlar om att förenkla och 

omfattas och påverkas av det sociala sammanhanget, vi påverkas av andras 

förväntningar på oss i en särskild kontext. Vem vi anser oss vara, vår upplevda 

tillhörighet hänvisar oss i våra tolkningar och hur vi riktar våra handlingar. 

Andersen ger även det omedelbara sammanhanget en viktig betydelse, dvs. den 

direkta relationen mellan symbolen och aktören. Vidare så sorterar vi i vårt 

varande, vi uppmärksammar vissa saker och bortser från annat, människan gör 

distinktioner och placerar detta mot en bakgrund, så att mening kan framträda. 

Detta sistnämnda påminner om hur Bengt-Åke Gustafsson förstår hur mening 

inträder: 

 

Mening uppstår i relationen, i rörelsen, i processen mellan text och kontext, 

mellan figur och grund. Det ‟ena‟ erhåller alltså sin mening först i och med 

förhållandet till sitt andra (1998:51).  

 

Genom att betrakta Tom Andersens precisering av meningsskapande så 

åskådliggörs många likheter med hur Karl Weick (1995) framställer samma 

process. Andersen lyfter upp, med hänvisning till ovanstående, några centrala 

delar som är kopplade till sensemaking: den sociala kontexten (vi påverkas av 

andras förväntningar i ett visst sammanhang), identitet (vår tillhörighet pekar i 

grova drag ut riktning för oss i våra tolkningar), sensemaking är retrospektivt (vi 

förstår något med hjälp av våra erfarenheter, det vi redan förstått blir vår 
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resurs), vi sorterar i flödet av upplevelser (vissa saker framträder, vi bortser från 

annat), relationen mellan symbol och aktör (vi är inte bara passiva utläsare av färdig 

mening, utan detta är en ömsesidig relation där vi både är läsare och författare 

samtidigt). 

 

Genom att återge Weicks rekvisita för den meningsskapande processen så 

framträder likheterna med Andersen på ett tydligt vis. Weick återger följande 

sju resurser för sensemaking: 

  

(1) Den sociala kontexten. Meningsskapande sker alltid i en social kontext. Weick 

menar att begreppet sensemaking lätt kan få oss att tro att det är en individuell 

process, emellertid påverkas sensemaking ”… by the actual, implied, or 

imagined presence of others” (2003: 461). Människan påverkas helt enkelt av 

hennes upplevda förväntningar från andra människor. 

 

(2) Identitet. Vem vi anser oss vara, vår upplevda tillhörighet påverkar vilka 

betydelser och innebörder som skapas och ges. Både händelser som stärker vår 

upplevda tillhörighet och självbild, men också hot mot det samma styr vår 

uppmärksamhet och hur något ges mening. 

 

(3) Retrospektiv. Redan när vi säger – Nu – så har det vi hänvisar till blivit Då. 

Vår uppfattning av något är alltid en uppfattning av något som varit. Weick 

menar att sensemaking influeras av förfluten tid. Den mening som skapas är 

kopplad till tidigare erfarenheter, hur långt bak människan tar hjälp, hur 

mycket vi minns och så vidare. 

 

(4) Stickrepliker. Människan lyfter upp och vidareutvecklar episoder som sker i 

ett sammanhang. Vad som framträder är både kopplat till aktörens egna 

sympatier (detta har tydliga beröringspunkter med självuppfyllande profetior), 

men också hur en specifik omgivning ”retar” särskilda stickrepliker till att visa 

sig mer tydligt än något annat. 

 

(5) Ständigt pågående projekt. ”Experience is a continuous flow…” (2003:462). 

För att händelser i detta flöde ska utkristallisera sig, måste vi skapa gränser som 

ger något just betydelsen av att vara en händelse, eller när flödet av någon 

anledning avbryts. 
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(6) Rimlighet. Sensemaking handlar mindre om exakthet och noggrannhet än 

om rimlighet. Att helt enkelt skapa någon form av sammanhållning av hur 

saker och ting hänger ihop. Vad som upplevs som rimlighet, hur vi anser oss 

förstå hur saker och ting hänger ihop är direkt kopplat till övriga faktorer som 

Weick lyfter som centrala i processen. 

 

(7) Enactment. Här betonas aktören och handling (i vid bemärkelse). När 

människan handlar söker hon samtidigt efter responser som väcks och kan 

guida henne i ett sammanhang. Enactment handlar således om relationen 

mellan aktören och kontexten. Detta ska dock inte ses som en dualism utan 

något som skapas och är samtidigt, aktören är med att skapa kontexten samtidigt 

som kontexten skapar aktören. Våra nuvarande handlingar kommer 

följaktligen att begränsa och påverka framtida handlingar. I nuet tar vi hjälp av 

det förflutna som kommer att påverka hur vi agerar i en framtid. 

 

Den meningsskapande processen är alltså kopplad till och påverkad av 

relationer, roller, symboler, hur vi söker efter och observerar vissa ledtrådar i 

ett sammanhang som bistår oss i våra försök att extrahera händelser och hur 

olika händelser hänger ihop. Centralt i Weicks resonemang är aktören och 

hennes eget inflytande i avseende vad som uppmärksammas och hur 

handlingar riktar vår framtida uppmärksamhet och i förlängningen influerar 

vårt kommande handlande. Icke desto mindre, vilket är viktigt att poängtera, 

menar Weick att detta är en social process. 

 

Även om detta är en elementär mänsklig process, kan förutsättningarna för 

sensemaking variera. Weick (2003:463) intresserar sig för hur detta förhållande 

ser ut i organisationer och ställer den övergripande frågan: ”What happens to 

these seven resources for sensemaking when people organize to accomplish 

tasks that cannot be done alone?” Jag har redan förfäktat att det finns 

intressanta beröringspunkter mellan sensemaking och sense of coherence så 

Weicks fråga blir, enligt mitt förmenande, genast intressant för sammanhanget. 

4.3 Sense of Coherence och Sensemaking 

Det har förmodligen i viss mån redan framkommit, men jag vill ändå under 

denna rubrik förtydliga och visa på några beröringspunkter mellan Sense of 

Coherence och Sensemaking samt några skarpa skillnader. Beröringspunkterna 
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är centrala utifrån vilka möjligheter som finns att växla mellan dessa två 

begrepp. Några av skillnaderna åskådliggör på vilket sätt dessa begrepp 

kompletterar varandra och vilket betraktelsesätt som kan vara mest lämpligt i 

vilket sammanhang. 

 

Som nämnts tidigare är Sense of Coherence ett begrepp som hänvisar till 

människans motståndskraft i avseende de påfrestningar hon möter i relationen 

med andra och annat. De tre komponenterna som tidigare diskuterades och 

som ingår under paraplybegreppet Sense of Coherence var/är: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. De två första komponenterna är av kognitiv 

karaktär, den tredje, meningsfullhet, är känslobetonad. En läsning av Weicks 

texter (Weick, 1995; 2003) kan skapa en bild av att Sensemaking inte skulle 

omfattas av och involvera emotioner. Emellertid öppnar han upp för en sådan 

breddning och tar hänsyn till en emotionell aspekt i senare texter (Weick, 

Sutcliffe & Obstfeld, 2005). Andra författare är dock mer tydliga på denna 

punkt som exempelvis Damasio (2000) och Scheff (1995), som båda hävdar att 

varje process som skapar mening, oavsett betydelsegrad, involverar emotioner. 

Bosma och Kunnen (2005) menar att identitet och emotioner är intimt 

förbundna, som tidigare beskrevs, med hänvisning till Weick (1995; 2003), så 

är identitet en central komponent i den meningsskapande processens rekvisita. 

 

En huvudpoäng i Antonovskys resonemang är att stressorer inte bör ses som 

något av ondo. Stressorer finns ständigt närvarande i människans liv och hans 

argumentation lutar snarare åt att en störning av organismens homeostas, 

beroende på hur denna störning hanteras, även skulle kunna ha positiva 

hälsoeffekter. En sådan tankegång ligger i linje med exempelvis teorier om 

komplexitet och social komplexitet, vars författare hävdar att stabilitet och 

jämvikt slutligen leder till utarmning och degenerering av systemet eller 

organismen (Sampson, 1984; Prigogine, 1997; Stacey, 2001; van Eijnatten, 

2004; Bird, 2005).  

 

Förälskelsen, vilket är en liknelse lika god som någon annan, beskrivs och 

diskuteras av Alberoni (1982). Han är inne på samma sak som författarna 

ovan, nämligen att premissen för en relations utveckling och att förälskelsen 

ska överleva, ligger i att lämna ett tillstånd av stabilitet och jämvikt. 

Förälskelsen är något som de flesta är förtrogna med, antingen självupplevt 
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eller genom återgivningar i sin närhet eller kanske genom poesi. Vanligtvis 

övergår förälskelsen så småningom i något annat, ibland kärlek, men kanske än 

vanligare så upplöses den helt och de två förälskade ”av-förälskas” och 

försvinner ur varandras liv. Det ”bästa” motgiftet mot förälskelsen är regler 

och rutiner som upprätthålls. Med Alberonis ord:  

 

Det finns nämligen inget som så totalt fördärvar en förälskelse som upprepandet 

av samma sak om och om igen, att behöva återuppleva sådant man redan varit 

med om och stöta på samma gamla välkända hinder som man redan föreställt sig, 

redan upplevt (1982:106).  

 

Nyckeln för dess överlevnad är att bryta mot vardagens givenhet. Nya 

gemensamma utmaningar, att ibland väja för det kända och ta sig an det 

okända. Alltså, förälskelsen och passionen kräver för dess fortgång något nytt, 

något överraskande, annars tynar den bort, försvinner och slutligen dör. 

Relateras detta till ovanstående diskussion om homeostas och jämvikt så menar 

Alberoni, att jämvikten och stabiliteten måste utmanas för passionens 

överlevnad. 

 

Det finns konkreta stressorer som exempelvis ett lejon som smyger upp 

bakom oss och anfaller. En sådan situation är tämligen oberoende av våra 

problemhanteringsresurser (om vi inte är blixtsnabba och har tillgång till ett 

vapen). Stressorer i arbetslivet, i arbetsorganisationer, är förmodligen inte 

riktigt lika dramatiska, icke desto mindre är de av karaktären mentala eller 

fysiska påfrestningar och som på något sätt ska hanteras. Med begreppet 

”equivoke” syftar Weick på situationer som är mångtydiga och svårtolkade. 

Detta kan översättas till att betraktas som mentala påfrestningar, alltså 

stressorer. Det är i sådana sammanhang som människan försöker skapa 

mening, karva fram någon form av ordning och struktur i avseende vad som 

händer, med mer eller mindre lyckade resultat. Hanterandet av detta är således 

styrande för utfallet hos individen, inte bara utifrån att fatta ”goda” beslut utan 

också med hänsyn till individens hälsa och välbefinnande. En förmodad vanlig 

erfarenhet bland medlemmar i arbetsorganisationer och ett bra exempel, är 

anställdas upplevelser kopplade till olika former av försök och initiativ till 

förändringar. Bartunek et al (2006) diskuterar hur ”mottagarna” av olika 

förändringsinitiativ i organisationer erfar dessa och i förlängningen vilket utfall 
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det har på bland annat de anställdas välbefinnande, anpassningsbarhet och 

utveckling. Centralt i deras argumentation är hur viktig delaktighet och 

framförallt förutsättningar för sensemaking är i sådana sammanhang. Vad 

Bartunek et al (2006) sätter fingret på är ”mottagarnas” roll som aktiva aktörer i 

organisationen, och inte bara passiva adressater av olika försändelser. Det finns 

alltså en aktiv strävan att försöka förstå och begripa vad det är som händer och 

varför, med skiftande resultat, som påverkar den anställde på olika vis. Det är, 

som jag tolkar det, denna dynamiska relation mellan individ och kontext som 

exempelvis Karasek och Theorell (1990) och Frankenhaeuser (1995) redogör 

för (om än med andra begrepp), alltså kraven som ställs på individen och de 

förmågor (i vid mening) individen har för att ”tämja” den konstruerade och 

uppstådda situationen. 

 

Kognitiva och affektiva ansträngningar kan i flertalet fall leda till längre tider av 

psykologisk överbelastning och i sin förlängning ohälsa och sjukdom (Kira och 

Forslin, 2008). Samtidigt tycks kognitiva och affektiva ansträngningar 

paradoxalt även vara en förutsättning för utveckling, lärande, hälsa och 

välbefinnande (Antonovsky, 1987/2005; Csikszentmihalyi, 2004). 

Dominerande anses vara hur människan skapar mening kring det som hon 

möter och samtidigt hanterar denna situation. Weick (1995) lyfter fram detta 

och sammanför problemhantering med sensemaking och ser det som två sidor 

av samma mynt. Människans förväntningar på en situation kan fungera som 

förklaring till detta samband. 

 

Sensemaking är intimt förbundet med förväntningar. Om en situation inte 

infriar våra förväntningar, uppstår ett avbrott i det som Weick kallar för 

oavbrutna flöden av upplevelser (ständigt pågående projekt). Denna brist på 

överensstämmelse måste vi alltså hantera. Följaktligen försöker vi på något vis 

finna svar på frågor som exempelvis: Vad hände nu? Varför är det på detta vis? 

Vad gör jag nu? Att förstå sensemaking handlar således samtidigt om att förstå 

problemhantering.  

 

The experience of sensemaking is one in which people are thrown into the 

middle of things and forced to act without the benefit of stable sense of what is 

happening. […] When people lose their ability to bound ongoing events, to keep 

pace with them by means of continuous updating of actions and interpretations, 



81 

 

or to focus on interrupting conditions, they begin to lose their grasp (Weick, 

2003: 462). 

 

Sensemaking matters. A failure in sensemaking is consequential as well as 

existential. It throws into question the nature of self and the world (Weick, 1995: 

14). 

 

Jag har för avsikt att betrakta Sensemaking och Sense of coherence som två 

kompletterande synsätt. Emellertid finns det anledning att understryka ett par 

viktiga distinktioner. Antonovsky och Sense of Coherence, drar en klar linje 

mellan individ och kontext. I detta sammanhang blir individen även mer passiv 

(i jämförelse med hur Weick vill karaktärisera henne) och meningsskapande 

begränsas till en tolkningsprocess. Weicks Sensemaking å andra sidan är mer av 

en konstruerande aktivitet, kontexten och aktören sammanflätas på ett mer 

intrikat vis, i hans diskussion. Denna skillnad skapar betydelsefulla 

distinktioner mellan begreppen vad gäller hur vi exempelvis kan betrakta 

stressorer. Är stressorer fixerade meningsbärare, eller konstrueras stressorer i 

relationen med aktören/aktörer? En annan viktig skillnad som också hänger 

ihop med synen på individ/kontext, är precis som nämndes inledningsvis i 

detta kapitel att Sense of Coherence betraktas mer som ett resultat/utfall och 

Sensemaking används för att illustrera en process, hur mening konstrueras med 

hjälp av tillgängligt material. Min intention är att förhålla mig till båda två och 

se skillnaderna som fruktbara för att uppfylla mitt syfte, där det ena begreppet 

ibland placeras som relief till det andra för att i nästa stund byta plats med 

varandra. Men med utgångspunkt i min frågeställning och syfte, lyfter denna 

undran framförallt fram processen och hur något konstrueras. Med en sådan 

ambition ser jag sensemaking som ett följdenligt verktyg för att på ett bättre vis 

närma mig praktiken och förstå den. 

 

Abstraktioner i all ära, men begrepp och teoretiska infallsvinklar görs bäst 

förstådda genom att använda dem, applicera dem på något som kan stå som 

någon form av representation för en praktik.24 Steget som nu känns angeläget 

att ta är det som sätter foten ute på avdelningarna i vilken denna studie har ägt 

rum. Nästa kapitel ägnar sig således uteslutande åt aktörerna på de olika 

avdelningarna på sjukhuset och mina funderingar och reflektion kring detta. 

                                                 
24 Självklart är en återgivning av fältet ingen exakt korrespondens med vad som hänt i ”verkligheten”, utan 
det är en text som har spår från en praktik. 
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Del II: Om det ”lilla uppdraget” - Ett nytt sätt att arbeta 

på och medföljande konsekvenser 

 

Syftet som beskrevs i avhandlingens första kapitel avslutades med att 

beskriva två företeelser som för studien kommer att utgöra praktikens 

huvudsakliga fokus. Del II, kapitel 5 och 6, kommer att ta sig an den 

första av de från kapitel 1 nämnda ”praktik-fokus”, nämligen: 

Införandet av en ny arbetsmodell på sjukhusets vårdavdelningar. 

Arbetsmodellen kallas för Patientnärmre vård (PNV). Kapitel 5 och 6 

har som uppgift att först presentera en betydelsefull del av empirin, i 

form av en illustration av införandet av Patientnärmre vård, följt av att 

med hjälp av teorier om organisering, meningsskapande och regenerativt 

arbete förstå vad det är som händer på de aktuella vårdavdelningarna. 

Att tolka införandet och effekterna av den nya arbetsmodellen mot ett 

arbete som har potentialen att återskapa och utveckla mänsklig energi, 

blev intressant då relationerna och hur arbetet organiserades 

förändrades på ett genomgripande vis. Denna förändring följdes 

tillsammans med att fältets röster beskrev, med hänvisning till och i 

jämförelse med det tidigare arbetssättet, upplevelser som kunde härledas 

till teorier om ett regenerativt arbete. Kapitel 6 följer upp detta och gör 

anspråk på att lyfta och fördjupa denna berättelse genom att tolka den 

mot teorier om framförallt organisering och meningsskapande. Den 

empiriska berättelsen tar sin utgångspunkt i en arbetssituation, som 

definierades som ohållbar för framförallt sjuksköterskan, och 

transporterar läsaren genom min tolkning av den förändring som har 

skett följt av hur detta påverkade relationer, resurser och förutsättningar 

för utförandet av arbetet på vårdavdelningarna, samt de återgivna 

upplevelserna kring detta. 
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5. Om en ny arbetsmodell – PNV 

 

I metodkapitlet nämner jag att utifrån den mängd texter som man förfogar 

över efter en längre tids närvaro på en plats så tvingas man att välja bort en del 

texter till förmån för andra. Valet prövas mot betydelsefullheten kopplat till 

syftet och den övergripande undran. En händelse, som upplevdes som 

angelägen att lyfta fram, var avdelningarnas införande av ett nytt arbetssätt. Att 

förmedla detta vidare till någon annan skulle förmodligen kunna göras på flera 

sätt, men min ambition har varit att på ett lite mer sammansatt och till viss del 

även färggrant vis berätta om denna förändring på avdelningarna.  

 

Resultatdelen i en vetenskaplig rapportering är ett försök att berätta en historia 

av något slag, något forskaren kommit i kontakt med, som kan stödja eller 

falsifiera en hypotes, bena ut ett syfte och hjälpa till att besvara en fråga eller 

tämligen förutsättningslöst generera nya teorier. Sådana historier kan förmedlas 

till läsaren genom tabeller, fyllda med siffror eller sparsamma texter, den kan 

också vara mindre komprimerad och mer ”pratig”. Vilket är då mest lämpligt? 

Det beror förmodligen på. Med hänsyn taget till mitt syfte och vad jag vill/e 

berätta så formulerades till slut svaret i det aktuella sammanhang, att det mest 

lämpliga skulle vara en mer pratig historia. 

 

I nedanstående återgivning från fältet kommer ett antal aktörer att få röster, 

dessa är: undersköterskor, sjuksköterskor och avdelningschefer. De olika 

yrkeskategorierna kommer att förkortas i texten med usk, ssk och AC. De fem 

avdelningarna kommer att benämnas som Alpha, Beta, Gamma, Delta och 

Epsilon. Avdelningscheferna visar sig ibland med namn: Sara, Erika, Annelie, 

Henrietta och Anna. 

5.1 Hur ska vi arbeta? 

PNV? Vad är det för något, undrade jag. Som beskrevs i avhandlingens 

metodavsnitt började projektet Sluta plåstra på fem avdelningar som 

tillsammans utgjorde Vårdenheten. En bit in i projektet ritades 

organisationsschemat om och Vårdenheten försvann som område. Denna 

berättelse tar sin utgångspunkt i den organisation då vårdenheten fortfarande 

existerade som egen verksamhet på sjukhuset och fortsätter sedan in i den nya 
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organisationen. När ett nytt sammanhang äntras tar det ofta en viss tid innan 

delarna i helheten gör sig förstådda. Även om det faktiska språket delas, 

poppar det upp nya ord som man inte mött tidigare. Likaså flödar ord som 

känns igen men som är betecknare för något som det inte finns någon kunskap 

om eller riktig känsla för dess referens. Det blir som en ständig intensiv, fullt 

medveten, tolkningsprocess. Alltså, mycket energikrävande. Den naturliga 

bortsorteringen, som skapar ordning och struktur, kopplas av och allt känns 

viktigt, centralt och unikt. På samma gång, kanske på grund av, faller massor 

bort, det går bara att hålla så mycket i huvudet samtidigt och få det inordnat i 

en mental mapp som för tillfället känns korrekt. I mina fältanteckningar kan 

jag finna ett begrepp som dök upp vid mitt första tillfälle på sjukhuset och det 

var PNV. Till nästa gång var det redan bortglömt, det tillhörde inte min egen 

begreppsvärld så minnet gjorde sig inte besväret att spara på det. Emellertid 

dök samma begrepp upp ett antal gånger några veckor längre fram i projektet. 

Mer eller mindre naturligt och med olika betoningar rullade P N V över 

läpparna på människorna på de avdelningar jag befann mig på. Till slut fick jag 

ta mod till mig och fråga: PNV, vad är det för något? Vid detta frågetillfälle satt 

jag ned tillsammans med fem avdelningschefer, en chefssekreterare och 

verksamhetschefen. Jag kan inte riktigt erinra mig om hur intresserad jag blev i 

situationen eller om jag riktigt förstod vad det var de försökte förklara för mig 

men jag lyssnade artigt och ställde några mindre begåvade följdfrågor. 

Patientnärmre vård, svarade någon. PNV står alltså för PatientNärmre Vård, 

förtydligade den samme.  Detta gav direkt några nycklar till ett närmande av en 

möjlig tolkning. Patient och vård kändes logiskt i sammanhanget och är väl 

exempel på två ord jag själv skulle ha använt för att ringa in uppdraget och 

uppgiften som ska utföras på en vårdenhet. Närmre, hänvisar till en rörelse i 

rummet där någon eller några förflyttar sig närmare det som jag själv ansåg 

vara centralt i uppdraget. Svaret lämnar onekligen ett par frågor efter sig. Till 

slut ramade en avdelningschef in upplysningen på frågan: 

 

PatientNärmre Vård är en arbetsmodell… själva grunden i PNV är att man ska 

frigöra tid för sjuksköterskan, man har gjort studier och kommit fram till att 

sjuksköterskan har varit 70% inne på expeditionen och 30% ute hos patienten. Då 

har tanken varit att vända dessa siffror. Det är ju hos patienten vi bör och ska vara 

hos. Alltså man ska frigöra tid. Det har man gjort genom att man tagit bort all den 

vårdadministration som inte kräver legitimation och lagt på en receptionist. Innan 

var det sjuksköterskan som var spindeln i nätet, höll ihop avdelningen, nu har man 
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lagt detta på en annan person… som håller ihop avdelningen. Det är alltså 

grundmodellen. Sen kan man bestämma om man vill jobba i gruppvård eller 

parvård. Det kan se olika ut från avdelning till avdelning. Det har handlat mest om 

sjuksköterskorna eftersom det är dom som har hand om administrationen. 

 

Samtidigt som detta var en inramning efter behov så sade det mig inte allt. 

Fortfarande saknades en förståelse för den praktik det handlade om. Hälso- 

och sjukvården i stort, dess historia, tradition, vilka organisationsprinciper har 

styrt, intressen osv., men också, och framförallt den lokala praktiken, 

medarbetares erfarenheter, deras berättelser, historia och meningskonstruktion. 

Det blev således en jakt på fyllning. Olika berättelser som kunde utgöra 

underlag till att förstå vad detta innebar för vårdenhetens praktik. 

5.2 Ett beslut fattades  

2005 fattade Vårdenhetens ledningsgrupp (bestående av verksamhetschefen, de 

fem avdelningscheferna samt en chefssekreterare) beslut om att införa PNV på 

de fem avdelningarna. Beslutet fattades således lokalt25 och innebar att alla fem 

avdelningar skulle ha infört arbetsmodellen PatientNärmre Vård innan 

årsskiftet 2006/2007. Beroende på olika förutsättningar drogs detta arbete 

igång vid olika tidpunkter. Exempelvis ingick en avdelning i ett projekt initierat 

av Arbetslivsinstitutet26 vilket, något förenklat, innebar att det ”gamla” sättet 

att organisera avdelningen fick kvarstå, för att inte störa ALI:s projektets syften 

och mål. Denna avdelning fick som avdelningschefen själva uttryckte det 

dispens och kunde alltså inte börja arbeta utifrån PNV förrän vid årsskiftet 

06/07. När jag kom till vårdenheten var det bara en avdelning som hade börjat 

arbeta utifrån de nya principerna, den hade börjat redan hösten 2005. Två 

avdelningar satte igång våren 2006, en avdelning hösten 2006 och slutligen som 

nämndes ovan en avdelning precis vid årsskiftet. I princip kan man säga att 

införandet av arbetsmodellen PNV i praktiken påbörjades samtidigt och 

parallellt med projektet ”Sluta plåstra”. Avdelningscheferna hade på ett bra sätt 

förklarat en, som jag tolkade det, generell problematik inom Hälso- och 

sjukvården: att sjuksköterskan har en snedfördelad arbetssituation, vilket 

genererade föresatsen att förändra detta. Denna generella problematik behöver 

                                                 
25 Begreppet lokalt är på sätt och vis problematiskt. Om man bara skulle utgå från verksamheten 
Vårdenheten så fattades inte beslutet lokalt, emellertid syftar användandet av begreppet i detta sammanhang 
på hela sjukhuset – centralt skulle i denna relation vara sjukhusledningen.  
26 Detta projekt var ett arbetstidsförkortningsprojekt, avdelningens personal skulle under en viss period gå 
ner i tid för att se om kortare arbetstid hade någon effekt på deras hälsa. 
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i praktiken inte ha en given lösning, emellertid hade arbetsmodellen PNV 

lockat vårdenhetens ledningsgrupp och det var således detta nya arbetssätt som 

skulle lösa den svårtråcklade knut som en avdelningschef med en kort replik 

beskrev som: ”… en ohållbar situation att jobba kvar i för sjuksköterskan. Det 

är för mycket administration man hinner inte med.”  

 

Arbetsmodellen kommer ursprungligen från USA (Henry Ford Hospital, 

Detroit), förkortas där PFC och uttalas Patient Focused Care, via sjukhuset i 

Karlstad och en sjuksköterska/verksamhetsutvecklare27 där, hamnade idén 

slutligen på Vårdenhetens ledningsgrupps beslutsbord. Avdelningscheferna 

berättar att samma modell infördes i Karlstad 1998 och har börjat ge ringar på 

vattnet runt om i Sverige.  

5.3 Form och kontroll 

Avdelningscheferna påpekar att det finns och bör finnas lokala varianter på hur 

PNV ser ut och genomförs. För Vårdenhetens praktik innebär förändringen i 

stora drag att den stora vårdexpeditionen bryts upp och ersätts med så kallade 

vårdnära expeditioner. Några kallar detta för moduler ute på avdelningen, andra 

kallar det för satellitexpeditioner. Det centrala i denna förändring är att 

sjuksköterskan på ett naturligt sätt ska komma närmare patienten. En av 

avdelningscheferna manifesterade detta genom att hänvisa till ”ringningen”, 

och att patientens behov ska fångas upp innan han eller hon behöver ringa på 

en klocka. En kortare förklaring om vad ”ringningen” är, kanske är på sin 

plats. Patienter ringer på sjuksköterskan eller undersköterskan genom en lätt 

knapptryckning vid sängen. Det var denna ringning som avdelningschefen 

syftade på. Signalen, själva ljudet, är en del i arbetsmiljön, som inte är särskilt 

populär och väl omtalad. Många menar att detta är ett stressmoment och ofta 

ett påfrestande inslag i vardagen. Jag reagerade själv på denna signal i början av 

projektet. Precis i inledningen av ”Sluta plåstra” projektet gick jag och min 

kollega med på avdelningarna tillsammans med en sjuksköterska eller en 

undersköterska för att få lite hum om arbetet och hur det såg ut på en 

avdelning. Första avdelningen vi var på tillhörde en av de fyra avdelningar som 

då inte hade infört PNV. Följande utdrag från mina egna anteckningar kan 

läsas: Ett sökande ljud fanns hela tiden närvarande. Patienterna samt om någon av 

                                                 
27 Sjuksköterskan/verksamhetsutvecklaren heter Marianne Inde och har även skrivet en bok om 
arbetsmodellen PNV. ”Framtidens vårdmodell Patientnärmre vård - Hur gör man?” 
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personalen behövde hjälp kunde ringa i klockan som ljöd över hela avdelningen, likt ett 

kölapps pip i ostdisken. Oavbrutet pep det under dagen, med ett kortare uppehåll mellan 

kvart i tio och kvart över tio.  

 

Alltså, förändringens förväntade effekt är tudelad. Om vi börjar baklänges. För 

det andra är det med hopp om att arbetsmiljön ska bli bättre genom att ett 

störande moment till viss del försvinner och för det första är syftet som 

avdelningschefen ovan påpekade, att fånga upp patientens behov snabbare än 

tidigare. Det ena blir en effekt av det andra. Avdelningscheferna beskriver vid 

flera tillfällen hur närvaron, eller att vara fysiskt närmre patienten är relaterad 

till nästan alla sjuksköterskans sinnen: man ska höra, se, känna, lukta hur 

patienten har det, vad han eller hon behöver, i stort sätt innan patienten själv 

vet om det, som en avdelningschef uttryckte det. 

 

Man skulle kunna tro här att PNV bara innebär en förändring för 

sjuksköterskan, men det påverkar på olika vis alla yrkeskategorier. Om vi 

stannar vid yrkeskategorierna sjuksköterskor och undersköterskor, förändras 

deras (sam)arbete på ett genomgripande vis. Istället för en tydlig uppdelning 

och gränsdragning mellan kategorierna är syftet med Vårdenhetens PNV-

modell att arbetet ska utföras i en parrelation – undersköterska och 

sjuksköterska tillsammans. Detta ställer andra och nya krav på hur arbetsdagen 

planeras och hur kommunikationen dessa två yrkesgrupper emellan fungerar. 

Sjuksköterskornas utflyttning från expeditionen innebär också enligt 

avdelningscheferna att deras (AC:s) direkta insyn i det dagliga arbetet blir 

mindre. Receptionisten antar rollen som spindeln i nätet. Avdelningscheferna 

menade att släppa på kontrollen inte alltid varit helt självklart. Detta har varit 

en process även för denna grupp. Under ett samtal tillsammans med fyra av 

avdelningscheferna, gjorde en avdelningschef de andra påminda om deras 

första reaktion på modellen PNV. Det hela började med att jag ställde en fråga 

om deras syn på vilka möjligheter som fanns i PNV kopplat till ”den 

hälsoskapande arbetsplatsen”? 

 

Annelie: … det förminskar stressen, det är inte så långa avstånd man får springa, 

telefonen försvinner och så vidare. Jag hade glömt att bemanna upp för 

receptionist här i sommar och det har jag fått äta upp nu varje vecka jag varit i 

tjänst efter semestern och kommer att få äta upp det hela hösten. Ta aldrig bort 

den funktionen dom ser skillnaden mellan hur det är att ha en receptionist och att 
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inte ha en och det kommer jag att få äta upp nu, men det köper jag, det var mitt 

fel. Det är också hälsoskapande att man kommunicerar med varandra på ett helt 

annat sätt än man gjorde innan.  

 

Sara: Hos oss upplever man att man inte känner av den stressen som man gjorde 

innan. Springet, från expeditionen till patienten, tillbaka igen och om och om igen, 

det i sig att slippa det jagandet är hälsoskapande.  

 

Henrietta: Jag tror att den delaktighet, att få vara med. Till exempel de 

undersköterskor som jobbar som receptionister de lyfter blicken ser över 

avdelningen är med att fördela arbetet, kan se en kedja i vården… Kan påverka 

deras sätt att se på förändring… och kommunikationen emellan yrkesgrupper.  

 

Annelie: Jag kan bara se positivt, jag kan inte se något direkt negativt med PNV. 

Mer än om man inte har lokalutrymme, men själva sättet att organisera sig ser jag 

inget negativt. 

 

Henrietta: Vi läste om detta [PNV min amn.] i kommunalarbetartidningen 1998 

att Karlstad skulle förändra och arbeta på det viset och vi sa till varandra att så kan 

man inte arbeta. Vi ska ha vår expedition där och vi chefer skulle sitta där inne så 

att vi kan ha kontroll över verksamheten.   

 

Även om avdelningscheferna är, som kan ses i ovanstående samtal, mycket 

positiva till det nya arbetssättet, så hade inte beslutet kunnat fattas när som 

helst. Lika mycket en kunskap om en ohållbar situation för sjuksköterskorna, 

handlade det om en process och beredvillighet hos avdelningscheferna. Hade 

förslaget kommit upp 1998 är sannolikheten stor att det hade röstats ner, eller 

än hellre inte ens kommit upp på agendan. Avdelningschefernas förändrade 

syn på sitt eget ledar- eller chefskap hade varit uppe tidigare i våra samtal. 

Någon månad tidigare hade jag tillsammans med avdelningscheferna haft en 

dialog om synen på arbetet och hur det förändrats över åren inom sjukvården. 

Detta ledde in på deras eget förhållningssätt till sin avdelningschefsroll, och 

genom att relatera till kontroll förtydligar de varför PNV inte hade varit 

aktuellt för några år sedan.  

 

Henrietta: Sen är det en sak till, vi har ändrat vår ledarstil. Innan var det 

avdelningschefen som skulle ändra på saker och ting, när det var rätt och fel. Idag 

så säger vi att det är ni som jobbar med detta så det är ni som kan se vad som blir 

rätt och fel. Jag kan ju inte gå ut och säga att så här ska ni göra för det är ni som 

jobbar med. Men det sa jag inte för tio år sedan. Då lade jag fram ett förslag, för 
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att jag ansåg att man kunde göra på ett annorlunda vis. Det tror jag har gjort att 

man blivit mycket mer delaktig. Och det ligger på ens ansvar. 

 

Annelie: Jag tror att när man får ett ansvar och befogenheter då kan man inte låta 

bli att bry sig. För då har man ett personligt ansvar, innan var det ett gruppansvar 

lite grann. Att det blev kollektiv belöning eller kollektiv bestraffning. Nu när det är 

ansvar så – okej, det är upp till mig nu att det här ska lösas. Då tror jag att 

människor växer när man får det. Det är så lätt att gå in till chefen. Jag glömmer 

aldrig när jag kom hit 1998 och började på en medicinavdelning och så kom det in 

en medarbetare och så frågade hon om hon kunde få gå lite tidigare idag för hon 

skulle till tandläkaren.. Det ska du inte fråga mig utan det ska du prata med dina 

arbetskamrater om. Jag kan ju sitta här och sätta upp fingret i luften och säga att 

det är okej och så har ni jättemycket att göra där ute. Hon blev alldeles ställd och 

så hörde jag henne muttra i korridoren – ”inte ens det kan dom bestämma nu”. 

Just det här att jag lade över det att ta eget ansvar… men det var en process för 

den avdelningen att… då får jag ju också stå för det jag gör, än att gå in till chefen 

och fråga, då har man lagt problemet i chefens knä, så är jag fri från det.  

 

Henrietta: Vi hade inte det ledarskapet för tio år sedan, då var det jag som 

bestämde allting. Jag kan se förändringar.    

5.4 Förprocessen… 

Jag träffade avdelningscheferna och chefsekreteraren var sjätte vecka under 

”Sluta plåstras” resa. En viktig lärdom och iakttagelse, som jag drog ganska 

tidigt, var att beroende på sammanhang och vilken roll någon har kopplat till 

en specifik företeelse så befinner vi oss i olika ”tidszoner”. Mitt egna exempel 

och bidrag till att förstå detta är just våra träffar. Det tog några månader innan 

jag förstod varför vi inte riktigt möttes när vi träffades. Jag pratade om mitt, 

ställde frågor släppte ner idéer och reflektioner. Ofta ”fick” jag en annan 

respons än vad jag trodde att jag skulle få, diskussionen gled över på annat eller 

rättare sagt, som jag upplevde det, tillbaka. De teman som jag antog skulle 

diskuteras vid ett tillfälle kom upp till ytan och ventilerades istället oftast nästa 

gång, då jag inte förväntade mig att det skulle komma upp. Mina första tankar 

var att detta kunde förklaras med ett bristande intresse och engagemang. En 

svårlöslig nöt att knäcka, projekt vilar till stor del på just ett infriande av detta. 

Motsägelsen i yttrandet: ”Ni måste vara engagerade i detta!” är alldeles för 

uppenbar för att behöva diskuteras. Jag förstod emellertid ganska snart att 

detta inte alls hade att göra med bristande engagemang eller intresse. Istället 

var det relaterat till våra ”tidszoner”. Efter varje möte gick avdelningscheferna 
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tillbaka till sina avdelningar, hade oftast fått en uppgift av mig under denna tid, 

men framförallt gick de tillbaka till arbetet och vardagen. En vardag som allt 

som oftast handlar om att plocka de lägst hängande frukterna, vara i 

situationen och försöka att utföra ett bra arbete. Jag å andra sidan åkte hem, 

lyssnade igenom inspelningen från vår träff, transkriberade, funderade, läste 

teoretiska bidrag kopplat till det aktuella ämnet och så vidare. Vi hade sålunda 

tagit olika vägar och var på olika platser när vi möttes, vi var inte bara i rummet 

utan framförallt där våra tankar var och våra tankar var inte alltid på samma 

ställe. Istället började vi ge processen tillåtelse att ”loopa”, det vill säga att gå 

tillbaka och fånga upp tidigare samtal, förtydliga och så vidare, om så 

behövdes. Vidare fick även förmedlingen och förhandlingen av mening 

möjlighet att bli tätare, intensivare, tolkningsföreträdet var inte heller givet.  I 

och med detta så löstes knuten upp mer och mer och vi började möta 

varandra, där vi faktiskt var och inte där vi trodde att den andra var.  

 

Denna reflektion kan även överföras när andra former av förändringar ska 

initieras. Angelägenheten, som oftast upplevs sedan ett beslut har fattats, om 

att något ska ”hända” övergår snabbt i irritation över att något inte händer. En 

förklaring till detta kan vara just att vi faktiskt inte har samma bild av vad det är 

som ska hända. Det har då inte skapats något utrymme för förhandlandet av 

mening eller tolkningsutbyte. Den intersubjektiva processen går allt som ofta 

förlorad till förmån för ivrigheten över att något ska hända. Samma principer 

torde således vara centrala i den förprocess som förelåg införandet av PNV. 

Hur skapades då mening kring denna arbetsmodell? Vilka förutsättningar fanns 

att utbyta bilder och översätta vad detta arbetssätt innebar i praktiken och 

vardagen?  

 

När jag lyssnade till undersköterskornas och sjuksköterskornas berättelser samt 

avdelningschefernas, var mitt första intryck att detta har fått ta sin tid. Även 

om beslutet fattades i vårdenhetens ledningsgrupp, har införandet och 

skapandet av huret, det vill säga hur det ska se ut just här, lokalt, skett 

underifrån. Avdelningarna beskriver hur de tillsammans i olika mindre grupper 

arbetade fram förslag på hur förändringen skulle genomföras, personalen fick 

olika ansvarsområden kopplat till införandet av den nya arbetsmodellen. 

Alternativt arbetade en grupp, en ”PNV-grupp” med dessa frågor och hade 

återkommande dialog och information under arbetsplatsträffarna (APT). 
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Förslagen lämnades på remiss till övrig personal som fick tycka till och 

kommentera. De tre avdelningar som kommit längst hösten 2006 återger en 

process, som pågått under ganska lång tid. En avdelning började arbetet på 

sommaren året innan de införde PNV i april, en annan processade formen och 

innehållet under cirka fem månader innan införandet. En tredje avdelning 

började också de tidigt på året 2005 och införde PNV i april 2006.  

 

Den dåvarande Vårdenheten skickade en delegation på 15 personer, som 

representerade olika yrkesgrupper, till Karlstad lasarett för att få en inblick i 

hur denna modell kunde se ut och vilka eventuella fördelar den skulle kunna ge 

i vardagen. När jag höll i större dialogforum på avdelningarna var detta en 

central sak som nämndes, det vill säga att förprocessen fick tillåtelse att ta tid. 

Undersköterskorna och sjuksköterskorna beskrev en delaktighet i införandet 

som till stor del skapade en upplevelse av att äga arbetsmodellen. Initialt, när 

PNV väl införts på dessa tre avdelningar, skrev medarbetarna (usk och ssk) i 

en reflektionsdagbok, efter varje arbetspass. Innehållet i denna kunde handla 

om allt möjligt, som kunde relateras till det nya sättet att ta sig an vardagen på. 

Många beskrev detta som något positivt, men påpekade dock att det inte 

varade särskilt länge. Skrivandet rann helt enkelt ut i sanden, när det nya blev 

vardag. En avdelningschef gestaltade förprocessen och hur avdelningen 

tillsammans skapade formen för arbetsmodellen och gjorde en koppling till 

vikten av att känna att man fått bidra i ett socialt sammanhang. 

Avdelningschefen kom därmed också in på företeelserna beröm och 

bekräftelse:  

 

…jag försöker sätta mig in i när vi startade upp i oktober, då arbetade dom 

självständigt också och i och med att dom hade jobbat fram detta i grupper och 

förmedlat till varandra, så var det inte så stora problem som inte gick att lösa. För 

allt fungerade inte perfekt från början, men man hade mycket större tolerans - 

detta löser vi. Och man var väldigt stolt, man visade för varandra. Man gjorde 

exempelvis ett anhörig rum, det var en grupp som skulle titta på lokaler och vilka 

rum och så, dels skulle man titta på utsmyckning och några var nere och tittade på 

konst som Regionen har. Dom som då hade gjort det här anhörig-rummet och när 

det var klart och så vidare, någons pappa hade målat en tavla, en undersköterska 

frågade om hon fick sätta det i fönsterkarmen. Dom hittade på och blev kreativa 

och dom var oerhört stolta inför varandra, därför dom fick också som du säger 

beröm av varandra. Eftersom dom hade jobbat mycket aktivt och självständigt 

kring detta så såg dom inte alla problemen utan dom såg lösningarna istället. Dom 
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var oerhört delaktiga i detta. Sen är det också viktigt att vi bekräftar varandra: ”det 

gjorde du jättebra Ulf, kanon bra”, och att man också kan säga det inför gruppen 

på ett avdelningsmöte, ”det som Ulf har gjort här blev jättebra” och då får man en 

bekräftelse. Jag tycker inte det är svårt att bekräfta i grupp, är det någonting som 

har gått bra och så vidare så tycker jag nog att det känns naturligt att ge just den 

beröm inför en grupp. Att göra det enbart enskilt öga mot öga i ett rum, nä… 

 

Den avdelning jag tidigare nämnde, som fick skjuta på införandet av PNV på 

grund av deras engagemang i ett annat projekt, hade lite andra förutsättningar 

än övriga. Detta framgick också när man pratade med personalen på Epsilon. 

Samma möjlighet till förankringsarbete fanns inte och när jag frågade om 

tankarna och känslorna inför den nya arbetsmodellen, visade sig osäkerhet och 

en viss skepticism av en del. Undersköterskorna var rädda för att de skulle få 

göra allt själv ute på avdelningen och sjuksköterskorna var lite osäkra på deras 

kommande nya roll. Den grupp som hade som ansvar att bearbeta 

implementering tyckte också att de hade fått ett svårhanterligt uppdrag, för lite 

tid och för många frågor. Den fördel som personalen på Epsilon kunde se var 

att de hade möjlighet att auskultera på andra avdelningar och prova på, samt att 

de kunde lära av andras misstag. Helt enkelt att undvika att uppfinna hjulet en 

gång till. Dock märktes en viss frustration kopplat till den korta tid som 

erbjöds. Auskulteringen och lärandet av andras felsteg uppvägde inte tillräckligt 

avsaknaden av att få tid till att gemensamt skapa mening kring den nya 

arbetsmodellen. 

5.5 … och sen då? 

Den hittillsvarande redovisningen har beskrivit hur vissa förändringar, 

medierat genom PNV, lett till en mer dräglig arbetsmiljö för framförallt 

sjuksköterskorna: mindre spring i korridorerna, patienterna ringer inte i samma 

utsträckning, telefonsamtalen har minskat och är begränsade till samma 

sköterskas patienter. Mycket har således uppenbarligen skett som i enlighet 

med beskrivningarna och mina egna iakttagelser kan relateras till en generellt 

sett bättre arbetsmiljö. Utifrån avhandlingens syfte låter följaktligen detta 

intressant och den vetgirige vill få mer kött på benen. Återgivningen ovan är 

enligt min tolkning till största del kopplad till form eller struktur. Innehåll, 

processerna, dvs. det som får formen att leva har bara tangerats. I 

avdelningschefernas berättelser, vilket även framkommer om man läser 

Marianne Inde (2006), utgår modellen Patientnärmre vård från ett förhållande 
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där patientens vårdkvalitet står i centrum, samtidigt som den har ett fokus där 

arbetsmiljön ska förbättras och de konkreta förändringar som görs samtidigt 

ska vara inom ramen för budget. Emellertid är PNV en (re-)form (struktur) 

vilket per automatik inte förändrar innehåll (process). Strukturen kan stödja 

och stimulera processen, men i egenskap av form inte styra och kontrollera 

innehållet. Idéer tolkas och översätts och materialiseras av kontextens aktörer 

och skapar alltid lokala ”resultat”. Det fanns således anledning att ytterligare 

förkovra sig i just en undran om modellens innehåll. Hur har den lokalt 

tolkats? Hur har processen sett ut? Vilka andra effekter har detta haft på 

individ, grupp och avdelning?  

5.6 Relation och kommunikation  

I och med att de fem avdelningarna inte infört arbetssättet samtidigt, befann de 

sig olika långt i processen när jag var ute på avdelningarna och pratade med 

undersköterskor och sjuksköterskor om PNV. Ett exempel, tidigt på hösten 

2006, så tog det lite tid för medarbetarna på en avdelning att erinra sig om hur 

det var innan införandet för PNV, medan en annan avdelning inte hade 

påbörjat arbetet med att förankra och skapa en gemensam förståelse om vad 

PNV skulle innebära för deras avdelning och hur det skulle påverka deras 

vardag. Emellertid skapar dessa olika nedslag på tids- eller processlinjen 

intressanta illustrationer om hur beskrivningen kom att se ut beroende på var 

man är i meningsskapandet.  

 

En central förändring som kom att gälla för alla avdelningar var som beskrevs 

tidigare, att arbetet skulle organiseras efter principen Parvård. Detta innebär att 

en undersköterska och en sjuksköterska tillsammans ska planera och samarbeta 

kring ett antal patienter under arbetsdagen. Ute på avdelningarna, fick jag 

förklarat att några av avdelningarna redan innan införandet av PNV jobbade 

utifrån Parvårdsprincipen, medan andra avdelningar jobbade kvar i det mer 

traditionella rondsystemet. Detta, menade många, medförde att förändringen 

inte var lika stor för de avdelningar som tillhörde den förstnämnda gruppen. 

Hursomhelst hade PNV enligt de flesta förändrat relationerna mellan 

undersköterska och sjuksköterska. Framförallt hade kommunikationen ökat 

liksom förståelsen för varandra. Här beskrevs en teamkänsla som infann sig på 

avdelningen, då yrkesgrupperna jobbade tightare. Samtidigt underströks av en 

del, att PNV är en process och man är långt ifrån färdig, den 
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gränsöverskridande relationen är inte uppnådd ännu. En avdelningschef 

uttryckte det som att: ”Man har jobbat på ett sätt i hundra år och det är svårt 

att tänka om och tänka nytt…” 

 

Jag kunde först tycka att denna förändring inte var särskilt anmärkningsvärd. 

Framförallt om man besöker en vårdavdelning, kan känslan och förnimmelsen 

infinna sig att det är ganska rumsligt trångt. Den fysiska närheten mellan 

människor blir således ganska påtaglig och självklarheten om vem som tillhör 

vilken yrkesgrupp är inte helt tydlig. Funderade jag sedan vidare, med hänsyn 

till professionen, kunde jag få intrycket av att det inte var någon direkt 

förändring för sjuksköterskan. De uppgifter som sjuksköterskorna skulle lämna 

ifrån sig var ju sådana som inte krävde sjuksköterskelegitimation och torde då 

inte heller hota deras yrkesroll.  

 

I och med att jag fått förmånen att befinna mig på de aktuella avdelningarna 

både före och efter införandet av PNV, framkallas andra vid första anblicken 

något mer subtila, men trots det ändock tydliga förhållanden och relationer 

som kort bör nämnas. Dessa förändringar kan initialt förstås genom att 

betrakta det fysiska rummet. Nästan alla fem avdelningar såg fysiskt likadana 

ut, man går in genom en stor, ganska tung glasdörr. Framför sig har man en 

lång korridor. På båda sidor om korridoren finns dörrar en del med stora 

siffror andra utan. Dörrar med siffror, ibland med kolon, är rummen in till 

med patienterna. Kolon indikerar om det finns fler än en säng kopplat till 

samma siffra, tillexempel 52 eller 48:2. Öppnade man en dörr utan siffra kunde 

man komma in i exempelvis ”sköljen” eller ett materielrum. Längst ned i 

korridoren fanns ett stort rum, inglasat likt ett väldigt akvarium: Expeditionen. 

Där korridoren från ingången mötte expeditionen följde ytterligare en korridor 

som antingen sträckte sig både åt höger och åt vänster eller bara åt ett av 

hållen. Bland dessa dörrar som vätte ut mot någon av korridorerna fanns även 

avdelningschefens kontor. Det varierade något var detta rum var beläget. 

Längst ned fanns ett personalrum, i vilket man fikade, åt lunch och höll i 

arbetsplatsträffar.  

 

Rummet, det vill säga hur en avdelning ser ut, är en viktig del-komponent för att 

förstå den förändring som de facto skedde/sker i samband med att 

avdelningarna införde och inför PNV. Gerd Lindgren (1992) etiketterar 
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rummet med platsen och ger den en symbolisk och central betydelse i försöken 

att förstå de relationsmönster som präglar, som hon benämner flickor, systrar 

och doktorer inom vården. I en rollfixerad värld, med ont om utrymme blir olika 

skrymslen och vrån viktiga för att understödja den tillhörighet och identitet 

som präglas av rollen. Ett meningsskapande genom differensskapande 

blottläggs och gränsdragningen i det lilla blir ett sätt att visa var man tillhör. 

Enligt Lindgren kan rollerna kopplade till platsen förstås med hjälp av 

adverben inne och ute. Ute är ute på avdelningarna, det är här den direkta 

patientkontakten/relationen utspelas och det är framförallt undersköterskorna 

som är ”ute”. ”Inne” kan vara att vara inne på expeditionen, här sker andra 

göranden kopplat till vården och patienten, men den direkta kontakten är inte 

närvarande. Inne är också ett steg närmare ”medicinens centrum” – ett steg 

närmare läkarna. Ett sådant inne materialiseras genom en särskild form av 

kunskap och manifesteras genom vart någon tillhör eller inte tillhör, får vara 

eller inte får vara. Som nämndes tidigare fanns det ett förhållande, utifrån 

Lindgrens terminologi, i vilket sjuksköterskan var inne 70% av tiden och ute 

30% av tiden. Denna mikropolitiska markör har flera olika konsekvenser, som 

också framkom när jag pratade med sjuksköterskor och undersköterskor.  

 

Sjuksköterskorna beskrev en situation där den tidigare snedfördelning skapat 

ett förhållande till patienten som inte baserades på någon autentisk relation. 

Många förklarade hur de i flera situationer faktiskt ibland inte hade någon 

aning om huruvida patienten exempelvis kunde stå eller äta själv och andra 

liknande ”ute-frågor”. En effekt av detta kan då bli, att för att slippa tappa 

ansiktet, som Lindgren uttrycker det, drar man sig allt mer för att vara ”ute”. 

Ett tätare samarbete mellan undersköterskan och sjuksköterskan och en större 

tonvikt på ”utearbetet” kan också innebära möjligheter till rollförväxlingar, det 

vill säga patienter förväxlar sjuksköterskor med undersköterskor och vice 

versa.  En stor del i upprätthållandet av denna rollseparation är kopplad till 

artefakten expeditionen och det är just denna symbol, det vill säga expeditionen 

som ska tas bort i och med införandet av PNV.  

 

Det som först på ytan kunde uppfattas som en mindre komplicerad 

lokalförändring visar sig vara en viktig skrud, som både omsluter rollen och 

genom den även status i relation till någon annan.  
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Avdelningscheferna återgav olika berättelser kopplat till just denna rädsla. 

Liknande samtal och diskussioner fördes på den avdelning som införde PNV 

2005 som för de som införde det på våren 2006 och som det skulle visa sig den 

som införde det när 2006 övergick till 2007. Ängslan som beskrevs handlade i 

mångt och mycket om frågor som kan kopplas till rollen. Det kunde från 

undersköterskornas sida handla om en rädsla att bli ensam där ”ute”. 

Förändringen har som ett syfte att ”ute-arbetet” ska delas mellan 

undersköterskan och sjuksköterskan. En sådan bild hade undersköterskorna 

svårt att framkalla innan införandet, vilket istället ledde till en viss skepticism 

och oro att få stå där själv med en patient som kanske skulle lyftas, flyttas eller 

något liknande. Konsekvensen kunde bli, menade undersköterskorna, att ett 

redan fysiskt tungt arbetet skulle bli ännu tyngre. Sjuksköterskorna å andra 

sidan hade svårt att se att någon annan skulle ta över deras arbete. 

Avdelningscheferna kände igen sig i varandras beskrivningar av 

sjuksköterskornas undran och förundran över hur vardagens arbete skulle 

kunna fungera, när någon annan, kanske ”till och med en undersköterska”, 

skulle göra delar av deras arbete, ”sjuksköterskearbete”, som en del hade 

påpekat. Avdelningscheferna förklarade att mycket av den administration, som 

inte krävde sjuksköterskelegitimation, hade internaliserats till att symbolisera 

sjuksköterskearbete. Samstämmigheten om den nya arbetsmodellen, avseende 

den första tiden av införandet, var påfallande hos avdelningscheferna. Det 

fanns initialt två sidor av myntet. En majoritet av aktörerna på avdelningarna 

såg snabbt fördelar med det nya arbetssättet och engagerade sig i dess 

utveckling, men det fanns samtidigt från en del, en viss tvekan mot 

förändringen av praktiken. Detaljer som inte fungerade hänfördes snabbt av 

aktörerna till den nya arbetsmodellen. De relationella förändringarna, mellan 

undersköterska / sjuksköterska / läkare, konstruerade från vissa håll ett 

motstånd mot vad som höll på att hända. Det handlade framförallt, som jag 

tolkade det, om en rollotydlighet, subtila maktförändringar och status på 

avdelningarna. 

 

Motståndet hos de aktörer som står för avdelningens kontinuitet dvs. 

undersköterskor och sjuksköterskor, varierade från avdelning till avdelning. I 

en del fall var det inte alls synligt, eller kom i vart fall inte upp till ytan, hos 

någon annan var det kanske mer påtagligt, men trots det övergående. En del av 

detta kan relateras till förprocessens förutsättningar, om det fanns tid och 
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möjlighet att förhandla om nya innebörder och betydelser eller om införandet 

var mer ”påtvingat” och stressat. Oavsett så handlade de återkommande 

samtalen, hänvisningarna, både positiva uttalanden, men också de mer oroande 

åsikterna om ”samma” sociala fenomen. Problematiken som skulle visa sig 

vara central i de återgivningar och den gestaltning som gjordes på hälso- och 

sjukvårdsscenen och av den medföljande rolluppsättningen omfattade allt som 

oftast av de gemensamma nämnarna: rollen och relationen. Detta gjordes på olika 

sätt, med hjälp av olika jämförelser och med skiftande syften.  

5.7 Vi och de och vi igen 

En undersköterska underströk, som jag tolkade det, en närvarande stark 

tradition och kultur inom hälso- och sjukvården. Hennes avdelning införde 

PNV i april månad, inte så långt innan det var dags för semester. Efter 

semestern ansåg hon att, personalen på avdelningen hade likt ett gummiband, 

dragits tillbaka. Om än bara några steg, till ”gamla” handlingsmönster:  

 

…Vi är inne i en svacka just nu… då menar jag inte att det är dåligt, men jag kan 

känna att vi gick in i PNV men vi jobbar ofta Parvård, lite oavsiktligt, men det är 

ju inte samma sak. För mig är Parvård att vi är ett team på så vis att 

undersköterskor sköter sitt och sjuksköterskor sköter sitt och när vi sammanstrålar 

är när undersköterskan absolut inte klarar sig längre. PNV är att man tillsammans 

går till anfall och löser mycket tillsammans och delar på sig bara när man måste 

istället för tvärtom. Jag känner att vi var bättre på det här i våras… då var vi 

jättesugna. 

 

Jag lyfte vid ett par tillfällen denna gummibandseffekt, när jag hade sittning 

med avdelningscheferna, vilka höll med om att en förändring av denna 

karaktär förutsätter en ständig dialog och underhåll av de förändrade 

relationerna och i synen på yrkesrollen.  

 

För att på allvar förstå vad denna ”förändrade relation” de facto innebär, måste 

vi låta avdelningarnas röster komma till tals om hur det var innan införandet, 

följt av och i jämförelse med hur de upplever situationen och arbetet efter 

införandet. Detta blir extra centralt i och med att många underströk, i de 

sammanhang då jag bad om en jämförelse med hur det såg ut förr, oviljan, 

nästan en rädsla för att åter hamna i det ”gamla arbetssättet”.  
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En av avdelningscheferna hade använt avdelningens utvecklingsdagar till att 

utvärdera PNV. Detta hade gjorts genom att ett par stycken av personalen, 

både undersköterskor och sjuksköterskor, inlett dagen med en kortare 

egenupplevd berättelse om hur de upplevde/hade upplevt situationen på 

avdelningen. Berättelsen skulle på något vis knyta an till det nya arbetssättet. 

Detta följdes senare med frågor från övriga i personalen om olika delar i 

berättelsen för förtydliganden och avslutades med en gemensam diskussion. 

Hela processen låg sedan till grund för utvärderingen av det nya arbetssättet. 

Jag fick den utvärderingen av avdelningschefen. En av dem som bidrog med 

en egenupplevd berättelse var en sjuksköterska. Hennes inledande ord kan 

fungera som ett avstamp, för en jämförelse mellan hur det var innan PNV och 

hur det blev efteråt. 

 

Ssk avd. Alpha: När jag kom som ny sjuksköterska till avdelning Alpha så 

minns jag min första rond. Jag frågade om vi inte skulle hämta undersköterskan. 

Jag fick snabbt svaret –Nej, skriv en lapp och lägg i rummet till undersköterskan. 

Denna uppdelning infann sig även i andra situationer. Om till exempel en patient 

behövde hjälp i sängen så ringde man på klockan så att en undersköterska kom. 

När hon väl kommit in på salen så sa hon oftast, gå du nu så ringer jag på en 

kollega (en annan undersköterska) som hjälper mig. Då, innan vi ändrade sättet 

att jobba på hade vi sjuksköterskor fullt upp på morgonen. Vi hann ta en snabb 

fika innan ronden. Samtidigt hjälpte undersköterskorna varandra med 

omvårdnadsarbetet. När det väl var dags för ronden så gick undersköterskorna 

och fikade. Vi lärde ju inte känna varandra, vi visste knappt vilka som jobbade 

ihop. Sjuksköterskorna jobbade ihop och undersköterskorna jobbade ihop, men 

aldrig de två yrkesgrupperna tillsammans.  

 

Innan vi började arbeta utifrån PatientNärmre Vård så kändes 

sjuksköterskearbetet som ett sekreterararbete. Idag är det inte lika omständligt, 

vi arbetar mer i team och planerar dagen tillsammans. Det är lättare att ronda 

idag, när man känner patienten bättre, det underlättar även för 

dokumentationen när man känner patienten. 

 

Skildringen ovan understryker några intressanta förhållanden, men innan jag 

fortsätter finns det anledning att kort sätta in detta i ett mer generellt 

sammanhang. Ganska snart kände jag igen återgivningarna från aktörerna på 

vårdenheten (detta var följaktligen innan vårdenheten splittrades), när de 

beskrev hur det var innan införandet av PNV. Berättelserna gick mer eller 

mindre att applicera på den vårdmodell och dess konsekvenser som Rolf 
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Gustafsson (1987) utgår ifrån i sin avhandling: Traditionernas ok. Gustafsson 

framhåller tre konsekvenser med ”akutvårdsmodellen”, som han menar 

genomsyrar all verksamhet som är relaterade till hälso- och sjukvården och 

bygger på två parallella hierarkier, den administrativa/företagsekonomiska och 

den medicinska/naturvetenskapliga. Dessa två hierarkier är inte på alla plan 

förenliga, utan snarare tvärtom ofta i konflikt med varandra. Det finns 

emellertid även gemensamma nämnare, som förstärkt varandra under årens 

lopp: 

 

1. fysiskt synliga och därför mer begränsade målsättningar prioriteras, 

2. del-relationer uppstår mellan människor i vårdorganisationen och 

3. planering och utförande skiljs åt. 

                                                                               (Gustafsson,1987: 9ff) 

 

Konsekvenserna och principerna känns igen i den Tayloristiska Scientific 

Management traditionen likaså i övriga byråkratiska organisationsprinciper. 

Inte så konstigt då Hälso- och sjukvården lånat mycket av sitt sätt att 

organisera sig på från bl.a. industrin. Även om Taylor framförde sina principer 

för ungefär hundra år sedan är de än idag i allra högsta grad fortfarande vid liv 

i många verksamheter, vilket kanske kan tyckas vara gammalt och mossigt, 

men likväl ett samtida faktum. Just upplevelsen av föråldrade mönster och 

former hänvisade en undersköterska till när hon beskrev hur det var när hon 

kom till avdelning Beta och hur kommunikationen kunde se ut mellan 

undersköterskan och sjuksköterskan: ”När det varit rond så låg det en lapp i ett 

annat rum, om vad som skulle göras, man undrade vilket århundrade har jag 

kommit till… man pratade inte, utan det låg en lapp.” Uttalandet hade följts av 

en kollega som försökte att hjälpa mig att förstå varför denna förändring i 

interaktion och kommunikation var en så stor grej på denna avdelning: ”Vi satt 

på olika ställen när vi fikade [undersköterskor och sjuksköterskor], detta har 

upplösts nu… det hörde man från andra avdelningar att dom fikar inte ihop, 

dom vill inte fika ihop…” 

 

Sjuksköterskan hänvisar till den av tradition tydliga gränsdragningen mellan 

undersköterska och sjuksköterska och relaterar den till de informella 

relationerna, det vill säga fikarasten. På en annan avdelning beskrevs senare 

samma uppdelning och markering fast av ett mer formellt slag: 
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Bara ett exempel från den gamla världen när vi hade tre 28 avdelningar. Så på en 

av avdelningarna var det morgonrapport från avdelningschefen, men det var bara 

sjuksköterskorna som fick morgonrapport om vad som skulle hända. Dörren 

öppnades när undersköterskorna fick komma in. … man pratade lite grann om 

hierarki och förändringar och man tycker säkert att det skulle vara på 1800-talet 

detta, men det var inte så längesedan vi hade det så.  

 

Jag som utomstående skapade såklart underhand min egen bild av de 

berättelser som jag fick höra och ta del av. Denna bild omformulerades hela 

tiden och tog nya riktningar, byggdes på, reviderades och målades om. Vid ett 

tillfälle under ett dialogforum tillsammans med avdelningscheferna kände jag 

mig manad att lyfta den organisationsmodell som nämndes ovan: 

”akutvårdsmodellen”, som beskrivs i Gustafsson (1987). Samtidigt som detta 

inte var något direkt kontroversiellt eller särskilt uppseendeväckande, infann 

sig en liten känsla av obehag, när jag som utomstående hävdar att någon 

annans verklighet ser ut på ett speciellt vis. Jag väjde således från en sådan 

återgivning och presenterade istället i stora drag principerna med modellen 

och frågade mer anspråkslösts om den kändes igen. Avdelningscheferna 

nickade ikapp under den korta presentationen och gav sin bild av detta, vilken 

innebar att det även rullades fram en illustration av ett internt maktspel inom 

hälso- och sjukvården.  

 

Annelie: Administrationen… Den medicinska kåren om man säger så har ju alltid, 

i varje fall från medicinskt håll har man sett rött vad gäller administrationen. Jag 

fick lära mig att man inte fick gå under 10% av volymen på ett sjukhus vad gäller 

administration, då faller det… Det har alltid varit ett kämpande mellan 

administrationen och läkarkåren, ”Dom där administratörerna som bara blir fler 

och fler”, och kanske i sak ibland rätt. Men jag ser också att det har varit en väldig 

stor hierarki inom omvårdnad och den medicinska biten. Jag har sett och läst mig 

till att läkarna har tappat makt genom åren, nu försöker dom hålla kvar det dom 

har och kanske få tillbaka lite av det förlorade. 

 

Erika: Det är väl en rörelse i hela Sverige att läkarna försöker att ta tillbaka sin 

makt, dom vill inte ha icke – läkare som sjukhuschefer och dom vill inte ha icke-

läkare som verksamhetschefer, det är läkarna som ska vara främst.  

 

Annelie: Nu har jag glömt vad hon heter, men hon är från Malmö, hennes 

avhandling, hon har djupintervjuat ett antal, läkarkåren som hon intervjuade vad 

gäller att kunna se sjuksköterskor i chefsställning. Då kunde dom se på 

avdelningsnivå, och sjukhuschefsnivå, men definitivt inte på verksamhetsnivå. Det 
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vill säga att läkarna skulle ligga under en sjuksköterska det gick absolut inte. Då 

tittar man på den professionen man har i botten. Det styr det hela, en gång systrar 

alltid systrar. Vi försökte ju på sjuttiotalet, den kom väl redan på sextiotalet, det 

här med klinikföreståndare. Vi hade husmor innan som ansvarade för all personal 

och tvätten och köket ungefär. Sen kom ju sjukhusförestånderska som det hette på 

vissa sjukhus. Sen fick man klinikföreståndare, det var ju en central position i en 

väldigt centraliserad organisation. Men det var ju läkarna som fick bort 

klinikföreståndaren, för hon skötte den delen som inte läkarna hade kunskap om 

som chefer och då försvann ju dom i och med decentraliseringen och det ansvaret 

lades på första linjens chefer. Det var ju både på gott och ont att ha de 

klinikföreståndarna. Det var ju merarbete för oss, jag visste om du kunde ta 

semester i nästa vecka, för jag hade koll på bemanningen på avdelningen men jag 

hade ju inte mandat att skriva under din semester, utan jag fick knata upp till 

klinikföreståndaren med lappen och frågade kan Ulf ta semester? Ja, jag har 

personal… och så skrev hon på. Hon hade ju noll koll över det. Men hon hade 

väldigt mycket omvårdnadsutveckling och dom bitarna. Sen kom ju Sjöreformen, 

chefsöverläkare, att man inte kunde dela detta utan det skulle ligga på en person 

nämligen läkaren. Sen försvann ju Sjöreformen.  

 

Annelie avbröts av Erika, som ville ge komplimanger för kunskapen om 

sjukhusorganisationens historia och utveckling. Ögonen glittrade och hon log 

brett och sade: ”du kan din historia”. Läkarna spelar, i ovanstående citat, i 

allra högsta grad en huvudroll och även om läkarna inte är stationära på 

avdelningarna (förutom på en av de fem) så har de en viktig och central roll i 

det relationssystem som utspelar sig på avdelningarna. Jag återkommer lite till 

läkarna, dock har de ingen egen röst i föreliggande redogörelse, utan det 

handlar mest om hur andra yrkeskategorier tolkat läkarnas närvaro. I samband 

med att Erika hade avbrutit Annelie passade jag själv på att fråga hur PNV 

påverkat den andra av Gustafssons tre konsekvenser av ”akutvårdsmodellen”, 

nämligen skapandet av del-relationer mellan människor i vårdorganisationen. Annelie 

funderade lite kring det här med del-relationer och hur detta såg ut på hennes 

avdelning. Hon menade att det helt klart, i och med införandet av PNV, 

påverkat på ett antal nivåer, mellan flera sedan tidigare så homogena 

kategorier hade dessa relationer luckrats upp, vilket kändes som ett måste för 

att kunna anta ett förhållningssätt där hela patienten, dennes unikhet 

införlivades i förståelsen och arbetet med den samma: 

 

Annelie: Om jag pratar för avdelning Gamma så stämmer det, där har vi gått till 

ett helhetstänkande runt patienten, olika yrkeskategorier. Det kräver ju fysisk 

närvaro, annars kan du inte bilda det här. Om man tittar på gamla rondsystemet, 
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då man ‟rondade‟ hela avdelningen och från patient till patient, då fick gruppen 

som skulle vårda patienten inget helhetsperspektiv. Utan då var det små delar som 

skulle sammanfogas senare. 

5.8 En helhetsbild – Om att byta bilder  

Mycket av det som beskrivits ovan präglar fortfarande den ”inre bilden” av 

sjukvården, och med det menar jag att det hela tiden är detta historiska arv 

som explicit eller implicit ställs i jämförelse med nuet, för att skapa mening och 

ge det nya arbetssättet innebörd och betydelse. Arvet och den djupt rotade 

traditionen blir då måttstock och kontext för att ge texten mening. Detta blir 

extra tydligt då återgivningarna ofta hänvisar i riktning mot de förändrade 

relationerna och den ökade kommunikationen inom triaden undersköterska – 

sjuksköterska – patient.  

 

För en utomstående som jag själv, beskrevs vid flera tillfällen tillsynes enkla 

men för utförandet och meningsfullheten i arbetet avgörande flöden av 

information och dess tolkning. Exempelvis menade sjuksköterskorna, att de 

genom närheten till patienten och en tätare dialog med undersköterskan 

skapade sig en uppfattning och fångade in kunskap om patientens tillfälliga 

tillstånd, förmågor, rörlighet etcetera. I sin tur skapade detta förutsättningar för 

att behandla patienten som en unik individ. En avdelningschef underströk och 

poängterade att vården inte kan begränsas till antalet diagnoser, utan måste 

inbegripa patienten som individ och dennes unika behov för att undvika en 

löpandebandprincip – och istället närma sig ett förhållningssätt där det 

autentiska mellanmänskliga mötet står i centrum. Samma avdelningschef 

menade också, att detta förhållningssätt inte bara kan ses i ljuset av ett nytt 

arbetssätt. För deras avdelning handlade det även om att det var andra 

patienter idag. En mer planerad vård och ett yngre patientklientel, mer ”positiv 

vård”, som avdelningschefen uttryckte det, och inte multisjuka i den 

bemärkelsen som samma avdelning haft tidigare.  

 

Sammantaget menade avdelningschefen, att det skapats nya former för hur 

personalen förväntas förhålla sig till vården och patienterna. En förändring i 

synen på rollen som exempelvis, att det i större utsträckning handlade om 

information till och dialog med patienten.  En sjuksköterska bekräftade i 

sammanhanget vad avdelningschefen sade och flikade in sin egen bild: ”en mer 
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coachande roll är det idag.” Vilket går hand i hand med att se individen och 

den mångfald och variation som patienten representerar i sin unikhet, som jag 

tolkar att personalen syftar på.  

 

Undersköterskorna återgav andra beskrivningar av hur samarbetet hade 

förändrat förståelsen för det egna arbetet och påpekade möjligheten till 

kompetensökning och kunskapsbildning i vardagen. Det kändes mer 

utvecklande idag och bidrog till en bättre helhetsbild menande hela processen 

och med referens till den mer konkreta och närmare relationen med 

sjuksköterskorna, ansåg några undersköterskor som diskuterade sin egen 

situation med hänvisning till PNV. En undersköterska beskrev situationen med 

att hon fick svar på frågor i hennes eget utförande, tack vara medvetandet om 

helheten och vad som händer sen: ”… jaså det var därför jag tog de 

proverna… och så vidare…”  

 

För undersköterskornas del handlade deras positiva upplevelser om framförallt 

ett ökat lärande i arbetet. De fick vara med i sammanhang, som de inte haft 

tillträde till tidigare. ”Vi är till exempel med på sittronderna, min röst blir viktig 

i detta sammanhang, en större känsla av delaktighet, det känns bra…”, 

förtydligade en undersköterska. Helhetsbilden av arbetet och av den specifika 

patienten är bättre och mer komplett än tidigare, underströks av både 

undersköterskor och sjuksköterskor, som efter förändringen kompletterade 

varandra på ett helt annat vis. Förutom lärandet handlade också 

undersköterskornas upplevelser om, att det nu fanns en från sjuksköterskornas 

sida större kunskap och förståelse för deras (usk:s) yrkesroll. En större respekt 

menade många undersköterskor att de kände i och med ett ökat samarbete och 

tätare relation med sjuksköterskorna.  

 

Sittronden som nämndes ovan av en undersköterska satt jag med på vid ett par 

tillfällen. Här utspelade sig just ett sådant scenarium som många berättelser 

kretsat kring, nämligen den gränsöverskridande kommunikationen mellan olika 

kunskapsområden representerade av: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor 

och arbetsterapeuter. Samtalet utgick från patienten, likt ett ”case”. Alla fick ge 

sin syn på vilka förutsättningar och behov som patienten hade och hur de 

skulle gå vidare. Avdelning Gamma hade vid detta tillfälle två stationära läkare 

på avdelningen. Dessa två hade också varit drivande i införandet av PNV, och 
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även i motsatt riktning släppts in av övriga på avdelningen för att tillsammans 

utforma arbetsmodellens innehåll. I jämförelse med de andra avdelningarna, 

Alpha, Beta, Delta och Epsilon, var detta unikt. Ett exempel från avdelning 

Beta kan fungera som kontrast. Jag frågade en läkare om avdelning Beta var 

hans arbetsplats, han svarade att: ”Sjukhuset är min och alla läkares arbetsplats. 

Vi tillhör sjukhuset och rör oss på många ställen, idag är jag här.” 

 

Betas avdelningschef och några sjuksköterskor påpekade i samband med detta 

att det var en väldig rotation på läkare på deras avdelning. Vilket ofta kunde 

upplevas som ett problem, att inte ha någon att fråga och avsaknaden av 

trygghet som en kontinuitet skulle kunna bidra till. Bortsett från avdelning 

Gamma, var det just relationen med läkarna som beskrevs som lite 

problematiskt kopplat till Patientnärmre Vård. Läkarna hade i princip inte varit 

med att arbeta fram avdelningarnas nya arbetsprinciper. Vilket också ledde till 

att en viss kritik från läkarhåll riktades mot arbetsmodellen. Framförallt med 

hänsyn till att sjuksköterskorna nu inte var samlade på vårdexpeditionen som 

tidigare. Att som läkare inför ronden bara gå in på expeditionen och hämta den 

aktuella sjuksköterskan, var nu ett minne blott. Istället fanns sjuksköterskan 

istället ute på avdelningen tillsammans med en undersköterska. 

Avdelningscheferna betraktade denna kritik som till viss del ett 

bekvämlighetsproblem ur läkarnas perspektiv. 

 

Men i motsatts till läkarna var både undersköterskor och sjuksköterskor 

angelägna om att återge en bild av sidovinster och effekter av att arbeta utifrån 

Patientnärmre vård. Lärandet och kunskapsbildningen var en sådan 

återkommande beskrivning och som nämndes ovan, ökade förståelsen för 

helheten i arbetet kopplat till patienten. Utbytet mellan yrkesgrupperna 

formulerade också nya insikter om arbetet och innebörden av det som görs på 

avdelningen parallellt med eller på grund av, uttrycktes en bild av mer glädje 

och att arbetet var roligare idag.  

5.9 Otillräcklighet och att räcka till  

Har vi ett uppdrag, en uppgift att utföra, konstruerar vi samtidigt också en bild 

av hur detta ska utföras. Vad ska jag ha gjort för att känna mig nöjd och 

tillfreds? Olika saker dyker upp, vissa saker prioriteras mer än andra. En del 

saker korrelerar inte alltid med de förutsättningar som kontexten förser oss 
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med. Uppfyller vi inte de bilder som vi konstruerat, kan en känsla av 

otillräcklighet infinna sig. Jag minns under ett, som vi kallade det, 

avdelningsforum att några stycken började prata om just detta och uttryckte att 

det efter införandet av PNV hade blivit mindre spring på avdelningen, 

prioriteringarna hade blivit annorlunda och att man hann med på ett annat vis. 

En sjuksköterska öppnade upp sig lite mer och beskrev sin personliga 

upplevelse av förändringen, samt indirekt också en pliktkänsla som vårdyrket 

medför:  

 

Förr när man gick hem så ältade man igenom allt. Har jag gjort det och har jag 

gjort det? Det har jag inte gjort… och så ringde man till jobb… visst ringer man 

ibland fortfarande men inte alls i samma utsträckning. Man kunde vakna mitt i 

nätterna ibland... det har jag helt och hållit glömt bort och så fick man snällt tassa 

ner i köket, för annars kunde man inte somna om. Så är det inte längre, det är 

lugnare. Jag tycker det känns bättre.  

 

En annan i personalen tillade och menade att det kändes som det var fler 

händer ute i vården nu, jämfört med tidigare. Just detta yttrande minns jag, att 

avdelningschefen reagerade på. Efter avdelningsforumet när jag packade ner 

min bandspelare och mina papper, kom avdelningschefen fram och började 

småprata. Hon frågade om jag kom ihåg diskussionen om att räcka till och det 

här med att det kändes som om det fanns fler händer ute i vården. Jo, det 

gjorde jag. Avdelningschefen fortsatte och menade, att det både var märkligt 

och kul. Hon tillade att det i själva verket nog var tvärtom, det vill säga att de 

nog var färre som gjorde samma saker, fast nu på ett annorlunda vis.  

 

Ett liknande avdelningsforum på avdelning Alpha ringade in det samtal och 

beskrivningar som återgavs ovan, fast med en tydligare koppling till patienten 

och hur han eller hon påverkades av detta. En sjuksköterska började: ”Det 

som är bra med så som vi jobbar är att man gör allt färdigt med patienten”. 

Det blev mer en känsla av att få sätta punkt, förstärkte några andra i rummet 

med. Jag fick förklarat för mig, att det inte behöver komma in någon annan till 

patienten, någon extra, utan det sköter undersköterskan och sjuksköterskan 

tillsammans. Tidigare träffade patienten hur många olika som helst, menade 

personalen, som var med på avdelningsforumet. Undersköterskorna och 

sjuksköterskorna jobbar idag mycket närmare varandra och patienten är i fokus 

på ett helt annat vis idag. Bra för patienten och det skapar även en roligare 
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arbetssituation, uttrycktes ganska unisont. Att man hör och fångar upp 

patienten på ett annat vis än tidigare illustrerades på bland annat följande vis: 

”… man hör om en patient är orolig… lätt att bara avbryta det man håller på 

med och gå in titta till… hade jag suttit längst ned i korridoren hade jag aldrig 

uppfattat det”.   

 

… och:  

 

”…om patienten haft en jobbig natt och kanske precis somnat, kan man hejda 

exempelvis sjukgymnasten att gå in [tack vare närheten] och genom detta 

förskjuta ett arbetsmoment, vilket är bra för patienten”.  

5.10 Från en ohållbar situation till en hållbar? 

Trots en del komplikationer, av skiftande slag, fanns det en tydlig benägenhet 

att beskriva det nya arbetssättet som något positivt för avdelningarna och 

vårdenheten. Den tidigare ohållbara situationen för sjuksköterskan som 

avdelningscheferna beskrev hade förändrats till att sjuksköterskan faktiskt både 

hann med och räckte till i vardagen. Även andra faktorer hade skapat 

nöjsamhet och tillfredsställelse på avdelningarna. Mitt uppe i detta beslutades 

det om att vårdenheten skulle upphöra som verksamhet. Avdelningarna skulle 

vara kvar, men ingå i andra verksamheter. Avdelningscheferna såg av flera skäl 

detta som problematiskt, men det behövde inte nödvändigtvis påverka arbetet 

med Patientnärmre vård, menade de. En viss undran började dock ta över på 

avdelningarna, framförallt hos avdelningscheferna. Var det andra förändringar 

på gång? Det hade börjat ryktas om lokalförändringar och att eventuellt slå 

samman avdelningar. Om så skulle ske kunde det emellertid påverka villkoren 

för arbetet och sättet att organisera avdelningarna på, menade cheferna. Men 

det är en annan historia. 
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6. Vad påminner detta om?  

 

Det skulle kanske räckt med att bara läsa föregående kapitel ”Om en ny 

arbetsmodell – PNV”, och sen lämna det därvid. Kapitlet säger en hel del som 

det är, om ett antal saker som exempelvis relationerna på avdelningarna, mellan 

undersköterskor och sjuksköterskor, vidare också dessa två yrkesgruppers 

förhållande till avdelningscheferna och vice versa. Även om läkarna själva inte 

får någon röst, finns de med om inte ”actual” så ”implied” eller kanske rent av 

”imagined” som Weick skulle uttrycka det. Och självklart, relationen mellan de 

olika yrkesgrupperna och patienterna. Förändringsarbete, medverkan och 

delaktighet är också begrepp som poppar upp när texten läses, tillsammans 

med traditioner, normer, organisation och organisering. En annan central del 

som visar sig i texten är jag själv och mina våndor, undringar och hur jag 

påverkar och deltar. Läsaren hade förmodligen upplevt sig snuvad, om inte 

något mer tillkom, någon form av utredning eller abstraktion av händelserna på 

de olika avdelningarna. Samtidigt hade det känts konstigt att rycka ut ett antal 

begrepp som dyker upp i texten och ägna några sidor åt att nysta upp dessa. 

En del har jag själv anlagt, andra har yttrats av en medlem i organisationen, 

men isolerat säger de inte särskilt mycket. En lösning är att betrakta hur 

berättelsen har konstruerats och sedan packa upp detta med hjälp av teorier. 

Berättelsen är en kombination av händelser där jag varit med i konstruktionen 

av något, och möten där jag betraktat berättelserna från aktörer som spår från 

en faktisk praktik, där upplevelser, känslor och handlingar omvandlats till 

försök att göra denna praktik begriplig genom att gestalta hur flera enskilda 

händelser hänger ihop och skapar en helhet.  

 

Nedan tänkte jag använda mig av ett antal begrepp för att spjälka upp och 

skapa luft i berättelsen. Dessa är tillstånd, händelse, handling, komplikation och 

sensmoral. I berättelsen övergår ett tillstånd till ett annat genom antingen en 

händelse eller en specifik handling (beroende på hur den berättats) till ett nytt 

tillstånd. Det återfinns även en del komplikationer som påverkar och gör så att 

aktörerna får börja om eller ändra riktning. Det är dessa delar som intentionen 

är att lyfta fram nedan.  
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Först kommer samma händelsekedja att beskrivas som återgivets i kapitel 5, 

fast mer komprimerat och stelbent. Uppdelningen kommer också att visa på 

ett mer strukturerat vis hur jag har sett på införandet av PatientNämre Vård 

och olika effekter av detta förlopp. När den denna uppdelning är gjord är 

ambitionen att anlägga en teoretisk diskussion, som förhoppningsvis kommer 

att bidra till att ytterligare lyfta berättelsen. Kapitlet avslutas med en resumé av 

vad som kommit fram. 

6.1 Berättelsen om en ny arbetsmodell – PNV: En uppsamling 

Tillstånd-1 (En ohållbar situation)  

Det är avdelningscheferna som initialt beskriver ”ursprungstillståndet”, det vill 

säga den situation som föregick förändringsinitiativet. Situationen för 

sjuksköterskorna var ohållbar. För mycket administration och för lite tid att 

ägna åt patienterna. En avdelningschef hänvisar till en arbetstidsstudie som 

visade att sjuksköterskan ägnade 30% av tiden ute hos patienterna och 70% 

med olika typer av administration. Något måste göras.     

 

Händelse-1 (En arbetsmodell i Karlstad) och 

Handling-1 (Ett beslut fattas) 

Vårdenhetens ledningsgrupp får höra om en arbetsmodell som används i 

Karlstad, PatientNärmre Vård (PNV). Efter diskussioner i gruppen bestående 

av fem avdelningschefer, en chefssekreterare och en verksamhetschef kommer 

dessa sju aktörer slutligen fram till att denna modell ska införas på vårdenheten 

i Ängelholm innan årsskiftet 2006/2007.  

 

Komplikation-1 (Mitt uppe i ett annat projekt) 

Avdelning Epsilon kan inte sätta igång med några förberedelser till införandet 

av den nya arbetsmodellen. Avdelningen är mitt uppe i ett arbetstidsprojekt. 

Detta kunde inte störas.   

 

Handling-2 (Uppskov) 

Epsilon får uppskov efter diskussion i ledningsgruppen eller, som 

avdelningschefen själv uttryckte det, dispens. Likväl ska Epsilon vara redo att 

arbeta utifrån PNV:s principer den förste januari 2007.  
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Händelse-2 (Ett studiebesök) 

Vårdenheten skickar en delegation på femton personer bestående av olika 

yrkesgrupper till lasarettet i Karlstad, för att få inblick i och kunskap om PNV 

och det arbete som gjorts och initierats av en avdelningschef där. 

 

Händelse-3 och Handling- 3 (Arbetsgrupper) 

Olika grupper bildades på avdelningarna. I något fall bildades en så kallad 

PNV-grupp. Syftet med dessa var att på olika vis diskutera hur själva 

införandet skulle se ut. Olika ansvarsområden fördelades.  

 

Händelse-4 (Att stänga ner en symbol) 

Vårdexpeditionen stängs och ersätts med moduler ut på avdelningen, eller som 

en avdelningschef uttryckte det: sattelitexpeditioner. En receptionist tar 

därmed över administrativa uppgifter som inte kräver administration från 

sjuksköterskorna.  

 

Handling-4 (Integrering) 

Sjuksköterskor och undersköterskor börjar arbeta tillsammans, på ett mer 

integrerat vis än tidigare med patienten i centrum. Parvård hade någon av 

avdelningarna tidigare ägnat sig åt, andra inte. Personalen såg emellertid 

samarbetet mellan ssk och usk som följde införandet av att arbeta patientnära 

som en ganska stor skillnad från hur de arbetat tidigare. 

 

Tillstånd-2 (En hållbar situation!) 

Det går riktigt bra. Ett integrerat samarbete mellan usk och ssk, tillsammans 

med en avlastning från en receptionist visar sig skapa andra förutsättningar för 

att hantera arbetet. Personalen mår bättre än vad de gjorde tidigare. Minskad 

stress och mindre spring mellan olika delar på avdelningen. Att räcka till i 

vardagen är en återkommande återgivning. Det har skapats tid för patienterna 

som inte fanns tidigare när situationen beskrevs som ohållbar. Mer glädje och 

lust är andra upplevelser som återges.  

 

Komplikation-3 (Gamla vanor) 

Efter sommaren och semestrar, under en tid då vardagens rutiner rubbats lite 

för att få saker och ting att gå ihop så kändes det som påbörjats inte lika 
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självklart längre. En gummibandseffekt inträder, där gamla vanor och praxis 

drar tillbaka.  

 

Komplikation-4 (Läkarna) 

Läkarna själva kommer inte till tals, men övriga yrkesgrupper menar att 

läkargruppen ser på införandet med en viss skepticism.  

 

Komplikation-5 (Inget förarbete) 

Personalen på Epsilon, upplever att de inte får någon tid att förbereda arbetet 

med införandet av PNV. De är måttligt roade, och en viss kritik mot 

förändringen visar sig. 

 

Tillstånd- 3 och Komplikation- 5 (Ett lyckligt slut, eller?) 

I berättelsen verkar det trots allt som att tillståndet som beskrevs i Tillstånd 2 

går ut som segrare, det vill säga att det skulle kunna ses som ett lyckligt slut. 

Samtidigt har blickarna riktats mot ett eventuellt hot. Det har ryktats om någon 

form av omorganisation på sjukhuset, som skulle kunna påverka lokalerna 

vilket skulle ha stora implikationer för PNV. PNV blir då en symbol för det 

lokala. En viss osäkerhet infinner sig när blickarna vänds mot framtiden. 

6.2 Från det ena till det andra… tillståndet 

Det var sjuksköterskorna som initialt var i fokus för förändringen. Det 

handlade både om denne yrkesgrupps välbefinnande och vad som ansågs som 

prioriterat arbete på avdelningen. Sysslor såsom dokumentation, kontakter med 

kommun, telefonsamtal av olika slag och andra administrativa göromål hade 

tagit överhand. Någon tillräcklig tid för patienten fanns inte och uppfattas som 

en effekt av att de andra delarna i arbetet har tagit över. Med andra ord, en 

längre och längre förskjutning bort från patienten, som en konsekvens av sättet 

att arbeta på som är det tillstånd som ska förändras (T1). Sjuksköterskorna slits 

mellan olika förväntningar, som inte är helt förenliga. Det är denna situation 

som beskrivs som ohållbar. En liknande situation med en ökning av 

stressymtom för yrkesgruppen sjuksköterska, har visat sig i andra 

undersökningar (Harder, Svärd, Wigfors och Heden 2000; Larsson, Bringsén, 

Andersson och Ejlertsson 2002; Bringsén, 2004). Ökningen har i dessa fall 

förklarats genom en upplevelse av höga krav samtidigt som möjligheterna till 

kontroll har varit begränsade. 
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Vårdenhetens ledningsgrupp bestämde sig för och tog tillsammans beslutet om 

att detta skulle bli annorlunda, genom någon form av förändring. En 

upplösning av situationen, som definierades som ohållbar, skulle bli verklig 

genom ett nytt arbetssätt, PatientNärmre Vård. Vid årsskiftet 2006/2007 skulle 

de fem avdelningarna ha gått från det traditionella arbetssättet med 

vårdexpedition, rondsystem och en tydlig relationell uppdelning mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor till att fysiskt närma sig patienten genom 

att ersätta den gamla vårdexepditionen med moduler ute på avdelningen och 

låta en receptionist ta hand om de administrativa sysslor som inte krävde 

någon legitimation. Följaktligen ändra den fysiska formen för var man bör och 

kan befinna sig på avdelningen. Intentionen med förändringen går hand i hand 

med de riktlinjer som presenteras i skriften ”God Vård”. Där nämns bland 

annat att: ”En patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med 

respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och 

värderingar, och att dessa vägs in i de kliniska besluten” (Socialstyrelsen, 

2007:10). Om ett sådant krav ska kunna uppfyllas förutsätts att det finns 

förutsättningar för en ökad fysisk närhet mellan personal och patient. 

 

Avdelningarna stod således inför en utmaning. Avdelningscheferna förankrade 

det fattade beslutet hos medarbetarna (He2, He3, Hg3) och utmaningen 

omvandlades till ett görande, vårdexpeditionerna bröts upp och ersattes med 

patientnära moduler (He4). Detta ledde till ett nytt sätt att ta sig an vardagen 

på. En tätare relation mellan sjuksköterska och undersköterska, de började se 

sin yrkesrelation i termer av ett team (Hg4). Beskrivningen som sedan återges, 

framförallt utifrån sjuksköterskornas utsagor, som också var den yrkeskategori 

som förändringen hade sin upprinnelse i, utryckte den nya situationen som så 

att det var mindre rörigt nu när inte alla befann sig på vårdexpeditionen, 

telefonen var inte längre något störande moment i samma bemärkelse som 

tidigare, det var mindre spring på avdelningarna samt att ringningarna från 

patienterna upplevdes som mycket färre. Arbetssituationen var helt enkelt 

lugnare (T2). 

 

Det nya beskrevs, i jämförelse med det förflutna, i positiva termer. Vad kan vi 

då hänga upp de beskrivna olikartade tillstånden på? Probleminramningen kan 

härledas till vad som brukar benämnas ”intrinsic job charateristics”, som är en 

del i vad som ofta kopplas ihop med arbetsrelaterad stress (Cooper, Dewe och 
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O´Driscoll, 2001).  Cooper et al (2001) diskuterar arbetets och uppgiftens 

innehåll och dess påverkan på människan och poängterar att faktorer som 

uppgifternas variation, individens kontroll över tempo och tajming, samt den 

fysiska arbetsmiljön såsom ljud, ljus och liknande har effekter på människan 

och kan vara orsaker till stress. 

 

Sjuksköterskornas och avdelningschefernas berättelser och beskrivningar ger 

en bild av en tidigare situation med många (ibland) oförenliga uppgifter och 

som på något vis skulle prioriteras. Exempelvis kunde en sjuksköterska vara på 

väg till en patient samtidigt som telefonen ringde, någon på andra sidan 

telefonlinjen kanske sökte en annan sjuksköterska, vilket genererade ett letande 

efter denna person, samtidigt som ytterligare en annan patient redan väntade 

på sjuksköterskan. Ett liknande uttryck visar även Bringsén (2004), där hennes 

informanter kopplade samman (negativ) stress med situationer där personalen 

hade flera arbetsuppgifter att förhålla sig till samtidigt, med en parallell 

upplevelse av begränsad kontroll över situationen, vilket är en problematik 

som ligger nära en förklaring baserad på Karasek och Theorells (1990) 

krav/kontroll-modell. Agrawal (2001) menar att denna orsak till stress har 

blivit mer och mer vanligt i dagens arbetsliv, där den anställde tvingas 

”jonglera” med flera uppgifter samtidigt. Ett viktigt upphov, menar Agrawal, 

till denna förvandling är relaterad till den informationstekniska utvecklingen, 

som drivet fram en sådan situation för individen i arbetslivet. 

 

Tillståndet (se Tillstånd-1 ovan) som rådde innan förändringen kan även 

relateras till Antonovskys SoC-modell och framförallt komponenten 

hanterbarhet (Antonovsky, 1987/2005), och således en svag upplevelse i denna 

dimension. Hanson (2004) översätter SoC till arbetsplatsen och menar att 

under det övergripande begreppet hanterbarhet kan bland annat faktorer som 

påverkansmöjligheter på arbetstakt, planering och pauser vara viktiga. Detta 

var faktorer som förbättrades under berättelsens gång genom införandet av 

PNV, enligt de utsagor som berättelsen representerar.  

 

Det som beskrivs ovan är en arbetsmiljöförändring som inte ska förringas, 

samtidigt så visar sig andra, enligt mitt tycke, mer intressanta förändringar i 

berättelsen. Förändringar som, för att förstås, är i behov av olika perspektiv på 

organisation och organisering.  
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6.3 En förändring i relationer 

Rolf Gustafsson skrev så här i sin avhandling Traditionernas ok från 1987, om 

hälso- och sjukvårdens organisation: 

 

Specialisering av arbetsuppgifter och uppifrånstyrning av de anställdas insatser 

bidrar till att det blir svårt för personalen att förstå värdet av och meningen med 

de egna insatserna. Det beror på att det främst är individens arbetskraft som 

ställs till organisationens förfogande och inte människans förmåga i vidsträckt 

bemärkelse. Man kan säga att organisationen ”plockar ur” vissa avgränsade bitar 

från hela människan som varje anställd är. Resultatet blir ett del-utnyttjande av 

individens samlade resurser (1987:11). 

 

Att planering och utförande skiljs åt samt att relationerna är fragmenterade 

känns igen från det arbetssätt som präglade vårdenheten innan PNV. 

Förändringen som illustreras i fältberättelsen kan ses som en fokus-

förskjutning från vårdavdelningarnas fördefinierade roller mot ett ökat fokus 

på relation och dialog. I olika avseenden erkändes och medvetandegjordes 

praktikens komplexitet, vilket förändrade hanterandet av vardagen. 

 

Både undersköterskorna och sjuksköterskorna på avdelningarna var angelägna 

om att återge en bild av vinsterna och effekterna av att arbeta utifrån den nya 

modellen. Lärandet och kunskapsbildningen är exempel på återkommande 

beskrivningar, förståelsen för helheten med hänsyn till patienten ökade. 

Utbytet mellan yrkesgrupperna, som blev mycket mer påtagligt, gav också ny 

insikt om arbetet och innebörden av det som görs på en vårdavdelning. 

Parallellt med eller på grund av detta så uttrycktes en bild av mer glädje och 

lust, arbetet var helt enkelt roligare idag. Detta är onekligen intressant utifrån 

föreliggande avhandlings syfte. Då stora delar av beskrivningarna och 

berättelserna från aktörerna i organisationen, bygger på en jämförelse mellan 

två tillstånd (före och efter), samt i viss mån resan däremellan, kommer även 

mina försök att fördjupa förståelsen syfta till att trycka på dessa två 

kontrasterande tillstånd. Initialt tänkte jag ägna mig åt den företeelse som 

Gustafsson (1987) vill illustrera i sin skildring av hälso- och 

sjukvårdsorganisationer. I centrum sätter han förhållandet och (o)balansen 

mellan specialisering och särskiljning i en organisation och förutsättningar för 

hur detta sedermera ska kunna sammanfogas till en förenad ansträngning. 

Enligt Gustafsson föreligger det en alltför ensidig fokus på arbetsdelningen 
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och specialisering. Vad hälso- och sjukvårdsorganisationerna försummar är 

integreringen mellan det uppspjälkade arbetet. 

6.4 Differentiering och Integrering 

Fenomenet Organisationen är inte helt enkelt att rama in. Ibland använder vi 

begreppet organisation lite väl lättvindigt. Organisationen blir en abstraktion, 

som sändaren förmedlar till mottagaren i, låt oss säga, ett samtal. Mottagaren 

ställer oftast inte följdfrågan - Vad menar du när du säger ”organisation”? 

Frågan hade förmodligen gjort slut på samtalet (alternativt gjort samtalet 

avsevärt längre, och kanske även mer intressant). Var ska man börja? Var slutar 

man? Vilka generella principer skulle vara möjliga att extrahera för att rama in 

organisationen? Kan vi närma oss den mer konkret, utan att för mycket av dess 

komplexitet reduceras och vi slutligen landar i något alltför rudimentärt? Två 

centrala särdrag hos organisationer finner man i begreppen differentiering och 

integrering. Som ovan antyddes, med referens till Gustafsson, hänvisar dessa 

begrepp till uppdelningen av arbetet, uppgifterna, i en organisation och hur 

denna uppsplittring av uppgifter, roller, avdelningar, enheter och så vidare, på 

något vis också måste förenas genom social integration. Med social 

integration28 avses hur organisationens medlemmar integrera/r/s med hjälp av 

kommunikation, interaktion eller kultur framhåller Jaffee (2001). Taylor och 

Robichaud (2004:401) benämner den sociala integrationen för co-orientation:  

 

To form a unit of ‟organization‟, people need to align their ways of dealing with 

the objective world, while simultaneously situating themselves within a social 

world. If they are simply engaged in action but are not co-oriented, they are not 

organized.  

 

Co-orientation (1) is negotiated through dialogue, (2) aims to produce 

coordination of belief, action, and emotions with some mutually understood 

object, and (3) is mediated by text. 

 

Teoretiska bidrag om organisation och organisering spänner över ett brett fält, 

med många skilda ingångar samt förståelse/förklaringsmodeller. Inte helt 

ovanligt är att ta hjälp av någon form av schematisk beskrivning för att 

illustrera detta. Rutor och figurer får ofta stå som representationer för hur 

                                                 
28 Det är så klart möjligt att betrakta företeelsen social integration på olika vis. En del hävdar att denna på 
mer eller mindre sofistikerade vis kan styras, andra hävdar att så inte är fallet.  
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Division of tasks/ 
specialization 

organisationen är uppbyggd, där enheter, avdelningar, positioner och formella 

roller kommer till uttryck. van Eijnatten (2002) menar att detta är 

organisationens objektiva del, dess exteriör. I dessa scheman kan vi även se hur 

bilden av maktfördelning, koordinering, kontroll- och ordningssträvan är tänkt 

att se ut. Denna organisatoriska exteriör sammanfattar Augustinsson (2006:70) 

på följande vis:  

 

En organisations mer formella delar kan således beskrivas som en struktur vars 

utformning baseras på horisontell arbetsdelning mellan olika positioner vilka 

koordineras och kontrolleras med hjälp av en vertikal arbetsdelning. Alltså, 

organisationer är på ett sätt strukturerade utifrån formella förväntningar på olika 

positioner (formella roller). 

 

Om vi går tillbaka till arbetsvetenskapens gryning och F W Taylors Scientific 

Management är fokus, denna nämnda dimension av organisationen, det vill 

säga den strukturella delen av organisationen. Distinkt arbetsdelning, 

förutbestämdhet, regler och rutiner, specialisering och tydliga uppgifter för var 

och en och ett stort mått av opersonlighet är faktorer och principer som 

understryks och lyfts fram med SM29. Allt för att uppnå en ökad effektivitet 

och produktivitet. Det som illustreras här kan direkta jämföras med den 

organisatoriska spänning som David Jaffee (2001) menar är närvarande i alla 

organisationer, mellan differentiering och integrering. Ett enkelt exempel på denna 

spänning visar nedanstående figur. 

                                                                                                                                                            

                                                                       - 
 

 

 

 

 

 

                                                                        + 
 

Figur 2. Paradox: The differentiation-integration tension (Jaffee, 2001:36) 

                                                 
29 Det finns andra organisationsmodeller som skulle kunna stå som exempel i detta sammanhang. Varför just 
SM känns mest lämpligt är med hänsyn tagen till fallet Vårdenhetens kontext. Både Gustafsson (1987) och 
Edgren (2007) menar att vård- och omsorgsorganisationer ”designas” ofta utefter 
maskinmetaforens/Scientific Management principer. 
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Vad figuren belyser är en, enligt Jaffee, närvarande paradox i 

arbetsorganisationer. Försök att höja prestationen genom att rationalisera 

verksamheten med hjälp av en strikt arbetsdelning och ökad specialisering kan 

i sin praktik få motsatt effekt. En sådan strävan genererar samtidigt en ökad 

social segregation i arbetsorganisationen. Konsekvensen kan ta sitt uttryck i att 

medlemmarna i organisationen antingen bara ser till sin avdelning, blir mer 

rollfokuserad, dvs. förtydligar och stärker gränserna mellan olika yrkesroller i 

organisationen (eller på avdelningen). Kommunikationen mellan olika delar i 

organisationen blir sämre och kommer att påverka prestationen negativt. Nu 

illustrerar Jaffee denna paradox med stöd i utfallen prestation och vinst, men 

även andra författare har återgett liknande beskrivningar, men istället placerat 

välbefinnandet och den psykosociala arbetsmiljön i centrum. Eric Trist och 

Kenneth Bamforth (1951) genomförde en klassisk studie på effekterna av 

mekaniseringen av kolgruvdriften. De sedan tidigare brukade metoderna (short 

wall) i kolgruvorna omfattades av integrerade informella relationer arbetarna 

emellan. Dessa bröts upp och ersattes av ”the long-wall method”, som kan 

liknas vid ett löpandeband. Det var denna förändring som Trist och Bamforth 

följde. Den utlovade effektiviteten genom mekaniseringen av gruvdriften fick 

en del problem som författarna hänvisar till organisationens sociala dimension, 

eller snarare ignorerandet av den sociala dimensionen i organisationen. 

Effekterna kan jämföras med Jaffees resonemang och ovan återgivna figur 

(Figur 2). 

 

Differentiation gives rise to the need for social as well as technological 

integration. No attempts seems to have made in the longwall method to achieve 

any living social integration of primary and shift groups into which the cycle 

aggregate has been differentiated. This, of course, is a common omission in 

mass-production systems (Trist och Bamforth, 1951:19). 

 

De psykosociala konsekvenserna, av citatets nämnda försummelse, som Trist 

och Bamforth beskriver kan likställas med det tidigare förda resonemanget om 

confined working från kapitel 2. Kira och Forslin (2008) definierar detta som 

ett arbete i vilket det råder opersonlighet och att arbetet är noga förplanerat, 

det finns inte heller något utrymme för någon förhandling om innehållet eller 

genomförandet, utan istället råder en ensidig uppifrånstyrning. Det monotona 

arbetet och den påbjudna meningen av dess innehåll och utförande kan leda till 

att människans resurser konsumeras som följd av att den anställde inte får 
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utnyttja sin förmåga fullt ut. Möjligheten att se något värde i eller förstå syftet 

med det utförda arbetet inskränks likaså och detta kan således slutligen leda till 

”rust-out”. Det var just ett sådant förhållande som Bart Simpson och hans 

skolkamrater tidigare fick stå som illustrativt exempel för. 

 

Genom att återkoppla till ”fallet” (vårdenheten), visar sig denna spänning 

mellan differentiering och integrering. Jaffee (2001) förfäktar att ett hanterande 

av denna spänning är ett generellt dilemma och en central fråga för 

organisationer, vilket även tycks gälla för den aktuella vårdenheten. Genom att 

betrakta situationen som förelåg förändringsinitiativet (införandet av PNV) 

finns det anledning att instämma med Jaffee som menar att det kan finns en 

risk med en alltför ensidig och rigid fokus på den horisontella och vertikala 

arbetsdelningen, med hänvisning till specialisering, tydliga roller, regler, rutiner 

och förutbestämbarhet.  

 

…this technical division of labor can undermine social integration because 

specialized work disconnects people from the larger objectives of the 

organization or leads people to identify less with the organization and more with 

their particular occupation or department (2001:29). 

 

Om ovanstående citat ska relateras till avdelningarna på sjukhuset så bör det 

snarare betraktas utifrån att specialiseringen och de tydliga rollerna ledde till ett 

större fokus på att upprätthålla denna differentiering följt av en 

tillhörighetskänsla som mer kunde kopplas till rollen och mindre till helheten 

av det arbete som bedrivs på en vårdavdelning. Uttrycket i organisationen och 

denna närvarande paradox som Jaffee beskriver är påtaglig i de återgivningar 

som behandlar hur det såg ut på avdelningarna innan förändringen 

genomfördes. Framförallt synliggörs detta i relationerna och den begränsade 

interaktionen mellan Ssk och Usk. Specialisering, uppdelning, gränsdragningar 

och avdelningshierarkin är återkommande i återgivningarna som hänvisar till 

det ”gamla” sättet att organisera sig på. Ett par citat, för minnets skull, från 

fältberättelsen (kapitel 5) kan exemplifiera detta. En sjuksköterska och en 

undersköterska beskrev dessa relationsmönster och hur de kunde ta sig uttryck 

i det dagliga arbetet på följande vis: 

 

Bara ett exempel från den gamla världen när vi hade tre 28 avdelningar. Så på en 

av avdelningarna var det morgonrapport från avdelningschefen, men det var bara 
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sjuksköterskor som fick morgonrapport om vad som skulle hända. Dörren 

öppnades när undersköterskorna fick komma in. …man pratade lite grann om 

hierarki och förändringar och man tyckte säkert att detta skulle vara på 1800-

talet, men det var inte så längesedan (ssk). 

 

När det varit rond så låg det en lapp i ett annat rum, om vad som skulle göras. 

Man undrade vilket århundrade har jag kommit till? Man pratade inte, utan det 

låg en lapp. … Vi satt även på olika ställen när vi fikade [undersköterskor och 

sjuksköterskor], detta har upplösts nu… det hörde man från andra avdelningar 

dom fikar inte ihop, dom vill inte fika ihop (usk). 

 

I försöken att skapa mening kring vad det nya sättet att arbeta på innebar, 

jämförde personalen hela tiden med hur det varit tidigare, innan förändringen. 

Det som framträder är att den struktur, som i stora delar vid en första anblick 

kan uppfattas som statisk och fast, samtidigt är beroende av 

organisationsmedlemmarnas ständiga åstadkommanden. Med hänsyn till 

yrkesgrupperna undersköterskor och sjuksköterskor vilar stora delar av 

meningsskapandet, kopplat till arbetsuppgifterna, på den formella rollen. 

Denne kräver samtidigt, i syfte att förstärkas, en tydlig gränsdragning från 

andra roller på avdelningen. Precis som nämndes tidigare med hänvisning till 

bland andra Augustinsson (2006) är organisationer självklart på ett sätt 

formerade utifrån formella roller och yttre förväntningar på dessa. Samtidigt 

blir det problematiskt för medlemmen i organisationen att söka förståelse och 

mening på grundval av endast denna dimension.  

 

Weick (1995) benämner denna strukturella nivå för generisk subjektivitet. Ett 

alltför ensidigt fokus på den generiska subjektiviteten suddar ut den konkreta 

människan som istället antar en mer abstrakt form, vilken även kan definieras 

som den formella rollen i organisationen. Det finns föreställningar, givna 

förväntningar och begränsningar på exempelvis rollen som lärare, 

sjuksköterska, operatör i en verkstadsindustri, postkassör etcetera. Yttre 

inskränkningar ställs på individen som passar mallen för korrekt agerande och 

förstärks sedermera genom individens eget upprätthållande och re-

konstruerande. Det finns onekligen ett antal hinder som visar sig där den 

abstrakta positionen i organisationen tar överhand i formandet av 

organisationens materialiserande, (framförallt?) i ett sammanhang som 

samtidigt intresserar sig för ett regenerativt arbete. Johan Asplund formulerar 
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utifrån detta ett exempel med avsikten att illustrera abstrakt socialitet, han gör 

det på följande vis: 

 

Abstrakta samhällsvarelser kan varken älska eller älskas, varken hata eller hatas. 

Man kan inte leva sig in i dem, hysa medkänsla med dem, etc. Där finns 

ingenting att älska, hata leva sig in i eller hysa medkänsla med. Endast människor 

av kött och blod kan älska och bli älskade, hata eller bli hatade. Om Sven 

Svensson älskas av sin hustru, så är det den konkreta personen Sven Svensson 

som hon älskar, inte den abstrakta samhällsvarelsen som han också är (Asplund, 

1992:172).  

 

Som jag tolkar återgivningarna från fältet, intog den abstrakta människan en 

central form på avdelningen innan förändringen. Detta gällde inte bara i 

relationen mellan olika yrkesgrupper utan också i sjuksköterskornas skildringar 

om hur deras relation till patienten kunde se ut. De administrativa uppgifterna 

som tvingade sjuksköterskorna bort från patienten ledde till att patienten som 

individ reducerades till en abstrakt skepnad. Emellertid ska detta inte ses som 

att aktörerna är passiva betraktare av ett villkor som sveper bort alternativa 

lösningar på eller förhållningssätt till en rådande situation, utan är till en del 

själva delaktiga i detta. Gerd Lindgren (1992) poängterar hur 

vårdorganisationens aktörer definierar olika ramar inom vilka de själva placerar 

sina handlingar. Bland dessa ramar finner vi bland annat både kunskaper och 

platser, vilket även uttrycks i de berättelser som jag tagit del av. ”Platser” är 

förmodligen den handlingsram som är mest tydlig i berättelserna från fältet och 

hänvisar till olika rumsliga tillhörigheter på en avdelning. Vad gäller kunskaper 

kan detta både handla om formell kunskap men även kunskaper som mycket 

väl kan utföras av olika yrkesgrupper, men som i praktiken inte fullt ut 

uppfattas som tillåtet eller acceptabelt för vem som helst att göra. Jag tolkar 

Lindgren som att dessa ramar inte nödvändigtvis är fixerade och orubbliga, 

utan återskapas och upprätthålls genom samma aktörers faktiska handlingar. 

Ramarna blir inte bara ett verktyg för att utföra de olika uppgifterna, alltså ett 

sätt att differentiera arbetet kopplat till patienten, utan även ett sätt för att 

stärka tillhörigheten inom en viss grupp genom en klar gränsdragning 

gentemot någon annan. En tydlig artefakt, som också fyllde en funktion för 

gränsdragning, var vårdexpeditionen. Vårdexpeditionen blev indirekt också 

symbolen för förändringen, det är den som det hänvisas till i avseende att 

förklara bristerna i det gamla arbetssättet, det är den som det hänvisas till när 



121 

 

de nya vårdnära modulerna ifrågasätts vad gäller upprätthållandet av 

sekretessen, det är den det hänvisas till när läkarna menar att de inte längre kan 

hitta sjuksköterskorna på avdelningen. 

 

Att i komplexa verksamheter begränsa meningsskapandet till den generiska 

subjektiviteten blir slutligen ohållbar (Weick, 1995). Taylor och Robichaud 

(2004) betonar att den sociala integrationen, eller som de uttrycker det co-

orientation, förhandlas genom dialog och har som syfte att på något vis 

koordinera handling, emotioner och föreställningar. Mediet för detta är texten. 

Text definierar Taylor och Robichaud som ”språk som är funktionellt, eller 

helt enkelt språk som gör ett jobb”. Som synes omfattas detta av en bred 

innebörd och hur texten tar form kan således se ut på olika vis. Skickar jag ett 

mail till en kollega med avsikten att bestämma ett möte, anger jag förmodligen 

tid och plats i mailet och inväntar eventuellt ett konfirmerande, alternativt 

utgår ifrån att personen ifråga dyker upp på angiven plats i rätt tid. Det här är 

tämligen enkel information vars innehåll och mening förmodligen inte behöver 

förhandlas på något mer anspråksfullt vis. Problemet som kan uppstå är att 

kollegan får förhinder eller redan är upptagen och sålunda inte kan komma, 

men själva syftet med texten går med största sannolikhet fram till mottagaren. 

Emellertid finns det andra situationer där det infinner sig ett annat behov, där 

texten måste förhandlas på ett mer komplext vis, där kanske rent utav utbytet 

av mening måste dryftas ansikte mot ansikte. 

6.5 En förskjutning från generisk subjektivitet mot intersubjektivt 

meningsskapande 

En skillnad som är påtaglig mellan Tillstånd 1 (En ohållbar situation) och 

Tillstånd 2 (En hållbar situation!) är hur texten som ska stödja den så kallade 

sam-orienteringen (co-orientation) förändras från att vara i stora stycken 

knapphändig till att bli mer berikad mellan aktörerna på avdelningen. Genom 

att kort återgå till avdelningarna, tycks det ha funnits en inkongruens mellan 

idén om hur organisationen skulle se ut och själva arbetet som var tänkt att 

utföras. Så som avdelningen organiserades stämde inte överens med vardagen 

och praktikens komplexitet. Det traditionella sättet att organisera 

avdelningarna på stöttade inte det arbete som det fanns förväntningar på att 

utföra. Denna situation föreföll förbruka mycket av människans resurser på de 

olika avdelningarna. Situationen som föranledde förändringen var kopplad till i 
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huvudsak sjuksköterskornas, enligt utsagor, ohållbara arbetssituation. Trots en 

uttryckt vilja att möta och se hela patienten och inte endast förhålla sig till den 

specifika diagnosen så ledde den dåvarande situationen istället till det motsatta, 

dvs. ett förlitande på organisationens ”formella minne” – regler, rutiner och 

den formella rollen. Att uppfylla kraven på att möta hela patienten i vården 

samt att leva upp till egna och andras förväntningar i avseendet ”att vara här 

för patientens skull” infriades inte på ett tillfredsställande vis. Minns 

sjuksköterskan som beskrev sin egen känsla av otillräcklighet och hur den hade 

förändrats: 

  

Förr när man gick hem så ältade man igenom allt. Har jag gjort det och har jag 

gjort det? Det har jag inte gjort… och så ringde man till jobb… visst ringer man 

ibland fortfarande men inte alls i samma utsträckning. Man kunde vakna mitt i 

nätterna ibland... det har jag helt och hållit glömt bort och så fick man snällt 

tassa ner i köket, för annars kunde man inte somna om. Så är det inte längre, det 

är lugnare. Jag tycker det känns bättre.  

 

Citatets två avslutande meningar, antyder om en förändring som lett till en 

bättre situation. Jag tänkte nedan förkovra mig i denna utveckling. Detta görs 

dock allra bäst med en fot kvar, eller i vart fall en tanke kvar, i det 

kontrasterande jämförande tillståndet som i huvudsak varit i fokus i den 

hittillsvarande utredningen.  

 

Förändringen hade enligt utsagor lett till en mer kvalitativ interaktion mellan 

yrkesgrupperna Usk och Ssk. Om ambitionen är att ”möta hela människan” 

när patienten behandlas, behöver de olika kunskaperna som yrkesgrupperna 

representerar på något vis förenas. Ett ökat ”bildbyte” av kunskap om 

patienten och den upplevda verkligheten tycks, med hänvisning till 

återgivningarna, skapa former för att bättre räcka till i vardagen. Brown och 

Duguid (1998:96) understryker hur viktig dialogen och mötet mellan olika 

kunskaper är för den meningsskapande processen. De liknar detta med bland 

annat skådespelare som läser olika delar av ett manus eller artister i en musikal:  

 

Each player may know his or her part. But on its own, that part doesn‟t make 

much sense. Alone it is significantly incomplete: it requires the ensemble to make 

sense of it.  
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En till viss del förändrad arbetsdelning, eller i vart fall ökad social integration 

mellan två yrkesgrupper följt av nya former för organiserandet av kunskap, har 

i kontexten ”vårdenheten” visat sig ha tänkvärda effekter och konsekvenser. 

Effekter som kan förstås med hjälp av Weicks uppfattning om hur den 

generiska subjektiviteten kan begränsa aktörerna i en organisation och att 

konkreta mellanmänskliga möten är centrala för att skapa ny och mer berikad 

mening kring händelser och arbetssituationer. På en vårdavdelning kan detta 

handla om exempelvis olika patienters tillstånd, olika patienters skiftande krav 

och förutsättningar och förväntningar på den vård och omsorg som Ssk och 

Usk ombesörjer, hur det kan variera under dagen och hur en specifik situation 

på bästa möjliga vis skulle kunna hanteras. Weick (1995) menar att när regler, 

rutiner och den formella rollen tar överhand i avseende vad som ska göras och 

hur utförandet ska se ut, så begränsas förutsättningarna för att kunna hantera 

komplexa situationer. Möjligheterna att vidga och/eller förändra ramarna för 

förståelse reduceras genom ett minskat och inskränkt handlingsutrymme. 

Weick betonar således vikten av mellanmänskliga möten som underlättar 

människans strävan att skapa mening och förståelse för komplexa händelser 

och sammanhang. Det är också förutsättningarna för och åstadkommandet av 

sådana möten som jag tolkar in i återgivningarna från undersköterskorna och 

sjuksköterskorna. Som nämndes ovan så föreföll det som om den situation, 

som föranledde förändringen, mer konsumerade de olika aktörernas resurser 

än bidrog till att återskapa dem. Det som sedan händer skulle kunna förstås 

med hjälp av en kvalitativ förändring avseende komponenterna: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Tre centrala begrepp som Kira och Forslin 

(2008) framhåller är intimt förbundna med ett arbete som återskapar 

människans resurser och som även ramar in Antonovskys Sense of Coherence. 

Emellertid ska förändringen förmodligen inte tolkas som om aktörerna har 

detta, i bemärkelsen bär med sig denna ”sammanhangskänsla” in i olika 

oförutsägbara situationer. Istället finns det anledning med stöd i berättelserna 

från fältet betrakta detta som något som hela tiden åstadkommes av aktörerna 

på avdelningarna, vilket självklart även gör detta till något bräckligt. 

 

De positiva formuleringarna från Ssk och Usk kopplat till införandet av PNV, 

tycks vara intimt förbundet med ett ökat handlingsutrymme på lokal nivå. Där 

dialog och interaktion olika aktörer emellan låter, inom ramen för uppdraget, 
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nya sätt att lösa uppgiften på att växa fram. Vidare tycks även fler förmågor än 

tidigare få möjlighet att komma till uttryck. 

 

Förändringen kan också utläsas som en förändring i aktörernas utgångspunkt 

kopplat till arbetets utförande, från den formella rollen mot ett upp-öppnande 

av och större fokus på relation och situation. Med stöd i Weick (1995) skulle 

detta kunna härledas till intersubjektivt meningsskapande. Weick menar att 

mångtydiga situationer, som han också hävdar är vanliga situationer i dagens 

arbetsorganisationer, lätt skapar förvirring. Förvirring och mångtydighet kan 

inte hanteras med mer information, en sådan ”lösning” ökar snarare det 

upplevda virrvarret än tvärtom. Det är i sådana sammanhang som Weick 

förfäktar mer berikade medier, konkreta mellanmänskliga möten, där mening kan 

förhandlas och där det ges möjlighet till experimenterande i situationen 

tillsammans med andra. Förutsättningen för detta är att aktörerna i ett 

sammanhang har ett visst handlingsutrymme och möjlighet att påverka sin 

arbetssituation. Både ökat handlingsutrymme (Aronsson, 1990) och 

påverkansmöjligheter (Karasek och Theorell, 1990) har länge varit centrala 

begrepp för att förstå arbetsrelaterad hälsa och välbefinnande.  

 

Intersubjektiv sensemaking blir som jag ser det ett fruktbart stöd för att förstå de 

positiva upplevelser, såsom lärande, utveckling, ökad glädje och lust samt 

känslor av att räcka till, som Ssk och Usk beskriver och som de till stor del 

relaterar till ett nytt sätt att organisera sig på, där just förhandling om mening 

face-to-face kommer till uttryck. 

6.6 Kort om införandet  

Jag har i ovanstående text framförallt förhållit mig till de två kontrasterande 

tillstånden: 1 och 2(3). Som en relief har de förstärkt varandra i betraktandet av 

dem båda. Framförallt har denna framställning berott på att aktörerna i sina 

berättelser hela tiden tryckt på denna jämförelse mellan hur det var innan 

införandet av PNV och hur det var efter. En rimlig förklaring till detta kan 

Bengt-Åke Gustafsson (1998) hjälpa till med. Han menar att mening uppstår i 

jämförelsen, i differensen mellan olika symboler. Ett sådant förmenande 

bygger på tanken att begrepp och händelser isolerat inte kan generera någon 

mening, det är i interaktionen, förbindelsen emellan något (t ex mellan tillstånd 

1 och 2) som mening uppstår. Weick (1995) och Andersen (2003) understryker 
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också detta i sina redogörelser om hur mening konstrueras. Det finns då en 

eventuell risk, om man skulle lyfta kapitel 6 till en mer generisk nivå, som 

skulle innebära att det som sker mellan de olika tillstånden endast skulle 

förklaras med stöd i själva (arbets-) modellen som infördes, dvs. 

PatientNärmre Vård. En sådan förklaring skulle emellertid inte vara tillräckligt 

tillfredsställande. Således är jag angelägen om att väja för en sådan risk. Alain 

Coulon (1995:16) försöker klargöra att det som ofta betraktas som modeller 

egentligen är ”continous accomplishment of the actors”. Det är alltså den 

mellanmänskliga aktiviteten som bör stå i centrum för det som sker och inte 

modellen i sig. 

 

The social significance of objects (other people, material things, or collective 

phenomena like a group) comes from the fact that they are given sense in the 

course of our interaction. Even if some of these significances are stable over a 

period of time, they still have to be renegotiated at each new interaction. The 

world of social symbols is defined as negotiated, temporary, fragile order, which 

has to be continually reconstructed to interpret the world. (Coulon, 1995:7). 

   

PNV som modell ändrade onekligen vissa villkor i avseende de handlingsramar 

som Gerd Lindgren hänvisar till i hennes diskussion om hälso- och 

sjukvårdspersonal, kanske framförallt vad gäller ”platsen” och var det, 

beroende av yrkesgrupp, är vedertaget att befinna sig på en avdelning. Det 

faktum att vårdexpeditionen som tidigare form togs bort och ersattes av 

vårdnära expeditioner, går inte att bortse ifrån. Detta skapade förutsättningar 

att bryta med gamla invanda handlingsmönster. Likväl medför en sådan 

förändring inte något givet resultat. En sådan förändring skulle i princip lika 

väl kunna slå åt precis motsatt håll. Gerd Lindgren och Eva Olsson (2008) 

beskriver en på vissa plan liknande förändring inom en annan hälso- och 

sjukvårdsorganisation. I deras studie medförde det nya team-konceptet 

negativa upplevelser och konsekvenser för medarbetarnas välbefinnande. Det 

som skedde var att etablerade platser och relationer för trygga sociala band 

upplöstes. Dessa fungerade tidigare som energi-återskapande, påpekar 

Lindgren och Olsson (2008).  Nu vet jag inte hur arbetssättet/modellen som 

Lindgren och Olsson hänvisar till har realiserats, men det är för förståelsen 

viktigt att förhålla sig till både hur idén om PNV förhandlades fram och hur 

detta sedermera i interaktion konstruerades och re-konstruerades. 

Komplikationen (K-3) som uppstod efter sommaren och semestrarna, 
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framställdes som så att aktörerna återgick till tidigare etablerade rutiner och 

handlingsmönster, vilket illustrerar hur bräcklig en förändring kan vara och att 

resultatet endast existerar genom ett ständigt upprätthållande genom handling.  

 

Delaktigheten i själva införandet av arbetssättet/modellen satte, som jag tolkar 

det, prägel på hur själva arbetet kom att fortgå. Visst var det ett beslut som 

fattades i ett annat rum än det som ssk och usk befann sig i, men samtidigt 

fanns det utrymme för förhandling om vad detta skulle innebära, hur det skulle 

genomföras, hur avdelningen skulle se ut både fysiskt och estetiskt. Marianne 

Ekman (2003) upplyser om värdet och betydelsen av hur de förändringar som 

har för avsikt att materialiseras på lokalnivå också engagerar aktörerna i samma 

lokala kontext. Bartunek et al (2006:186-187) poängterar vikten av detta för 

utfallet och vilken mening som organisationsmedlemmar ger ett 

förändringsinitiativ:  

 

The degree of participation, or involvement, in a change initiative -particularly 

when the initiative itself is centred on participation- affects sensemaking about 

the change. 

 

Det resonemang som förs av Bartunek et al (2006) förstärks genom att titta på 

det som jag ovan valt att benämna som Komplikation-1, Handling-2 och 

Komplikation-5. Dessa tre episoder var relaterade till en och samma avdelning 

som på grund av att de redan var mitt uppe i ett annat projekt fick avvakta med 

att diskutera införandet av PNV och vad det skulle innebära för samarbetet 

mellan yrkesgrupper samt arbetets utförande. I detta sammanhang fanns inte, 

eller gavs inte, utrymme för dialog och förhandling om hur detta nya arbetssätt 

skulle påverka vardagen, eller vad det egentligen innebar för vårdarbetet 

överhuvudtaget. Istället var det ett färdigkonstruerat koncept producerat av 

andra avdelningars aktörer som avdelningen mottog. Det var också på denna 

avdelning som det fanns ett visst motstånd och ifrågasättande mot att börja 

arbeta utifrån de principer som PNV byggde/er på. 

6.7 Resumé 

Kapitel 6 är ett förhållandevis långt kapitel och är i behov av en kortare 

uppsamling och sammanfattning. Kapitlet började med att återge 

fältberättelsen i en mer ren form, där själva strukturen, dess uppbyggnad, 
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gjordes enklare och tydligare. Införandet av PatientNämre Vård var kittet 

genom hela kapitlet. Arbetssättet/modellen, dess intention, ansåg jag vara 

intressant utifrån avhandlingens syfte, upplevelsen förstärktes genom 

återgivningarna från avdelningarnas aktörer. Innan kapitlet utvecklade sin 

huvudlinje, lyftes ett par intressanta arbetsmiljöförändringar som kan liknas vid 

vad Jan Forslin uttrycker som ett kompensatoriskt förhållningssätt till 

förbrukningen av människans resurser. Det fanns onekligen andra, eller 

överlappande, företeelser i aktörernas skildringar som var mer intressanta 

utifrån syftet med föreliggande avhandling, förändringar i organiserandet som 

tycktes ha positiva effekter på de aktuella medlemmarna i organisationen.  

 

Huvudpoängerna tar avstamp i begreppen differentiering och integrering, två 

centrala begrepp inom organisationsteorin. På samma sätt som bland andra 

Rolf Gustavsson poängterat i andra sammanhang, fäste avdelningarna innan 

förändringen, stor uppmärksamhet vid en tydlig uppdelning av arbetet, där den 

lika viktiga integreringen eller ”sam-orienteringen” fick stå tillbaka. 

Rollfokusering och gränsdragningar var tydliga och mening konstruerades 

genom ett förlitande på strukturella aspekter såsom den formella rollen, regler 

och rutiner. Förändringen medförde en viss förskjutning mot vad Karl Weick 

definierar som intersubjektivt meningsskapande. Mer berikade medier tog 

form, det funktionella språket blev mer komplext genom dialog och 

förhandling om arbetet och arbetets utförande. I en komplex verksamhet där 

många händelser är oförutsägbara, konstruerades följaktligen bättre 

förutsättningar för handling. ”Sensemaking involves turning circumstances into 

a situation that is comprehended explicitly in words and that serves as a 

springboard into action.” (Weick, Sutcliffe och Obstfeld, 2005:409). Om detta 

betraktas utifrån perspektiv på arbetsrelaterad hälsa och välbefinnande ligger 

kopplingen till begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet nära till 

hands. Emellertid återges en bild av aktörerna som mindre lutar åt så som 

Aaron Antonovsky och hans Sense of Coherence väljer att betrakta detta och 

mer åt aktörernas åstadkommanden utifrån vissa förutsättningar och hur de 

inte bara läser av och tolkar händelser utan även är medförfattare. 

 

 



128 

 

 

 

  



129 

 

Del III: Om att vara chef och Jakten på mening 

 

Del III, kapitel 7 och 8, förflyttar fokus mot avdelningscheferna, dvs. 

deras arbetssituation och funktion i organisationen, med andra ord 

studiens andra ”praktik-fokus”. Avdelningschefen har en viktig roll 

kopplat till ett regenerativt arbete för övriga aktörer på avdelningen. Det 

är avdelningschefen som rör sig i organisationens olika rum och 

förväntas därmed bidra med aktivt stöd för avdelningarnas lokala 

meningsskapande. Detta blir framförallt påtagligt i samband med 

förändringar, omorganisationer, turbulens och oro. Omgivningens och 

avdelningschefernas egna förväntningar på funktionen kan beskrivas i 

termer av att vara översättare: dvs. de tolkar och berättar om. Två 

överlappande företeelser, som kapitel 7 och 8 behandlar, är hur 

avdelningscheferna försöker att stödja undersköterskor och 

sjuksköterskor i deras meningsskapande, om än med skiftande resultat 

samt deras egna behov av att skapa mening i en komplex praktik. Del 

III försöker att illustrera olika situationer, som avdelningscheferna ställs 

inför, där de ibland upplever tillkortakommanden i sin förväntade 

funktion som energidränerande. Medan ibland, när saker och ting lyckas 

i linje med egna och andras förväntningar, upplever de det som 

energi(åter)skapande. Om berättelsen om PNV till stor del var en 

”solskenshistoria”, visar denna del en sida av till viss del motsatt 

karaktär.  Nödvändigheten för avdelningscheferna att kunna konstruera 

bilder, eller kartor, om organisationen och olika händelser som kan 

förstås mot bakgrund av den dagliga driften av avdelningen visar sig 

vara ytterst central. Tydligast visar sig detta när avdelningscheferna 

”kidnappar” forskningsprojektets återkommande dialogforum, med 

syftet att tillgodose en avsaknad av möjlighet och utrymme att ordna 

och skapa mening i flödet av händelser. 
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7. Chefen som organiserare  

 

 
 

Bilden med Post-it-lappar är från en träff tillsammans med de fyra 

avdelningscheferna och chefssekreteraren. Jag hade då varit på avdelningarna 

ganska länge, sett och hört om olika förändringar, som mer eller mindre livligt 

diskuterats, med varierande tonläge, engagemang och framtidstro. 

Mötestillfället då Post-it-lapparna fylldes i, hade Vårdenheten upphört som 

enhet. En av de ursprungliga avdelningarna hade också försvunnit från 

organisationsschemat. De kvarvarande fyra avdelningarna ingick numera i två 

olika enheter: ortopediskt centrum respektive den medicinska enheten. I slutet 

av berättelsen ”Om en ny arbetsmodell – PNV” (kapitel 5) antyddes att något 

var på gång, en större omorganisation, som involverar stora delar av sjukhuset, 

inklusive de avdelningar som varit i fokus för projektet. Vid ”Post-it-lapp-

tillfället”, hade denna förändring varit ett faktum i några månader, nästan ett 

halvt år. Avdelningscheferna ägnade mycket tid åt att försöka förstå och sätta 

in den nuvarande situationen i ett sammanhang. Framförallt gjordes detta 
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genom en jämförelse mellan hur det såg ut nu med hur det såg ut förr, när de 

ingick i Vårdenheten. Dessa jämförelser kunde handla om, både små och stora 

saker, från den enklaste rutin till stora beslut som berörde hela sjukhuset. 

 

Med Post-it-lapparna var min intention, att cheferna genom egna bilder skulle 

gestalta denna skillnad. Hur såg de på sin nuvarande organisation i jämförelse 

med hur de skulle beskriva Vårdenheten? Med hjälp av metaforer försöka visa, 

med hjälp av lappar, hur de betraktade och upplevde dessa två 

organisationsformer. Som lapparna visar fanns det, av några chefer, en ovilja 

för att rita något. Istället kunde det då bli ett ord eller en hel mening. Till varje 

bild, ord eller mening, fick var och en sedan förklara tanken bakom och 

utveckla sina funderingar om vad de menade med innehållet på lappen.  

 

Som synes kom det fram ett brett spektrum av illustrationer. En del 

dramatiska, som till exempel korset som skulle symbolisera en epok som gått i 

graven. Hjärtat däremot stod för värme och omtanke. Samtalen som bilderna 

framkallade handlade bland annat om mellanchefens komplexa roll. Det var 

ingen som direkt uttryckte det med sådana ord, men beskrivningarna av deras 

vardag vecklade ut en förklaring om en ganska utsatt position med 

uppkopplingar åt flera håll samtidigt i organisationen. Elvi Richard (1997) 

diskuterar i sin avhandling, ”I första linjen”, samma utsatta position, med 

motstridiga krav från flera håll samtidigt. Hon beskriver även det vankelmod 

som lätt infinner sig bland människor som försöker att uppfylla just denna roll 

i organisationen. Liknande innehåll i samtalen kring Post-it-lapparna framkom 

även vid det här tillfället. 

 

Innan jag utvecklar bilden av avdelningschefernas vardag, ska jag föra ett mer 

generellt resonemang om ledarskap och framförallt visa på en problematik med 

att fokusera ledarskap i alltför hög grad, utan att ta hänsyn till de komplexa 

sociala processer, inom vilka chefen/ledaren verkar. Kapitel 8 kommer sedan 

att mer konkret närma sig avdelningschefernas vardag och praktik. 

7.1 Chefskap och ledarskap  

Som framgått av metodavsnittet har stora delar av min närvaro på 

avdelningarna kretsat runt avdelningscheferna. Avdelningschefer är som ordet 

indikerar chefer. Huruvida de är ledare och utövar ledarskap är en annan och 
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mer komplex fråga, som först väcker en undran om: vad är ledarskap? Första 

gången jag träffade avdelningscheferna, diskuterade vi bland annat detta 

begrepp. De delade initialt upp sin roll/funktion i två delar, en chefsdel och en 

ledardel. Chefskapet sågs som en position och ledarskapet handlade om någon 

form av relation, menade de. Jag antecknade denna uppdelning på en White 

board. Tabellen nedan är en avskrivning från den uppdelning som gjordes på 

tavlan tillsammans med cheferna.  

 

Chef Ledare 

Position 

Vad… är det du gör? 

Formella åtaganden – det som ska göras: 

Personalansvar, ekonomi/budget, arbetsmiljö etc.  

Norm/värdeskapande 

Arbetsgivarrepresentant 

Medverkan i olika formella grupper 

Relation 

Hur… gör du det? 

Mandat av de som blir ledda. Förtjänat rollen. 

Tillit, trygghet, förtroende 

Trovärdighet 

Kultur och värderingar. Värdeskapande – vad är 

ok? Goda exemplet 

 

 

 

Efter en kort stunds begrundande bröt en avdelningschef tystnaden och sa: 

 

Jo, jag tänkte… det är inte så enkelt. Visst kan man dela upp och så, men det 

funkar ju inte så, allt det här går ju in i vartannat. Det är inget man tar på och av, 

det ena sen det andra. Eller har jag fel? 

 

En annan avdelningschef tog vid: 

 

Ja, det är sant, och en annan fråga är hur ser medarbetarna på detta? Har dom 

samma bilder som vi har, så som vi tycker? 

 

Det finns en antydan om en viss ambivalens i ovanstående återgivning från just 

det tillfället. Genomgående var denna ambivalens närvarande i samtalen om 

ledarskapets praktik. Detta är emellertid inte något märkligt, utan speglar 

snarare andra sammanhang inom vilka denna företeelse diskuteras. Svårigheten 

i att svara på frågan vad ledarskap är, finner man även i ledarskapsteorin. Det 

finns en villrådighet inför fenomenet. Gary Yukl (2002) understryker detta och 

menar att det finns ett fång av definitioner om vad ledarskap skulle kunna vara 

och de har ofta inte mycket mer gemensamt än att de handlar om någon form 

av process om påverkan. En inte alltför ovanlig definition av ledarskap 
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använder Northouse (2004:3) sig av: “Leadership is a process whereby an 

individual influences a group of individuals to achieve a common goal.” Citatet 

avslöjar att ledarskapet är beroende av en individ som leder och en grupp som 

influeras och som i förlängningen följer. Det föreligger således en relation 

mellan två parter i ett sammanhang, som tillskrivs en process. Även om det 

redan i citatet antyds, att det finns en asymmetrisk relation mellan parterna, får 

vi emellertid ingen direkt information om hur mycket i betydelse som den ena 

respektive andra parten har i relation till den andra. Ett rimligt antagande skulle 

vara, att ökar gruppens inflytande i avseende vad som ska göras och hur något ska 

göras, kommer som en direkt konsekvens, ledarens betydelse att minska. Med 

omvänd ordning betyder detta, att ökar vi betydelsen för ledaren och 

ledarskapet, kommer betydelsen för gruppen och individerna att minska som 

aktiva aktörer. Konsekvensen blir ett ökat ”följarskap” och en förstärkt 

åtlydnad (Alvesson, 2006). Avhängigt hur mycket i betydelse och värde vi 

tillskriver den ena parten, kommer detta att påverka relationen och hur vi 

betraktar den andra parten: ”I det idealiserande betonandet av ledarskapet 

följer lätt ett visst omyndiggörande av andra.” (Alvesson, 2006:194). Vad Mats 

Alvesson ställer sig kritisk mot, är hur det fokus som många gånger riktas mot 

ledaren och denna roll ofta blir alltför upphöjd, nästintill mytisk, av hur någon 

ska eller bör vara som ledare. Kraven och förväntningarna som ställs på 

uppfyllandet av en sådan roll kan i sin praktik bli ouppnåelig. Den önskvärda 

avbildningen av ledaren och hur det ser ut i praktiken stämmer ofta inte 

överens. Ledarskapsteorin är fylld av modeller för denna efterlängtade persons 

attribut (Alvesson, 2001; Forslin, 2002; Czarniawska, 2005). 

 

Innan jag fortsätter ska jag ge ett exempel, som har beröringspunkter med en 

stor del av den normativa teoribildning som ofta omgärdar ledarskap och som 

betonar den idealisering som Alvesson pekar på.   

7.2 Ett exempel: Robin Hood 

Dialogen nedan är hämtad från inledningen av filmen Robin Hood - Prince of 

Thieves. Filmens inledning belyser Robin Hoods resa från att inte vara 

accepterad av de fredlösa bönderna, som lever i skogen Sherwood, till att bli 

deras ledare i kampen mot sheriffen av Nottingham.  

 



134 

 

De flesta är välbekanta med Robin Hoods första möte med de fredlösa. 

Kampen mellan Robin Hood och Little John, där båda har för avsikt att anslå 

en ton genom att visa vem som är mest skicklig att strida med pålen som 

vapen. Robin Hood visar på god skicklighet och mod. Han får som ”pris” 

tillåtelse att korsa floden och följa med till de fredlösas läger. Runt elden och 

stärkta av mjöd både bekräftas och ifrågasätts Robin Hoods närvaro. 

Ifrågasättandet står framförallt Will Scarlett för. Det gemensamma problemet 

och den gemensamma fienden diskuteras runt elden: sheriffen av Nottingham. 

De fredlösa är, i motsatts till Robin Hood, inte intresserade av att på allvar ta 

upp kampen mot sheriffen. Robin Hood, pådriven av att ta hämnd på sin far, 

försöker att testa stridsviljan bland de övriga. Den är emellertid väldigt låg. 

Vare sig något intresse eller mod kommer till uttryck i diskussionen runt 

lägerelden. Jag tänkte med hjälp av replikskiftena och händelseutvecklingen, 

efter detta initiala möte och samtal, måla upp en vanlig(?) bild som framkallas 

hos oss när begreppen ledare och ledarskap nämns. Nedan följer två scener 

från filmen. Initialerna står för vem som talar: R H (Robin Hood), L J (Little 

John), W S (Will Scarlett), A (Azeem) samt N N (när det är någon som inte har 

ett namn i filmen). 

 

Det som precis har hänt är att Robin Hood, ensam, har mött sheriffen och 

hans mannar i byn. Robin Hood har inte bara visat sig för sheriffen utan även 

häcklat honom, gett honom ett fult sår i ansiktet samt stulit en av hans hästar. 

Replikskiftena nedan är mellan Will Scarlett, Little John, Robin Hood samt 

Azeem. Robin Hood har precis anlänt till de fredlösas läger. 

 

W S: Tog du sheriffens häst? 

 

L J: Nu blir det bråk. 

 

R H: Är du rädd, John? 

 

L J: Ja, lite. 

 

R H: Det är sheriffen också. Den här dagen glömmer han aldrig. 

 

W S: Dåre! Nu blir det krig. 

 

R H: Kriget har redan börjat. Låt oss angripa mannen som tar våra hem och jagar våra barn. 
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L J: Vill du bli en av oss? 

 

R H: Nej, er ledare. 

 

A: Kristne, det är enkelt folk. De är inga krigare. Utnyttja dem inte för dina egna syften.  

 

R H: Jag ber inte om ditt sällskap eller dina råd, Azeem. 

 

Oavsett om kriget redan hade startat eller om Robin Hood drog igång det med 

sitt utspel mot sheriffen, besvarade sheriffen av Nottingham händelsen med ett 

angrepp på de fredlösas familjer, släktingar och vänner. Detta skapar en än mer 

pressad situation inne i Sherwoodskogen. Alla samlas. Både för att uttrycka sin 

ilska och frustration, men också för att mot den utfästa belöningen döda Robin 

Hood. Han är således inte någon ledare än, den ende som explicit accepterat 

denna roll är fortfarande bara han själv. Enligt Robin Hood själv, var han inte 

här för att bli en av gruppen, han var här för att leda gruppen. 

 

A: Söker du ryktbarhet, kristne så har du nått ditt mål. 

 

W S: Skulden är din, Locksley (dvs. Robin Hood). 

 

R H: Nottingham försöker så split. 

 

W S: Jag är inte blind som gubben där. Du spelar fortfarande herre. Sheriffen betalar 500 

guldmynt för ditt huvud. Låt oss sälja honom! 

 

R H: Tror du sheriffen ger tillbaks allt till er när jag är död? 

 

W S: Ja, han belönar och benådar oss.  

 

R H: Nej. Han hänger er en efter en. 

 

W S: Vad ska vi göra då? Ska vi slåss mot beridna soldater med våra bara nävar? 

 

R H: Om nödvändigt. Men bästa vapnet är något som du saknar… Mod. 

 

Här vänder Robin Hood ryggen mot Will Scarlett och går några steg ifrån 

honom. Will tar då chansen att göra slut på Robin genom att plocka upp sin 

dolk med avsikten att kasta den i ryggen på Robin. Men, pojken Wulf reagerar 

snabbt och varnar Robin med ett skrik. Akta! Robin Hood vänder snabbt 



136 

 

situationen genom en blixtsnabb reaktion och en träffsäker pil, skjuten med sin 

båge, som resulterar i en träff mitt i Wills kasthand. Här demonstrerar Robin 

sin skicklighet, genom både snabbhet och träffsäkerhet. Han tar tillfället i akt 

och håller ett medryckande brandtal. 

 

R H: Tack, Wulf. Vill ni få ett slut på det här? Längtar ni hem? Vi måste sluta bråka med varann 

och inse att priset är högt. Men hellre döden än ett liv på flykt. Sheriffen kallar oss fredlösa. Men 

jag säger att vi är fria. Och en fri man som försvarar sitt hem är starkare än 10 legosoldater. Det 

lärde jag mig på korståget. Jag ger er bara ett löfte. Om ni verkligen tror er vara fria kan vi vinna. 

 

Robin har ännu inte riktigt lyckats övertyga. Ett antal ifrågasättanden måste 

bemötas först. 

 

N N: De har rustningar! 

 

R H: Rustningar? Varje rustning har en spricka. 

 

N N: Vi har ingen mat! 

 

R H: Skogen ger oss allt vi behöver. Här finns mat, material till vapen, och träden skyddar oss. 

 

N N: Men våra familjer då? Sheriffen har berövat dem allt? 

 

R H: Vi ska vid Gud ta det tillbaka! 

 

Scenen följs av ett kollektivt engagemang, en attityd- och värderingsförändring 

tar sin början. En ny kultur präglad av mod, kampvilja och en föresats att ta sig 

an utmaningen, breder ut sig i lägret. Med Robin Hood som härförare påbörjar 

folket både kompetensutveckling och en förfinad organisering, som är långt 

mer effektiv än den tidigare. Vapnen moderniseras, bland annat tillverkas nya, 

mer ändamålsenliga pilar. Strids- och kampfärdigheter utvecklas under ledning 

av Robin Hood och hans följeslagare Azeem. 

7.3 Ett ”borde” ledarskap 

Ett förslag på varför det är svårt att fånga eller återge praktiken ledarskap är, 

att föreställningen om ledarskap ligger i linje med ovanstående framställningen 

av Robin Hood och hans relation med de fredlösa. Det är onekligen höga krav 

som ställs på den som ska axla en motsvarande roll som Robin lever upp till i 

Sherwoodskogen. Det ledarskap som ovan illustrerats är förmodligen inte 
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heller helt enkelt att identifiera i den praktik och vardag som chefer befinner 

sig i. Icke desto mindre finns det tydliga likheter mellan Robin Hoods karaktär 

och agerande följt av gruppens reaktioner och stora delar av ledarskapsteorin.  

 

Ledarskap som vetenskapligt studium tog fart i början på 1900-talet. Forskarna 

sökte då efter ideala egenskaper hos ledare och framförallt särskilda 

beskaffenheter hos den effektive ledaren.30 Under denna period fokuserades 

medfödda karaktäristika och kvaliteter, som antogs skilja ledaren från följaren 

(Bass, 1990). De ledare, som utmärkte sig i dessa avseenden, blev sinnebilden 

för vad som kom att benämnas ”great man theories”. Dessa ”stora män” var 

ofta välkända militära eller politiska ledare. Exempel på sådana personer 

genom historien är Napoleon och Abraham Lincoln (Northouse, 2004). I 

populärkulturen kanske vi kan se ett sådant exempel i Robin Hood. Detta sätt 

att närma sig ledarskapet har genererat långa listor på egenskaper, som ledaren 

skulle uppfylla. Dessa återkommande egenskaper, är intelligens, 

självförtroende, beslutsamhet, integritet och social förmåga (Northouse, 2004). 

Även om denna syn på ledarskap, efter några decennier, upplevdes som 

otillräcklig lever delar av denna inramning fortfarande kvar. Senare i texten 

tänkte jag belysa det transformativa ledarskapet (s. 139-140), som i och för sig 

skiljer sig från, men likväl har beröringspunkter med ”The great man theories”.  

 

Många ansåg i början av 1900-talets andra hälft att något saknades i dessa 

egenskapsteorier. Detta något visade sig vara situationen, eller det situationella 

beteendet hos en ledartyp.  

 

Ledarskap sker i en tid och i ett rum. Det var således inte tillräckligt att 

beskriva detta fenomen endast utifrån vad en individ bär med sig. Han/hon 

(ledaren) gavs nu också en situation. Övergripande benämns denna ansats som 

situationsanpassat ledarskap. Här handlar det för ledaren att anpassa ledarstilen 

utifrån den situation som infinner sig. Situationen är betingad av 

medarbetarnas kompetensnivå. Två axlar representerade av dels en 

uppgiftsorientering och dels en relationsorientering, har i huvudsak och grovt 

sett stått som modell för olika agerandealternativ som funnits till ledarens 

                                                 
30 Nu finns det undantag på ledarskapsbeskrivningar från tidigt 1900-tal, t ex. Mary Parker Follett som 
betraktade ledarskapet utifrån ett annat perspektiv, bl a. förespråkade hon en förskjutning bort från ett 
ensidigt fokus på ledaren; från ”power-over” mot ett ”power-with” (se exempelvis Czarniawska, 2005).
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förfogande. Beroende av medarbetarnas kompetens/utvecklingsnivå, väljer 

ledaren handlingsväg, eller kombinerar dessa två med tyngdpunkt på det ena 

eller det andra, beroende på lämplighet och situation (se t ex. Hersey och 

Blanchard, 1977).  

 

Det situationsanpassade ledarskapet är i dag i allra högsta grad levande (i en del 

beskrivningar återges även en tredje dimension utöver uppgift och relation, 

nämligen förändringsorientering31). Dessa två, ibland tre, dimensioner av 

ledarens agerande i relation till en specifik situation återkommer i många 

svenska rapporter som behandlar arbetsrelaterad hälsa och välbefinnande (t ex 

Carlsson et al, 2003; Skagert et al, 2004; Nyberg et al, 2005; Petterson et al, 

2006). I flertalet av analyserna hävdas att det relationsinriktade ledarskapet är 

centralt i dessa sammanhang. Tollgert-Andersson (2006) visar dock i sin studie 

att ett ledarskap som är mer uppgiftsorienterat och med hög struktur leder till 

lägre sjukfrånvaro.32 Nyberg et al (2005) hävdar efter en sökning i databaserna 

PsycInfo och PubMed, att det finns väldigt få artiklar och en svag diskussion 

om ledarskapets påverkan på medarbetare och än mindre vad gäller 

ledarskapets effekter på medarbetares hälsa. Genom en metaanalys över 

forskning om ledarskap och medarbetares hälsa och välbefinnande (Nyberg et 

al, 2005), återkommer de två dimensionerna relation och uppgift, samt även vad 

som ibland karaktäriseras som det transformativa ledarskapet. I ett försök att 

sammanfatta de villkor som är centrala för ett hälsofrämjande ledarskap 

beskriver Nyberg et al (2005) följande faktorer:  

 

 Att chefen visar omtanke om sina medarbetare. 

 Att chefen möjliggör för medarbetarna att ha kontroll över 

arbetsmiljön, möjliggör självkontroll, autonomi och skapar 

förutsättningar för delaktighet. 

 Att chefen inspirerar medarbetaren att se till den högre meningen i 

arbetet. 

 Att chefen tillhandahåller intellektuell stimulans. 

 Att chefen är karismatisk. 

                                                 
31 Se exempelvis  Arvonen (1996). 
32 Tollgert-Anderssons studie genomfördes på tretton kommuner i Göteborgsregionen. 
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 Att chefen tillhandahåller struktur när det behövs, särskilt i pressade 

situationer. 

 

Författarna lyfter fram ledarskapsteorin om transformativt ledarskap. Ehrhart 

och Klein (2001) menar, att det är det transformativa, karismatiska och 

visionära ledarskapet som varit mest förekommande i vetenskapliga artiklar de 

senaste 10-20 åren. Lowe och Gardner (2001) fäster uppmärksamheten på att 

det transformativa ledarskapet är den ansats som till drygt en tredjedel 

kännetecknat de publicerade artiklarna i Leadership Quarterly under en tio års 

period.33 Bernard M. Bass, en av förgrundsfigurerna till teorin menar, att när 

någon ombeds att beskriva den ideala ledaren sammanfaller detta oftast med 

teorin om det transformativa ledarskapet (Linander, 2002). 

 

Av en slump såg jag filmen Robin Hood – Prince of Thieves precis efter att ha 

begrundat och funderat över texter som behandlat det transformativa 

ledarskapet och fann många likheter. Genom att betrakta Robin Hood ur ett 

ledarskapsperspektiv, framträder flera beröringspunkter med en rådande 

ledarskapsdiskurs. Jag ska försöka att kort sammanfatta essensen i berättelsen 

om Robin, utifrån relationen mellan ledare och följare. 

 

Initialt går det lite trögt för Robin, hans person och vision avvisas. Detta 

försvagar dock på intet vis hans ”ledarskapsleverans”, utan kan istället tolkas 

som en styrka för Robins ledarskap. Om gruppen varit ”mottaglig” från allra 

första stund hade det antagligen mindre varit en effekt av Robin själv som 

person och mer en effekt av en allmänt rådande inställning och hållning. 

Istället finns det från början ett visst motstånd och det räcker inte bara för 

Robin att återge objektiva rekvisit av en ordning, med en förväntan att något 

oförtövat ska hända. Istället kräver berättelsen, att Robin iklär sig 

ledarskapsmanteln med stort L. Robin Hood blir slutligen en rollmodell, i 

avseende etiskt ideal och hur en krigare bör uppträda, för alla de andra i 

Sherwoodskogen. Hans ord och hans sätt att agera går hand i hand. Han lyfter 

upp centrala värderingar, som exempelvis rätten till frihet, barnens värde samt 

rättvisa. Han ifrågasätter nuvarande interna konflikter och poängterar vikten av 

förtroende och tillit gentemot varandra inom gruppen. Fienden är någon 

                                                 
33 Detta bör i och för sig ses i ljuset av att Bernard M. Bass var en av grundarna av Leadership Quarterly.  
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annan och hotet är ett yttre. Gruppens kraft ska också riktas utåt. Han 

frammanar och betonar engagemang hos bönderna, ramar in syftet och det 

övergripande målet: ta upp kampen med och störta sheriffen av Nottingham, 

med den betydelsefulla effekten - frihet åt folket! Robins avslutande tal både 

inspirerar och entusiasmerar bönderna. Han skapar mening både kring den 

nuvarande situationen samt hur framtiden kan, eller snarare ska, se ut. De 

ifrågasättanden som finns lyssnar han på, förklarar hur de ska lösas och vändas 

till gruppens fördel. Detta är en tämligen god översättning och analogi med de 

fyra I:na som är komponenter i det transformativa ledarskapet:  

 
Idealiserat inflytande Ledaren fungerar som rollmodell. Han/hon visar sina 

viktigaste värderingar och betonar engagemang, 

ärlighet, lojalitet, rättvisa, tillit och det gemensamma 

syftet; mål, uppgift etc. 

      

 

Inspirerande motiverande 

Ledaren skapar en framtidsvision, inspirerar och 

entusiasmerar. Ger uppmuntran och skapar mening i 

det som skall göras. Skapar och uppmuntrar 

teamarbete.  

 

 

Intellektuellt stimulerande 

Ledaren ifrågasätter traditioner och tyckanden. 

Stimulerar idéskapande, nya perspektiv och nya sätt 

att utföra saker på. 

 

 

Individuellt hänsynstagande 

Ledaren ser och beaktar individuella behov, förmågor 

och ambitioner. Han/hon är empatisk och använder 

sig av tvåvägskommunikation. Ledaren främjar 

medarbetarnas utveckling, råder och agerar coach. 

 

                                                                                           (Linander, 2002:29) 

7.4 Viss kritik 

Det som ofta illustreras som ett ”borde ledarskap” skapar förmodligen mer en 

känsla av otillräcklighet än något annat. Att som chef axla en sådan mantel är 

vare sig enkel eller kanske ens rimlig. Krav som ställs på att uppfylla de listor 

av egenskaper och beteenden som är förutsättningar för att leva upp till 

förvandlingen som sker i Sherwoodskogen, är både höga och många. Ändå 

finns det en strävan och vilja att med hjälp av en enklare modell passa in 

fenomenet ledarskap i en komplex social verklighet som inte alltid, eller kanske 

aldrig, låter sig beskrivas entydigt. Eller med Alvessons (2001:146) ord, ”Vi står 

inför två sammanflätade problem: de sociala världar som intresserar 
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ledarskapsforskarna lämpar sig inte för enkla kategoriseringar och 

rangordningar, och språkbruket har sina begränsningar när det gäller att 

bestämma innebörden med hjälp av definitioner.” 

 

Det sociala sammanhanget, i vilket det finns en relation mellan människor med 

olika funktioner i en verksamhet, försvinner i stora delar av 

ledarskapslitteraturen. Komplexa sociala processer som hela tiden är 

närvarande i organisationer går förlorade, eller suddas ut. Beskrivningarna av 

ledarskap präglas istället av en relation där en persons agerande skapar en 

mekanisk reaktion bland de underordnade (Alvesson, 2001). House modell om 

den karismatiske ledaren är ett exempel på detta. Ibland sätts ett likhetstecken 

mellan den transformativa ledaren och den karismatiske ledaren (Northouse, 

2004). En del författare gör gällande att dessa inte är riktigt så enkla att förena 

(Yukl, 1999). Det finns onekligen en hel del likheter och de korsar varandras 

väg i flera återgivningar. För att rama in ovanstående författares resonemang 

vill jag även presentera den karismatiske ledaren utifrån en definition av House 

(1976). Likheterna med de fyra I:na är påtagliga, men i House modell 

tillkommer även effekterna på följarna, vilket ger oss en modell som illustrerar 

en maskinmässig relation: 

 
Personality Characteristic Behaviour Effects on Follower 

Dominant Sets strong role model Trust leader´s ideology 

Desire to influence Shows competence Belief similarity between leader 

and follower 

Confident Articulate goals Unquestioning acceptance 

Strong values Communicate 

high expectations        

Affection toward leader 

 Expresses confidence Obedience 

 Arouses motives Identification with leader 

  Emotional involvement 

  Heightened goals 

  Increased confidence 

 

                                                                   (Hämtad ur: Northouse, 2004:172) 

 

House modell är med Czarniawskas (2006) ord en typisk modernistisk 

tankemodell, i vilken det, genom orsak verkan, går att förklara hur medarbetares 

uppfattningar och formulerade innebörder går att styra. Detta är en 

mekanistisk syn på idéspridning, där kontrollen och möjligheten att styra 
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idéerna och deras materialisering i organisationen står i centrum. Czarniawska 

hävdar att detta är en villfarelse. Stacey och Griffin (2005:3) betonar också 

denna problematik, som de benämner som mainstream perspektiv på 

organisering och ledarskap:  

 

It is also generally thought to be the role of an organization‟s leader to shape its 

values or culture, understood to be deep-seated assumptions governing the 

behaviour of the individual members of an organization.  

 

Stacey och Griffin ställer sig kritiska mot den ledarskapsframställning som 

ensidigt fokuserar den enskilde personen. De poängterar, likt Alvesson (2001), 

att mellanmänskliga processer är alltför komplexa för att kunna styras av 

ledaren, och att det är tämligen omöjligt att ställa sig utanför det sammanhang, 

i vilket även chefen ingår. Den beskrivning av ledarskap, som tidigare fick 

representeras av Robin Hood, som också har flera beröringspunkter med stora 

delar av de teoretiska förslagen, är mindre en beskrivning av hur det faktiskt är, 

och mer ett recept på en normativ utformning av hur många skulle vilja att det 

var (Mintzberg, 1989; Alvesson, 2001; Czarniawska, 2003; Czarniawska, 2005; 

Alvesson, 2006).  

 

Man kan också ställa sig frågan om det ovanstående ledarskapets effekt och 

utfall är sådana medarbetare som en organisation eftersöker och ”vill ha”? I ett 

arbetsliv som mer och mer försvarar behovet av eget ansvar, medarbetarskap, 

egna initiativ, reflektion i och över handling samt kreativitet, så upplevs 

ovanstående följare, att helt eller delvis sakna just precis detta, genom deras 

reflexmässiga inlemmande i någon annans blåkopia. Risken är alltså 

överhängande att detta förhållande skapar både en konformism och en 

beroendekultur ”… that actually obstruct the questioning and complex 

learning which encourages innovative action” (Stacey, 1996). 

 

Minns Bernard M. Bass, som nämndes ovan, som bad olika människor att 

beskriva den ideala ledaren och att denna beskrivning ofta sammanföll med 

teorin om det Transformativa ledarskapet. Om Bass istället vänt på frågan och 

helt enkelt undrat om effekterna på följarna, som beskrivits, skulle vara 

tilldragande, är frågan om det skulle vara lika självklart att detta skulle vara en 

attraktiv relation och i sin förlängning ”reaktion”? 
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I fältberättelsen om PatientNärmre vård skildrades ett ledarskap mindre som 

ett storverk och mer som enklare ”kalibreringar” i vardagen. Centrala faktorer 

som kan identifieras från de röster som återgetts från fältet, då en ny 

arbetsmodell infördes, är snarare vikten av delaktighet, gemensamma 

möjligheter till meningskonstruktion, dialog och förutsättningar för 

självorganisering. Betoningen förskjuts bort från ett ensidigt fokus på 

chefen/ledaren och närmar sig istället relationen och mötet. Även om detta är 

en strävan och något som värderas högt bland avdelningscheferna, kanske just 

framställningen av PNV-modellens införande, ska betraktas som en 

solskenshistoria. Det visade sig, när jag pratade med avdelningscheferna och 

följde med dem i deras dagliga arbete, att det inte alltid fanns tid eller 

förutsättningar för ett sådant förhållande och en sådan strävan i vardagen.  I 

nästa kapitel är ambitionen att komma närmare avdelningschefernas praktik 

och deras funktion i en komplex verksamhet. 
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8. Scener ur ett chefskap 

 

Detta kapitel kommer att fokusera avdelningscheferna och deras första linjen 

position. Två överlappande ingångar kommer att behandlas, dels 

avdelningschefernas egna ”anspråk” på att deras resurser inte konsumeras i 

arbetsprocessen (utan till och med återskapas) och dels de förväntningar som 

ställs på en chef, att han eller hon har ansvar för denna typ av frågor kopplat 

till personalen på avdelningen. 

 

En viktig del av intrigen i kapitel 6 var PatientNärmre Vård. 

Avdelningscheferna var centrala aktörer i införandet av PNV och följaktligen 

också för vad som hände på avdelningarna vid denna förändring. Likväl gavs 

de inte något större utrymme i det kapitlet. Kapitlet kommer, liksom tidigare, 

placera de meningsskapande processerna i centrum. Detta kommer att göras på 

två vis: (1) hur avdelningscheferna försöker organisera för meningsskapande på 

avdelningarna samt (2) avdelningschefernas egna behov av att skapa mening. 

När denna del är presenterad är ambitionen att sammanfläta de olika avsnitten, 

dvs. det tidigare resonemanget om den nya arbetsmodellen och 

avdelningschefernas berättelser om sin vardag, till ett integrationskapitel (kap 

9). 

8.1 Vad gör chefer? 

Istället för att utgå ifrån en normativ – så här borde det vara – bild, är min 

ambition att närma mig avdelningschefernas vardag och praktik, genom att 

börja med att ställa frågan: vad gör de? Med en sådan utgångspunkt tas större 

hänsyn till det lokala sammanhanget och de rådande premisser inom vilka 

cheferna verkar. Nedanstående scener tar således sin begynnelsepunkt i fem 

avdelningschefers vardag och deras berättelser om arbetet, organisationen och 

att vara chef samt deras bild av ledarskapet. Jag har med hjälp av både 

deltagande observationer, olika dialogfora samt intervjuer formulerat min egen 

skildring av denna vardag. Nedanstående presentation kommer att börja i en 

mer generell beskrivning av arbetet för att sedan övergå i några mer specifika 

nedslag som ansetts vara lämpliga utifrån ändamålet. 
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8.2 Om chefen 

Avdelningschefens ansvar är, som ordet indikerar, avdelningen, den ska ”flyta 

på” och fungera. En stor del av avdelningschefens arbetstid går åt till att ”styra 

upp” vardagen och plocka de lägst hängande frukterna. Den bild som 

beskrivits för mig handlar i mångt och mycket om den resurslina som en 

avdelning balanserar på. En vårdavdelning ligger precis på gränsen, enligt de 

flesta återgivningarna, vad gäller tillgång på ”mänskliga resurser”. 

Undersköterskor och sjuksköterskor är i antal, om inget oförutsett händer, 

precis vad som behövs för att driva en avdelning på ett adekvat sätt, dvs. med 

tillräcklig kvalitet. En av de viktigare uppgifterna för avdelningschefen är 

således att se till att den personal som behövs för att utföra arbetet på 

avdelningen också finns på avdelningen. Avdelningschefens arbete handlar 

sålunda, till stor del, om att hela tiden se till att bemanningen är rätt.  

 

Personalstyrkan måste alltså vara intakt, en uppgift som är av problemlösande 

karaktär. Ett eventuellt problem, någon/några blir sjuka, löses med olika 

strategier. Det finns ett nära samarbete mellan de avdelningschefer som jag 

följt och de hjälper varandra om det går. Man ringer varandra och lånar 

personal. Men kanske oftare löses situationen genom att avdelningschefen 

ringer runt till medarbetare som är lediga för dagen. På olika vis försöker 

avdelningscheferna övertala dem till att arbeta ett extra pass. Här visar sig olika 

procedurer, när valet om vem som ska ringas görs: vem brukar vara lojal? Är 

det någon vi vet som behöver en extra slant? Vilken telefon som används, är 

en annan strategi. Ibland kan det vara avgörande att numret inte känns igen på 

mottagarens presentatör, den privata mobiltelefonen kan då komma väl till 

pass. Detta tillhör vardagens problem. Än tydligare blir 

bemanningsproblematiken när sommaren närma sig. Någon gång i slutet av 

mars sätter ”katastroflarmet” igång. För vissa är detta larm väldigt högt och 

intensivt, för andra är det kanske bara en bris, som med sin erfarenhet och 

med stöd av en snabb historisk tillbakablick kan känna att det kommer ordna 

sig till slut. Det har det ju alltid gjort. För de som hör larmet högst, är denna 

period en ständig kamp för ”överlevnad”: vem kan vi ringa? Är det någon som 

blir klar sjuksköterska från högskolan som vill sommarjobba? Är det någon 

som vi vet som flyttat tillbaka till stan? osv. Som utomstående tolkades 

situationen som, att utan rätt bemanning uppfylls inte det mest grundläggande i 

avdelningschefens uppdrag - att få verksamheten att flyta på.  
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I övrigt består avdelningschefens arbete till stor del av administrativa uppgifter, 

som tar över i vardagen. Det är kanske slarvigt att uttrycka det som att de tar 

över, det är kanske helt enkelt så att det är dessa uppgifter som är deras jobb, 

eller i vart fall en stor del av det. Uppgifterna handlar om mycket olika saker. 

Det kan vara att attestera fakturor, gå igenom avvikelserapporter, läsa mail med 

bifogade filer, fixa med bemanningen - åter igen.  

 

Centralt är också telefonen och mötet, ansikte mot ansikte, med andra 

avdelningschefer. I dessa möten förhandlas händelser och erfarenheter utbyts. 

På ytan kan sådana samtal tolkas som att bara vara skvaller. Men i själva verket 

handlar det även om att få sig tillskansat information, få kunskap och förståelse 

för vad som händer i organisationen och hur det kommer att påverka just dem 

och deras avdelning. Exempelvis var den omorganisation som genomfördes 

under tiden jag var närvarande på sjukhuset ”korridorsamtalets” huvudtema.  

Ovanstående typ av möten handlade om mötet mellan två eller flera 

avdelningschefer, men möten av olika karaktär är återkommande i den vardag 

som jag fått följa och betrakta, både sådana möten som man ”sitter av”, men 

också sådana som kräver hela ens närvaro och uppmärksamhet.  

 

En avdelningschefs arbetsdag visade sig vara splittrad och fragmenterad. 

Genom att ”skugga” en avdelningschef kan följande anteckningar, i 

punktform, förvärvas från 08.00 – 17.00: 

 

Chefen: 

 Svarade på/bekräftade vardagspåståenden och frågor från personalen. 

 

 Åt frukost i personalrummet tillsammans med medarbetarna. 

 

 Läste inkomna mail och mailade. 

 

 Beslutattesterade fakturor. 

 

 Skrev ett tjänstgöringsbetyg till en i personalen som slutat. 

 

 Försökte lösa olika framtida kända bemanningsproblem. Hade ett möte med 

sektionsledaren angående sommaren – semester och bemanning. 

 

 Gick igenom avvikelser. AC är avvikelsesamordnare. 
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 Pratade med en annan AC om den rådande omorganisationen och hur den allmänna 

situationen på avdelningarna såg ut. 

 

 Hade ett kort samtal med överläkaren angående läkarnas semester i sommar. Skulle 

vara klart enl. ÖL någon gång i april. 

 

 Planerade APT (arbetsplatsträff)– utifrån handlingsplanerna som gjordes på 

utvecklingsdagarna – hur ska dessa praktiskt samordnas? Vilka ser likadana ut? Vilka 

kan slås ihop? etc. Ville helt enkelt bereda vägen och vara förberedd inför 

eftermiddagens möte.  

 

 Lunch – ca 45 min 

 

 Höll i APT ca en timme. Gav intryck av att verkligen vilja att medarbetarna 

tillsammans skulle komma fram till en bra och konstruktiv lösning på 

handlingsplanernas framtid. Vidare lyftes sjukhusets ekonomiska problem och ev. 

framtida farhågor.  

 

 Pratade i telefon. Mycket handlade om att få bekräftelse på hur man ska göra vissa 

saker ex. attesträtten. Andra första linjens chefer blir här ACs bollplank och ventil.  

 

 Lät en medarbetare låna datorn för att maila. 

 

 Fick en present av sektionsledaren (fyller år snart). 

 

 Avslutade dagen med att rädda på ”halvvolley” – en i personalen ringde samma tid 

som hon skulle påbörja sitt pass och sade att hon inte kom. AC började ringa runt – 

lappade ihop – frågade – vädjade, fick slutligen napp och löste situationen. 

 

 Gick hem.  

 

 

Jag tänkte nu fortsätta med att presentera några andra scener ur ett chefskap. 

Historier och berättelser som visar olika sidor av rollen som avdelningschef. 

Istället för att återge en generell bild, är ambitionen att nagla fast vissa centrala 

uttryck för den givna rollen och ge dessa lite mer utrymme. Följande två 

rubriker: Lost in translation och Ledarskap – föreställningar eller inställda 

föreställningar, är två separata historier, som på olika vis berättar om 

avdelningschefens prövningar, insatser, möjligheter och förutsättningar, dvs. 

deras dagliga villkor i arbetet.  
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8.3 Lost in translation 

Som till viss del har framgått och som kommer att bli ännu tydligare, är att 

ledarskap är svårt att definiera på ett adekvat vis. Mer fruktbart är att identifiera 

funktionen i en lokal praktik. I föreliggande fall, följaktligen avdelningschefens 

funktion. Jag hade många sittningar med avdelningscheferna. Vid flera tillfällen 

försökte vi ringa in och förstå avdelningschefsfunktionen. Två dominerande 

beståndsdelar i vardagen framkom, de handlade om att förhandla med olika rum 

av aktörer samt att fungera som översättare från ett rum till ett annat. En central 

del i avdelningschefsrollen är, som påtalats, att vardagen består av många 

möten med olika människor. Dessa kan spänna från ett ledningsgruppsmöte 

för enheten, till det lilla mikromötet i steget, med en medarbetare. Man kan i 

och för sig säga att för vårdens alla yrkesgrupper är mötet med olika människor 

en dominerande del av det dagliga arbetet. Avdelningschefernas situation är 

emellertid lite annorlunda. Mötena rör sig mellan olika rum, över olika 

etablerade gränser och de skiftar snabbt, från det formella mötet med en febrilt 

skrivande sekreterare, till ett informellt möte i fikarummet över en kopp kaffe 

och en wienerkrans. Alla avdelningscheferna var också överens om att just 

mötet, i dess varierande former, var kännetecknande för rollen och även något 

som ofta omnämndes när arbetets positiva sidor beskrevs. Möten med 

människor och att vara i varierande sammanhang berikar – eller rättare sagt – 

kan berika. 

 

Vid årsskiftet 2006/07 påbörjades diskussioner om förändringar på sjukhuset, 

detta gällde i vart fall i den kontext som jag befann mig. Det var denna 

förändring som upplöste vårdenheten, som var projektets ursprungliga 

studieobjekt. Upprinnelsen var att budgeten för sjukhuset inte höll, men det 

handlade även om sjukhusets olika profilområden, hur dessa skulle synliggöras 

och var de skulle lokaliseras. Ett sätt att lösa problemen ansågs vara var att 

genomföra en omorganisation. I stora drag, resulterade detta (för 

avdelningarna på f.d. vårdenheten) i att två nya enheter ersatte vårdenheten, en 

sammanslagning av två avdelningar samt en del lokalbyten. Omorganisationen 

medförde också nya verksamhetschefer och därmed nya chefer för 

avdelningscheferna. Det finns mycket att berätta om denna period, men 

genom att ge avdelningscheferna huvudrollen samt att betrakta detta utifrån ett 

av ovan nämnda kännetecken för deras funktion, översättarrollen, avskalas en 

historia om förutsättningar, trovärdighet, krav och frustration.  
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Efter att både observerat avdelningscheferna i deras vardag samt även haft 

intervjuer och samtal med dem, förstod jag att det inte kan vara enkelt att 

försöka skapa bra förutsättningar för medarbetare i ett sammanhang där man 

som chef själv inte alltid har några goda förutsättningar. Någon gång innan 

sommaren 2007 ställde jag en fråga som handlade om vilka förutsättningar 

som avdelningscheferna behövde för att bedriva, som de själva betraktade, ett 

gott chefskap.  

 

Erika: Ja, vi pratade nyss om det och då var det en sak där som vi saknade, som 

Annelie har pratat om och det är långsiktighet. Det kände jag när jag var på 

avdelning Beta, när jag var där i morse och pratade lite med dem. Nu känner ni 

väl att ni kommer att få veta vad som kommer att hända, vart ni tar vägen och så 

vidare, frågade jag. Dom svarade lite tveksamt, ”Ja, men man vet ju ingenting 

och nu kommer snart nästa besked om vad som ska hända”, sa dom. Nä, dom 

känner ingen ork liksom. Och nu ska Annelie ta tag i detta och försöka prata om 

framtiden och att det ska byggas en gemensam avdelning.  

 

Nämnda Annelie, tog vid och utvecklade sin egen situation: 

 

Annelie: Jag blir inte trovärdig. Jag blir ju inte trovärdig när jag börjar prata om 

att nu ska vi se framåt, nu ska vi bygga något tillsammans och bra av detta. Det 

var som när jag stod och pratade inför, när det var par-sjukvård innan, mellan 

Ängelholm och Helsingborg – Då stod jag och pratade om stordriftens fördelar, 

par-sjukhus och allt det här. Sen helt plötsligt var det politisk förändring, det var 

val, då försvann det. Då stod jag istället och pratade om det lilla sjukhusets 

fördelar, alltså om flexibiliteten att kunna vända snabbt, vara bolag och så. Min 

personal undrade ju, är hon inte klok? Först står jag och pratar om 

stordriftsfördelar, för det var ju mitt uppdrag, sen står jag och pratar om den lilla 

enheten, det lilla sjukhuset, bolagisering – Hej och hå, liksom. Nu ska jag stå och 

prata om fördelarna med att bygga en sådan här avdelning… det blir en 

utmaning…  

 

Annelies återgivning fick Henrietta att börja skratta åt situationen och 

inflikade: 

 

Henrietta: Bara man vet vilka beslut som är fattade så man vet vad man ska 

prata om. Det vet man ju inte riktigt det heller.              

 

Detta var som sagt strax innan sommaren 2007. En viss frustration kan utläsas. 

En tveeggad lojalitet framträder och snabbt förändrade, motsatta direktiv 
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skapar en känsla av uppgivenhet, när den egna trovärdigheten sätts på spel. 

Vad som uppträder är en problematisk situation för den gränsöverskridande 

översättaren – avdelningschefen. Jag upplevde denna belägenhet för 

avdelningscheferna även i tidigare situationer, jag väljer här att göra ett tids-

hopp någon månad bakåt.  

 

De dagar som jag själv gick med avdelningscheferna och följde dem i deras 

arbete, möttes jag av samma sak som de själva tidigare beskrivet – massor med 

möten. Vid ett tillfälle, när jag satt inne på Annas kontor, fick jag det till och 

med skriftligt. Medan hon skrev ett rekommendationsbrev till en sjuksköterska 

fick jag låna hennes kalender för att få en ”mötesbild” över våren 2007. 

Kalendern var fullklottrad, som regel tycktes det vara någon form av möte 

varje dag. Således var det ganska naturligt att mina dagar med 

avdelningscheferna präglades av möten. Ett av dessa var ledningsgruppsmötet. 

Ett möte som hölls en gång i veckan. Konstellationen förändrades från gång 

till gång. Ena veckan var det verksamhetschefen tillsammans med första linjens 

chefer (avdelningscheferna) och andra veckan tillkom gruppen specialistläkare. 

Denna vecka gällde det sistnämnda. Det var inte helt enkelt som utomstående 

att förstå alla ämnenas innehåll och innebörd. Tydligt var dock 

avdelningschefernas svårighet att hävda sig och göra sin röst hörd i rummet. 

För egen del hade jag efteråt ganska svårt att ”hänga upp” denna en och en 

halv timmes mötestid på något. Det visade sig att jag inte var ensam. Jag 

samtalade efteråt med ett par deltagare från mötet. Vårt samtal kretsade kring 

om huruvida det hade fattats något beslut på mötet. Ingen var helt övertygad, 

men det lutade åt att så ej var fallet.  

 

Jag fortsatte dagen tillsammans med den avdelningschef som jag gått in på 

mötet med och undrade vad man tar med sig från ett sådant möte till 

avdelningen. Hon visste inte riktigt. Jag påminde om samma fråga någon vecka 

senare i grupp och samma avdelningschef började: 

 

Erika: Ja, du frågade mig vad jag tar med mig tillbaka från alla möten till 

avdelningen… egentligen inte mycket. Nä, för att jag vet ju inte, har vi beslutat 

något eller vad sades egentligen? Är det en ledningsgrupp eller en 

informationsstund? Nä, man är på något sätt lika klok. Sen löser man det när 

man går rundor.   
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En annan avdelningschef fyllde i: 

 

Anna: Det som sades för fem minuter sedan det gäller inte fem minuter senare 

för då har man hittat på något annat. Vad är beslutet när det är så hela tiden? 

Vilket av förslagen är beslutet?     

 

Effekterna av det avdelningscheferna beskriver kan illustreras med en 

arbetsplatsträff (APT), som jag satt med på. APT är den mer formella träff 

som en avdelning har och som avdelningschefen håller i. Just denna 

arbetsplatsträff hölls under omorganisationen. Många tankar och funderingar 

kretsade kring vad som konkret skulle hända. Andra ämnen som togs upp 

förvandlades till fotnoter eller parenteser. Alla i personalen ville veta vad 

översättaren hade att säga om framtiden – vad var på gång? En besvikelse infann 

sig dock när svaret kom från översättaren: 

 

Jag vet inte mer än så här… Vi får inte mer information än detta. Med det 

samma som jag vet något så berättar jag, vet jag inget så berättar jag även det. 

8.4 Ledarskap – föreställningar eller inställda föreställningar? 

I de flesta definitioner av ledarskap finner vi ofta begreppet ”relation” 

(Northouse, 2004). Om vi betraktar relationen som en betydelsefull del i 

ledarskapet, utesluts vissa funktioner och roller när vi söker efter ledarskapets 

manifesterande. Genom att utgå från en vårdavdelning, se till den formella 

organisationen och betrakta ledarskapet utifrån att relationen ska vara 

närvarande, då landar man slutligen hos avdelningschefen. Övriga chefer i 

hälso- och sjukvårdens linjeorganisation har ingen synlig relation med 

undersköterskor och sjuksköterskor, därmed inte sagt att de inte har det med 

andra som arbetar på sjukhuset. Den formella position som således närmar sig 

undersköterskor och sjuksköterskor fysiskt och relationellt är 

avdelningschefen. Rent fysiskt befinner sig dessa chefer på avdelningen, på så 

vis att de har sitt kontor i denna rumsligt avgränsade miljö. Det är också dessa 

chefers uppgift att driva avdelningen, utveckla den. De har formellt ansvar för 

arbetsmiljön, de ska föra medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar. 

Det är alltså avdelningschefen som innehar den roll, från arbetsgivarens sida i 

organisationen, som skulle kunna svara mot någon form av närmare relation 

med medarbetaren (usk och ssk).  
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Första gången jag träffade avdelningscheferna i grupp diskuterade vi deras syn 

chefskap/ledarskap. Som nämnts gjordes snabbt en uppdelning mellan chef 

och ledare. Det handlade om position kontra relation, eller något som var 

tilldelat i jämförelse med något som man förtjänade. Vid detta tillfälle tog 

”orden”34 över, det konkreta undveks med hjälp av ytterligare abstraktioner 

och abstrakta exempel användes för att förklara det abstrakta. Det kunde låta 

lite så här: ”Chefsrollen handlar om vad det är du gör, ledarskap däremot 

handlar om hur du gör det… I huret växer det fram ett mandat från de ledda, 

man förtjänar helt enkelt rollen att leda”. Detta låter ju bra men hjälper föga 

för att konstruera en bild av hur ledarskapet i praktiken kan se ut och vad det 

innebär. Den försiktiga och ”korrekta” återgivningen av fenomenet kan till stor 

del förklaras med att detta var vårt första möte, vi hade ett avvaktande 

förhållande till varandra och orden vägdes på våg. Efter hand, efter några 

träffar, förändrades relationen och en något annorlunda och mer fördjupad 

beskrivning började formuleras. Exemplen blev mer konkreta och 

berättelserna gavs ett sammanhang att placera in fenomenet i.  

 

Det där första tillfället då jag och avdelningscheferna hade en dialog om 

ledarskap, handlade även om sådant som utveckling, att chefen skulle ha en 

coachande roll, hjälpa till att locka fram varje individs egna 

utvecklingsönskningar. Men som tidigare beskrivits tar ofta en vardag över 

och andra delar i arbetet får prioriteras. En avdelningschef uttryckte detta en 

bit in i projektet, när hon beskrev sin syn på det som inte blev av, så här:  

 

Anna: Jag trodde jag skulle ha möjlighet att få göra mycket mer, utveckla 

personalen, utveckla arbetsmiljön osv. men det är inte aktuellt i verkligheten. 

Vardagens problem tar över.  

 

En annan avdelningschef återgav intressanta poänger, som kan relateras till hur 

ledarskapets betydelse växer fram i interaktionen mellan människor, både dess 

innebörd och hur det manifesteras. Hon ger oss även exempel på vad som kan 

hända när den ena ”parten” av relationen försöker att förändras, utan någon 

förhandling med övriga, i ett annat rum än det som är givet för den verkliga 

relationen. 

                                                 
34 Självklart är det enda som finns tillgängligt i ett sådant sammanhang; ord. Men här menas, bildligt, att 
beskrivningarna väjde från att införa exempel från praktiken i definitionen och förklaringen av ledarskap. 
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Erika: Det här med ledarskap och chefskap, kurser som man skickas iväg på, det 

är det ena programmet efter det andra. Jag har ett så slående exempel, när jag 

kom tillbaka efter ett sådant program. Där jag hade fått veta att jag är lite mycket 

av det här att ta hand om. Lite för mycket mor, gammeldags mor. Då så tänkte 

jag, det måste jag ju arbeta med. Jag måste ju låta folk växa och ta ansvar själv 

och reda ut själv och så. Så kom jag tillbaka från kursen och så kom en av mina 

sjuksköterskor, hon Stockholmskan, som är mycket tydlig i sitt sätt. Så kom hon 

in och hade ett bekymmer: ”Erika titta här…” Då sitter Erika, den nya modellen, 

och säger: Jaha vad hade du tänkt dig nu, hade du något förslag på hur du skulle 

lösa det? Och ögonen förstorades på henne och hon sa, ”vad har du nu varit på 

för storts kurs?, kan du inte vara som vanligt?” Och det är ganska slående att när 

jag kommer ifrån någonting så har dom ingen högre önskan än att jag blir den 

vanliga Erika. 

[…] 

Sen så tror jag att precis som i ett äktenskap, så formas man tillsammans på 

något sätt, man vet var man har varandra och då kan inte en tas ur detta och 

skickas iväg någonstans, och komma tillbaka som någon annan. Det funkar inte 

riktigt. Utan det är mycket det där att man formas tillsammans. Precis som han 

[en föreläsare som alla hade varit och lyssnat på] sade också, man kan inte ta en 

ledare som är perfekt på ett ställe och sätta den på ett annat ställe, det kan bli en 

fullständig katastrof. Det är mycket av det här att man känner gruppen på något 

sätt och man utvecklas tillsammans. Tror jag. Sen är det ju klart att de här 

utbildningarna ger en lite eftertanke om vem är jag?, och det är ju inte fel. Att 

man upptäcker och får en självkännedom som man reflekterar över i 

kommunikationen med sina medarbetare. Att man tänker: Jaha, varför reagerar 

jag så när jag pratade med Sara, jo det är för det och detta. Så det är ju inte 

onyttigt på något vis och åka på dessa. Men tron på att man ska formas på dessa 

ledar-dagar, och komma tillbaka som någon vansinnigt mycket bättre ledare, det 

tror jag är väldigt mycket överskattat. 

 

När är då någon chef? När är någon ledare? Genom att härleda frågorna till 

relationen så blir svaret ganska flytande och något otydligt. Mötet har tidigare 

framhållits som en central del i avdelningschefernas dagliga arbete. Mötet 

omfattas också av, på ett eller annat vis, en relation, problematiken, eller 

kluvenheten uppstår när aktörerna i mötessituationerna betraktas. Med 

utgångspunkt i den formella organisationen, visar sig en ständig förändring i 

avdelningschefernas ”relationsriktning”: uppåt, nedåt och åt sidan. Vilket 

återspeglas i tre formella återkommande möten: arbetsplatsträffar, första 

linjens chefsmöte, och ledningsgruppsmötena. Det första är tillsammans med 

medarbetarna på avdelningen, det andra är tillsammans med andra 

avdelningschefer och slutligen är det tredje en blandning av andra 
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avdelningschefer samt deras chef, verksamhetschefen. Rörelsen i riktning 

indikerar att ledarskapets möjlighet att närvara är flytande och ställs ibland 

tillfälligt in, ledarskapsprocessens mottagare och sändare växlar och byter 

skepnad. Detta är ändå bara en beskrivning av mötenas olika form, skulle vi 

även ta hänsyn till varje mötessituations innehåll, så skulle komplexiteten i vad 

ledarskap kan vara öka än mer.  

 

Ledarskap så som en del av den tidigare presenterade litteraturen vill framhäva, 

försvinner liksom i praktiken. Något annat tar över. Den situation och dekor, 

med Robin Hood i centrum verkar sällan infinna sig.  

 

Jag fick under min vistelse vara med på ett antal ”Utvecklingsdagar”. Innehållet 

i dessa dagar handlade oftast om att utveckla handlingsplaner för 

verksamheten, hitta förbättringsbara områden (ibland identifierade genom 

personalenkäten), identifiera syftet med allas närvaro på avdelningen. Vid 

något tillfälle handlade dagarna om att lära känna varandra och varandras 

inriktningar, just ”lär-känna-tillfället” var när två avdelningar slogs ihop. 

Utvecklingsdagarna var faktiskt de enda tillfällena när hela personalstyrkan var 

samlad, civilt klädda och arrangemanget stod avdelningschefen för. Ett fall för 

ledarskap, kanske?  

 

Det som framträdde var inte ett ledarskap likt Robin Hood, utan istället något 

som jag skulle vilja definiera som ett värd/värdinneskap, ett 

cocktailsvärdinneskap/värdskap. Cocktailvärdinnans/värdens uppgift på en 

fest är att skapa förutsättningar för gästerna. Det är gästerna som är festen, 

värden/värdinnan arbetar för att hålla liv i den. Ser till att ”rätt” gäster 

kommer, att det finns snittar, dryck och musik. Värden/värdinnan presenterar 

olika gäster för varandra och försöker skapa förutsättningar för intressanta och 

minnesvärda möten. På ett liknande vis kan utvecklingsdagarna, med 

avdelningscheferna som cocktailvärdinnor/värdar, betraktas. 

Avdelningscheferna ingav ett informellt och trevligt intryck. Hälsade alla 

välkomna och återgav hur formen för dagen skulle se ut, oftast med en extra 

tydlighet när middagsmenyn presenterades. Dialog och delaktighet präglade 

dessa dagar. Den asymmetri som man kan förmoda föregår relationen mellan 

avdelningschef och medarbetare reducerades, under dessa dagar, genom större 

fokus på samtalet och mindre på rollen. En del hade kanske velat definiera 
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detta som ett antiledarskap. Jag skulle inte hålla med. Istället iklädde sig 

avdelningscheferna rollen som värdinnor, skapade förutsättningar för 

medarbetarna att inleda diskussioner kring förbättringar och förändringar i 

verksamheten, såg till att dagarna flöt på: höll ordning på vems tur det var att 

presentera något, hade koll på raster, summerade diskussioner och så vidare. 

Dagarna handlade mindre om formell roll och hierarki och mer om 

gemenskap.  

 

En intressant detalj är, att när avdelningscheferna gavs möjlighet att ta plats 

och tolkningsföreträde, tog de istället ett steg tillbaka och gav samtalet och 

dialogen en chans, från gång till gång med mer eller mindre lyckade resultat. 

Dialogen och samtalet i vardagen diskuterades flitigt under våra träffar. Ibland 

kunde avdelningscheferna beskriva att tiden inte räckte till för att prioritera 

detta. Vid andra tillfällen beskrevs hur det formella och byråkratiskt 

formulerade samtalet tog tid från det mer naturliga mellanmänskliga mötet i 

vardagen. 

 

Henrietta: Samtalet och dialogen, det kan ju vara både i smått och stort, mellan 

mig och en person, det är mycket vår prioritering, helt vad vi gör, om vi bjuder in 

till samtal i vardagen. Sen har vi våra regelbundna möten i grupp, APT. Vi har 

ibland våra stunder på för- och eftermiddag. Men som du beskrev vi är ju inte på 

avdelningen alltid, där är ju perioder när man inte är där alls känns det som. Det 

skapar ju en frustration hos mig i alla fall, att jag inte är där för att fånga de där 

situationerna. För det går ju inte att organisera alla de här tillfällena, när man ska 

ha en dialog eller diskussion det är ju ibland stunden som gör det bara. Det finns 

tillfällen, men vad jag kan känna ibland är att man inte har satt ord på detta, att 

det är det vi gör utan det bara blir, förutom då de regelbundna 

avdelningsmötena. Dom har man ju och där ska man ju prata om allt, ja nästan 

allt. Vår chef som vi har nu har ju inte sagt att detta är viktigt och något som ska 

prioriteras, det finns ju inte uttalat att vi har det uppdraget att främja, utan man 

får skapa tid, och det är nog olika på varje avdelning. Nu tänker jag hela 

sjukhuset.  

  

Erika: Det är så mycket så kallade samtal som är påbud uppifrån, 

medarbetarsamtal, lönesamtal sen ska man ha ett samtal när lönen ska meddelas. 

Det är tre samtal per person som det ska sättas upp tider för, som ska 

genomföras, som ska bockas av. Där både chefen och medarbetaren i stort sätt 

ska signera att nu har vi haft detta. Det tar ju ganska mycket tid från den 

naturliga kommunikationen och dialogen med människor. 

[…] 
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Då är det sådär uppifrån, ni ska ha det samtalet och ni ska ha det samtalet och 

dom ska vara ungefär så långa, de ska signeras och krumeluras. Ah jag blir lite… 

Och så ska man betygsätta, treor och femmor och så vidare. Dom flesta tycker 

att det är… där är ju dom som säger till mig, ja Erika jag är alltså 61 år, jag vill gå 

kvar som nattsköterska, tills min man slutar och då tror jag att jag går i pension 

också. Jag vill inte kämpa med att förkovra mig och utveckla och så vidare, jag 

följer det som vi har på gång och jag håller mig ajour med sådana saker som jag 

måste men jag förväntar mig inte heller att du sätter en hög lön på mig. Nä, vi är 

helt överens. Detta ska alltså.. öh.. usch.. nä jag gör inte det. 

[…] 

Sen ska det ju dokumenteras, egentligen ska ju varje medarbetare – har du haft 

medarbetarsamtal? Så sätter man ett kryss i den rutan. Har du haft lönesamtal? Så 

sätter man ett kryss i den rutan. Och sen plötsligt kommer det ut en lista, av 

Erikas 48 så är det bara 24 som har haft det och det samtalet. Så man är ändå på 

tapeten där. Sen vissa år har jag haft många samtal och så, men det har inte 

förändrat mycket… 

8.5 Från föreståndare till chef 

I Elvi Richards (1997) studie om första linjen chefens situation i tre 

organisationer inom offentlig sektor, är den ena organisationen en klinik på ett 

lasarett (basenhet kallar Richard denna för). Den funktion som idag benämns 

som avdelningschef kallas i Richards material för avdelningsföreståndare. 

Hennes intervjuer genomfördes på åttitalet, det har således gått drygt tjugo år 

mellan hennes ”material” och det föreliggande.  Det är inte bara funktionens 

beteckning, dvs. avdelningsföreståndare eller avdelningschef, som har 

förändrats, när hennes informanters återgivningar jämförs med hur 

avdelningscheferna i min studie beskriver sitt arbete. Att iklä sig rollen som 

avdelningsföreståndare (Richards informanter) beskrivs till en del i termer av 

motvillighet. Det viktiga för avdelningsföreståndarna är alltjämt den direkta 

patientkontakten, får man som läsare reda på. Det är detta arbete som räknas. 

Det är detta arbete som syns. I en kortare summering av ett tema som Elvi 

Richard fann i sina intervjuer, beskriver hon detta, men antyder också om att 

något håller på att hända med rollen som avdelningsföreståndare. 

 

Mycket i intervjuerna handlade om ansvarsfrågor. Deras egna konkreta 

beskrivningar av vad man arbetade med visade att de faktiskt ägnade sig en hel 

del åt högst konkreta patientkontakter och arbeten. Samtidigt förmedlade 

intervjuerna en bild av att man upplevde en glidande förändring i ansvaret, att man höll 

på att tappa kontrollen över patientvården. De ansåg sig inte hinna med 

patientvården på det sätt de ville. (1997:226). 
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Precis som de avdelningschefer som är aktuella i min studie, är ovan 

omnämnda avdelningsföreståndare utbildade sjuksköterskor. Den ”duktigaste” 

sjuksköterskan blev oftast erbjuden positionen som föreståndare på 

avdelningen. Avdelningsföreståndaren kombinerade chefsarbetet med att vara 

ute i den operativa vården. Arbetet i vården var också det arbete som 

värderades högst, både i avseende andras förväntningar, men också vad gäller 

föreståndarnas egna tolkningar och uppfattningar om deras arbete. Den 

förskjutning som antyds i ovanstående citat har som kan utläsas i Scener ur ett 

chefskap, i princip fullbordats.  

 

Avdelningschefen på avdelning Epsilon började, på tidigt åttital, sitt 

chefsarbete som avdelningsföreståndare. Hon tillhörde då de duktiga 

sjuksköterskorna som blev erbjuden en föreståndartjänst. Hon bekräftar den 

ovanstående bilden och den förskjutning som gjorts från föreståndare till chef:      

 

… som när jag blev avdelningschef en gång på åttiotalet, eller 

avdelningsföreståndare, så bedömdes jag mycket utifrån hur mycket var jag ute i 

arbetet på avdelningen ”idag har du varit duktig, för att du har skrivit in så många 

och satt så många dropp”. Det har ju tagit tid att arbeta bort det och idag är jag 

ju inte alls ute och inte redig sköterska överhuvudtaget. 

 

Calle Rosengren och Mikael Ottosson (2007) belyser i sin artikel: ”From white 

dress to white collar”, just denna förskjutning. De avdelningschefer som ingår i 

deras studie beskriver emellertid en fortsatt ambivalens. Till viss del är de 

fortfarande ute i operativa vården och de är inte heller helt trygga i vad som 

förväntas av dem. De redogör också för en upplevd skillnad beroende på 

vilken generation som personalen är del av. Den yngre generationen ser 

avdelningschefen som chef, medan den äldre generationen fortfarande har kvar 

bilden av den gamla avdelningsföreståndaren, följt av associerade 

förväntningar. Rosengren och Ottosson summerar sina informanters 

problematik på följande vis:  

 

They leave the professional fellowship of the nursing group; they receive new 

duties that have little if any connection with their professional training as nurses. 

A majority of the interviewed ward managers say that their posts have become 

purely administrative and that they do not have time enough to participate in 

clinical work on the ward. Despite this experienced alienation, most of them 

occasionally perform clinical work. When they, like their predecessors, are 
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performing the role as „the most skilled nurse‟, they secure their authority on the 

ward. (2007:166-167). 

 

Det har uppenbart skett en förändring i funktionen som 

(avdelningsföreståndare) avdelningschef. Skillnaden visar sig tydligast i 

jämförelse med Elvi Richards material. Rosengren och Ottosson har ett mer 

samtida material med föreliggande avhandling och en jämförelse med dem 

antyder om att det inte ser likadant ut överallt i vården. Den problematik som 

Rosengren och Ottosson målar upp med hänvisning till deras informanter är 

inte något som avdelningscheferna i denna studie skulle kännas vid, eller i vart 

fall inget de artikulerat. De tillfällen då just denna ambivalens lyfts, har det 

gjorts med en tydlig historisk referens och med betoning på ordet föreståndare 

eller föreståndarinnan, som en markör för förfluten tid.  

 

Även om det skett/fortfarande sker en förskjutning i rollen som 

avdelningsföreståndare/avdelningschef, går det att se intressanta 

beröringspunkter, mellan Richards föreståndare, Rosengren och Ottossons 

material samt de avdelningschefer som ingår i föreliggande studie. Gemensamt 

är att det pågår ett ständigt arbete som handlar om vem man är och vart man 

tillhör. Robert Wenglén (2005) poängterar att mellanchefen hela tiden 

konfronteras och brottas med frågor som berör dennes identitet. Detta tycks 

även vara giltigt för chefer i första linjen.  

8.6 Lojaliteten mot avdelningen 

I ovan ”Scener ur ett chefskap” och under rubriken ”Ledarskap – 

föreställningar eller inställda föreställningar”, visar sig att den chef som har en 

konkret mellanmänsklig relation med dem som i huvudsak jobbar på en 

vårdavdelning är avdelningschefen, inte så märkligt kanske. Här återfinns 

således det direkta mötet mellan ledningssystem och anställda.  

 

I denna skärningspunkt mellan ledningssystemet och anställda uppstår 

spänningar mellan olika intressen. Arbetsledarna förväntas vara lojala mot 

ledningens krav. De förväntas samtidigt vara lyhörda för personalens intressen. 

Första linjens chefer upplever sig ofta inte vara en del av chefssystemet. Dessa 

arbetsledare hamnar lätt i ett ”ingenmansland”. Arbetsledarna har att balansera 

mellan olika kraftfält. Positionen synes ofrånkomligt leda till att arbetsledaren blir 

stötdämpare, ”balanskonstnärer” och koordinatorer (Richard, 1997:291).  
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Liknande problematik för första linjen chefen lyfter Bo Hagström (2003) fram. 

Han menar att inom vården är avdelningschefpositionen en form av 

befordransmöjlighet för en sjuksköterska. Det är också nästan alltid 

sjuksköterskor som förfogar över rollen som avdelningschef. Samma sak gäller 

för avdelningscheferna i denna avhandling. Detta var även något som nämndes 

vid ett antal tillfällen, samtidigt poängterades att det formellt sett inte längre var 

ett krav, men att det dock fortfarande i princip var uteslutande sjuksköterskor 

som var avdelningschefer. Hagström menar att det sålunda finns dubbla 

förväntningar på avdelningschefen. Förväntningarna visar sig, både utifrån ett 

professionellt perspektiv, dvs. gentemot deras profession (sjuksköterskor) samt 

utifrån ett administrativt/organisatoriskt perspektiv. Med förväntningar 

gentemot professionen menar Hagström en form av ”expertskap”, vilket dock 

upplevs bättre stämma överens med de beskrivningar som gjordes av den 

gamla avdelningsföreståndaren och till en del, även i Rosengren och Ottossons 

studie.  

 

”Expertskapet” kopplat till professionen är sedan en tid tillbaka övergiven av 

cheferna i denna studie. Dock ska detta inte tolkas som om avdelningscheferna 

inte befinner sig i det spänningsfält som Richard beskriver. Den dubbla 

lojaliteten är i allra högsta grad närvarande för avdelningscheferna. Som 

arbetsgivarrepresentant finns det självklart en lojalitet, precis som Hagström 

poängterar, till hela organisationen och de beslut som fattas på 

sjukhusledningsnivå. Den andra av de mer synliga lojaliteterna är till 

avdelningen som helhet och inte endast med hänvisning till professionen 

sjuksköterskor. Det finns emellertid en större förståelse för det arbete som 

sjuksköterskor utför och deras arbetssituation, genom att avdelningscheferna 

själva har jobbat som sjuksköterskor. Lojaliteten förstärks även genom att varje 

avdelningschef har ett budgetansvar, samtidigt som hälso- och sjukvården 

präglas av begränsade resurser. Som konsekvens blir det extra viktigt att se till 

den egna avdelningen och att skapa goda förutsättningar för den. Lojaliteten 

till avdelningen kommer såklart även av det enkla faktum att det är här som 

avdelningschefen har sitt kontor och det är, bortsett från kollegorna (andra 

avdelningschefer), på avdelningen tillsammans med undersköterskor och 

sjuksköterskor som vardagssamtalen äger rum. Möten i korridoren, samtal i 

personalrummet över en kopp kaffe och en smörgås är exempel där 

tillhörighet och anknytning förstärks.  
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Lojaliteten till avdelning blir, som jag tolkar det, påtaglig i två centrala 

sammanhang: (1) när avdelningscheferna beskriver att de gjort ett bra jobb, att 

de lyckats med något och (2) när de beskriver att det inte finns möjlighet att 

göra ett bra jobb, alternativt att det inte finns någon trovärdighet i deras 

handlande. Båda hänseendena är relaterade till den glidande position som 

avdelningschefen innehar.   

 

Tidigare citerades Elvi Richard (1997:291), citatet avslutades med: 

”Arbetsledaren har att balansera mellan olika kraftfält. Positionen synes 

ofrånkomligt leda till att arbetsledarna blir stötdämpare, ‟balanskonstnär‟ och 

koordinatorer.” Att vara balanskonstnär står förmodligen inte i 

avdelningschefernas arbetsbeskrivningar. Icke desto mindre menar Richard att 

detta ”… ligger s.a.s. i ‟sakens natur‟. […] grundproblemet för arbetsledare i 

första linjen i så måtto tycks vara likartat.” Även om det inte står i 

arbetsbeskrivningen, förstår jag Richard som att detta likväl tolkas in i 

uppdraget av cheferna. Samma konklusion kan göras i denna studie. Den 

glidande och komplexa funktion som Richard pratar om, skulle jag istället vilja 

benämna som att vara Översättare. Vidare är, beroende av om avdelningschefen 

lyckas alternativt misslyckas i funktionen som översättare, detta antingen 

energiskapande eller energitärande. Här förenas ett antal intressanta saker som 

genomgående varit och fortsatt kommer att vara centrala för denna avhandling: 

hur uppdraget och funktionen tolkas, förutsättningar för att göra ett bra arbete 

samt med utgångspunkt i avdelningschefernas funktion, deras bidrag till 

förutsättningar för medarbetarnas meningsskapande (framförallt i turbulenta 

tider). Jag ska försöka närma mig detta något mer nedan. 

8.7 Att översätta - en del i avdelningschefens funktion 

Som framgått av de olika ”scenerna” ur avdelningschefernas vardag så är det 

inte helt långsökt, att till en del betrakta deras funktion som ett översättande. 

Den historia som avskalas under rubriken Lost in Translation handlar också just 

om översättaren. Dock belystes översättarfunktionen, i den historien, utifrån 

en situation då det helt enkelt inte fungerade, eller helt och hållit misslyckades.  

 

Till skillnad från den tidigare diskuterade avdelningsföreståndaren (se Richard, 

1997), rör sig avdelningschefen rumsligt annorlunda. Om 

avdelningsföreståndaren hela tiden sökte sig mot patienten och motvilligt 
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iklädde sig en chefsroll, så rör sig avdelningschefen från avdelningen ut i andra 

delar av organisationen. Under rubriken Ledarskap – föreställningar eller inställda 

föreställningar visade det sig, att avdelningschefen hela tiden rörde sig i olika 

riktningar, olika relationsriktningar – ”uppåt – nedåt – åt sidan”. Chefens 

vardag består lika mycket, kanske till och med mer, av möten där de inte är 

chefer (i bemärkelsen överordnad någon). Det kan handla om möten med 

kollegor, med överordnade eller med läkare. Icke desto mindre är dessa 

sammanhang centrala för deras funktion på avdelningen. I dessa olika rum 

förhandlar och tolkar avdelningschefen händelser, handlingar och beslut, för att 

i nästa stund kunna återge dessa till medarbetarna på avdelningen. ”Översättare” 

blir sålunda en fruktbar metafor för avdelningschefsfunktionen. Att översätta 

innebär att tolka och återge, dvs. berätta om. Avdelningscheferna förhandlar 

och försöker tolka in mening och innebörder i ett rum. I nästa stund är det 

dags att återge, dags att berätta, i ett annat rum. När den formella vägen inte 

fungerar ”så får man gå rundor”, som en avdelningschef beskrev det. Alltså, 

när de formella mötena inte är tillräckligt behjälpliga för översättaren att skapa 

mening och ge svar på Weicks fråga: ”what is the story here?”, måste 

avdelningschefen lösa det på annat vis, gå andra vägar, höra sig för, vaska fram 

och klippa och klistra. Att betrakta chefernas vardag på detta vis ligger i linje 

med Annie Pyes funderingar om ledarskap. Hon positionerar sig bort från en 

syn på ledarskap som skulle överensstämma med den tidigare beskrivna Robin 

Hood historien och säger: ”… we have spent so many years in search for the 

Holy Grail and still not yet found it…” (2005:32). Hon fortsätter sedan:  

 

My conclusion is that a more fruitful answer can be found by framing our 

subject, not as leadership, but a case of sensemaking in action. This reframing 

will never replace leadership as a topic of interest but will at least encourage a 

more informed appreciation of the daily doing of leading, grounded in 

organizing, just as it is in everyday life (2005:33).   

 

Avdelningschefernas försök att skapa mening i flödet av information och 

händelser är såklart angeläget för dem själva och deras varande i 

organisationen, men det har även konsekvenser för undersköterskorna och 

sjuksköterskorna på respektive chefs avdelning. De är också, som visat sig, i 

behov av chefernas bidrag och ställer dessutom detta som ett krav. Detta 

hänger ihop på ett intrikat vis. När cheferna inte kan bidra till avdelningens 

meningsskapande, skapas frustration och upplevelser av otillräcklighet hos dem 
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själva. De yttre förväntningarna bidrar till och förstärker denna konstruktion av 

vad funktionen i praktiken innebär. 

 

Till skillnad från avdelningsföreståndaren, som förväntades vara den duktigaste 

sjuksköterskan på avdelningen, förväntas det av avdelningschefen att denne 

ska uppfylla den nämnda funktionen. Texten under rubriken Lost in Translation 

avslutades med höga förväntningar på översättaren, som inte kunde infrias. I 

tider av turbulens och otydlighet blir detta extra synligt, ibland så påtagligt att 

berättelsen inte ens hinner formuleras i ord innan försök görs att avläsa den. 

En av avdelningscheferna förklarar detta på ett intressant vis. Hon tar sitt 

avstamp i samma resonemang som betonades tidigare, dvs. att 

avdelningschefen rör sig ut i övriga organisationen och, med förhoppning, 

tillbaka till avdelningen igen:  

 

Vi drivs bort från avdelningen, diskussionen förs inte här på avdelningen. Jag är 

nog ganska öppen, tror jag och pratar mycket med personalen om hur jag tänker 

och resonerar och funderar. Det är olika saker som jag kan säga, att jag är orolig 

för detta eller att jag inte riktigt vet hur jag ska göra eller det föregår en 

diskussion kring ditt och datt, men inga beslut är tagna. För det finns en stor 

misstänksamhet. ”Vet du något som inte vi vet?” Och det finns där, men jag 

uppfattar ändå att de tror på mig, att det jag säger och att jag försöker att vara så 

ärlig och öppen jag kan. När det blir sånt här, ”åh nu har du varit på…” och dom 

tittar ju på mitt ansikte och försöker se om jag är glad eller ledsen eller bekymrad. 

 

Exemplet kan ses som undersköterskornas och sjuksköterskornas försök att 

skapa mening i ett sammanhang av oro och osäkerhet. Avdelningschefen blir 

representanten utåt för avdelningen, hon tolkar, hämtar hem och ger sitt bidrag 

i strävan efter ett rimligt svar på frågorna: Vad händer? Vad är storyn? Här 

presenterar sig således den dubbla funktionen som ”översättare” innebär och 

som kan förstås utifrån en av Weicks sju resurser för sensemaking, nämligen 

stickrepliker. Avdelningschefen har då å ena sidan att ”… helping to extract 

appropriate cues (i.e. shaping key sensemaking reference points)…” samt å 

andra sidan att ”…providing a crucial cue (i.e. being a key reference point) for 

others to extract.” (Pye, 2005:45). 

 

Pyes användning av ”stickrepliken” för att rama in en viktig del av chefens 

funktion, blir mest tydlig i sammanhang som är relaterade till händelser bortom 
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den direkta patientkontakten i arbetets utförande. ”Expertskapet” är som sagt i 

princip övergivet. De tydligaste händelserna är istället när det sker förändringar 

av olika slag, både avseende större organisationsförändringar, men även lokala 

initiativ, likt införandet av Patientnärmre vård. Detta är exempel på 

sammanhang då tvetydighet och osäkerhet kan infinna sig och således exempel 

på när det finns ett behov av stöd i meningsskapandet: ”When cues become 

equivocal, contradictory, or unstable, either because individual preferences are 

changing or because situations are dynamic, people begin to loose their grasp 

of what is happening.” (Weick, 2003:462). Införandet av arbetsmodellen PNV, 

kan fungera som exempel, vilket i och för sig var en förändring som initierades 

på avdelningschefnivå. Däremot kanske en stor del av förklaringen till att 

arbetssättet mottogs på ett positivt vis, kan förstås genom att innehållet i vad 

detta skulle innebära fick förhandlas fram lokalt. Ett sådant förmenande kan 

liknas vid Bartunek et al (2006) och deras försvarande av betydelsefullheten, i 

samband med förändringar och omorganisationer, att lokalt konstruera 

förutsättningar för förhandling och dialog om någontings betydelse och 

innebörd. 

8.8 När det (inte) fungerar – att orientera utan karta 

Soldaterna hade varit borta i tre dygn. I ett bitande och kallt Alperna hade den 

mindre militära enheten vandrat och sökt efter sitt läger. De väntande 

soldaterna och befälhavaren, som redan befann sig i lägret hade börjat frukta 

det värsta. Men just när de nästan gett upp hoppet, så äntligen, kom den lilla 

enheten instapplande. De hade hittat tillbaka. Befälhavaren lyssnade på deras 

redogörelse för vad som hade hänt. ”Vi var både vilsna och trötta, vi kom till 

ett läge där vi förberedde oss för döden. Men så fann vi en gammal karta i en 

av våra fickor. Ett visst lugn infann sig och hoppet steg i gruppen. Det var 

dock fortfarande snöstorm, så vi bestämde oss för att slå läger. Med detsamma 

snöstormen hade lagt sig började vi bestämma kurs efter kartan, och 

orienterade oss fram. Och nu är vi äntligen här!” Efter att ha lyssnat tog 

befälhavaren den gamla kartan och betraktade den med stor förvåning. Kartan 

var över Pyrenéerna. (återgivet efter Weick, 2003). 

 

Anekdoten kittlar onekligen. Weick har hittat en spetsfundig berättelse för att 

illustrera vikten av att ha någon form av handlingsram, spelplan, eller gammal 

karta, för att kunna agera. Kartan som soldaterna hittade var såklart helt 
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felaktig. Det var en karta över Pyrenéerna och det var ju faktiskt i Alperna som 

de var vilsna. Likväl hjälpte den förmodligen soldaterna att ta sig levande ur 

den, minst sagt besvärliga, situation som de befann sig i. Den ingav hopp och 

förutsättningar för att faktiskt fatta ett beslut och handla. Den gav helt enkelt 

ett visst mått av mening i kaoset.  

 

Det går förmodligen inte att likställa att vara vilsen i Alperna med att vara 

avdelningschef på ett sjukhus, men jag vet inte. Weicks ”karthistoria” poppade 

upp i samband med att jag transkriberade inspelningen från ”post-it-lapp-

tillfället”, som inledde kapitel 7. Om man tittar noga på bilden med post-it-

lapparna (sidan 130), hittar man till höger en teckning med tre streckgubbar. 

Ovanför streckgubbarna står det ”orienteringstävling”. Den bilden handlade 

om hur en av avdelningscheferna mindes vårdenheten och upplevde att hon då 

var en del av en helhet. Det kändes då, fortsatte hon, som att 

avdelningscheferna tillsammans med verksamhetschefen hade en, i vart fall 

ungefärlig, gemensam karta. När hon sedan kontrasterade detta med hur hon 

upplevde det just nu, efter det att vårdenheten hade brutits upp och nu ingick i 

andra verksamhetsformer, kändes det som att orientera utan karta. Som jag 

tolkade detta uttryck, handlade hennes upplevelse, om att dialogen på 

verksamhetsledningsnivå uteblev liksom den gemensamma föreställningen om 

vart verksamheten var på väg, vilket även gällde vad som hände/var på väg att 

hända övergripande på sjukhusledningsnivå.35 Denna beskrivning kom även 

från de övriga avdelningscheferna. Tittar man längst ned till vänster på bilden, 

återigen sidan 130, visar sig ett antal frågetecken som ”rör” sig åt olika håll. 

Den beskrivningen handlade också om hur dagens organisation upplevdes (jag 

kommer senare i texten att återkomma till dessa ”frågetecken”). Sett i ljuset av 

att fungera som översättare, blir förståelsen för denna frustration ännu 

tydligare.  

 

If not having a voice is bad, how much worse might it be to find yourself 

compelled to use a voice to make sense for others, when that sense may be 

carelessly destroyed or ignored by your superiors, while being seen as self-serving 

and perhaps weak witted by your subordinates. Middle managers have no right to 

silence, and instead are forced to give voice even if they have no conviction 

whatever in what way they are saying. (Sims, 2003:1209). 

                                                 
35 Å andra sidan - så ska detta ses i ljuset av att det är i en jämförelse med en tidigare ledningsform i vilken 
den aktuella avdelningschefen hade en etablerad position, med för henne kända relationer osv. 
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David Sims utgångspunkt har tydliga likheter med den tidigare refererade 

Annie Pye. Båda betraktar mellanchefen eller första linjen chefen som en 

komplex funktion, där tolkning och berättande är två centrala drag. Sims 

fokuserar emellertid framförallt på funktionens sårbarhet och utsatthet. Det 

finns inte någon ”rättighet till tystnad”, påpekar han i citatets sista mening, dvs. 

förväntningarna är att de ska ha något att förmedla och vara ett stöd i 

inramningen av vad som är på gång, vad som händer. Samtidigt finns det inte 

alltid goda förutsättningar för att uppfylla just detta. Istället för att hitta tillbaka 

till lägret, byggs det upp en upplevelse som mer är av karaktären att orientera 

utan karta, vilket istället för att stimulera handling skapar villrådighet. Sims 

nämner ett annat problem, som också påtalats av avdelningscheferna och som i 

förlängningen är tärande för personen som upprätthåller denna chefsfunktion. 

Nämligen, när förändringar iscensätts som går på tvärs mot vad som hittills 

gjorts. Sims pratar här om motsättningar kopplat till chefens egna övertygelser. 

Tidigare, under rubriken Lost in Translation, återgavs vikten av trovärdighet hos 

en avdelningschef och hur bräcklig den är när olika, i tid närliggande, beslut 

inte stämmer överens med varandra. Detta stämmer väl in på den problematik 

som Sims lyfter fram och har även tydliga likheter med de riskfaktorer som 

Maslach och Leiter (1997) hänför till stress och utbrändhet.  

 

Robert Holmberg (2002) kallar detta för sönderfallsprocesser36 i 

organisationer. Ett centralt kännetecken för sådana processer är mångtydighet, 

som karaktäriseras av ”… oklarhet, komplexitet och paradoxer” och att det 

finns ”… alltför många tolkningsmöjligheter och där det är svårt att utesluta 

någon” (Holmberg, 2002:82). Han tar stöd i både Weick (som redan hänvisats 

ovan) och Karasek och Theorell, för att förklara innebörden av sådana 

skeenden. Holmbergs hänvisning till Karasek och Theorell gäller framförallt 

hur påverkansmöjligheterna förhåller sig till sammanhang som präglas av 

sönderfallsprocesser. Begränsningar i påverkansmöjligheter förstärker 

processer av sönderfall, menar Holmberg. Påverkansmöjligheter hänger intimt 

ihop med möjligheter till att förstå, experimentera och påverka samt finna 

andra vägar. Begränsade påverkansmöjligheter skapar ett förhållande där detta 

experimenterande inskränks. Vid tillfället med Post-it-lapparna, illustrerar 

                                                 
36 Frågan är om sönderfallsprocesser är ett lämpligt begrepp. Komplexitet, paradoxer och mångfaldiga 
tolkningsmöjligheter är en verklighet vi lever i. ”Sönderfallet” är som jag ser det relaterat till om det inte 
finns några förutsättningar att konstruera sammanhang och konceptualisera världen på ett rimligt vis.  
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avdelningscheferna en sönderfallsprocess i deras värld. En av 

avdelningscheferna får här summera denna upplevelse och även den 

ovanstående argumentationen. Hon gör det genom att förklara, hur hon sett på 

den förändring som ägt rum, vårdenhetens uppbrott och att hennes avdelning 

nu ingår i en annan enhet:  

 

På [vård]enheten hade vi en stor gemenskap och samma mål på något sätt, en 

gemenskap och grundtrygghet. Där var inga sådana där obesvarade frågor, utan 

vi visste vad vi ville och vad vi hade för mål. Vi tog ställning till saker och ting 

gemensamt. Sen så gick vi över där, och där satte jag som symbol korset37. Det 

var en saknad att vårdenheten slogs i sönder. Jag tycker att vi upplever det än 

idag att, saknaden av det som vi hade, på något sätt, i vårdenheten. Dels alla 

grundläggande värderingar, visioner och tankar som vi hade. Och nu kom vi att 

bli en del av en annan klinik, enhet. Bara sättet som vi kom in i det, jag och Anna 

på första ledningsmötet. Vi fick inte det presenterat, inte heller oss. Vi kom in 

och så satte man sig, och liksom jaha, nu skulle vi vara här. Och där satt vi alla 

från vårdenheten som stora, stora frågetecken. Vad är detta? Sen kan jag ju säga 

att det är kvar ännu. Där satt en massa frågetecken, mycket spridda viljor. Ingen 

samsyn överhuvudtaget, som jag upplever. Aldrig något svar på någon fråga. Om 

det är några beslut eller inriktningsbeslut det har jag aldrig något grepp om heller. 

Åter till den där frågan, om vad man tar med sig till avdelningen från mötena. 

Och fortfarande nu, så jag tar ingenting tillbaka till avdelningen från 

ledningsmöte för jag vet inte vad som händer där. Jag känner mig bara totalt 

dränerad på kraft. Så igår var det tänkt att det skulle vara ledningsmöte så jag gick 

upp till Anna och sa att jag hade lite annat att göra för jag tycker att det är så 

fruktansvärt att redan på måndagseftermiddagen… inte för att jag gör någon 

affär där, utan sitter där som alla, sitter där. Och det har resulterat i att på något 

sätt känner jag att på avdelningen att det finns den där oron. Jag kan inte ge 

några besked, vilket gör att medarbetarna på avdelningen är lite vilsna. Lite vilsna 

tycker jag. Det har resulterat i att dom står också och väljer. Jag har aldrig under 

min tid på avdelning X, Y och Z varit med om så många som sökt sig ifrån 

avdelningen. Dom har sökt sig ut till annat för att jag inte har kunnat ge något 

besked. Att till exempel definiera, vad ska vi göra nästa år. Under samma period 

så var det också på tal om det var vår eller en annan avdelning som skulle 

försvinna, nu blev det den andra. Sen har vi flyttat. Det har varit väldigt mycket. 

Allting är stora frågetecken. Det är stora frågetecken alltihopa. 

   

Genom att minnas Annie Pye och hennes argumentation, att ledarskap mer 

handlade om ”sensemaking in action” än något annat, kanske 

avdelningschefernas erfarenheter förtydligas. En av hennes poänger, att chefen 

                                                 
37 Symbolen korset är en referens till en av Post-it-lappar, på vilken hon alltså ritade ett kors. 
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både försöker extrahera referenspunkter och även fungera som en form av 

referenspunkt (hennes resonemang är kopplat till Weicks resurs, stickrepliker). 

Dessa referenspunkter, något att extrahera i flödet av händelser, tycks i 

enlighet med avdelningscheferna, ha blivit alltmer dunkla och svårare att 

uppmärksamma. Avdelningschefernas resurser konsumeras, eller dräneras som 

chefen ovan uttrycker det. Denna dränering kan härledas till, för det första att 

de har svårt att skapa mening i vad som händer och för det andra, att de inte 

kan uppfylla de förväntningar som de tolkar att medarbetarna har på dem: att 

vara en referenspunkt i framförallt tider av oro och osäkerhet. Vad som också 

blir allt tydligare är att detta är intimt förknippat med identitetsskapande. 

Robert Wenglén (2005) menar att mellanchefen hela tiden brottas med frågor 

som berör deras identitet. I utsagorna från avdelningscheferna tycks denna 

brottningsmatch handla om svårigheter i att bekräfta deras tillhörighet och 

bilden av vem de anser sig vara. En tolkning är, att det under åren på 

vårdenheten konstruerats en för avdelningscheferna, tydlig bild av vem de var 

och hur de i denna ledningsgrupp skulle arbeta. Den grupp de tillhörde på 

vårdenheten var relativt liten. Den bestod av fem avdelningschefer, en 

chefssekreterare och en verksamhetschef. I den ”gamla” gruppen fanns inte 

heller några läkare. Det tycks ha rått en större tydlighet i avdelningschefernas 

tolkning om vilka de var och vart de tillhörde. Denna identitetskonstruktion 

hotades genom den förändring som blev verklighet. Nya personkonstellationer, 

en större grupp och nu ingick till viss del även läkare i 

verksamhetsledningsgrupperna. De förändrade formerna påverkade 

avdelningscheferna på ett sätt, där centrala delar för deras meningsskapande föll 

sönder. I enlighet med avdelningschefernas utsagor handlade detta framförallt 

om förändrade villkor för samtal och förhandling om mening. 

 

Om förutsättningarna blivit sämre för att förhandla och samtala om och i en 

mångtydig och komplex värld, eller förändrats radikalt, återverkar detta på 

materialiserandet av mening: ”When we say that meanings materialize, we 

mean that sensemaking is, importantly, an issue of language, talk and 

communication.” (Weick et al, 2005:409). Sammanhang som motverkar dialog 

kan bidra till sammanbrott i meningsskapandet (Weick, 2003:456). Att 

konstruera en meningsfull helhet av det som händer i avdelningschefens värld, 

är således inte något som de kan göra i ensamhet, på kammaren, utan görs i 

relation och dialog med andra. Centralt i sådana sammanhang är även 
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upplevelsen av att kunna påverka och ha ett visst mått av handlingsutrymme 

(Aronsson, 1990).  

 

Genom att diskutera det forum som användes för att samla in material betonas 

ovanstående argumentation, om behovet för avdelningscheferna att 

tillsammans, genom dialog, utbyta bilder om vad som händer i organisationen. 

Avdelningschefernas syn på forumets betydelse och värde, förändrades under 

projektets framfart. Den förändring som avdelningscheferna beskriver, både 

avseende deras intresse och även behov, är relevant att vidareutveckla. Det 

finns således anledning att avsluta kapitlet om avdelningscheferna genom att 

presentera några viktiga upplevelser och händelser som kan hänföras till detta 

forum. 

8.9 Om att kidnappa ett forum 

En möjlighet till att förhandla med andra om frågor som exempelvis: what is the 

story here? konstruerades genom de dialogfora som arrangerades genom 

forskningsprojektet. Utan att någon uttalade detta explicit formades en 

möjlighet att, i ett upplevt virrvarr, skapa mening och aktivt bidra med att 

formulera berättelser om vad som pågår samt urskilja vilken roll man själv har i 

dessa berättelser. Träffarna fungerade som en arena för intersubjektivt 

meningsskapande och satte fingret på ett konkret behov i vardagen för 

avdelningscheferna. Tillgång till en mötesplats, för dialog och utbyte av 

mening, i vilken en förhandling och förståelse för vardagens komplexa 

mönster fick möjlighet att utvecklas. Att forumet fungerade som en sådan 

arena hade uttalats på varierande vis vid olika tillfällen, av avdelningscheferna. 

Jag försökte långt in i projektet, med hjälp av intervjuer, fånga upp detta. 

Nedan är ett utdrag från en längre intervju tillsammans med avdelningschefen 

Annelie. En bit in i intervjun undrade jag hur forumet hade upplevts och hur 

det betraktats. 

 

UE: Om vi hoppar till vår grupp som vi har haft. Där har ni ju uttryckt att det 

har fungerat som något form av stöd, skulle du kunna berätta hur du menar med 

det. 

  

Annelie: Då får vi gå tillbaka lite i tiden. Jag kan säga att i början då upplevde jag 

det inte helt bekvämt. Jag undrade vad vi skulle prata om i så många timmar. 

Man skulle försöka vara klok, man skulle vara eftertänksam, man skulle också 
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försöka vara saklig. Här satt två stycken doktorander och då gäller det också att 

vi lyfter oss i håret, lite grand. Det kunde man då tycka att det var lite tungt, vi 

skulle ju reflektera och sånt. Samtidigt så ställde vi ju upp, vi gick ju dit. Men det 

kunde ibland vara ”äsch, nu är det ‟Sluta Plåstra‟ igen”, och så ska vi vara där och 

vara kreativa ett tag. Men det var i början, det vill jag understryka.  

 

För sen, efterhand, tog vi över det mötet på något sätt. Vi i första linjen, alltså. 

Det vi egentligen skulle prata om, resonera om och ni skulle få en inblick i, och 

vi skulle reflektera över det gled liksom bort. Ni fick inte en riktig fair play chans, 

för att vi var så fulla av allt. Och vi hade inget forum att få utlopp för det. Vi tog 

det på bekostnad av er, så tog vi det forumet. Och det var säkert väldigt 

spännande för er ibland också när vi svämmade ut på saker som vi inte skulle 

prata om. Det blev viktigare och viktigare för oss det här mötet. Det gav oss 

också trygghet i gruppen på något sätt att vi fick avsätta denna tid och prata om 

det som låg oss närmast om hjärtat just då, och vad det var kunde ju förändras 

snabbt. Och samtidigt hade vi två aktiva lyssnare, jag tänkte några gånger: ”va fan 

ska dom få ut av detta?” ”Herregud, stackars jäklar, nu måste vi vara 

professionella och det får vi ta sen.” Men så hakade vi in i det igen, och for runt 

och beklagade oss och så satt ni där. Jag kan bara beundra ert tålamod, för det 

var ju mycket som inte handlade om ”Sluta Plåstra” som kom fram, förstår du? 

Men det har varit och är ett oerhört viktigt forum. Det har varit utvecklande och 

givande, det måste jag säga, och är fortfarande. Jag kan tycka lite grand på 

bekostnad av ert arbete. Det vi skulle gå igenom till exempel, många gånger var 

vi inte så förberedda som vi ville göra sken av. Om vi skulle ha tittat igenom 

något så hade vi ofta inte gjort det. Då skämdes man lite grand, här tar vi deras 

tid. Dom ska göra ett arbete och vi har inte förberett oss, skäms på dig, så tänkte 

man. Samtidigt kan jag ju säga att det ger ju ändå någonting i slutändan. För oss 

är det definitivt hälsoskapande, man kan gå dit och få lätta sitt hjärta, så kan man 

ta nya tag. Och att vi har två professionella lyssnare och inte bara oss själva, då 

hade vi aldrig kommit så långt i våra samtal. Jag bara hoppas att det ger er lite 

grand också. Att ni kan sålla och sila, vad är viktigt utifrån hälsoskapande av det 

vi pratar om.  

 

Jag vet när du var med oss, följde med oss ute, och vi hade mycket telefonsamtal 

och sånt, man kan tycka att det är skitsnack när vi ringer till varandra och så, 

många gånger så är det någon kärna i det som vi diskuterar och kommer fram till. 

Det inger oss en trygghet. Det är inte bara att ringa och prata skit, jaha du är där 

borta och gör det, utan det är något mer. Jag tror dom här mötena är jätteviktiga. 

 

UE: Hade det funnits ett behov av ett sådant forum när ni var i Vårdenheten? 

 

Annelie: Ja, alltid. Alltid. Jag har aldrig jobbat inom psykiatrin, men dom har ju 

sina regelbundna träffar och handledning och så vidare, medan vi inom den 

somatiska vården har ju inte alls den uppbyggnaden som dom har. Med facit i 
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hand så saknar jag att det inte finns mer av den sorten, långsiktig professionell 

handledning i grupp. Och samtidigt inte, för det är helt beroende på handledaren. 

Alltså vad är det vi ska ha handledning i? Eftersom det funnits ett tema i detta 

som hela tiden gått som en rödtråd, så har det inte känts lika personligt, förstår 

du? Sitter du i handledning i grupp och det blir, nu raljerar jag, att vända ut och 

in på sig själv: ”hur jag upplever att du beter dig när du känner så och mina 

känslor...” Alltså förstår du? Nä det är inte det vi har i den här gruppen, hänger 

du med? Det är en annan sorts handledning som vi har i gruppen för det känns 

inte som en handledning, men ändå så är det.  

 

UE: Menar du att man går omvägen via något annat, i detta fall hälsoskapande 

arbetsplatser eller ”Sluta Plåstra”… 

 

Annelie: Mhm, ja. Då har det inte blivit så känslobetonat, man har något att 

prata om och ni har styrt upp oss i emellanåt och återkommit om ni inte fått svar 

på frågan och samtidigt har vi fått utrymme att få diskutera det som vi är 

uppfyllda av just nu, som irriterar oss, är ledsna över eller till och med glada över. 

Att det också fått ta sitt utrymme. Kombinationen där, utan att känna tvånget att 

hela tiden producera något sakligt, för det gör man på andra möten. Då sitter 

man som professionell och ”det här och det här har jag kommit fram till och 

analysen är här”. Här kan vi plötsligt slappna av, det är inte riktigt lika 

formaliserat. Och det ställer inte krav att vi ska producera på samma sätt. 

 

Detta är oerhört hälsoskapande för första linjen, mycket, mycket. Det är den 

största fördelen som jag kan se för vår grupp och det är de här mötena som vi 

har haft. Samtidigt så är ni handledare, har varit med på resan, har sett chefsbyten 

har sett omorganisationer, kan ha en förförståelse när ni pratar, vad är ni igång 

med nu, vad är det nu som har hänt, och så vidare. Och ni kan ha en förståelse 

för oss. Så den enda tryggheten som vi har haft när det varit förändringar och 

osäkerhet den har varit i ”Sluta Plåstra” gruppen, faktiskt. Om man skulle 

jämföra med till exempel att plocka in en beteendevetare från Previa, så har ju 

dom ju noll koll, dom kan ju inte avdelningarna, dom känner inte till och då blir 

det på en abstrakt nivå istället och det är kanske inte det som vi behöver, även 

om det också kan vara bra, förstår du?  

 

Det vardagliga samtalet ligger nära det som Annelie ger uttryck för. Patricia 

Shaw (2002) visar genom detaljerade berättelser, från hennes erfarenheter av 

deltagande och interaktiva forsknings- och utvecklingsprojekt, hur 

betydelsefullt det vardagliga samtalet om vad som händer i organisationen är 

för medlemmarna. En intressant paradox som Shaw åskådliggör, är att ju mer 

komplex världen i organisationen ter sig, desto färre möjligheter finns det för 

dessa möten i vardagen. Möten av mer formellt slag har enligt henne en 
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strävan mot att ha en bestämd agenda och ett på förhand klargjort utfall, dvs. 

vad mötet ska leda till. Annelie kontrasterar i intervjun sådana möten med 

träffarna i forumet. Hon menar att: ”[d]å sitter man som professionell och ‟det 

här och det här har jag kommit fram till och analysen är här‟. Här kan vi 

plötsligt slappna av, det är inte lika formaliserat. Och det ställer inte krav att vi 

ska producera på samma sätt.” Problemet med den strävan som Shaw hänvisar 

till och Annelie uttrycker är, att en ökad komplexitet med tvetydiga situationer 

och mångfaldiga tolkningsmöjligheter leder till ett faktiskt behov av möten. 

Men eftersom sådana situationer i organisationer inte kan ansluta sig till kravet 

om att ha en förutbestämd agenda och färdiga idéer om utfall, uteblir de 

istället. Shaws konklusion är just, att när möten behövs som mest uteblir de 

som oftast. Detta försöker såklart medlemmarna i organisationen att lösa 

själva, med mer eller mindre lyckade resultat. Annelie ger ett sådant exempel 

med telefonsamtal, som hon trodde att jag upplevt som endast skvaller. Istället 

hade dessa telefonsamtal en annan funktion för avdelningscheferna, de försåg 

osammanhängande händelser med en intrig, en handling.  

 

Att använda mig av rubriken ”Om att kidnappa ett forum”, är ett försök att 

fånga hur Annelie vill förklara avdelningschefernas förhållande till forumet. De 

var måttligt intresserade fram till att de såg ett sätt att utnyttja det för att 

tillgodose ett centralt behov. Ett utdrag från ett av forum-tillfällena 

understryker vad Annelie syftar på i ovanstående intervju. 

 

Till tillfället som nedanstående samtal utspelar sig, hade jag gett en enklare 

uppgift, som bestod i att avdelningscheferna skulle betrakta och fundera över 

ett mindre antal sammanfattningar av teoretiska bidrag om arbetsrelaterad 

hälsa, välbefinnande och stress. Bland dessa sammanfattningar återfanns bland 

andra författare som Antonovsky (1987/2005), Maslach och Leiter (1997) och 

Karasek och Theorell (1990). Uppgiften bestod i att från ett tillfälle till ett 

annat fundera över dessa teorier, utifrån avdelningschefernas och 

avdelningarnas vardag. Syftet var att vi sedan kunde ha detta som underlag för 

diskussion vid det tillfälle som skulle följa. Riktigt så blev det inte. 

 

UE: Förra tillfället så fick ni ut ett antal modeller eller teorier, jag undrar hur det 

har gått med dem, eller vad ni har att säga om dem? 
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Sara: jag ska vara helt ärlig jag har inte tittat något på det här, jag har också varit 

ledig i två veckor för att återhämta mig inför den vår som skall stunda och de 

utmaningarna. Vi pratar om att skapa en god arbetsplats och skapa hälsa och det 

är än viktigare i en sån här situation, men jag är inte där än själv. Jag är 

fortfarande där nere i ett svart hål… [tårarna börjar komma] ... Ja… så är det…  

 

Annelie: Vi kan ju säga att det inte är det här i första hand som vi har fokuserat 

på, utan det har ju varit väldigt mycket funderingar och tankar och vi har skrivit 

riskanalyser och fått ta del av organisationsförändring ... hela vårdenheten berörs 

ju av detta det finns avlämnande avdelningar och mottagande avdelningar. Och 

det är ett sorgearbete för många att vårdenheten inte ska få fortsätta som 

organisationsform, vad innebär det här för den enskilda individen hur påverkas 

”jag”? Det är mycket tankar. Det har ju också varit oroligt för oss chefer, ska vi 

söka om tjänster hur blir det för oss? Det blev klart först igår eftermiddags på 

samverkan övergripande. Så det har ju varit väldigt mycket fokus på detta. Det 

här är ju inte något som direkt skapar hälsa, när man står inför en 

organisationsförändring, det kanske blir något bra när man slår sönder och 

bygger upp något annat så småningom, men vi är inte där nu, vi lever och lever 

fortfarande i ovisshet och kommer att göra så fram till april någon gång kanske. 

Hur ska avdelningarna se ut? Var ska dom vara någonstans? Vilka specialiteter 

ska ligga ihop med vad. Det finns ju förslag men inget är ju beslutat ännu och det 

har bildats olika beredningsgrupper som har ett par månader på sig att ta fram 

lite olika saker som ska presenteras för ledningen. Så vi lever lite grann i ett 

vakuum, det blir ett förlängt lidande. Har man satt igång något sådant här ska det 

inte gå för långt innan det blir ett beslut: hur kommer det att se ut? Så att man 

mentalt kan förbereda sig på detta. Det är många som mår dåligt i organisationen 

idag. Så det är inte hälsoskapande det kan man inte säga precis. Tycker 

fortfarande att det är väldigt tragiskt att man har slagit sönder en mycket 

välfungerande organisation och sen bygger upp något likartat och det är helt ok i 

en annan organisation. Jag sade förra gången jag ville veta varför, för vem man 

gör denna förändring? Fick svaret att det kommer jag aldrig att få reda på.  

 

Sara: Och det är egentligen det allra jävligaste att man inte kan förstå varför, om 

man ska kunna gå vidare så måste man ju kunna begripa, förstå, vad det är vi gör, 

det är ju det vi har pratat om hela tiden. Och just nu på min avdelning, det finns 

ingen begriplighet, det finns ingen förståelse. Jag har pratat mycket med de här 

konsulterna, varför slår man sönder den här avdelningen? Nu pratar jag för mig 

själv inte hela vårdenheten. Varför gör man det? Vi har en välfungerande 

avdelning som har utvecklats och gått framåt och så vi förstår ju inte varför tar 

man bort detta? Vi förstår ju inte… det är det allra första vi måste jobba med nu 

det är försöka förstå det här annars kan vi inte gå vidare. Så det är vad dessa 

dagar framförallt kommer att handla om att få en begriplighet i vad det är som 

händer.   
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Tillfället, som samtalet är hämtat från, fortgick med fokus på den av 

avdelningscheferna upplevda turbulens och virrvarr. Mycket av det som 

Annelie tidigare återgav i intervjun återkommer. Att avdelningscheferna inte 

hade gjort sin ”hemläxa”, får man reda på direkt. ”Hemläxan” glöms också 

snabbt bort, istället riktas fokus mot här och nu. ”Vad är det som händer?” 

tycks vara den fråga som Annelie och framförallt Sara upptas av. Även om de 

inledande inläggen, är av ganska vilsen karaktär fortsätter gruppen därefter att 

tillsammans karva fram en bild och konstruera en berättelse, som kan fungera 

som en karta för framtida handling och riktning. Till en del, likt soldaterna som 

var vilsna i Alperna, men istället för en karta över Pyrenéerna, konstruerade 

avdelningscheferna en rimlig story, en story som kan förklara: 

 

A good story holds disparate elements together long enough to energize and 

guide action, plausibly enough to allow people to make retrospective sense of 

whatever happens, and engagingly enough that others will contribute their own 

interest of sensemaking. […] And a good story, like a workable cause map, 

shows patterns that may already exist in the puzzles an actor now faces, or 

patterns that could be created anew in the interest of more order and sense in the 

future. The stories are templates. They are products of previous sensemaking. 

They explain. And they energize. (Weick, 1995:61).  

 

En rimlig och bra story, alltså. Den mötesform som Patricia Shaw (2002) 

förespråkar, då händelser och situationer är svårtolkade och tvetydiga, 

konstruerades vid en hel del tillfällen med hjälp av det forum som har 

diskuterats. Det anspråk som avdelningscheferna outtalat ställde på forumet 

var att nya händelser skulle göras förståeliga. En sådan förståelse konstruerades 

genom samtalet, genom dialog, i betydelsen flöde av mening. Meningsskapande 

och berättelser flyter här ihop: ”Sensemaking consist of attempts to integrate a 

new event into a plot, by which it becomes understandable in relation to the 

context of what has happened.” (Czarniawska, 1998:4). Detta tycks vara 

särskilt viktigt för avdelningscheferna, då de upplever att inte ha möjlighet att 

påverka centrala händelser som uppträder i organisationen. Samtidigt är de inte 

bara passiva mottagare, utan aktiva tolkare, av det som försiggår, vilket gör att 

de än mer söker mening i vad som sker (Bartunek et al, 2006). De begränsade 

påverkansmöjligheterna, som tycks konsumera deras resurser (Karasek och 

Theorell, 1990), försöker de kompensera genom en strävan efter en rimlig 

berättelse, i vilken de nya händelserna kan inlemmas.  
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Organisera mera, säger Östen Ohlsson och Björn Rombach (2001). Jag tolkar 

deras uttalande som att de syftar på bättre förutsättningar för möten och 

träffar, av olika slag, mellan människor i organisationer. Med hänvisning till 

Helle Klein förordar de en renässans för samtalet. Behovet hos 

avdelningscheferna, som framträder genom forumet, kan ses som en följd av 

hur de tolkar brister i den medierande texten (Taylor och Robichaud, 2005), 

som ska fungera som verktyget för sam-orienteringen i organisationen. Karl 

Weick framhäver också detta. Han poängterar, vilket är centralt i den 

argumentation som drivits ovan, att aktiviteten kommunikation är 

organisationen. Om kommunikationen som aktivitet är förvirrad så börjar 

också organisationen att fungera dåligt, upphör kommunikationen så upphör 

också organisationen att existera (Weick, 1995). 

8.10 Resumé 

Denna del har haft den övergripande ambitionen att diskutera 

avdelningscheferna, deras funktion och situation. Detta har gjorts med 

utgångspunkt i både de förväntningar som ställs på funktionen, men också 

avdelningschefernas egna anspråk på att deras resurser inte konsumeras i 

arbetsprocessen, utan kanske till och med återskapas. Framförallt lovar, 

måhända lite djärvt, avsnittets inledande sidor att fokusera hur 

avdelningscheferna (1) försöker att organisera meningsskapandet på 

avdelningarna samt (2) deras egna behov av att skapa mening i en komplex 

värld. I praktiken vävs dessa två samman på ett invecklat vis och påverkar 

varandra hela tiden.  

 

Först och främst bör nämnas, att det under de senaste tjugo åren har skett en 

förskjutning, från avdelningsföreståndare till avdelningschef. Säkerligen ser 

dock denna förändring olika ut beroende på var man väljer att studera den. 

Med stöd i Richard, var avdelningsföreståndaren den ”duktigaste” 

sjuksköterskan. Hon (vilket det oftast har varit) tog sig ganska motvilligt an en 

chefposition och det var fortsatt det konkreta patientarbetet som värderades 

som viktigast i deras arbete. Att vara avdelningsföreståndare innebar därmed att 

denna roll gick hand i hand med ett expertskap, som kunde hänvisas till 

professionen sjuksköterska. Detta expertskap har nu fått ge vika för ett mer 

utpräglat chefskap. Chefsrollen bärs med självklarhet av dem som 

representeras i mitt material. De ser sig till och med stundtals som ledare. 
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Likväl blir detta problematiskt vid ett betraktande genom en normativ 

ledarskapslins. Ledarskap så som det görs gällande utifrån en sådan 

teoribildning försvinner, enligt min tolkning, i praktiken. Inledningsvis (i 

kapitel 7) fick Robin Hood, som ett exempel, utgöra en ytterlighet för en sådan 

teoribildning. Någon ledare likt Robin Hood fanns inte på avdelningarna. Och 

ska man tro Alvesson, Czarniawska och Mintzberg, är förmodligen Robin 

Hood svår att hitta varhelst man letar efter en sådan ledargestalt.  

 

Om det förr rådde en ambivalens vad gäller avdelningsföreståndarens 

förhållande till att vara chef och att vara ute bland patienterna, visade sig det 

istället att avdelningscheferna gav uttryck för en ambivalens kopplat till en annan 

lojalitet – den mellan avdelning och organisation/ledningssystem. Enligt mitt 

förmenande är det oftast avdelningen som går ur som slutlig segrare i denna 

kamp.  Den lojaliteten blir central för att förstå både funktionen som 

avdelningscheferna omfattar, men också vid vilka tillfällen och varför arbetet 

konsumerar, alternativt återskapar och stärker avdelningschefen.  

 

Centralt utifrån hur människan mår, som kan hänföras till arbetet, ligger i hur 

uppdraget och funktionen tolkas och förutsättningar för att utföra ett bra 

arbete. En viktig del i avdelningschefernas funktion, som också förväntades av 

dem, var att fungera som översättare, dvs. att i vissa fall fungera som tolkare 

och berättare. När detta klaffar uppstår en energiskapande process för 

avdelningscheferna. Emellertid konsumeras deras investerade resurser när det 

inte fungerar. I en ofullkomlig värld tycks mycket av detta vara avhängigt 

vardagssamtalet och dialogen. 

 

Efter omorganisationen (men också samtidigt) uppstod flera avbrott i 

avdelningschefernas världar, vilket föranledde att nya händelser på något vis 

skulle införlivas i en berättelse. Allt som oftast ansågs det vara som att det inte 

fanns något utrymme för att konstruera en rimlig och god berättelse. Istället 

fanns det en upplevelse av att orientera utan karta. Lösningen för 

avdelningscheferna blev det forum som konstruerats genom projektet. Dess 

största bidrag visade sig vara att det skapade förutsättningar för 

avdelningscheferna, att i dialog, utbyta bilder om och i en mångtydig värld 

samt tillsammans konstruera en intrig, ge enskilda händelser en meningsfull 

helhet.  Detta gemensamma arbete hjälpte till att förklara vad som hände och 
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vad olika händelser skulle kunna ha för innebörd, vilket medförde ett 

formulerande av en karta, som kunde utgöra utgångspunkt för att kunna ta 

riktning i en komplex värld.  
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Del IV: Sammanfattning, integrering och utveckling 

 

Del IV, kapitel 9 och 10, sammanfattar, sammanför iakttagelser och 

utvecklar argument och diskussioner. Inledningsvis kommer 

vårdavdelningarnas praktik stå tillbaka för ett mer allmänt resonerande 

om praktikens komplexitet, organisering och regenerativt arbete. En 

röd tråd som gått genom avhandlingen och som Del IV utvecklar är 

anspråket på att uppleva arbetet som begripligt, hanterbart och 

meningsfullt. Emellertid, som texten hittills hela tiden antytt och som i 

synnerhet kapitel 9 kommer att poängtera, måste förståelsen för 

konstruktionen av dessa upplevelser tolkas och problematiseras bortom 

ett ”innersta väsen” och individ fokuserat perspektiv. Även en övertro på 

regler, rutiner och ett förutbestämt utförande visar sig i en komplex och 

symboliskt laddad värld vara problematisk. Ett regenerativt arbete bör 

inom hälso- och sjukvården förstås mot bakgrund av en verklighet med 

hög komplexitet bestående av en ständig närvaro och 

sammanblandning av regelbundenheter och oregelbundenheter, 

förutsägbarheter och oförutsägbarheter. Det är i denna komplexa värld 

som aktörer ska tolka vad arbetet/uppdraget handlar om och på bästa 

möjliga vis utföra ett gott arbete. Två till synes enkla frågor visar sig 

således vara centrala: Hur tolkas uppdraget? Finns det förutsättningar 

för att göra ett bra jobb? Dessa två frågor diskuteras därefter utifrån 

lokala förutsättningar för samtal och handling samt ledarskap i 

betydelsen att organisera för sensemaking.  
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9. Regenerativt arbete, organisering och mening – lite grubbleri 

 

Som en bisats i metodavsnittet skrev jag om en grubblande ansats. Det låg mer 

rätt i mun än att det skulle finnas någon djupare fundering bakom, när jag först 

skrev det. Men ordet ”grubblande” i en avhandling har väckt åsikter. Det är 

förmodligen den mening som väckt flest kommentarer av de som på ett eller 

annat vis tagit del av min text under skrivandets gång. Jag vet inte vad det säger 

om texten i övrigt, men det finns något intressant över reaktionerna. En 

diskussion om språklig rigiditet lämnas därhän. Men grubblerier är förmodligen 

också något som de flesta kan knyta an till, eventuellt mer än reflektion. 

Måhända är dessa ord nästan synonymer, emellertid upplevs 

avhandlingsarbetet ha bestått mer av grubblerier. Dessa har skapat mönster 

och mening, landat i flertal aha-situationer, för att nästa dag revideras, eller än 

oftare bara strykas. Men grubblerierna har inte gett vika, utan fortsatt. Och det 

är väl just det med grubbel, det vill sällan ge med sig, det ligger nästan hela 

tiden i bakhåll och smyger på ens medvetande, till skillnad från reflektion som 

är en mer medveten och vald aktivitet. Man kan ha reflektionstid, men 

grubbleritid har jag aldrig hört talas om. Grubbleri är med andra ord svårt att 

värja sig från, det finns där hela tiden. Men låt oss lämna ordet grubbleri för 

dess innehåll. 

 

Kapitlet försöker förena och sammanfatta de iakttagelser, argument och 

diskussioner som hittills redovisats. Den lokala praktiken, sjukhuset och de 

olika avdelningarna, kommer initialt i detta kapitel att hamna lite mer i 

skymundan till förmån för en mer allmän diskussion om regenerativt arbete, 

organisering och meningsskapande. Avdelningarna och dess aktörer, kommer 

mot slutet av kapitlet att återväckas och knytas till den mer generella 

argumentationen, mest som ett sätt att väcka minnesbilder från de olika 

empiriska berättelserna, som kan förstärka förståelsen för den mer allmänna 

gestaltningen.  Texten kommer inledningsvis att diskutera en tes om praktikens 

komplexitet, detta kommer sedan relateras till regenerativt arbete, för att 

därefter utvecklas till dessa fenomens förbindelse med vardagliga processer, 

villkor och innebörder för ett sådant arbete. Kapitlet avslutas med förslag på 

krav som kan ställas på lokala förutsättningar för ett regenerativt arbete.  
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9.1 En komplex värld  

Världen är inte förutsägbar. Men det som just nu händer försöker vi att förstå. 

Det som har hänt omtolkar vi (Garfinkel, 1967/1996). Det som kommer att 

hända vet vi i princip ingenting om. Om framtiden skapar vi dock bilder och 

har förväntningar på, vilka allt som oftast är avhängig vår egen historia (Weick, 

1995). Jag vill initialt inleda med en diskussion om det centrala i att både 

acceptera och utgå från att praktiken är komplex. Att praktiken inom hälso- 

och sjukvården är komplex har de olika delarna i avhandlingen tydligt 

illustrerat.  

 

Att utgå från ett erkännande av praktikens komplexitet är i sig kanske inte 

något anmärkningsvärt. J. D Thompson skrev 1967 om vikten av att erkänna 

osäkerhet i organisationer: ”… att det innehåller fler variabler än vi kan 

överblicka eller att vissa variabler påverkas av faktorer som vi inte kan 

kontrollera eller förutsäga…” (Thompson, 1967/1992:17). Ett liknande 

resonemang driver Augustinsson (2006:33), som hävdar att: ”när vardagen 

präglas av både regelbundenheter och oregelbundenheter och innehåller en 

blandning av det förutsägbara och det oförutsägbara har vi en hög grad av 

komplexitet.” Att vardagen oftast också består av både dessa delar samtidigt, 

som Augustinsson vill framhålla, är inte heller ett helt orimligt antagande. 

Sociologen Zygmunt Bauman (1992) diskuterar samma problematik och menar 

att komplexiteten inte kan fångas med linjära modeller, eller enklare 

föreställningar om orsak och verkan. Om tolkningen är rätt betonar Bauman 

att det, trots detta, finns ett allmänt undvikande av att erkänna praktikens 

komplexitet. Detta undvikande, menar han, leder i sin förlängning till nya och 

än större problem. Genom att reducera verkligheten till enklare orsakssamband 

och modeller, som kanske fungerar för att lösa ett mindre (del-)problem, leder 

detta så småningom till nya problem som i sin tur inte kan behandlas med de 

gamla modellerna, men där vi ändå optimistiskt försöker att trycka samma 

kubiska kloss igenom vad som nu istället har förvandlats till ett runt hål.  

 

Det finns alltså en strävan efter att lösa ”problemet” en gång för alla. Den 

uppenbara missräkningen infinner sig således om vardagen präglas av inte bara 

regelbundenheter och förutsägbarhet, utan också av oregelbundenheter och 

oförutsägbarhet. Kira och Forslin (2008) för ett likvärdigt resonemang, när de 

diskuterar arbete och principer för organisering. Ett komplext arbete i 
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kombination med organisatoriska principer, som strävar efter att bemästra och 

tämja komplexiteten genom att endast ta hänsyn till regler, rutiner och en 

uppifrån styrning leder i sin förlängning till ett dilemma: ett arbete som 

kommer att tolkas som förvirrat och oordnat. Antagandet som en sådan 

”kombination” bygger på är att förutsägbarheten finns där ute någonstans, den 

bara väntar på att bli upptäckt genom ”rätt” metoder. Denna inkongruens kan 

generera, som en förlängning, psykologisk överbelastning för individen och 

som möjlig konsekvens i värsta fall långvarig stress och utbrändhet (Kira och 

Forslin, 2008). Som jag tolkar Kira och Forslin hänvisar de till att individen 

blir, i sådana verksamheter mer eller mindre, ”låst” till handlingsalternativ som 

inte svarar mot de krav som ställs på att hantera de situationer som uppstår. 

 

Standardisering av både roll och utförande skulle eventuellt tillsynes leda till en 

trygghet: man vet, kort och gott, vad som ska göras. Självklart ska man, så långt 

som möjligt, veta vad man ska göra. Men förmodligen kan detta, i de flesta 

verksamheter, bara uppnås till en viss gräns. När händelser uppkommer, som 

på förhand inte kan inlemmas i föreskrifterna för korrekt agerande, är genast 

utföraren utlämnad till ett svårhanterligt öde. Bauman skulle kanske, med en 

viss syrlighet hävda att ”lösningen” finns inbyggt i detta tänk, som då skulle 

vara att lägga till ytterligare en rutin eller regel. Dessa skulle dock inte stå till 

tjänst när nästa nya, sedan tidigare okända problem, avbrott eller störning dyker 

upp. Abraham Maslow lär har sagt att om det enda verktyg som man har är en 

hammare, kommer man att behandla allt som om det vore en spik (Aldwin, 

2000). Det finns således en poäng i att utgå från att praktiken är komplex 

(Stacey, 2001; Augustinsson och Ericsson, 2009).  

 

Viktigt att understryka utifrån ovanstående utgångspunkt är att detta på intet 

sätt betyder att organisationens medlemmar har, som enda valmöjlighet att 

ställa sig med armarna i sidorna, i kors eller slå ut med dem. Tvärtom. Poängen 

är istället, att (våga) utgå från att det alltid kommer att finnas delar och 

händelser i organisationer, som vi inte kan förutsäga eller på förhand beräkna. 

Inte helt ovanligt är att skilja mellan vad som är komplext och vad som är 

komplicerat. En sådan uppdelning kanske skulle förtydliga resonemanget: 

 

Det är väsentliga skillnader mellan komplicerade system och komplexa. En 

extern agent kan förklara hur ett komplicerat system fungerar, både i detalj och 
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totalt sett, eftersom ett sådant system är statiskt och linjärt. Ett komplicerat 

system kan således designas, planeras, konstrueras, tas isär, sättas upp, förklaras, 

ändras för nya ändamål, osv. En jumbo-jet är ett exempel på ett komplicerat 

system. Ett komplext system, å andra sidan är dynamiskt och icke-linjärt (Uhlin, 

2001:61). 

 

Karl Weick (1995) menar även han att det inte går att lösa eller hantera något 

komplext med modeller som är anpassade för något komplicerat. Om det inte 

går att lösa problemet en gång för alla, eller ersätta komplexiteten med ordning, 

genom endast regler, rutiner och ett förutbestämt utförande, måste dock något 

annat till, annars skulle det kännas tämligen otillfredsställande. Hantering, är 

kanske en mer rimlig ingång än vad lösning skulle vara. Hantering är ett något 

mer anspråkslöst begrepp, som antyder om ett aktivt anpassande och en 

delaktighet i vad som faktiskt händer och skapas i situationen och inte endast 

ett förlitande på sedan tidigare nedtecknade handlingsalternativ.  

 

I slutet av Hälsans Mysterium blickar Aaron Antonovsky ut mot andra 

forskningsfält och funderar högt om framtiden för begreppet Sense of 

Coherence. Framförallt för hur olika discipliner diskuterar hur kaos, trots allt 

faktiskt till en del ordnas på ett sätt där mening och (be)griplighet framträder. 

Som rubrik för detta resonemang använder han ”Ordning ur kaos” (eng. orig. 

Order out of Chaos). Rubriken är förmodligen lånad från Prigogine och 

Stengers klassiska bok, ”Order out of Chaos: Man‟s New Dialogue with 

Nature” från 1984, som han också refererar till tidigt i sin utblick. Men vad är 

det då som Antonovsky visar ett intresse för? Vad är det han undrar över? 

Verkligheten är, menar Antonovsky, komplex och oförutsägbar. En massa 

brus, som inte bara ska framställas som stimuli, utan också få/ges en betydelse 

och innebörd. Hur denna process förlöper och vad den landar i är essentiellt 

för människans välbefinnande och hälsa. Det är hur denna framväxande 

ordning ur ”kaos” tar sitt utryck och under vilka förutsättningar, som 

Antonovsky är nyfiken på. Det är alltså processen, som han mot slutet av 

boken fäster uppmärksamheten på. Här framträder en tydlig parallell med 

begreppet sensemaking. Att fullt ut betrakta Sense of Coherence, som 

Antonovsky mot slutet öppnar upp för, ligger emellertid utanför hans 

huvudsakliga resonemang och ska istället kanske ses som inspiration för 

framtida iakttagelser. Det är i vart fall så jag tolkat Antonovskys utvikning. En 

intressant författare som han tar hjälp av är Edward E. Sampson, som 
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kontrasterar två skilda perspektiv på hur sammanhang och ordning 

konstrueras:  

 

… the dominant view in Western culture maintains that (a) order and coherence 

are achieved by means of (b) seeking control and mastery over the world through 

(c) a person system designed to achieve control, which is thereby characterized as 

(d) a centralized, equilibrium-preserving structure. 

 

The contrasting sociocentric ideal maintains that (a) order and coherence are 

achieved by means of (b) seeking to fit into the ongoing scheme of things 

through (c) a person system designed to minimize self-other distinctions, which 

is thereby characterized as (d) a decentralized, non-equilibrium structure 

(Sampson, 1985:1204-1205). 

 

Med stöd i olika discipliner, fysik (Prigogine och Stengers, 1984), filosofi 

(Derrida, 1981) och statsvetenskap (Taylor, 1982) driver Sampson sin tes, att 

sammanhang och ordning uppnås genom strävan efter icke-jämvikt och en 

decentraliserad identitet. Han riktar sin kritik mot ett upphöjt ideal om en 

personlig individualism samt en tro på möjligheten att ställa sig utanför 

”systemet”, med ändamålet att kontrollera och styra det. Detta är en villfarelse 

menar Sampson och leder istället till mer oordning och upplevd kaos. 

Resonemanget ligger i linje med bland andra Zygmunt Baumans ovan. Vad 

Sampson ser som centralt för att konstruera ett begripligt sammanhang är, att 

föra en ständig dialog med omgivningen. Att inte betrakta sig själv som ensam 

författare av sitt liv, utan som en påverkare bland flera, med behov av 

upprätthållande och underhållande av relationer. Med litteraturen som liknelse, 

skriver han: ”We might better consider reading, therefore, to be more like a 

dialogue than a simple act of observation.” Och med referens till fysiken (icke-

jämvikt), fortsätter han:  

 

[O]nly a hypnon-like, self-contained, in-itself integrated (i.e., singular/unitary) 

entity that function as an equilibrium-preserving structure is capable of being a 

center of control and thereby the architect of order and coherence. In 

nonequilibrium theory, this describes a dead and fundamentally incoherent 

universe, not one that is alive, evolving, and orderly (Sampson, 1985, 1206). 

  

Johan Asplund (1992) poängterar på liknande sätt, hur vår socialisation leder 

till inskränkningar i vad han kallar för den sociala responsiviteten (att samverka 



183 

 

med omgivningen på ett socialt sätt). Den fria och lekfulla sociala 

responsiviteten är förunnat barnen, men lämpar sig inte för en fullt ut 

socialiserad vuxen (om man skulle vara hård mot en rådande norm). Följden 

kan jämföras med Sampsons tanke om den centraliserade identiteten, som han 

liknar vid en form av individuell egoism, i vilken människan i värsta fall tar sig 

fram genom livet likt sömngångare, som isolerade och oberoende enheter. En 

liknande risk ser Asplund i inskränkandet av den sociala responsiviteten, där 

samverkan reduceras till en instrumentell interaktion. I ett sådant tillstånd finns 

inga förutsättningar för att återskapa och utveckla människans resurser. 

 

Sampson understryker både vikten av att betrakta praktiken som komplex, 

men också dess konsekvens. Konsekvensen blir följdenligt, att tron på att 

ordning och sammanhang kan uppnås genom kontroll och herravälde över 

världen och våra liv måste överges för en större öppenhet och mångfaldig 

uppskattning, där kontext och relation ges erkännande med ändamålet att 

konstruera sammanhang och ordning. Dessa antaganden knyter an, genom sitt 

konstruktionistiska anslag, till den teoretiska återgivning som tidigare 

presenterats, genom bland andra Garfinkel (1967/1996), Weick (1979; 1995; 

2005) och Czarniawska (2006). 

 

Aaron Antonovskys flirt med Sampson öppnar upp för ett antal spännande 

tankar kring Sense of Coherence, hälsa och välbefinnande och regenerativt 

arbete. Min tolkning och det jag tar fasta på, är ett erkännande av praktikens 

komplexitet, människors och organisationers ständiga tillblivelse, samt se SoC 

som till viss del kontextberoende och som relation. Som utgångspunkt för en 

fortsatt diskussion, om regenerativt arbetet, hälsa och välbefinnande, ser jag 

följaktligen denna inramning som betydelsefull. 

9.2 Regenerativt arbete – välbefinnande och utveckling  

En vanlig ingång till frågor som handlar om hur arbete påverkar människans 

välmående, är förmodligen vilka betingelser som konsumerar hennes resurser. 

Stress och utbrändhet är företeelser som gärna dyker upp i en sådan 

diskussion. Det var också den ökade rapporteringen om stress och utbrändhet 

som var en avgörande faktor i utvecklandet av begreppet hållbara arbetssystem 

(Docherty et al, 2002; Backström och Söderberg, 2007). Flera vill hävda att 

arbetslivet har förändrats (Sennett, 2000; von Otter, 2003; Backström och 
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Söderberg, 2007) på ett sätt som lett till en förbrukning av människans resurser 

(Abrahamsson, 2001; Docherty et al, 2002; Forslin, 2002; Palm, 2008).  

 

Jag har betraktat frågor som berör relationen arbete och välbefinnande utifrån 

begreppet regenerativt arbete. Utgångspunkten har varit medlemmarnas utsagor 

och handlingar och min tolkning av dessa. Min efterföljande förståelse och 

argumentation måste således ta (och har tagit) ett stort stöd i tillgängliga teorier 

inom området. Ett enligt mitt tycke genomtänkt sätt att inleda en sådan 

argumentation har varit att utgå från Mari Kira (2003:64) och att ”… a working 

individual invests her mental and/or physical resources and those resources are 

transformed in the work process to work result.”38 Den anställdes upplevelse 

av arbetet och hur han/hon mår kan hänföras till dessa investerade resurser - 

kognitiva, emotionella och fysiska. Finns det några förutsättningar för dem att 

återskapas, kanske till och med att utvecklas? Om så, under vilka betingelser 

uppträder detta? Eller, är det så att de investerade resurserna endast förbrukas? 

Kira och Forslin (2008) låter oss förstå, att tolkningen och upplevelsen ska 

vara av sådan karaktär att arbetet bör upplevas som begripligt, det ska vara 

hanterbart samt meningsfullt. Uppfylls dessa tentativa krav finns det anledning att 

tro att arbetsprocessen återskapar och kanske rent av utvecklar de investerade 

resurserna för individen.  

 

Med referens till mitt fältmaterial, är min tolkning att detta framförallt är 

avhängigt två premisser. För det första, hur tolkas uppdraget/arbetet? Detta 

påverkas såklart av flera interagerande faktorer. Överensstämmer det jag gör 

med mina egna värderingar och preferenser? Hur uppfattar andra det arbete jag 

utför, ser de det som meningsfullt och viktigt? Får jag erkännande och 

bekräftelse för det arbete som jag utför? Får jag en rimlig belöning (inte bara 

ekonomisk)? Värderingskonflikter av olika slag samt att det utförda arbetet inte 

erkänns och uppskattas i någon nämnvärd betydelse är två (av sex) områden 

som Maslach och Leiter (1997) anser vara avgörande kopplat till 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet, men också omvänt: engagemang, 

välbefinnande och utveckling. Detta är viktiga frågor, som påverkar bilden av 

                                                 
38 Det är för mig lite oklart hur Kira ser på ”investerandet” – för mig är även själva interaktionen central för 
hur något tolkas och vad som uppstår. Jag är ytterst tveksam till att vi exempelvis bär på emotioner, likt i ett 
kärl, ”som kan ta slut”, de uppstår och framträder snarare i relationen med något eller någon. Icke desto 
mindre är Mari Kiras definition funktionell och rimlig.   
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arbetet och påverkar således individens tolkning av vad arbetet innebär i ett 

större perspektiv. En sådan tolkning är förmodligen inte beständig, utan 

förhandlas och omförhandlas och förändrar sig underhand. Inkluderat i frågan 

om hur arbetet/uppdraget tolkas, finns också den ytligt sett enkla frågan: vad 

är och vad omfattar mitt uppdrag? I en praktik, som inte endast uppehåller sig 

runt vad som på förhand kan identifieras, återfinns förmodligen tillfällen och 

situationer där tydligheten i om något omfattas av uppdraget eller inte grumlas 

och en viss tvekan och villrådighet infinner sig istället. Det är således svårt att 

hävda ett enarådande betraktelsesätt av ett yrke eller arbete. Men för ett arbete 

som återskapar och utvecklar människans resurser, är en grundläggande 

utgångspunkt tolkningen av det uppdrag som ska utföras. 

 

För det andra, är det relaterat till om det finns förutsättningar för att göra ett bra 

jobb. Här visar sig en uppenbar överlappning med föregående. Finns det inte 

förutsättningar att göra ett bra jobb, återges rimligen också ofta förnuftsskäl på 

varför det kan vara på det viset. En sådan strategi skulle i sin tur leda till att 

känslan av arbetets betydelsefullhet skulle minska, det vill säga: är det ingen 

som bryr sig om det arbete jag utför, finns det anledning att ifrågasätta om 

omgivningen anser att det jag gör är meningsfullt. En sådan tolkning är svår 

vifta bort, när arbetet ”självärderas”, eftersom vår förståelse alltid konstrueras i 

ett socialt sammanhang. Den är sålunda avhängig andra och deras verkliga, 

underförstådda eller inbillade närvaro (Weick, 1995). Ett exempel från denna 

studie är det uttryck avdelningscheferna under stundom återgav för att de inget 

fick veta. De fick ingen information om eventuella framtida förändringar, som 

de antog att andra satt inne med. Denna upplevelse skulle i en förlängning 

kunna leda till ett ifrågasättande av den egna funktionens betydelsefullhet. Ett 

annat alternativ, som också känns igen i studien av avdelningarna, var 

upplevelsen av otillräcklighet, som i vissa fall ökade och i andra minskade i de 

olika berättelser som återgets från fältet.  

 

Även om det i en del fall visade sig att det fanns en risk gällande ett 

ifrågasättande av det egna arbetets betydelsefullhet, framträdde emellertid inga 

tendenser som pekar mot att någon, i min studie, skulle ge uttryck för att 

arbetet upplevdes som oviktigt, eller inte meningsfullt, snarare tvärtom. Att 

uppleva otillräcklighet följt av skuldkänslor tyder på att det finns en emotionell 

anknytning till yrket och arbetet. Det värderades i termer av att vara viktigt. 
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Även om detta är upplevelser (otillräckligheten) som är negativa utifrån en 

välbefinnande-horisont, indikerar de, att komponenten meningsfullhet finns 

som verklig potential bland aktörerna i deras praktik. Det gick även att urskilja 

en förstärkning av meningsfullheten i samband med införandet av PNV, eller 

rättare sagt; förändringen i sättet att (sam)arbeta på. Den sociala integrationen 

mellan yrkesgrupperna (usk/ssk) placerade samtidigt individens egen funktion 

och utförande i fokus, vilket genererade en ökad förståelse för ”min betydelse i 

det sociala sammanhanget”. 

 

Genom att kort erinra den inledande texten i detta kapitel, som handlade om 

praktikens komplexitet, kan funderingar kring välbefinnande och organisering 

utvecklas ytterligare. Praktiken som komplex, består av både regelbundenheter 

och oregelbundenheter, förutsägbarheter och oförutsägbarheter. Eventuellt 

skulle den första tanken vara, att det oförutsägbara och oregelbundenheterna, i 

någons livsvärld, borde utgöra ett hot för dennes välbefinnande. Dock, som 

The Simpsons lät förstå, degenererade eleverna (med Bart Simpson i spetsen) 

på Springfield Elementary School, genom ett inskränkande av distraktioner 

och störningsmoment, mot ett utbyte av total konformism. Nu gick det förstås 

inte heller den gången att kontrollera för allt. Men vad som skulle kunna 

elaboreras, kopplat till människans välbefinnande och utveckling, med hänsyn 

till elevernas situation är vikten av energitillförsel och konstruktion av ny 

mening.  Gunnar Aronsson (1990) diskuterar varianter på begreppet kontroll. 

Framförallt kan en aspekt av kontrollbegreppet, hänföras till eleverna och 

deras situation. I motsatts till en förenklad stimulus–respons-relation mellan 

individ och omgivning, menar Aronsson att människan har kapacitet att också 

påverka omgivningen (om än begränsad, påpekar han). I en organisation krävs 

sålunda handlingsutrymme. Det handlar alltså inte enbart om en passiv 

anpassning till rådande omständigheter, utan snarare ett aktivt 

”medförfattande” av den situation som konstrueras: ”[d]et är i utövandet av 

denna konstruktion som människan agerar mest mänskligt”, menar Aronsson 

och fortsätter: 

 

Från den utgångspunkten kan man säga att en individ utövar kontroll, när han 

eller hon har makt att sätta upp och förverkliga mål och planer. Det är under 

konstruktionen och planerandet av situationen som det rationella momentet 

maximeras. När situationen är fixerad kommer individens roll i situationen att 

vara rutinartad och begränsad (Aronsson, 1990:77). 
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För de uniformsklädda eleverna, som efter ett tag till och med blinkade 

enstämmigt, var situationen fixerad och handlingsutrymmet reducerat till 

minsta möjliga. Mening kunde ses som påbjuden, uppifrånstyrd, utan någon 

större möjlighet till experimenterande och konstruerande av saker och tings 

innebörder och betydelser. Deras agerande var således, med Aronssons 

ramverk, som minst mänskligt. Liknande förhållanden definierar Kira och 

Forslin (2008) som isolerat och instängt.39 Inom arbetslivsforskningen finns 

flera författare, som också nämnts tidigare, som ger exempel på ett sådant 

arbete och dess negativa effekter, bland dem, Braverman (1974), Karasek och 

Theorell (1990) och Frankenhaeuser (1994). Så vitt jag förstår dessa författare, 

ska människan som aktivt subjekt ges möjlighet att framträda. Människors fulla 

potential ska ges utrymme, i motsatts till ett fragmenterat del-utnyttjande av 

den (Gustafsson, 1987). Detta innebär paradoxalt, att människan måste utsättas 

för någon form av spänningssituation, mental påfrestning, eller stressor som en 

del hade definierat det som. 

 

Men är det då inte vad stressforskningen kallar för stressorer som skall 

undvikas? Det är ju de som är sjukdomsalstrande? Nja, hade troligen 

Antonovsky svarat, stressorn har nödvändigtvis inget negativt nedärvt i sig. 

Dess effekt är både avhängig tolkning samt och framförallt hur den hanteras.40 

Livet och vardagen är också fylld av stressorer, de väcker, mobiliserar, oss och 

gör oss lite (eller mycket) mer alerta. Detta ska inte tolkas som att stressorer 

lever ett eget liv, utan de konstrueras, definieras och värderas i ett socialt 

sammanhang (Aldwin, 2000). Det finns således inte någon given universell 

mening, utan den är förbehållen en viss tid och ett visst sammanhang. Låt vara 

att ”[e]n del stressorer – till exempel yxan som sänks över ens huvud – är 

visserligen på ett mycket förutsägbart sätt destruktiva för hälsan, oberoende av 

ens copingresurser. Men antagandet att stressorer i sig är av ondo är dåligt 

underbyggt.” (Antonovsky, 1987/2005:33). 

 

Antonovsky påpekar alltså, att den spänningssituation som uppstår i 

interaktionen med stressorn inte nödvändigtvis behöver vara av ondo. Flera 

                                                 
39 I modellen från kapitel 2 definierar Kira och Forslin det med ”Confined Working”. 
40 Inte hantering endast i betydelsen anpassning, skulle jag vilja tillägga. Utan även, med Gunnar Aronsson 
kvar i minnet, att människan med handlingsutrymme påverkar sin omgivning, dvs. också är 
medkonstruktörer av stressorn. Jag kommer att återkomma till detta senare. 
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författare, Antonovsky inkluderat, hävdar att spänningen också är en 

förutsättning för utveckling och välbefinnande: Alberoni (1982), Karasek och 

Theorell (1990), Frankenhaueser (1994), Aldwin (2000), Czichzentmihaliy 

(2003), van Eijnatten (2004). Min tolkning, av i detta fall framförallt 

Antonovsky, är att det inte enbart och isolerat handlar om de företeelser och 

händelser som extraheras ur livets ”continues flow of experience” (Weick, 

1995), som riktar vår uppmärksamhet och ställer krav på oss. Dessa är en 

nödvändighet för både överlevnad, utveckling och välbefinnande. Istället 

handlar det om hur de konstrueras och hanteras. Jag nämner här inte bara hur 

något hanteras, utan även hur något (socialt) konstruerats. Med ”hur något 

konstruerats” menar jag hur något getts innebörd och betydelse. Det finns 

förmodligen olika grader av hur delaktig någon är i samband med att något 

(nytt) ges innebörd och betydelse (självklart är denna betydelse inte heller helt 

fixerad, emellertid finns det förmodligen mer eller mindre dominerande 

läsningar av detta något). 

 

Jag har vid ett par tillfällen använt mig av uttrycket ”påbjuden mening”. Sådan 

föreskriven mening innebär att jag inte fått möjlighet till att förhandla om 

någots betydelse, istället har detta gjorts av andra. Självklart kan ingen annan än 

jag själv tolka åt mig själv. Men det är just detta, när jag inte får vara delaktig i 

konstruerandet av någots betydelse återstår endast en form av passiv 

anpassning. Istället för en dialog med omgivningen, blir jag inte mer än en 

observatör. Detta kan liknas vid vad en del kallar för negativ, eller korrigerande 

feedback (Normann, 2001; Stacey, 2001). I sådana feedbackprocesser råder 

inget nämnvärt handlingsutrymme, inte heller förutsättningar för utveckling 

(Augustinsson och Ericsson, 2009). Mitt medförfattande har inte fått något 

utrymme i denna konstruktionsprocess. Här ryms följaktligen inte heller 

människans fulla potential. 

 

Här kan en referens göras till införandet av PatientNärmre vård och 

avdelningschefernas jakt på mening, som Del III fokuserar. Utsagorna från 

införandet av en ny arbetsmodell skildrar processer, där undersköterskor och 

sjuksköterskor är deltagande och konstruktörer av vad PNV går ut på och 

kommer att betyda för respektive avdelning. Mening förhandlas mellan de 
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olika organisationsmedlemmarna.41 Här fanns även beskrivningar om glädje, 

lust och stolthet. Avdelningscheferna beskriver i princip ett konträrt 

förhållande till den större organisationsförändringen. De såg sig inte som 

delaktiga i något avseende, eller på någon arena med möjlighet att konstruera 

vad denna förändring skulle innebära och kom att utvecklas till. Denna 

beskrivning gavs tillsammans med upplevelser av uppgivenhet, otillräcklighet 

och dränering av energi. Lösningen för avdelningscheferna blev, som beskrevs 

under rubriken Om att kidnappa ett forum, att de använde sig av 

forskningsprojektets forum för att tillsammans konstruera en meningsfull 

helhet av de olika och svårdefinierade händelser som de mötte. Weick (1995) 

menar att i enklare verksamheter, eller där intrigen är av erkänd karaktär och 

förutsägbar, är det intersubjektiva meningsskapandet mindre centralt. Däremot 

när det sker förändringar, avbrott av olika slag eller när ”luckor” måste fyllas, 

då ställs det genast krav på goda förutsättningar för intersubjektivt 

meningsskapande. 

 

Grundläggande i den argumentation som förts, har varit utgångspunkten i vad 

som definieras som meningsfullt arbete och förutsättningen att göra ett bra 

jobb. Vidare är detta, i en komplex praktik, avhängigt de mellanmänskliga 

relationerna och hur organiseringsprocesserna konstrueras. Den sociala 

dimensionen, hur relationen mellan jag och vi - vi och de, tar sitt uttryck i en 

mångtydig verklighet är således centrala faktorer och undringar för att förstå 

ett arbete med potentialen att återskapa och utveckla människans resurser. 

9.3 Arbetets innehåll, mångtydighet och självorganisering 

Det kan vara slitsamt att i sitt arbete ständigt exponeras för andra människor och 

att dagligen möta ett stort antal människor. Speciellt om resultat av mötet kan ha 

stor betydelse för kunderna. Socialarbetare, läkare, [undersköterskor, 

sjuksköterskor,]42 apotekare, försäkringskassearbetare och banktjänstemän är 

exempel på personalkategorier där kvalitet på kundmötet kan ha avgörande 

betydelse för kundens framtid. Sådana personalkategorier kan behöva extra 

uppmärksamhet när det gäller arbetssituation så att de kan uppnå och behålla 

hög kvalitet på mötet utan att bränna ut sig (Backström och Söderberg, 2008:1). 

 

                                                 
41 De aktörer som inte i någon nämnvärd betydelse är aktiva i detta sammanhang är läkarna. Det är också de 
som till viss del ifrågasätter detta nya sätt att arbeta på avdelningarna.   
42 Mitt tillägg 
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Det faktum att ovanstående yrkeskategorier har som arbete att hela tiden möta 

nya människor och där kvaliteten i detta möte kan ha avgörande betydelse för 

kundens, klientens eller patientens framtid, är antagligen en orubblig 

utgångspunkt. Om mötet skulle vara ”problemet”, dvs. anledningen till att 

människor inom sådana yrken blev sjuka, upplevde långvarig stress eller brände 

ut sig, skulle det vara tämligen svårlöst. Mötet med människor som en 

huvudsaklig del i arbetets innehåll för personalen inom hälso- och sjukvården 

är en grundförutsättning för arbetets utförande. Likväl har denna interaktion 

troligtvis en avgörande betydelse för att exempelvis upplevelser av 

otillräcklighet i en del (eller flera) fall infinner sig, där de egna kraven och 

tolkade förväntningarna är svåra att tillfredsställa. Det investeras följaktligen 

mycket emotionell energi i arbeten av sådan karaktär (Lindgren och Olsson, 

2008). Det ofta komplexa mötet är självklart ett viktigt särdrag i betraktandet 

av sådana arbeten, då det ställer höga hanteringskrav på den anställde. Sådana 

arbetssituationer är mångtydiga och svårtolkade. Men om inte perspektivet 

vidgas och går bortom själva interaktionen individ - arbetsuppgift, fastnar 

resonemanget i att se denna interaktion utifrån att svåra arbetsuppgifter 

genererar sjuka människor (Morén, 1992). Det tentativa motdraget kunde 

sålunda varit att göra arbetsuppgifterna enklare. Att förenkla mellanmänskliga 

möten kan, om fokus ligger på individ - arbetsuppgift, generera ett 

förhållningssätt där det komplexa mötet betraktas som komplicerat. Detta kan 

jämföras med hur Karl Weick diskuterar ”equivoka”, eller mångtydiga, 

situationer. Han menar, att i sådana sammanhang är det oftast inte mer 

information som är det angelägna. Något förutbestämt korrekt svar på hur 

någon ska handla är inte fullt ut möjligt att förutspå. Mer information skulle 

endast öka förvirringen och mångtydigheten. Hanteringen återfinns istället i 

vad Weick benämner som berikade medier, i förhandlingen och den 

gemensamma konstruktionen av vad det är som händer och vad som ska 

göras. Det som måste tillfogas perspektivet utöver relationen individ - 

arbetsuppgift, för en ökad förståelse, är således organisering. 

 

En sådan utvidgning handlar, inte endast om den mer formella 

arbetsdelningen, utan även om aktörernas ständiga åstadkommanden och 

organisationens ständiga tillblivelse. Om inte minnet sviker, handlade 

införandet av PNV inte om att reducera antalet möten med patienterna eller att 

plocka bort dessa, snarare tvärtom. Införandet handlade istället mer om att ge 



191 

 

dessa möten större plats och mer tid, byta ut ”innearbete” mot ”utearbete” (för 

ssk). Med en logik där det mellanmänskliga mötet fick motsvara svåra 

arbetsuppgifter och där endast interaktionen individ och arbetsuppgifter 

placerades i förgrunden, skulle en sådan förändring upplevas som mindre 

positiv, rent av potentiellt riskfylld för individen. Några sådana upplevelser 

återgavs emellertid inte från fälten. Istället redovisades en annan mer positiv 

skildring, där otillräcklighet ersattes med känslan av att räcka till, olust med lust 

och skuld med stolthet. 

 

Av berättelserna om införandet av PNV och vad förändringen bestod av 

framgick, att en stor del av detta innebar en förändring av arbetsfördelningen 

samt en fysisk/rumslig förändring på avdelningarna. Vårdexpeditionen ersattes 

med vårdnära moduler, vilket innebar att den plats där sjuksköterskorna oftast 

samlades, inte längre fanns tillgänglig. Om förändringens effekter endast hade 

förklarats genom en hänvisning till detta hade vi hamnat i en begränsad 

beskrivning, som Leif Borgert (1992) hade anmärkt tillhörde ett 

funktionalistiskt betraktelsesätt på organisation och organisering. Ett mer 

vidsträckt synsätt kan framträda genom att även förhålla sig till (och i detta fall 

framförallt) handling, process, konstruktion och ständiga åstadkommanden. 

Borgert diskuterar Vardagens Reflekterande Samtal och Backström och Söderberg 

diskuterar Organiseringens samtal. Borgert vill med sitt begrepp införa en 

produktiv metafor för konstruktionen av den vardagliga organiseringen. 

Backström och Söderberg problematiserar hur detta sätt att förstå organisering 

förhåller sig till hållbara arbetssystem. 

 

De framhåller att organiseringens samtal är en avgörande funktion för 

organisationsmedlemmarnas välbefinnande och utveckling. 

 

Med organiseringens samtal menar vi samtal och annan interaktion under arbetet 

mellan personerna i verksamheten (till exempel anställda, stab och ledning) och 

med externa personer (till exempel kunder, leverantörer, partners) som leder till 

en löpande utveckling av allt det i arbetet som inte är förutbestämt (till exempel 

arbetssätt, samarbetsformer, kompetens, föreställningar och språkbruk) 

(Backström och Söderberg, 2008:1). 

 

En (min) läsning och vidgning av Backström och Söderberg, som relaterar till 

den tidigare diskussionen, är att betrakta deras ”organiseringens samtal” som 
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ett bidrag till Antonovskys (med fleras) undran om ordning ur kaos. Bidraget 

framträder genom deras hänsynstagande för samtalet och dialogen. De ser 

interaktionen som central, för att aktörerna ska kunna hantera en komplex 

praktik. Med fokus på interaktionen lyfter de fram en aktiv 

konstruktionsprocess och inte enbart en passiv, fortlöpande anpassning till 

omgivningen. Samtidigt som ett sådant fokus lämnar både en systemcentrering 

och en individcentrering och placerar interaktionen och relationen i centrum, 

ställer detta paradoxalt nog större krav på individen. Kraven blir större 

eftersom upprätthållandet av välfungerande ”organiseringens samtal”, är 

avhängigt aktörernas ständiga åstadkommanden (Garfinkel, 1967/1996; 

Coulon, 1995; Stacey, 2001). Något sådant medför en påtaglig skörhet i 

upprätthållandet och underhåll, därför att det inte kan föreskrivas, vilket också 

visade sig i återgivningen från fältet. Mot denna bakgrund ligger delvis 

premisserna för det regenerativa arbetet, att i en komplex praktik, skapa 

förutsättningar för vad som övergripande kan benämnas som självorganisering 

(Stacey, 2001) genom intersubjektivt meningsskapande (Weick, 1995). 

9.4 Förutsättningar lokalt 1: Form för samtal och handling 

Det finns anledning att utveckla vad som menas med ”lokala förutsättningar 

som kan bidra till regenererandet och utvecklandet av människans resurser”. 

Jag vill dock först och främst poängtera, att det inte handlar om några tjusiga 

recept eller enskilda faktorer, som på ett smidigt och enkelt vis skulle kunna 

leda till ett för alla förträffligt utfall. Jag antar, att detta med önskvärd tydlighet 

redan framkommit i min kunskapssyn. Med hänsyn tagen till att det till 

övervägande del handlar om aktörernas ständiga åstadkommanden, betonas 

också denna konstruktions bräcklighet. Annorlunda uttryckt, det handlar inte 

om att bygga modeller, utan om att bygga relationer.43  

 

Det mest elementära i den diskussion som hittills förts skulle mer precist 

kunna formuleras som vikten av goda förutsättningar för att göra ett bra jobb. 

Vad ett bra jobb är för något är förstås en fråga för tolkning och till stor del 

definieras detta i en lokal kontext. I en komplex verksamhet är det inte heller 

så enkelt, att förutsättningarna för att göra ett bra jobb kan isoleras till 

relationen arbetets innehåll och individen. Praktiken gör det inte så enkelt för 

                                                 
43 Som Marianne Ekman så snyggt formulerade det för mig vid ett tillfälle. 
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oss. I komplexa organisationer räcker det inte att förlita sig på den generiska 

subjektiviteten, utan det förutsätts ett meningsskapande som förhandlas fram 

genom konkreta mellanmänskliga möten, med syftet att förvandla 

omständigheter till situationer som kan uttryckas i ord och som kan bidra som 

stöd för handling (Weick, Sutcliffe och Obstfeldt, 2005). 

 

Weick härleder som resurser för sensemaking: den sociala kontexten, identitet, 

retrospektivt, stickrepliker, pågående projekt, rimlighet och enactment. I 

Sensemaking as an Organizational Dimension of Global Change ställer han följande 

fråga: ”What happens to these seven resources for sensemaking when people 

organize to accomplish tasks that cannot be done alone?” (2003:463). Frågan 

är betydelsefull mot bakgrund av den diskussion som förts här. Att förvandla 

omständigheter till en begriplig situation och skapa möjligheter att handla på 

ett meningsfullt vis är en av huvudpoängerna med sensemaking. Eller med 

andra ord, att frambringa ordning ur kaos. Samma sammansatta problematik 

återkommer sålunda, som i Antonovskys undran om Sense of Coherence 

framtid, i Backström och Söderbergs ”organiseringens samtal”, i Borgerts 

”vardagens reflekterande samtal”. Weick ställer ett antal pragmatiska frågor 

som korresponderar med hans sju resurser. Detta gör han genom att utgå från 

begreppet ”form”. Det kan förefalla som att han anlägger ett strukturellt 

perspektiv, men jag tolkar detta mer som av aktörers åstadkommanden 

skapade förutsättningar på den sociala arenan, dvs. ”formen”. Vad gäller mitt 

material och den diskussion som drivits, vill jag lyfta följande resurser samt 

medföljande fråga: 

 

1. Den sociala kontexten: Uppmuntrar formen till samtal? 

2. Identitet: Förser formen människor med en tydlig och stabil känsla av 

vem de är och vad de representerar? 

3. Stickrepliker: Förstärker formen synligheten av stickrepliker44? 

4. Ständigt pågående projekt: Möjliggör formen för människor att vara 

resilienta45 i samband med olika avbrott i flödet av händelser? 

                                                 
44 Stickrepliker kan kanske kännas lite svårförstått, vid några tillfällen har jag använt begreppet 
referenspunkter, vilket kanske är ett begrepp som är enklare att knyta an till. Jag betraktar dessa som snarlika 
för sammanhanget.  
45 Karl Weick använder ordet ”resilient”, vilket betyder ungefär elasticitet. Jag följer här Södergrens exempel 
och översätter inte till svenska: ”begreppet används metaforiskt för att beteckna människors, teams eller 
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5. Enactment: Stimulerar formen handling eller tvekan?    

                                                                                  

                                                                      (översatt från Weick, 2003:464)46 

 

Utgångspunkten för dessa frågor är direkt överförbara på den förda 

diskussionen och kan även fungera som en adekvat sammanfattning. Det 

handlar alltså om vilka förutsättningar som finns med hänsyn till att i ett socialt 

sammanhang, tillsammans genom dialog, konstruera mening och möjliggöra handling.  

 

Den fjärde frågan som anknyter till ”Ständigt pågående projekt”, dvs. om 

formen möjliggör för medlemmarna i organisationen att vara resilienta i 

samband med olika avbrott i flödet av händelser, ser jag som en essentiell 

utgångspunkt för att förstå vikten av de andra. Svaret på den frågan finns, som 

jag ser det, någonstans i de andra resurserna och deras ”frågor”. De avbrott 

(interruptions) som Weick pratar om, tolkar jag, handlar om omständigheter i 

en komplex och föränderlig praktik, vars innebörder inte är helt självklara, utan 

svårtolkade och som ställer krav på individen och/eller organisationen. Det 

handlar sålunda om ett krävande arbete av meningsskapande karaktär. Ett 

arbete som kan förstås som ett sätt att inlemma nya händelser i en meningsfull 

helhet, att helt enkelt hålla intrigens begriplighet levande. Det är således 

behovet av en form av narrativ kraft som eftersökes (Sennet, 2005). Ett sådant 

hanterande är avgörande för möjligheten att göra ett bra jobb.  

 

Frågan omfattas, som synes, av samma knut som Antonovsky vill lösa upp 

med hjälp av Sense of Coherence. Likväl är Weicks angreppssätt mer 

processorienterat och har ett tydligare fokus på kontext och relation. Med det 

sagt är det ändå på sin plats att minnas den öppning (för ett liknande 

ingångsvärde), om än inte fullt utvecklad, som Antonovsky gör mot slutet av 

”Hälsans Mysterium”. 

 

                                                                                                                  
organisationers förmåga att återhämta sig efter en motgång eller utmaning och ta nya tag…” (Södergren, 
2009:74). Se även diskussionen under rubriken ”10.4 Vidare forskning”.  
46 Jag har här valt bort två resurser: retrospektivt och rimlighet, inte för att de inte är viktiga utan för att de 
inte är lika centrala som de andra i avseende den diskussion som jag för. Men detta innebär inte att de skulle 
vara osynliga eller icke-närvarande. Likväl upplevs de inte som lika kärnfulla utifrån föreliggande resonemang 
och skulle försvåra mer än de gjorde nytta. 



195 

 

Det finns tre (fyra) olika sammanhang i denna avhandling som kan betraktas 

utifrån de frågor som Weick ställer. Jämförelsen mellan hur det var innan 

införandet av PNV med hur det var efteråt, avdelningschefernas beskrivningar 

om hur de upplevde sin situation kopplat till den större omorganisationen samt 

hur avdelningscheferna använde sig av det forum som projektet skapade. 

 

De mest påtagliga skillnaderna som kan utvinnas, genom att jämföra dessa 

olika sammanhang, är när de betraktas utifrån resurserna Den sociala kontexten 

och Enactment. En avgörande förändring som kan härledas till det, för 

undersköterskor och sjuksköterskor, nya sättet att arbeta på var, förändringen i 

hur kommunikationen, mellan dessa grupper, tog sig uttryck. Det ”jobb” som 

språket hade för avsikt att göra (Taylor och Robichaud, 2004) blev mer 

komplext. Det mest påtagliga exemplet, var sjuksköterskan som beskrev 

förändringen i textens materialiserande. Från det att hon lade en lapp till 

undersköterskan, till att de började samtala och förhandla om vad som hade 

gjorts och som skulle göras. Denna typ av dialog och förhandling, var precis 

vad avdelningscheferna saknade (framförallt en bit in i studien). Deras nya 

situation uppmuntrade inte till samtal, den stimulerade inte heller till handling, 

utan skapade istället en osäkerhet och tvekan. Samtalet och förhandlandet fick 

delvis förflyttas till projektets forum. Där samtalet uppmuntrades och olika 

berättelser tog form. Berättelser som fungerade som stöd och återhämtning, 

avseende de avbrott som inträffade i deras världar och som helt enkelt 

behövde hanteras. Enactment tillsammans med den sociala kontexten har, i 

denna studie, visat sig vara två viktiga resurser för att hantera de avbrott och 

störningar som förekommer i en komplex praktik.47  

 

”Enacting is about shaping the world” (Weick, 2003:470) och förutsättningar 

för detta är jämförbart med Aronssons (1990) diskussion om vikten av 

handlingsutrymme. En väsentlig poäng vad gäller införandet av PNV var att 

formen förutsatte, tillät och inspirerade till handling. Alltså, det fanns inte 

några exakt givna resultat om hur det skulle se ut, istället handlade det om 

några principer som skulle få liv genom de lokala aktörernas delaktighet och 

frambringanden.  

 

                                                 
47 Här visar sig även resursen rimlighet, enligt Weick. Behovet och strävan handlade mindre om exakthet och 
mer om rimlighet. Precis som beskrivits tidigare, handlade det således om att konstruera en rimlig story.  
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Tillhörighet och tydliga gränsdragningar är centrala aspekter i hälso- och 

sjukvårdsorganisationer (Lindgren, 1992) och ses ofta som en viktig 

problematik att hantera vid organisationsutveckling och arbetsmiljöförbättring 

(Ekman-Philips, 2002). Identitetsresursen, enligt Weick, är ganska klurig utifrån 

föreliggande material. På ett sätt torde den förändring som genomfördes på 

avdelningarna vara ett hot mot ett rådande vi- och de-förhållande, mellan 

undersköterskor och sjuksköterskor. Likaså kunde det finnas ett hot mot 

sjuksköterskornas status, eftersom de lämnar stora delar av, med Gerd 

Lindgrens terminologi, ”innearbetet”. Som oro visade sig detta också. 

Framförallt initialt, när en del sjusköterskor ifrågasatte om en undersköterska 

faktiskt skulle klara av delar av det administrativa arbete som de själva skött 

tidigare. Dock måste detta i betraktandet av identitetsresursen, vägas mot en 

annan del av uppdraget, nämligen den av kött och blod konkreta patienten. 

Vikten av att göra ett bra jobb med hänsyn till den konkreta patienten tycktes 

överväga och vara en mer betydelsefull identitetsmarkör än gränsdragningen 

mellan två yrkesgrupper. Vidare hade även det faktum, att det nya arbetssättet 

fick växa fram lokalt på respektive avdelningen, en avgörande betydelse för att 

det mindre skulle betraktas som ett hot och mer som något som engagerade. 

Till detta konstruerades ett nytt sammanhang, inom vilket både 

undersköterskor och sjuksköterskor tillsammans fick en plats.  

 

Avdelningscheferna åker lite bergochdalbana under den tid som studien 

genomfördes. Som tidigare åskådliggjordes, med hjälp av en jämförelse med 

Elvi Richard avhandlingsmaterial, har det skett stora förändringar i funktionen 

som chef på en avdelning. Den samtida avdelningschefen ser sig mer uttalat 

som just chef. Som jämförelse, utförde den tidigare avdelningsföreståndaren 

”chefsdelen” av sitt uppdrag mer motvilligt. För avdelningscheferna i mitt 

material, är det längesedan som de var de duktigaste sjuksköterskorna på sina 

vårdavdelningar. Expertskapat kopplat till professionen har, med andra ord det 

senaste årtiondet, suddats ut och ersatts med en mer tydlig chefsroll, som inte 

omfattar några uppgifter i det operativa vårdarbetet.  

 

Weick ställde följande korresponderande fråga till ”identitetsresursen”: Förser 

formen människor med en tydlig och stabil känsla av vem de är och vad de representerar? 

Avdelningschefernas roll beskrevs som mer tydlig i den tidigare 

organisationsformen, dvs. Vårdenheten. Deras funktion och vad de 
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representerade blev därefter, mer grumlig när de ingått i de nya 

verksamheterna. Man kan utifrån detta tolka den ”forum-process” som 

beskrivits, som ett sätt att återta och bekräfta sin chefsroll. Om än bara 

kollegor emellan. Att denna fråga har varit central för cheferna har varit 

påtagligt. Framförallt visade sig betydelsen i de sammanhang då känslan av 

vem de var och representerade inte var tydlig. 

 

”Stickrepliker” är också en resurs, som på olika vis synts i materialet. 

Avdelningscheferna hade och tilldelades även av andra i detta sammanhang en 

viktig funktion. Beroende på olika omständigheter i organisationen, förfogade 

avdelningscheferna över bättre eller sämre förutsättningar att extrahera 

adekvata stickrepliker ur flödet av händelser. De tilldelades också rollen som 

betydelsefull aktör, med syftet att hjälpa till att bidra med värdefulla 

referenspunkter i vardagen för övriga aktörer på avdelningarna. Det var en del 

av det förväntade ledarskapet.  

 

Mot bakgrund av de processer som har betydelse för ett regenerativt arbete på 

i detta fall en vårdavdelning, ställer detta andra krav på ledarskapsfunktionen, 

än vad som brukligt förkunnas i ledarskapsgenren. Jag tänkte avsluta detta 

kapitel med att lyfta några av dessa iakttagelser. 

9.5 Förutsättningar lokalt 2: Ledarskap – att organisera för sensemaking 

Jag har tidigare diskuterat hur avdelningschefens situation under åren har 

förändrats. Om denna studie genomförts för femton år sedan, hade 

förmodligen inte avdelningscheferna redogjort för sin roll i termer av 

chef/ledare i lika stor utsträckning som här. Begrepp som chef och ledare är 

självklara i avdelningschefernas världar. Samtidigt har denna funktion 

beskrivits i termer av att det är svårt att leva upp till både egna och andras 

förväntningar på rollen. Under rubriken Förutsättningar lokalt 1: Form för samtal 

och handling, åskådliggjordes en situation, där avdelningscheferna inte alltid hade 

de förutsättningar som de ansåg sig behöva för att göra ett bra jobb. Om 

översättarfunktionen omfattas av både tolkning och berättande, blir det 

sistnämnda svåruppfyllt, om det inte upplevs som om tolkningen frigör någon 

mening. Vad finns det då att berätta?  
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I kapitlet, som i huvudsak fokuserade avdelningscheferna, löpte två parallella 

spår, som också hängde ihop på ett intrikat vis. Dessa var både det förhållande 

att avdelningscheferna ville undvika att dränera sin egen energi och istället 

återskapa och utveckla den, och att deras funktion var väldigt central för 

medarbetarna, deras välbefinnande samt att åstadkomma förutsättningar för 

dem att göra ett bra jobb.  

 

En avdelningschef har ingen kristallkula att blicka in i och plocka fram ett svar 

om framtidens innehåll. Någon annans tolkning av det som förmedlas kan inte 

heller den styras eller fullt ut kontrolleras (Gustafsson, 1998; Czarniawska, 

2005). Avdelningschefen kan alltså inte, likt en avbildning, förse sin personal 

med vad som komma skall. Detta har på olika vis illustrerats i texten och 

insikten verkar inte heller främmande för avdelningscheferna, utan tycks ha 

präglat deras chefs- och ledarskapspraktik.  

 

Som modell för ett eftertraktat men svåruppnått ledarskap fick tidigare Robin 

Hood stå som representant. Den förvandling som äger rum i Sherwoodskogen 

är självklart positiv och som åskådare rycks man med och känner, att så där ska 

det ju vara! Robin är expert, han är förändringsagent, karismatisk, visionär samt 

en god pedagog. Han engagerar och motiverar de fredlösa till prestationer, som 

går långt bortom vad de själva trodde var möjligt att uppnå. Det är dock svårt 

att någon annanstans än på film leva upp till en sådan egenskapslista som kan 

skönjas i Sherwoodskogen. Mats Alvesson (2001) är ett exempel på författare, 

som är kritiska mot en stor del av ledarskapsforskningen och menar att de 

sociala världar i vilka ledarskapet tar form och uttryck, inte är så enkla som 

ibland görs gällande och att de kategoriseringar och metoder som brukas, inte 

heller alltid lämpar sig. Detta betyder emellertid inte, att exempelvis 

avdelningschefsfunktionen utifrån en ledarskapslins är onödig, eller på något 

sätt är förlorad. Inte alls. Men istället för stordåd, kanske fokus bör ligga på en 

mer vardagsnära framställning av chefens praktik.  

 

Resonemanget har här hela tiden återkommit till samtalet och dialogen, som 

svåra men centrala åstadkommanden i vardagen, vars syfte är att konstruera 

mening och möjliggöra handling. I detta återfinns förmodligen också en 

betydelsefull funktion för avdelningschefen, att bidra med att skapa 

förutsättningar för just detta. Med starkt fokus på ledarskapet förvandlas 
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medarbetarskapet till en grå, oföretagsam, massa. Och om dialogen, den 

gemensamma konstruktionen och självorganiserandet är en viktig 

angelägenhet, kommer detta också att påverka synen på ledarskapet och dess 

tillämpning. På liknande sätt som Weicks resurser och medföljande 

frågeställningar fungerade som ett sätt att rama in förutsättningar för samtal 

och handling, kan de fungera som stöd för ett ledarskap på en vårdavdelning 

(det hänger liksom ihop). Uppmuntrar formen till samtal? Förser formen 

människor med en tydlig och stabil känsla av vem de är och vad de 

representerar? Förstärker formen synligheten av stickrepliker? Understödjer 

formen människor att vara ”resilienta” för olika avbrott i flödet av händelser? 

Stimulerar formen till handling eller tvekan? 

 

I Scener ur ett chefskap gjordes en analogi med en cocktailvärd/inna. Någon som 

inte kan styra utfallet av festen, resultatet är avhängig varje gästs 

åstadkommande samt deras ansvarstagande för olika och skiftande relationer. 

Värden/Värdinnan kan endast styra genom att aktivt, så långt det går, skapa 

förutsättningar för och uppmuntra till givande möten samt extrahera nyckel-

referenspunkter ur flödet av händelser. Följaktligen ett stillsamt ledarskap, som 

också ligger nära tillhands när Weicks frågor har placerats som grund till 

figuren - ledarskapets praktik. Vad cocktailvärden/värdinnan representerar 

överlappar också de slutsatser som Annie Pye och Bartunek et al drar. De 

betonar begränsningarna i vad en ledare/chef faktiskt kan göra. Istället vill de 

betrakta ledarskap utifrån att skapa förutsättningar för sensemaking, där 

potentialen i en lokal praktik ligger i dialog, delaktighet och självorganisering.  
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10. Avslutning och funderingar inför framtiden 

 

Det är dags att runda av. Jag har för egen del närmat mig en form av mättnad. 

Dock finns det, som jag ser det, anledning att försöka låta det resonemang som 

fick lyfta i föregående kapitel åter ta mark. Det finns också en poäng i att 

diskutera lite andra reflektioner kring denna avhandling, som går bortom själva 

syftet. Tankar som handlar om innehåll som pockat på uppmärksamhet, men 

inte fått det utrymme de kanske förtjänat samt en del form- och 

framställningsfrågor som har varit en förutsättning för att driva 

argumentationen framåt, men även syftat till att på ett okonventionellt vis göra 

olika delar mer tillgängliga för en läsare.  

 

Detta avslutande avsnitt är upplagt så, att jag inledningsvis kondenserar de 

poänger som diskuterades i förra kapitlet. Ambitionen är att framföra dem lite 

mer pragmatiskt. Jag har inte för avsikt att landa i en modell bestående av 

rutor, boxar och pilar. Däremot kan nedanstående text läsas som en modell i 

betydelse formulerandet av hur jag tolkat praktikens mönster och på ett mer 

konkret vis vill skildra detta. 

  

Efter att mina huvudsakliga uppslag presenterats en sista gång, kommer jag att 

diskutera, lite kort, andra funderingar. Ett antal intressanta betraktelser har 

svept förbi i texten, utan att dessa riktigt har vidareutvecklats. Ambitionen är 

inte att ge några svar eller att fördjupa mig alltför mycket i dessa, utan istället 

uppmärksamma läsaren på händelser, omständigheter och företeelser som i 

sammanhanget har varit intressanta, men inte givits möjlighet till att komma till 

sin fulla rätt. Eftertankar som kanske skulle kunna fungera som underlag för 

vidare forskning. 

10.1 Poängen: en gång till (konstruktion av kartan) 

I mitt syfte beskriver jag att huvudintresset är att förstå de vardagliga processer 

som har innebörder för ett regenerativt arbete. Arbete, organisering, de 

mellanmänskliga relationerna, mötet och dialogen har jag placerat i centrum, 

eller som figur. Hälsa och välbefinnande har placerats som (bak)grund i min 

berättelse. Positiva upplevelser såsom arbetsglädje, lust, stolthet, nöjsamhet 

och tillfredsställelse tycks kunna härledas som sprungna ur ett arbete som 
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upplevs vara begripligt, hanterbart och meningsfullt. Jag är benägen att 

betrakta dessa dimensioner som grundläggande upplevelser av arbetet, för att 

det i sin förlängning ska infinna sig en positiv inverkan på individen. 

Emellertid hänger dessa tre dimensioner lite löst, om de inte (1) relateras till en 

praktik och (2) ges en förståelse för hur de formuleras och utformas i en 

specifik kontext. En del texter, även Antonovskys (1987/2005), placerar dessa 

upplevelser inte bara ”av” individen utan också ”i” samma individ. Sense of 

Coherence förklaras oftast som något någon har mer eller mindre utav. 

Genom att betrakta dessa dimensioner utifrån ett organiseringsperspektiv suddas 

ett sådant antagande ut. Det skulle för perspektivets skull bli ett tämligen 

fruktlöst och hindrande antagande. Istället har mitt försök varit att förstå dessa 

dimensioner lokalt samt ge dem en relationell och framväxande karaktär. Ett 

alldeles ypperligt bidrag för en sådan tolkning och vidgning av förståelsen har 

varit Karl Weicks begrepp Sensemaking, som med varierande tydlighet verkat 

som ett raster över den praktik jag tagit del av.  

 

Den praktik som studien har försökt tolka och förstå visar på en komplex 

verksamhet. Förutsägbarhet och regelbundenheter har blandats med 

oförutsägbarhet och oregelbundenheter. Denna iakttagelse är inte 

anmärkningsvärd och självklart är föreliggande verksamhet och organisation 

inte ensam i sitt slag att präglas av en sådan praktik. Tvärtom. Men detta 

förhållande har (återigen) påvisat hur begränsande den formella rollen kan vara 

för att handla i (och att förstå) en sådan verklighet. En sådan praktik kräver, 

för att kunna hanteras på ett adekvat vis, förutsättningar och en vilja att gå 

bortom de på förhand givna handlingsritualerna och rutinerna. Differentiering 

och en ensidig fokus på den formella rollen, utan något större intresse eller 

förståelse för den integrerande och sociala dimensionen av organisationen, kan 

ha negativa effekter och verka inskränkande på förståelsen och hanterandet av 

det uppdrag någon, tillsammans med andra, ska utföra. Ett sådant förmenande 

kan även spåras i exempelvis: Aronsson (1990), Weick (1995), Stacey (2001). 

 

Om hela resonemanget här skulle kokas ned till något förenklat, skulle det 

förmodligen vara uppmärksammandet av och hänsynstagandet till den sociala 

dimensionen i organisationen. Egentligen samma andemening som de tidigare 

återgivna författarna Eric Trist och Kenneth Bamforth (1951). De poängterade 

att de brittiska kolgruvornas (på den tiden) nya principer för organiserandet 
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försummade denna dimension (den sociala). Enligt min uppfattning, hur jag 

betraktat aktörerna i denna studie, finns det en generell vilja och strävan att 

göra ett så bra jobb som möjligt, utifrån rådande villkor. Jag vill således tro att 

utgångspunkten för en diskussion om ett regenerativt arbete, i en lokal praktik, 

är att initialt ställa två överlappande frågor som är av elementär art:  

 

 Hur tolkas uppdraget? 

 

 Finns det förutsättningar för att göra ett bra jobb?  

 

Som påpekats hänger dessa två frågor samman. Bedömning av om det finns 

förutsättningar för att göra ett bra jobb är avhängig tolkning av vad uppdraget 

innebär. Föreliggande studie har till en del skildrat, hur komplexa 

sammanvävda processer präglar den verklighet i vilken sjuksköterskor, 

undersköterskor och avdelningschefer verkar. Ett sådant förhållande ställer 

krav på det utbyte som råder mellan aktörerna i organisationen. Ett sådant 

behov illustrerar Brown och Duguid (1998) med att likna detta vid en pjäs, och 

skådespelare som läst in sig på sina repliker. Isolerat skulle förmodligen varje 

enskild rollgestaltning uppfattas både som ofullständig och obegriplig. 

Begripligheten uppstår i och med att ensemblen möts, de olika replikerna och 

rollerna ger då liv och mening åt varandra. Detta visade sig bland annat i 

relationen mellan undersköterskor och sjuksköterskor. En viktig förutsättning 

för att kunna göra ett bra jobb kopplat till patienten, var att öka förståelsen för 

helheten. Replikskiftena och rollgestaltningen placerades i ett sammanhang och 

den sociala integrationen ökade. Med hjälp av Weicks terminologi handlade det 

om en förskjutning i fokus, från generisk subjektivitet mot intersubjektivt 

meningsskapande, från roll mot relation och situation.  

 

Mot bakgrund av hur avdelningscheferna tolkade sitt uppdrag hade de inte alla 

gånger förutsättningar för att göra ett bra jobb. En tolkning av hur de, bland 

annat, betraktade sin funktion var att de skulle agera som översättare, de 

upplevde även att de hade sådana förväntningar på sig från sina medarbetare. 

Lyckades de att uppfylla denna funktion kunde effekten vara av regenerativ 

karaktär, om de misslyckades, var det energitärande. 
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En stor del av det avsnitt i avhandlingen som handlade om cheferna ägnades åt 

vad Robert Holmberg (2002) benämner som sönderfallsprocesser. Jag är lite 

tveksam till begreppet sönderfall, det är inte omständigheterna i sig som leder 

till sönderfall utan förutsättningar, eller snarare bristande förutsättningar för att 

hantera och omvandla dessa omständigheter till situationer att agera på, som i 

sin förlängning skulle leda till sönderfall. En sådan brist rådde dock bitvis för 

avdelningscheferna, för dem hade förmodligen sönderfall varit ett adekvat 

begrepp.  

 

Den enklaste lösningen hade i detta fall varit om någon hade kunnat förse, 

avdelningscheferna med svaret på frågan: vad är det som händer? Nu finns det 

inte någon enskild upphöjd aktör, som kan ställa sig utanför och fullt ut 

leverera ett facit på vad som sker och kommer att ske. Att förvänta sig sådana 

förutsättningar är troligtvis en önskning som förblir ouppfylld. Däremot finns 

det kanske en annan poäng att förhålla sig till mot bakgrund av denna studie, 

framförallt när projektets forum betraktas tillsammans med hur 

avdelningscheferna förhöll sig till och uppfattade det samma. I forumet 

konstruerades inte något facit, eller sann bild av vad som hände eller var på väg 

att hända i organisationen. Det var inte heller det som avdelningscheferna var i 

behov av. Istället konstruerades en arena för utbyte och förhandling av 

mening. Likt fallet med soldaterna i Alperna, var det inte nödvändigtvis en 

”korrekt” karta som behövdes (den har förmodligen ingen), utan en karta som 

ansågs rimlig och som försåg avdelningscheferna med förutsättningar för att 

handla. De kunde tillsammans skapa en intrig. Nya händelser kunde inlemmas i 

en meningsfull helhet. Varför avdelningscheferna ansåg att forumet i sig, för 

dem, var hälsoskapande (som de uttryckte det) var förmodligen att utifrån den 

tolkning de gjort om vad deras uppdrag omfattades av, försåg forumet dem 

med förutsättningar för att upprätthålla och utföra ett för dem bra jobb. Tack 

vare att de tillsammans genom dialog konstruerade mening, som erbjöd en 

plattform för handling, var de återigen aktivt delaktiga i konstruktionen av den 

värld i vilken de befann sig. Om vi utgår ifrån att David Sims har rätt i, att 

chefer på denna nivå inte har någon rättighet till tystnad. De förväntas att alltid 

kunna fungera som referenspunkter i flödet av händelser. Framförallt i 

sammanhang när organisationen är otydlig och turbulent, när oro råder på 

avdelningarna. I sådana sammanhang visar sig med tydlighet hur centralt det är 
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med en arena för att skapa någon form av karta, så att tystnaden inte tar 

överhand. 

 

If the communication activity stops, the organization disappears. If the 

communication activity becomes confused, the organization begins to 

malfunction. These outcomes are unsurprising because the communication 

activity is the organization (Weick, 1995). 

 

Att förhasta sig och leverera en modell för ett regenerativt arbete skulle 

förmodligen vara en tveksam lösning. De företeelser som vi uppfattar och 

ibland tar för givna i våra sociala världar är resultatet av människors 

åstadkommanden. Tolkning, förhandling och ständiga (åter)skapanden, är vad 

som genererar något sin betydelse och mening. Ett arbete som skulle vara av 

regenerativ och utvecklande karaktär är således en väldigt bräcklig företeelse. 

Icke desto mindre är jag benägen att hävda, att hanterandet av en komplex 

praktik med positiva och utvecklande konsekvenser för individen inte ligger i 

att förstärka differentiering och befästa fragmenterade relationer i 

organisationen. Istället bör fokus läggas på förutsättningar för att konstruera 

mening och att handla i en mångtydig verklighet, vilket i enlighet med 

föreliggande studie snarare talar för det motsatta, dvs. att stödja och förstärka 

förutsättningar för mötet, dialogen och social integration. Om det då handlar 

mindre om att bygga modeller och mer om att bygga relationer, varför inte då 

börja i några av Karl Weicks tillsynes anspråkslösa frågor: Uppmuntras 

samtalet och dialogen? Stimuleras medlemmarna till att handla? Synliggörs 

stickrepliker? Finns det möjligheter och resurser för människor att återhämta 

sig, i samband med avbrott i flödet av händelser och även gå stärkta ur detta?  

10.2 Avslutande funderingar  

Även om jag anser att det mesta av vad jag föresatt att diskutera i någon mån 

också har diskuterats, finns det alltid andra överlappande och närkopplade 

eftertankar som poppar upp. Det är dessa som jag nedan kort ska lyfta. Initialt 

kommer jag först och främst att resonera utifrån den framställningsform som 

denna avhandling haft. Formen driver innehållet framåt och finns således där 

hela tiden, men den diskuteras sällan. Likväl anser jag att formen är värd att 

ägna några tankar. Detta kommer att följas av tankar och kopplingar som 

skulle vara intressanta att studera vidare. Jag kommer att inleda med ”rummet” 
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och dess centrala relation till identitet och hur uppdraget tolkas. Som 

avslutning återkommer ett begrundande över avdelningscheferna och det 

forum som redan diskuterats, fast här på ett lite annorlunda vis än vad som 

gjorts tidigare. Vad gäller avdelningscheferna och forumet, handlar denna del 

om reflektioner kring varför det fungerade på ett tämligen bra vis i just detta 

sammanhang samt en del faktorer som bör beaktas om det finns idéer om att 

driva liknande arenor för dialog på sjukhuset, eller i något närbesläktat 

sammanhang, i framtiden.  

10.3 Framställningsformen 

Berättelsen har på flera vis varit central. Jag har exempelvis tagit del av ett flera 

berättelser från fältet, jag har använt mig av; i andra sammanhang, konstnärliga 

berättelser, från Robin Hood via Lone Star till The Simpsons. Dessa har 

framförallt varit ett stöd för att berätta den historia som i princip tog slut för 

några rader sedan. På olika vis används retoriska knep för att framställa en 

historia. En del framställningsformer är mer vanliga än andra i ett specifikt 

sammanhang. Likväl handlar det om, oavsett vilka val som görs, att skapa 

trovärdighet för innehållet och ibland även en strävan efter att någon annan 

ska orka läsa hela texten. Det andra är som jag ser det en förutsättning för det 

första.  

 

Min strävan under arbetet med bearbetningen av materialet har varit att så 

långt som möjligt försöka levandegöra praktiken. Det är såklart problematiskt. 

Något levde när jag var där, detta något transkriberades sedan och blev en 

representation i text. När jag läser denna förvandling, framkallar den minnen 

som går bortom texten. Men sen då? Framförallt har jag använt mig av mycket 

röster, jag har också placerat mig själv i texten som en trafikpolis som anvisar 

riktningen av blicken. Syftet har hela tiden varit att försöka väcka en, om än 

bara liten, känsla av människorna på sjukhusets praktik och att göra detta på ett 

trivsamt vis. Ibland har detta lyckats ibland kanske inte alls.  

 

I stora delar av framförallt de empiriska återgivningarna, har jag gett mig själv 

en hel del utrymme. Det har inte gjorts några försök att dölja min närvaro på 

avdelningarna, tillsammans med undersköterskor, sjuksköterskor och 

avdelningschefer. Detta kan tolkas på lite olika vis. Ett sätt att se på det är att 

det varit ett sätt att förmedla till läsaren: ”Bara så du vet, så var jag där.” Det 
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ger någon form av auktoritet för att senare kunna uttala sig, dra slutsatser och 

förklara hur saker och ting ”egentligen” ligger till. Samtidigt är det också en 

form av bekännelse. Genom att visa att jag var där, deltog, påverkade och 

bidrog till att vissa saker kom upp till ytan och andra inte, illustreras hur 

forskaren inte är en neutral eller opartisk figur. Jag var inte bara någon som 

stod bredvid och endast betraktade olika skeenden och sammanhang, utan allra 

högsta grad delaktig. Åt vilket håll det mest lutat åt spelar mindre roll, men 

båda förklaringarna är trovärdiga och har även funnits med som strategi. 

 

Det har också, för egen del, handlat om en frågeställning om vad man ska göra 

med den komplexa praktik man ställs inför? Jag har ansträngt mig med att vara 

tydlig i mina valda perspektiv som drivet fram argumenten. En del andra 

möjliga vägar har inte tagits, antingen medvetet eller för att de av mig, inte 

synts till. Icke desto mindre har min ambition varit, att framställa texten, 

framförallt de empiriska bidragen, på ett sätt där läsaren har getts möjlighet att 

välja andra vägar. Jag har försökt att skapa förutsättningar för olika tolkningar. 

Materialet har varit så pass komplext så detta har egentligen inte varit någon 

problematik, snarare hade det varit svårt att hindra en sådan framställning. Med 

en viss anknytning till det, har den främsta anledningen till att jag presenterat 

empirin i en mer berättande form dock varit att jag gjort anspråk på att förstå 

och skildra processerna. Berättelsen har jag då betraktat som det mest lämpliga 

”verktyget” mot bakgrund av ett sådant anspråk. 

 

Barbara Czarniawska (1998) anser att en huvuduppgift för 

samhällsvetenskapen är att förse praktiken med material att reflektera över. Jag 

antar att detta gäller även för arbetsvetenskapen. Som jag ser på det kan det 

både handla om något i stunden, eller underhand ett forskningsprojekt pågår, 

exempelvis i ett forum bestående av en doktorand och ett antal 

avdelningschefer. Men det handlar även om en ”slutprodukt”, en text, 

exempelvis en avhandling. Här handlar det då om att närma sig en komplex 

praktik och hitta former för att berätta om just en sådan praktik. Att allt för 

mycket reducera den, skapa enklare orsakssamband, modeller etc. väcker 

förmodligen inte några särskilt kreativa funderingar kring en egen praktik. Det 

handlar således om en balansakt, mellan å ena sidan att inte reducera 

komplexiteten till något allt för simplistiskt och å andra sidan, göra den 



207 

 

komplexa praktiken så pass ordnad att den går att ta till sig genom en läsning 

av texten, då det aldrig går att fullt ut framställa det komplexa.  

 

Detta skapar en speciell situation för läsaren. Att framställa texten på ett sådant 

vis tvingar helt enkelt läsaren att läsa. Några snabba svar ges inte. Ibland har 

intressanta iakttagelser fladdrat förbi som en passus, lika mycket värt som 

något mindre intressant, för att längre fram (förhoppningsvis) återväckas. 

Kanske kan formen liknas vid det pussel som jag själv har fått lägga för att 

göra denna studie begriplig. Det har helt enkelt varit en av mina strategier att, 

för mig själv, skapa mening och begripliggöra något komplext. Ett exempel på 

detta var när jag halvvägs in i skrivandet bad om en genomläsning. Han som 

utsattes för detta hade, efter några mer specifika kommentarer, en knepig fråga 

som kanske sammanfattar hur texten byggts upp: ”Hörrudu, jag är nyfiken, 

vem är det som är mördaren?” Nu har halvvägs blivit helvägs. Jag vet 

fortfarande inte, men hoppas att hans nyfikenhet har tillgodosetts. 

10.4 Vidare forskning 

Om jag själv skulle designa en ny studie och undersöka något med koppling till 

föreliggande undersökning så ligger rummet nära tillhands att ytterligare 

fördjupa. Här tror jag det finns mycket som kan vidga förståelsen och fördjupa 

kunskapen. Rummet är redan centralt i denna studie, men det finns anledning 

att vidare resonera kring detta. Redan i berättelsen Om en ny arbetsmodell – PNV, 

visar sig rummet vara av avgörande betydelse för aktörerna på en 

vårdavdelning. Jag hänvisade till bland andra Gerd Lindgren (1992). Hon 

benämner rummet på en avdelning med ”Platsen”. Mycket av identiteten och 

som en följd hur uppdraget tolkas, är enligt Lindgren relaterat till det fysiska 

rummet. Att artefakter av karaktären platser, maskiner, eller kläder är 

symboliskt laddade på en arbetsplats, poängterar även exempelvis Weick 

(1993), Hall (1997) och Gustafsson (1998). Vårdexpeditionen är ett sådant 

framträdande exempel, som också brer ut sig i denna studie. Att vara ”inne” 

eller ”ute” i vården var ett centralt exempel, som har diskuterats och som 

också kunde härledas till tillträdet till vårdexpeditionen. Här finns förmodligen 

en hel del intressanta framtida vägar att gå, som också kan hänvisas till ett 

regenerativt arbete. Genom att förhålla sig till några begrepp och villkor som 

ansetts som viktiga i denna studie, exempelvis intersubjektivt 

meningsskapande, dialog, mötet etc., visar sig även i en organisation som 
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hälso- och sjukvården, att det fysiska rummet är en avhängig faktor att ta 

hänsyn till. David Jaffee (2001) hänvisar till postbyråkratisk teoribildning när 

han poängterar hur det fysiska rummet förkroppsligar rådande 

organisationsprinciper. Det fysiska rummet är symboliskt laddat. Olika status- 

och identitetsmarkörer finns hela tiden närvarande. Jaffee hävdar att inom 

postbyråkratisk teoribildning är förändringar i det fysiska rummet en 

utgångspunkt i konstruktionen av förändringar i den sociala organiseringen. 

Här finns kanske uppslag för att gå vidare. 

 

Utöver det fysiska rummet vill jag även hävda ett annat intressant rum, 

nämligen mellanrummet. Även om det går att hitta texter som berör 

mellanrummet inom organisationsteorin, är det inte ett särskilt överexploaterat 

begrepp. Det finns såklart också olika sorters mellanrum och dessa måste 

analyseras och betraktas på olika vis, några exempel är: mellan jag och du, 

mellan vi och de, mellanolikaordsomgörattdetblirenklareatttatillsigvad- 

somstårientext, mellan hem och arbete. Porsfelt (2001; 2007) pekar på två olika 

sätt att betrakta mellanrummet: (1) som en omvandlingspassage, en 

övergångsrit från ett Jag till ett annat (två väldigt olika exempel är chefstraineer 

och after work) och (2) som ett tredje rum, mellanrummet kan här förstås som 

en zon för reflektion, ett utrymme där individen (ibland tillsammans med 

andra) får möjlighet att förhålla sig till vad som händer i exempelvis en 

organisation och karva fram vem man själv är i flödet av händelser. 

Följaktligen ett utrymme för att värdera och skapa mening. Dialogforumet, 

som varit återkommande, skulle också kunna studeras utifrån och med hjälp av 

begreppet ”mellanrummet”. Jag vill dock understryka att det finns anledning 

att tillfoga något ytterligare för att vidga förståelsen av mellanrummet. Jag tror 

inte det kan stå för sig självt, då är risken att vi ser mellanrum överallt i vår 

vardag. Ett intressant sådant begrepp, som skulle kunna kopplas ihop med 

mellanrummet, är resilience, som bland andra Birgitta Södergren (2009) 

diskuterar. En avgörande faktor för resilience är ”att man upplever att det finns 

tillgång till resurser. Man ser en potential, upplever en kraftkälla.” (2009:75). 

Detta tangerar så som jag har förstått och diskuterat på vilket sätt forumet med 

avdelningscheferna använts och genom utsagor upplevts. Om resilience 

handlar om, ”förmåga till positiv anpassning under utmanande förhållanden 

dvs. att bli aktiv, stärkt och motiverad i stället för passiviserad, flyktbenägen 

eller deprimerad” (Södergren, 2009:74), konstruerades en sådan yta (eller form) 
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för avdelningscheferna genom en zon för reflektion, eller med andra ord ett 

mellanrum. En ambition att föra samman dessa begrepp, mellanrummet och 

resilience är också under utveckling (Ericsson, 2010). 

 

När nu avdelningscheferna och deras forum åter nämnts och hamnat i fokus, 

tänkte jag som avslutning också uppehålla mig och reflektera lite kring detta. 

Som jag ser det är ett av de mer intressanta resultaten i föreliggande avhandling 

kopplat till avdelningschefernas sätt att använda sig av och utnyttja dialogforat. 

Detta kan givetvis tolkas på olika vis. Jag har redogjort och argumenterat för 

hur jag betraktat detta och tänker inte ytterligare förkovra mig i just detta. Men 

det finns även andra undringar som väckts, som jag onekligen har svårt att 

diskutera mot bakgrund av hur mitt insamlade material har konstruerats och 

växt fram. Vad jag vill mena är, att jag inte har något ”alternativresultat”, ingen 

jämförande data. Någon sådan har det utifrån tidigare resonemang inte funnits 

något direkt behov utav, men om jag skulle vilja gå vidare och föra ett annat 

resonemang så finns det uppenbara begränsningar. Jag tänkte öppna upp för 

några sådana resonemang i nedanstående text. Framförallt ser jag en intressant 

förbindelse med den skandinaviska forskningstraditionen som fokuserar 

relationsbyggande och utvecklingsprocesser genom aktionsforskning (se 

exempelvis Gustavsen, 1997; Ekman et al, 2007). Några erfarenheter och även 

spekulationer, avseende det avdelningschefsforum som löpt genom projektet, 

som till en del tangerar den nämnda aktionsforskningstraditionen, skulle jag 

således vilja, som en avslutning, skjuta till. 

 

Under den tid som jag tillbringade, eller hade någon form av aktivitet kopplat 

till sjukhuset och avdelningarna, skedde och genomfördes en hel del olika 

förändringar. Ibland kändes det som att varje gång jag kom dit hade någonting 

av större art hänt sedan föregående tillfälle. Så var det såklart inte, men det 

kunde upplevas så och eftersom jag genom den roll jag haft, för egen del var i 

behov av att det skulle finnas en arena att undersöka samt att jag inför varje 

ankomst hade byggt upp förväntningar på vad som skulle diskuteras, vad jag 

kunde fråga om, vilka temata som kunde vara av intresse osv., fanns det 

perioder då de tvära kasten även för mig var ganska ansträngande. De 

berättelser som jag tog del av visade hur upplevelserna varierade och 

förändrades, enkelt uttryckt gick det, som förmodligen i alla organisationer, 

upp och ner. Aktörerna erfor den värld de befann sig i, som ibland riktigt bra 
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och ibland som ett totalt sammanbrott. De första tillfällena under 2006 som jag 

träffade avdelningscheferna, var deras tolkning av den värld de befann sig i, på 

topp. Det mesta flöt på och de höll på att utveckla sina respektive avdelningar. 

Det lokala engagemanget var stort. Vartefter tiden gick förändrades denna 

upplevelse och kurvan gick nedåt. Sådär håller det väl på i organisationer, 

precis som i vilken del av livet som helst. Upp och ner. Mitt uppe i dessa 

skiftande upplevelser, fanns en form av kontinuitet för avdelningscheferna, 

nämligen vårt forum. Det fanns där när det mesta flöt på och det fanns där när 

avdelningscheferna inte visste eller förstod vad som höll på att hända i 

organisationen, då det mesta präglades av oro och villrådighet. Här tror jag en 

betydelsefull omständighet finns att ta med sig.  

 

Avdelningscheferna menade att det i olika sammanhang, när ledningen ansett 

att det funnits ett behov, konstruerats arenor för dialog och stöd. Ofta externt 

inkopplade konsulter. En huvudsaklig problematik med dessa har varit, 

menade avdelningscheferna, att de ”dyker upp” i samband med ett påtagligt 

problem som har identifierats. En kritik som avdelningscheferna riktade mot 

detta var, att den centrala upplevelsen av tillit till övriga aktörer i en sådan 

grupp inte fanns. Det tar tid menade de. Sådana träffar blev ofta kantiga, 

samtalen kändes ogripbara och istället för att fylla en stärkande funktion, 

upplevdes det som att det bara tog tid från det dagliga arbetet. Jämförs detta 

med det forum som har diskuterats i föreliggande avhandling var fördelen den, 

att ”uppstarten” skedde i ett sammanhang då de flesta faktiskt inte ansåg att 

det fanns något sådant behov. Det var lite kul att vara med i ett 

forskningsprojekt och det skapades även en form av ansvarskänsla mot mig 

och mot projektet. Men sen, när företeelser och sammanhang började grumlas 

och svårigheter med att skapa meningsfulla helheter i händelseflödet uppstod, 

fanns det där. En arena att mötas på, en möjlighet att tillsammans med andra 

lägga pussel för att skapa en bild av verkligheten. Förtroende och tillit var inte 

faktorer som behövdes påskyndas, eller i brist på tid överges, utan de hade 

vuxit fram underhand.  

 

Projektet Sluta Plåstra finns inte kvar på sjukhuset längre. Avdelningscheferna 

har inte längre tillgång till det som vi kallade för ”projektforum”. En angelägen 

fråga är således: kan något liknande konstrueras av organisationsmedlemmarna 

själva? Hur kan det behov som tydligen tillgodosågs, uppfyllas nu? 
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Ett av de sista tillfällena som jag träffade avdelningscheferna undrade jag om 

detta hade gått att arrangera på något annat vis, dvs. om det fanns 

förutsättningar och möjligheter att skapa en liknande arena för samtal och 

dialog, med hänsyn till vardagens och organisationens ”egna” villkor, utan 

någon inblandning utifrån. Det fanns och uttrycktes onekligen en sådan vilja 

bland avdelningscheferna, icke desto mindre fanns också en stor tveksamhet 

inför en sådan uppgift. 

 

En fundering var fördelen med någon utomstående som sammankallar och till 

viss del arrangerar mötena. Alltså, att det på ett vis ligger utanför den vanliga 

organisationen. En utomstående är inte på det klara med ”självklarheter” och 

sådant som tas förgivit. Saker och ting som annars inte lyfts måste nu 

artikuleras och ibland också ifrågasättas. Hierarkin var en annan poäng som 

avdelningscheferna diskuterade i samband med detta. I projektets första 

mötestillfällen ingick även den dåvarande verksamhetschefen för vårdenheten. 

Inget konstigt då, ansåg avdelningscheferna. Tonen förändrades emellertid 

snabbt efter det att hennes närvaro upphörde i projektet. Även om 

diskussionen kunde kännas som spontan, öppen och frimodig, rådde ändå ett 

avvaktande från avdelningscheferna. De flesta ämnena och 

diskussionsområdena inleddes med att verksamhetschefen öppnade med att 

förklara sina funderingar och åsikter. Denna inramning präglade sedan resten 

av samtalet. Egentligen inte särskilt egendomligt. Det var deras chef och hade 

således kontroll över delar av avdelningschefernas resursbehov och 

handlingsutrymme, denna relation upphörde inte bara för att de äntrade en 

arena som var kopplad till ett forskningsprojekt, utan fanns givetvis kvar. 

Avdelningscheferna menade, att det fanns en god idé med att arenor för samtal 

likt föreliggande bör vara på kollegialnivå. Hämmandet av att diskutera en del 

skeenden i organisationen tillsammans med sin närmaste chef kanske blir för 

stor, menade de. Jag är benägen att hålla med avdelningscheferna. Bara genom 

att lyssna på inspelningar från ett tillfälle då verksamhetschefen var med och 

sedan direkt byta till ett tillfälle utan samma person, märks en stor skillnad i 

vilka vägar som samtalet tar och även vilka personer som tar och får plats i 

samma samtal. Detta kan i och för sig inte frikopplas från att gruppen 

utvecklas och att det efterhand även öppnas upp nya kanaler för olika 

medlemmar, medlemmar som helt enkelt hittar in i samtalen och känner sig, 

gradvis, mer och mer trygga.  
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I ett tidigare kapitel och under rubriken Om att kidnappa ett forum, återges ett 

intervjutillfälle med en avdelningschef. Vid en passage är vi inne på att det 

funnits en fördel med att gå via något mer generellt, abstrakt, som stöd för 

samtalen och diskussionerna. Övergripande har den ganska svårgripbara 

rubriken ”hälsoskapande arbetsplatser” funnits, även Patientnärmre vård har 

fungerat som en ledstång till diskussionerna. Den lokala praktiken och de 

vardagliga händelserna har gått via dessa begrepp, eller de har i vart fall funnits 

där, kanske som en nyckel för att öppna upp en del av de samtalen som förts, 

helt enkelt ett sätt att närma sig den vardag i vilken avdelningscheferna 

verkade. Möjligen har detta varit ett enklare angreppssätt, än att mer konkret 

utgå från ett vedertaget problem och blott cirkulera kring detta. Genom att ha 

en ”annan” övergripande rubrik, kanske vardagen demaskerades på ett mindre 

hotfullt vis. 

 

En sista men ändå viktig punkt som jag vill relatera till reflektionen över 

forumet är att det inte bara har varit för deras skull. Detta kan låta underligt, 

men det faktum att forumet har varit en del i ett materialinsamlande till en 

avhandling har såklart påverkat. Det har funnits, som jag vara inne på lite ovan, 

ett outtalat men antagligen närvarande tryck på avdelningscheferna. Ett tryck 

som för det första ställt krav på dem att de ska dyka upp och för det andra att 

de på ett engagerat vis ska delta och bidra till att levandegöra forumet. En 

påfallande risk, om det inte förefallit som så att det också handlade om en 

doktorand som skulle skriva en avhandling, hade varit att om det inte direkt 

upplevdes som att ett påtagligt behov tillgodosågs, skulle förmodligen följande 

fråga ha ställts: varför är jag här? 

 

Hade detta då kunnat konstrueras av organisationens medlemmar själva? Jag 

har inget bra svar på den frågan. Dock tror jag att de faktorer som ovan 

diskuterats och som förmodligen påverkade i större eller mindre grad bör 

beaktas, om det finns en strävan att konstruera något liknande. Exakt hur det 

skulle se ut är förmodligen något som måste växa fram lokalt utifrån de 

erfarenheter som finns. 
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Bilaga I: Sluta Plåstra – Hälsoskapande arbetsplatser inom hälso- 

och sjukvården. 

 

Sluta plåstra - Hälsoskapande arbetsplatser är det övergripande namnet på det 

samarbetsprojekt som varit en förutsättning för denna avhandling. Först och 

främst är det på sin plats att kort nämna något om själva namnet, ”Sluta 

Plåstra”. Det kan tyckas vara en märklig rubrik på ett projekt. Namnet 

skapades i samband med att diskussioner fördes om hur en eventuell 

projektansökan skulle kunna se ut. Detta var allstå innan jag och Petra hade 

anställts som doktorander. Anledning till namnet, var att de som i 

sammanhanget representerade hälso- och sjukvårdspraktiken, menade att de 

var trötta på att hela tiden diskutera dessa frågor efter att något hade inträffat i 

organisationen. De menade att man till största del ägnade sig åt att plåstra, i 

avseende anställdas hälsa och välbefinnande. Följaktligen, vill de understryka 

att det var dags för att just sluta plåstra.  

 

Det var alltså genom detta projekt som jag erhöll min doktorandtjänst. 

Samarbetet har bestått av aktörer från Högskolan Kristianstad, Kungliga 

Tekniska Högskolan, Region Skåne och Ängelholms sjukhus. Finansieringen 

under dessa fyra år har AFA-försäkring stått för. Målet, enligt den ursprungliga 

projektplanen, var tvådelat. För det första handlade det om att finna former, 

med utgångspunkt i ledning och organisering, för ett hållbart arbetssystem. En 

ambitiös undran kan tyckas, men med hjälp av den lokala praktiken, var 

intentionen att finna mönster och principer som kunde extraheras till generiska 

modeller med målet att bättre förstå visionen om Hållbara arbetssystem. För 

det andra hade projektet för avsikt att utveckla ett instrument för 

operationalisering av salutogena arbetsfaktorer. Det första spåret var av mer 

kvalitativ art och var kopplad till disciplinen arbetsvetenskap. Följaktligen det 

som senare blev min avhandling. Det sistnämnda spåret har varit av mer 

kvantitativ art och har genomförts av Petra Nilsson, den andra av två 

doktorander i projektet. Hennes del har varit kopplad till disciplinen 

Folkhälsovetenskap. 

 

Ett projekt har ofta någon form av projektorganisation. Vårt projekt hade en 

Regional stödgrupp som bestod av 5 representanter från Högskolan 
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Kristianstad/KTH, 4 representanter från Region Skåne, 3 representanter från 

Ängelholms sjukhus samt 2 doktorander. Vidare fanns en lokal stödgrupp på 

Ängelholms sjukhus, den bestod av Hälsoansvarige på Ängelholms sjukhus, 

Personalansvarige, Verksamhetschef/er, en representant från facket samt två 

doktorander. Mötesfrekvensen var i båda grupperna en gång per termin. Syftet 

med dessa grupper har under åren som gått skiftat. Initialt var den regionala 

stödgruppen ett tillfälle där vi som doktorander fick förhört oss om vad 

upphovs- männen och kvinnorna hade för bilder av projektets idé och 

framfart. Efterhand förändrades detta, i samband med att empirin (samt vår 

egen självständighet) ökade. Mötena förändrades mer och mer till att vara 

informations- och diskussionstillfällen. Där jag och min kollega berättade om 

vad som hade hänt sen senast och utvecklade våra funderingar om vad dessa 

erfarenheter hade för betydelse och konsekvenser för frågor som handlade om 

projektets övergripande syften. Den lokala stödgruppen var även den en 

informationsarena, där vi berättade om vad som hände i projektet. Framförallt 

var detta förmodligen mest angeläget för facket. 

 

Från början skulle studieobjektet vara vårdenheten på Ängelholms sjukhus. 

Vårdenheten bestod av 230 anställda och leddes av en verksamhetschef. 

Enheten var uppdelad i fem avdelningar, med varsin avdelningschef. Men 

vårdenheten upplöstes som verksamhetsområde. Fem avdelningar blev fyra. 

Fem avdelningschefer blev fyra. Efter detta uppbrott ingick därefter en 

avdelning i ortopediskt centrum och tre avdelningar i medicinskt centrum. 

 

Projektplaner är just planer. De skrivs oftast utan någon specifik kunskap om 

den lokala praktik i vilket projektet ska verka. Således är det förmodligen mer 

regel än undantag att projekt förändras, modifieras, för att passa in i det 

aktuella sammanhanget. Så har det såklart även varit för mig själv och den del 

av projektet som jag representerar. Det blir som en förhandling mellan 

ursprunglig struktur och den lokala praktikens villkor. Denna förhandling har 

utmynnat i den text som nu kallas min avhandling. 

 

 


